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A POLíTI J VE O�S E l>rLH' IS

Os MiJVtl'(}s.�él'tõ Campo po 1a:��jameniG e

Otá'íio 'Go\tcla
-

de ��j)es da Fli�epd: rão eom

parecer diaI4},Dâ?��a dos :Qeputadd.
.

de pN;!s
'tal'em nO-l� lllfor:JJ!il:Çoes.' s'o'b·' , eeonêmí,

'" s c . '''e e . r, '. -

ca - fin eJl:ilIdo��v�rno. ,P�r seuPI, � l'rlinistro
Paulo Eg'í�� d�Iud!stl'la e COlnér(lÍ,!nUJic1ou o seu

comparecil;n�() ao Senado FederalPI}ij, �2. aten,

do a conv(j,lIçru do,sen�dQr 'BernJÍJÍode JIÓraes.
I, •

•

I
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BNH: MAl) TETOti'
f6 Bano Naciaal' de Habita;âv inv\stirá nada_

'menos de 10 Dilh� de �ruzeiros pI i cOftru,ção de

moradia p(j)tilaresll�..
tOdo o paÍS,,: in�lI"f11ação foi

�Pl,,-lfl, 'Ilelo pr�S';d,�>.dO,cOrgão, SI',-,!ÚS

lonzagi
do

Nascímente Silva, '.e ' '

I
,

, c

SUDENE SO,OORRt FIJAGÉLADO,

Está. .UJ3.1'cada1ara o dia' Í3 indouro Ia ,,ca-pital
maranhsne, a p�iina reuniãlJllo' Conse\lO diretor
da Sudeue, Sabe. y�e � auta,tlÍa já' tr,ro� plano
de emQr�encia' n� p'l.'es�r ajda aos f1ruerados no/"
Estado� NOl"dtlstÍfo, jatingidos ;elas sêcas,

r

f

GUERRA APOIAO'STA ,J

Apóio .a canlà'ttlra Casu: cC S'llva, Põ1I�� ela re

presentava uzúã,1as :fôrças ;�'madas, Decllil',o'u 9,go-'
verriador Pa1!lo Jpl'·ra d,e Pirifambuco, eU': entrevís,
ta concedida n1ecE"O, EsclJr,eceu, o govenante per.,
narnbucano, qUlã� atendei a candidatun do, üene-
'ral GordeifO d,anas, jlOr(\lle êle não di� que era

candidato,

CONVENÇliO M4]O

ADEMAR Jt;MA SECRETARIADO:
I

I

Os sen,Blota llJIlior e Jairo Cav:a�ll 1ro Di'as"
-, t .:".'

.

deverão dtls Pasta.s do Turismo e da �aúde ,do,

govêrno p1. Com isso, o governador Adernar- ,(le',
Barro:s ini a anUl1ciada reformà do se\f. se'cretá_
'riado. \

'�'
't-

O Ma ,Cordc'ro de Fr1ii�s\(uoU P\l;ra deJ,qis
da sem�nta I) 'pronIlD;ciª�ento,:que promete'u fa

Zer justi,í> ,"na candidatura à 'Presidên�ia 'di lÍe
pública. fistl'o do llttélior decidiu' iidiar o anun

çiado pr4ame'l,lto a fim de;obte� (lados mais pre
.císos sôbarticula�ões pal'l;urientarlis ,eril Jôm�' dê.
seu nO��ora tenha .réyelado qUe ,j�, ,j)qiJ_t;{: c'ofil
mais d'�dépi:os no seio da Arena. ,,':\', ."

;i) . �', ,

DILúVI�SEGUE GB

,,' .NOVllvas 'cáiram na madrugada
.. �e ontem

sôbl'e alabara sem provocar entretànttr 'Vitimas
ou daucmónta', apesar de ter alagado v.árias par
tes da t Notícias de Petrópolis 'informam' que.
for:am �s 'Os estragos' causados ào'uela cidade

, Flumin�ábad0 último; quando nôv�
-

ten!lporal de
sabou So município; O· centro de PeÚópolis ficou'
,YntE!irar inundado, em virt,ude do transborda_
mento 10 Qultand:n,rá. N�ó h<;lUwe �timas, con
tudo, nchu-was estao prevIstas para 1l0JE!"

'

l E I A ,-'

SE,�Ulp,AGINA: -:- AconteCimento� SO'ciais
I"

-

" �Atraves d<l, Alemanha - Re

g-istro Literal'io.

TERCJpAG1NA:;- 'S�l}1.ana ,Santa,
"

" i
.

lY,fctrop�)litana.
'1 :'

11a, C:ü,edral

QUAR.A:�IN}\: _ DR_101,: a:,; Razões�, Conse-
; q!lencias (Editorial) Em Duas

ÇOlUllll-o 'c»o'ítica & ,Atualida
de ,- Historiàs & E,,;j:orias
Nossa Capital.

,
.,

QU!N.'AGINA; _ Radar fia Sociedade.

VI lT.A\.,t-, ..
Encontra-sé desde o tem nesla-

�apital o cônsul e o' ��ônsnl
da Polônia, bem como o côJisu,! da
Austria. Os Srs. Stanislaw Kowa

flORI e Henrik Sobieraj mantive

mm contactos na manhã de ontem

com os chefes das Casas Civil e

Militar do Govêrno do Estado,
acertando o programa a ser cum

prrdo pelo Embaixador da Pólõ
ma em sua visita oficial a Santa

Catarína, em junho próximo•.

, "
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,1 MARCHA DO· PROGRESSO.
,
-'

'. �
-'

l\'t'mpento 'em que o cliel'e do Executivo cail<l'iilflriS'e cher.-áva a

• inaugurou um -grupo 'escolar c parttcípou <,das solenidades,
Distrito de São João d'p Itapertú.

Borra vp'na,- onde
de instala�ãa 'd-o

possam
-

ser levados ao conclave partídá-
'

rro.
,

. Por outro lado,- o prestdente L.astelo

'Branco' deverá examinar esta semana em
profundidarte problema dos onze Esta

!
dos brasüeiros cujos os governadores se

rão substituidos em setembro próximo.
Acredita-se que em maio, quando a Arena"

), escolher 'seu candidato a sucessão presi-
dencial, serão indicados também os con-

:
correntes situacionistas' ao governo des
sas unidades da Federação. O Movimen:
to democrático brasileiro _ por· sua vez

iniciará ampla campanha visando ores·

tabelecimento do voto direto, primeira
etapa do seu programa póIÍtico partidá
rio. 'I'ambérn '110S próximos dias seri con

eluida a redação c:j_e J,ll'ojetq "ode lei 6rdi.
'miFia, alterando os dispo_siiivos do domi

.cílío eleitoral; o qual �erã' lHlfese�tado à

Câmara, pelo députádo� Vieira de' .Melo.

..... ,

-'
1" "

\,

'mo, -1 (OE)
\, .

o Senador Daniel

Kriigér presidente da Arena afirmou que
, até ;tg.6�.,__ ainda' não teve conhecimento

oficial, da 'indicação dos nomes dos : Ge

nerais A1:naury', I{�uel, e Cordeiro' ,de Fa

rias, para. llisputare� a: sucessão presi-
,dencial. Disse _o

'

sr. Daniel' Krieger que' a _

única candidatura lançada é do General

.Costa e 8'.J.va. As ,o�tras são apenas rala
.das, mâs não foraln postas em têrrnos de

finitivos, nem foram objeto de: exame, por
parte da cúpula partidãria. O dirigente'
da A,rena: comunicou que na. quarta-feira, '

o, gabinete' executivo do partido vai, reu-
.

�r.�� :para tratar' do 'problema suces

sorro, e -llesta�oportuniclade serão, tema-."
rlas . as providências, para a" convenção
nacional tio partido em maio, Antes disso,
a (li�eção da Arena, fará uma 'triagem do�
nomes <indicados a fim de que os mesmos

Pare
M ,�

RIO, 4 (OE) - O r;e:lut '(lo Paul tão semlú esperados no Rio" para tratar-

Bl'UllÍl1i- itdmithí que os J!<l,r �nr'e, (- n:s 'üo aSSlIl1(lI, o sena-dor o'scar }>',5S0S, e os

J�cenlist.as venh:am':' a se éng-aja).' na c:all-
-

(k[l'ULHlü� fedel'ais Npnmha Filho, Bre·

p'a)Jha <'0" �er {wsel1e�deada pelo l\fDn·,. a no da $ilveIni "e V,i1diJ' Simôl,s"
v

'llf. ,ll'l' ('lej�'õcf; fl;','p!'as: ]Jóis' "est�, n'ão �or' út�t,I.'O -{ladO, I) \ider da' hancada

)1' • �.i'r "H1:1 tamkh a, ('xdü";va de vc'õ da ARE:NA. nà Assemllí�l� dli Gi,,-{naba'ra;
"nj>nct: à' fOlIO '-' flO\ U iJnwll, i",,". depl.ltad,) Can'aUlO Neto, .akclll'T. (lU" li

•

� Iii >l, lA d"'lmh, i. )}r'wi ,j "U" C.'wiss.:ík Fxeclltivlt dn partido· podeli
l'''5iJ alJ 1U)_I� 11:H) h,c'-uf .w' nüui i: ',·'renda as palavras áa de�)ütada Li/pu
'uú',so CUIl' o pal'ü(i •., a�muc:oniS, Maria !,ess� Bastos, pr }fcrilhs J1:' sc�·

,' .• (l�W o P,\REDE tem a C''1JI.Tanç:l de ';;;1, de �'i'xta·fe!r�� ·üün.,;),. \}l-! ••ndo atacmt
- '.conseguir":o, I'egist�·o jUlltO -à/Justi!(a Elei- üolent<-lm",'t,(, o- eX'gun�rna lU Cai-los

,

fota",
•

-,
c' :'
'.

Lacerda. O. delJÜlado a.firmnu (llle al,e·
,

f
Na l'c,mião que se l'calizará na pro- ,sal' de <'.s palavras da patlamental' serem

:xirria ,SeIJ1::ma no Rio, �ntre os lideres, do feitas em tom pessoal, os seus termos

lVIDB, deverá fjcat acextada a org'aniza· condizem com o pensamento quase que

çã,:> ger.ai !la canipul}ha' pl'ó·el�ições. Es- total do partido.
. , .

�

,

" -

,'Politica'do 'arroz
de

<

sI- A h tti

e, tomar '-mais alR'umas pro
videnclas n9 sentido de

cohcretizar os seus ,objetL

retor como pela <ÇoI1grega-:
cão não correspondem ã:

I - '

,

Ireá,lidadef', a f i ir' ,lU aram.

"In\cialmente, foi -levan

tada ',a 'qúestã'o das saIas

'POUTO ALEGRE" <1 (OE) - O

\ ,l'
,.;,

.

-� .: \'. ,/: . ,.'_
_ '" .' ,

, }',nós dar nor " i.Ha,tigur\ldo '0 p:rédro, do G,rlipo:"Escolal' 'Cónsem,éií:(j," \ Asl�';�i';i1!'h( ,

Ag4i�lr,
--

ele �arJ;a ve.ÍJ;Ià, o ,Goveflmdór I�ó Sily�i't'� __ -faZ
__ 'U�O ali, p,aiilV��;.: à�li��ãn.,�\',

'do:, "no meti Gevêrno, ]Jretl'nd'O,nulllti�.r'.a li,deral.lça dl,l' Estado n'o';,se'toi d('(CllSi,-"
\" ,,-- "',

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

:no: com outras t��tl),S' escolas' eonstruidas,' )na< também"
,
com' il., _l)reocllpà-çã,� :4t.�; "

,c!ev�r a s:ua
-- qllalida.de� que ,reputo J)l'iIÍ1?r(li(lJ� na '�istelliáti�a oo,ucáe,�onhl.".""

'-

,-

,

.

Mai�l'es detalhes na l�epo�:ta�;e�:dà 8' 'P�g�á: \ "," • 'l;:-:;

.

("·xc, :'d''" ,o't 'S'
-

.. ·"I'D-,·,··t:.'.. '�a·.·'.•.·."···'.·'m':.".. ":·--.:', �,;�.r,';o:.§.;.;;.·,.;;.i..•�,_.:.\i.
, U,';';' -- ;,

'

, ":", \ ;' • 1-.)
r,""

�

-1'.

uma·vaga ao so' ".'.:
RIO 4 (OE) - as estu- . h'adar d'spositivo legal, de paria esfor!_;q5,'. fiua.nce'iros.

da�te; excedentes el11 Me- vez que ess;o pro !>lema ,,' ,ii _-,

.

Ilt' _ sel1tido (l� ampa,y�t o

di-cina, 'l'eali�a:ili. �-àmallhã à foi- sutJer�.cÍo racuinentê i desefi\'()h�';le,l):f:? r,C,l�ttpr,ai
.

nólté: 'fia Assocaiçáo Me.. pela {ljr�ção da Ulli�el'�i�
--

do povo' bra:síIêirQ;';� :;:1
dicá do' 'Estado ,da Guana-�' da,de Rural a q{,�al ,O--diiktor "

' ,.; ,''', �,'
(_ ,

'"
.

. ,Em dtl:tâ,"ó, c�llgerilieiro
b�rx.,·' um:a:_ ,assem,bléia- pa- . da ENQ-, deveria' tomar co-_' .

' ,

""M-quim.ico Ríca·rdo "�, 1 urtay,
ra' 'se fazer um' levanta- mo exempla."--' '.', ,"',

. , que foi ·fo�mado, :." tr.�baIha
lll,ento, da campanoo, ini� "Todas:!'s justificativàs . , ' ,

. e r<;side nos Estados,"UnL
,ciada há mais de um mês I,Qvantadàs tal1to Pelo . di� - , ,

. dos, manifestou' sua, "sólida

ri�dade aos. eS:t�da��
contra a "Vergonh,ósa :.e de

ploravel atit1!4,e ,rl'às ãnto�

rldades dó ensino qliàndo
criam dificuldades l}.um

:Da ass.,mbléia 'deverão de aula., Esse : ar�to h' f -t' dpa,ís em que' ,a aI a e

tV:,in h';l11, �_'lrti,ci-pal- os pais já foi por nãs destruido -

quim,Icosj,. . O ',professor,
(tas

'

}lJuno� eXCp.delltes, 6 com um simples calculo de .'. . ...

,. 'M:urrruv afirma ;,qU�,':��te've
al�IUl<; 'l�l'�f')sS01'OS, pois se h01'a-sala em que próva�' I'- em �isita d- .Esco a NaClo-
guwl.., .�,', (10111is,,50- d()s Rx- mos fiue a disponibilidade
", ' nal de Química Jazendo
c�\.lent,es, de �edicina.. o física só ;. anro'!eitada' e.l11 '

" obsenr;:tções durarite uma

:- r-J'''','<).,I;l'l) ,vi,:lt ,eS,"�,ncia.l- 21%. nellois _]"��antaraÍl1 a
-

spmana e qUe "tudo o que
mente ao,' entA"l1-<limento- en aúe"tão de Jaborato,rios, e

"
'

. ., ·diri :;.' ",on':'rel!acão e a_ di-
i .--" tre os nais. ahp'os e pro- ntls::. destruimos tamoontl; :'e6,c na P"i\ol:;., é 'pura-
_f- "fe$!"-Q""�" nalil'l uma, adio p�is afravés de es-tucJo rea:

• i, mep1;il'a" ,. l'ela;�,iopa as

SE,X'JdGIN�: _ Espo'des, '1. -.,\ " lC,,'.JOI,·>(!:enada, e em �onjun- li�ad(l ue!' nós, provamos ,

,�
.. -,

- seg-uinte,,;; o. l>s�rvações_: "A
I' , r,i __ , to. IJue b:'. u'''a dj<:""onibiFd::t-

, ENO, !,o(h,�__ :lbl'ltr:JJ'.', n�rfeL
""ET'I

'
--" ele' de ,mais .Je 67%, ou se_

�,.
,

h'AG'IN!A,'" Moment.o J1.iterário - .,Not: ci,a,.s,'\
-

1 1
'I talllp�t,"; ,'-"0 n<:,t,lliJ,·ant"s' � ...

'

r 'Um ''''I'IP�O iI� n::tis """ ?_u r
• "d_

.' ,,'J \. �._.v

(( � ,� " l'la :T""bI·tu'-Ja:
"" �á. 1''; urlla disnol1lbJU ade --,

t t
.\

�,'
" dJ,H l-tioS hce,lentps (Ja Es'iJ_ola

,de 40 lÍoras sala por' sem�- ,Pf;l.1tu·o ano? e:m" res

, J

--

N:'1ci.ooal 4� Qu'in;ica c?ll-
•

na,li.
_.,' -�H.Iás vazir's; tom, �,,-labo�

�lPAGINA: � Iv'Õ
-

Ji-uaUgtll'3 �nde IniOÍ4ilu Cam' testert aS ualavl'as do prof, rá,tol'ios bem eqnipados e

!,
'

� , panhil .- Vié .iS Comenta 'La_ Paulo Emidio 'Barbósa; 'de "Atravps rl�
-

i1oemn."nt.a_ I!l.te são utilizal]os< às ve7
�,1 ceFda - FOl', n da Estabi"lida_ que não <ant'ovoitaria os ç,ão e provas, sub-stall'ciaÍs, zes, Ull1a �''''?: TiO" sem.ana;
-'--. '\ dé: _' Estabilidade Fiunciona �xcedel1tes '-"Ol'oue não dj<;:

-

os pais dos eXCedentes- pro tem do;s )�ho1'a�o"jos:,]lar
Pelo l\'Iito" - ABRAVE Realj-' � j>;;�' d_,' :wnf",.-,soí'e",. ",Tal

-

V;1'l;aJ'l1,
-

(lUe' '!a)llbém' não timl1;l!'rS, o que ,f: o cumu

za Clmven�f I em se. Préf�ito
-

1'''�I'I''I''''''n:taçã1 ! ,rdisseJ'láJln., há.l"'o'hlemas -de verbas e' lo, !1l-)'ra o n,.ofps801:' Zero,_

i
Inspecion'a O'lras. não, r�sis,;.e a- unta simples ml'swó' Que hOU'lresSe lem- ) bUtz flJ,zer suas lle"ollfsas;

-�'- -- àn?n"_,, ,j11';'1ól>al-mellte na' br'll� as '1)Í)làvras' do pl;e_': a . .,8CO]::; tem 'Jlrofe;;:sores

parte em que se l'efel"e à sid.,llté''' r'� Rêpú.hliea
'

, eIÍl " ai;� rl ..mais e Oi:!' que são 0-

j,n�;()ssjhiJHade de contra- Santa Maria, nó' Rio' 'Orail,' hI'ig-Mlos p, dar 6 auJas por

''tár 11lCStl'CS para àão tlon-· de dd S111, éfe que "não l�ou, semana dão umá ou''duàs.''

vos.

vernador TIdo Menegheti' enviou telegra·
lua ao governo federal para criticar sua

politica tm reiação ao �rroz gaucho. A·

fu'ma o governador na
-

mensagem 'que
foi envia<la ao senador Daniel Rrieg'er:
'�Em nomé. do g'óvel'no do Estado, enca,

reço suas proyidêllci.'1S a fhrt de levar aos

orgãos goyernamentais responsaveis\ pe,
la polit,ea' de pr�ço do, arroz do Rio

Grande elo Sul, nossa- desconfoi'midade e

protesto pela ultima resolução adotada"
reduiindo à cotação do -arroz 3;póS eomu·

mcaçã-o feita aOs interessados e rep�'e,

go· senialltel'i cio rRGA de 'que seria, bijse o

preço de' 124 dólares ,pa'l'a o arroz japo,
nes, '130 para o "grãos lpedios" e 134 pa
ra o "ag'uIha": A redução' imposta, sem

atentar rara as irrespondiveis· cifras de

aumento do custo, coloca o' ,arroz \ desta
safra em condição pior que ,o ano allte-,
rir. Não posso silenciar m;te -O at'entàdo
que se pratica eoiItra a' econOl:nia do

Rio Grande e', que traz inquietação e r�
volta a grande area de população do meu

Estado, Já que cerca de oitocentas mil

pessoas úcpendentes da orizicultura fi.

e" rão 'entregues à mais lamentável, peu,u.
ri6J,".

"O Padre e .a moça"
só" lealista

RIO, 4 (OE') -: Um dos principais
atores do filrue de Joáquim Pedro de

Andrade. "O Padre e a Moça'''' o vetera·
no M::.riu' Lago afirmou que' o filme nada

tinI:, de hnoraÍ ou antI·religioso que pu·
d��ge justificar o/) protestos de poucas
senhoras "que deveriam guardar suas"

�oz,es lJa:L';:t, g-:r,ttar' - con,trR fl carestia, cou·

1ra a enii-��'a çad� ve� ma'is apressada do

Brasil e contra o, desrespeito à Col1stitui·

ção".,
Mario Lago afirlUou que o grande

valor d'O fihne de Joa(l�ilU POOl'O de An·
drade é

.

o realismo com que, ,mostra um

aspecto do Brasil abandonado. "No filo

me - afirma - não há, convicções ideo

logicas ou politicas, mas ai!Jenas mostra

os ,preconceitos existentes em uma( ciela·
i:.e do intçrior dominada pelo fal1�tismo

religioso." ;'

O ator explICOU aindü., que o' mrleo
irrealismu mostrado no "O Padre e a

Moçâ" é uma farmaci1;l no local onde se

passa a história,: pois "em Rio das Pe

dras não existe dinheiro para a compra

de remedios".
'Mario passau mais' de dois meses

convivenelo com a população daquela'
cidade, e para dar um exemplo da núse

ria existente lá, contou que: "há mais de

15 anos, o povo vinha lutando para con

sertar a ponte sobre o rio que at�'avessa
a cidade e ,que estava prestes a ruir. A'

equipe que realizou a filmagem resohreu

consel'tat' a ponte com material' compra·
do em Diamantina e com, o trabalho de·

les prondas. 'ConcJúida a tarefa houv:e

fog'uetol'üi e alegria 'geral".
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NÃO FAZ MAL.

Basta telefonar para
3418 e vo1cê recebe a

visita de .urn técnico;'
em sua casa ou escri
tório, Veja-o mostru-:

ár!o. receba o orça
-mento, combine quan
do quer o trabalho e

.

conlO quer pagar.

�jI� [I .'��"),;�"., .�:�

_____�l_- --------------�'''-'';...;;. .;....;...:... "'_.�,�...il....,':·'!!l:,,!i\�i ":4'f;� t

\ .� y
, � , (���·���:\�f,· ,;'.

E, além dos 10 meses de prazo, você tem: .

Preço de à vista, para pagamento em 30 dias.
Desc?ntQ� �speciais pára as' compras à vista�,
Sua Inscnçao no cadastro de crédito bastando telefonar
para 3711.

"

Serviço de entrega a �,omicílio, fácil" di,reto e rápido.

terial' de -construção
,
.'

,r.
",'

m

�i·. ;..

meses

Garantia
de

Qualidade

Maior
Variedade

�laior .

.
facilidade

,

I

(v
O.
o

u

!li

od

Czyatte "Piege Paul' Cp.n-. 'De Itajõí: - Estreiando um novo

(1rjélo�1', -inspirada .no Ro- "DKW' o discutido Carlcs Eduardo Hei::'
n1'i\nce .

de Seb�sUen Japri t,neberg.·,' \
sot. �'. . "

�J i', ',' ,

SiS, o qHe ctiz'"Robej;t ,.'
'

'" ,
." [""]

,

""j't. '.,'''�'\ ,>-�.':._ 'f ·t.Io"'�··'··'" ,·'tr".' ." '-.,-' ,-, '

,Oh.,,', a'��a,l1 ,","'In,' ·"�,rs.c,,-�sm'lU 3ft'I'; "';,'�, I ",'�':', '.' ""', J'
"

,\ ,',
' ,', ''>, "-,,"

._, "',' -----,',.,.,.J LJ;C', �� ',-,
•

A', \.;, 1::......� ',J .\\,1 '/�I '''p. ":',
" I_./' ,:. ' ...�

re�Pêl,f,t!J .çd,·;9,�:"-.,f\·.1T'l·�:,
.'

'rt1!S,�F"��'i,�;'V;';SeJC',fti»Fe, i','r� ",
_en'l, ,sua,',re'sidência o,

.
,

' .� 1 "1' .,

l'l"
I'
,\ 1 ' '../ ":,:V ,J, '

Á
'

J;'��r'�i rnl::;ç.·,�,��F " -"
l r:;te, r,. ',� ;srcp�-üI:)�n�;e�eir,c:t,:'IIIi!vei<ra (te--

solidO;:,<'J'\llzadiP C0111 í{
. .... '

.

'. :;' , 'J: ' -.,,", \ '/ �,'
\

constanlie cui:dado. dR. mal- -_'-
.

,

OF efi_c�cia, in�.er";':e-.�� 'na

'A::.,'t',"':'cr:"',a'v'"'e','5' '," da', II
lin�1).a9:eJ;ll. ,"8S

'

c. fitaS q,n<>,

cf)')�'o "LI" T"pcel'j'e de Di-

ru', ,V�::s.8n1 3,"QTadar .. ao maL... fl. �\

,or pi,mero 1�0'3é:í\(el' ê(in'l ? Mllssorml., lider do facl1ismo na Itália
I1uxílio ,d".,T mrioo compl:O

;\rapos, .mas ',' ;d:€! � qu:al:{l�de
, 01.f'seía\ Ii'� cip 'tlni v.érda-
,

(] �jro �s1Je'tácillo,' Etic
.

Le�
rl.1Jp.be e1i{ \'Le:Parisien L(
b"'rp' diz: �'Clássko em ,sva

fO"nla, o últ1mo fUme '-de

A'lr'ln'. Ca:yaUe encerra o

,enuj:unto i das oualic'la(]e<; ,

que fizpl'am a celebridade

dêspe diretor." Um mov:i

mento de relOjoaria regula
o cks'·nrolar do filme que,

,

embora (comportando em'

seÍl título nome d, f'Cen·_

dl"llbn (Cr'\t.a, Borralheira)
nem por loto deixa, de Ser

uma estória muito negra.,
Edmond Gilles em "L Hu

ma.nité· . diz: - "Maàal,,:,ine

P..obi"son crue )11'�Dara
'

tõ-

$OCIA'IS
Jovem PAULO CESAR Acontecimenfô

M�iS um,a noite bastante movi
mentada e elegante, aconteceu sábado
no Sonrocat'orína Country Club. Mau

,

ro Amorin, o mais jovem compositor da
. cidade, apresentou o show BOSSQ e Bos
sa, que foi cct!orosam,ente aplaUdido
pela sociedade.

--[*]-

Num bem decorado apartamento
no Chácara do Espanha, um,o elegan_
te i'ecep�ão., �oi regado a "Dartmou�h
Vei'Y Otd 'Vhisirj".

-. [*]-

Ka!io um' dos brotos em fóco na

sociedade, será uma das lindas Debu�
tantes no Baile Oficial, a se rei:tiizar
em agôsto próximo.

-[* ]-

. Preto e Brónco alta moda: Acaba
de' receb�r lindos recidos em morevi
lhosns padrona'gens, a loja Galeria das
Sedas.

_. [*]--

No última semana foram vistos
'jantando no Querência Peleee: sr, e

sre. dr. Carlos Bastos Gomes, o' Enge
nheiro ÁCY C�mpos e sua/linda noiva
Heloisa Bastos Gomes,

-[*]-

Transcorre hoje !.l anL
versarío natallcío do jo
vem Paulo Cesar, filho do

sr, Paulo Prosdossimo c de

'sua exma. esnêsa sra. Hi-

valda Silva Prosdossímo ..
Ao anlversarfantcs

so;:; cumprimentos,
nos-

. Deu rápida circulado em, nossa

cidede o sr, Wi!ly Augusto Krücken;
.represenrcnre dos produtos de beleza'
"Germoine M�nteil', que com muito
boa' vonrode nos disse: Provovelmente

"�o'1t'eW 'mandorá um,a' maquiladora
para 'a"maquilogem das setes. que vão

.

participgr do esperado show "Milindro
", sas/�/" sâbado. de Alelúia: no lira Tenis
'-Ciube,

'

,��,,' '''�'",

-"[*]-

lutava com Hitler, aderindo o Japão, fa
'tif'que ainda hão pude entonder, forman
do' estas três náções' o eix;, nazista ta

ch':�ta, que enfrentava em luta o resto

da humanidade, Hitler consegüiu domL

11ar o:'; russoS na Polõnia, havendo, o ré
cua elos ruSsOS Pela Rússia a dentro a

medida que o tempo avançava, aproxi
mando-se, também, celere o inverno que

-. ne8te lJaís é fortemente rigoroso, H:tler

avanç·ava dominando com todo', SeU po-

cleriq' armado e Dlotorizado .ao passo que
,

Os 1'us:::,os pouco desenvolvidos e, menos
l?reparados, lutavam quase mão a mão,
corajosame11te numa demonstr�ção .,he_

.
ro·�ca,. ,coril t.odo aquêle 'inferno de açà e

'fog'o, Neita altúra, também, os' Estados
Unidos começava a se ensaiar pat3i a

guerra depois de um períOdO de o'bserva
ção que lhe permitiu a Pl'e'Paraçào, ar

'mando-se, para enfrentar o poqerio do

p.ixo lic,lel:arl0 por Hitler . .os alemães, 'co

'lFÇ8'?'tT1 2, ter suas ptÍil?J.é�ras \del�ro�
fn') l'a Fra'WR. Inglaterra, Holanda, Bel

gica etc, s(:)ntinclo já um certo esmoreci�
mento o povo inmtlsfeito's' com as dprr.o
tas, na� lutas do exército alemão c;ntra

"-

os aliados qUe ·começavam, agora , a uni
ficar suas forças para domínio completo
do aJ.el:não, Hitler nesta altura embora

ADÃO E. EVA,; a segunda. no.vc!a lk

Tân\�1. I'\l1v! :'ctO FaHlace, antes des':a ,ee'-1-

ção, �::D.S;;OLl· �Jor uma experiência signi
ficativa Que t.est.ou seu valor literário,
Julgada' entrê quinZe nov\!las .que parti
ciparam do concurso promovldo pela Di!·
visão de .. Cultura da Secretaria de Edu.·
cação do R�o Grande ·do SU!l foHhe atri
buido um incontestável io, prêmio. A 0'0
missão Julgadora, ,composta pelo jOl'l1L'
lista Carlos Raphael Guimarães c c,'3 ",
Profs·, Francisco Araújo e Fla:ri1.�.J,l'iOT: SlÍ
va, lSali!entou o su.rpreendentel:C:'�1(b. : :1, '

novela vencedora, pois nesta, en(;Gl1tra ..
ram "um mito universal revitalizado por
uma interpretação própria· � 'extrema'
mente profunda",

Tânig. Jamardo Faillace estreou co_

mo contista pubUcando aigunS de seus

contos na "Revista do Globo" e no Su

,plemento Literário do "Estado· de São
Paulo". Em 1958; NOVe do' Sul, um livro

jqüe reuni.a dwersos contlstas gaúSlhos,
incluia a presença desta autora • ..;\ iPl'i..

.Casemenío -

. ReaJ.'í1.ar·-se-à, em Bhl-

mena u, nos dias 6 c 9, ci

vil e rcl!rriosamellte o cn

Ia.ce J�natdrponiaJ do sr,

Antonio Pedro Nunes com

a Sr+a. Ma.raa Ilolzmann.

Êl.c alto runeíonárto do- Ser

"iço Social da Indústria,
excr!ceu durante muitos

anos a secretaria, (lo ex

P,S.D. e aqui em Florianó

TlOl'is, ocupou por muito,

tempo alto cargo na CE

JA�SC: Ela, PI·()'l)ri(;Ut.l�Í:\ da

Ar,'ência de 'I'urIsmo Holz

ms nn da..<Juela. Cida âe.

(Is noi vos após as cel'L

ll',rH1iac; t�rnh:?ff'C:ll'i'io nara a

'rl,il'Of}:1, ('m. vialor,?m (1(' mip
etns.

Nenocio
Ora'sião

de

i

Vende-se VEl\'IAGUET

19M. Estad(l d� nova t;;rla.,

equipada. Tratar à: rua Tra

[ano 43. Nesta.

I... ".'
,

,

;

En:!: eiib{çã6�
o :i:dtimo filme

'em Paris
de André

\

(l::JS 9."., 8T'.r�1:'!i'1"?8. (,O·.1�O

Hub,rt. "1'oe} e Je"H Oa'.'"n
....., ,

f' q jcyem FrsD,ris Nan'i.

c,erram Dcp'v CP1:!,,,,\ ('('1'11

solicitude e tCllen to. Filmes

por vêz,es amal'.'SO. 8_':co'''a-'

taclor 111uita s ,;ezes, "I" e?;e

Pour Cendl'illon " é' aç,sisti
do com um ft'emente pra
ze1'

{
URY

I), recebeu .f,ara um colA' I um gru

o, de amigo ---: A sim�', Cl reunião

rolongou-se num gostC1J bate-papo
té altas hQ(ras.

f
.)

,!
RIO: �a boete Porão Eliana

Ijttmanl' é{um marQvilhoso hovi•. A

antOJa e� fóco deilOu No Iorque,
Iara brilhalr nas notes cori os.
i r

I' _Cf'·_

T J, L'" , D
' OI' 'raaY(l,�em IglC omea Ivel,

:m dos li�dos brCitos de nos socieda
'e, (jjJe ,y�j dar nota alto nO oile OH

\01 das l>�blitantesf em .(lgô o.

-[+l_

Os; �eputadós: D'lomjcio Freitas e ,

'�v.oro q,o.tão, sqbo(,fo, jonf'itiVàn1 no

ntac'lto)rlRo CoulltrY Club.

Edias, Ó relações. �bIíGQS do lux.

Heel, em' certa roda CQmenfou que o

baido Hotel em 'q�estã�1 .,'oltCl1'á a

funionol' com músi,ca e p�ovavelmen
te- om 1). pianista ),.ldo Gonzaga.

-lH-

lastante
.. preoClpado está o

genhero CIÓudio V ferreiro, com a

;.decorCééio da boate 'oréio 49,' no Coun

try él�.

Carmen Lúcia 'Sra, "Srta. Lira',
também participará o S;haw Mílin�r�
ses, sábalo .de Aleia no Uro Tenls

Clube -.

> -[*'�

Procedente do 10' de Janeiro,
chegou, domingo peJararig o nossa ci

dade, o .sr. Valter Jo da Luz.

--,- ---
-- ----

Pensamento do, di, [,' permiti
do ser mais 'hábil e' os outros,

mos é perigos 6'�ecê-lo, \
____"1.-__ ��.�-=Joo:;;"'_ t-._ -.- ____,-"- .

um pouco enfraquecida, lã.o contando

mais com o apõio integ do povo ale

mão quo começava a 'pr nUr' a realida

ele (lo fim, cOJ,1tinuava , inVestida na

Rússia, quando estouravr. inverno rigo
r080 naquele país., reforç' o o enfraque

cimento ctàs tropas nazis. Os russos a

esta altura C0l110 tática eligente, ti

nham como única eSPera e c1erradei

nJ. a força da nat'ureza; resentada pe

lo frio dei Inverno, para i stirem contra

Hitler. motivo pelo, qual·· te(mando;

dei:;,.-ando o t"mpo c.orrer, tica que pas

"sou desapercGbida de Hi· que COl1Se�

,'g'ulu chegar some'nte a cide de ;Lenin
do ânverno,

1 graqe. Nest:- pónto no rio

I os rUSSOS delIberaram não

;"lJI1 pa�so a retaguarda,
h,istór'ica, ·imtã'o, que mais fi pouco eS

taremos eonhecendo, Lenin ado foi tra-
.

vada UlnJ, das lutas mais .ngrentas e

! bárbar8.s ,da guerra. coiTI o, ·US.50S cora

i josqs e destemidos,' sem .ar ,s', é o pa
i derio ale111ão. altamente te izado e mo

! r','rnn 'luta e<t:1 qu, 'ouvimo. escrita por

a>·\',ó···s p_1('11:à0S COln quenl clversanLos.e

que ti'\'el'am contáto dtreto. 1. a guerra.
Contam que nãci existe soldo o, como o

russo que sem arma se lanç a' frente in

diferente à morte.
.

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

Registro ·Literârio
FUGA,

x x x �

. \
André, C?ya tte escreve

CO,111 J(;an Mec.l<ert o rotei�
1'0 ele Seu próximo filme:

"A�rent ao, Ve-j ,ta: A7."19,�

i� I

'oi'
•

-

\ ollr no nAD'" d" lFU bon1

,rp'l�'0�7 rl11'"). �0 11!�t�� nut" ne

P-'(\��o c1� pS',;r"'�"("ll. Esti-
. ]0: b1.1111or e t01'Dura.

i'Phil'ip!}e d.o Broca vai ro
.

dar "Le R0i" de Cou1',' se

gundo um roteiro ele Dani

eJ. Boulanger, f]nie em Ec..
.

'i)..stm;ancolor ,que jserá, ao

que PfJ.l'ece, uma Vf':rclaclei
ra "estóriil d� loucos�".
Como dizel}los ant,erior

mente, O· ttíulo do novo fiJi
me de Jean-Luc. Godard

será "MaSculin, Feminin. ,

Dep.ois de ter realizado
"Un . HOmIne Entiere", ,'"

(jhr'istian -'-" Jaque 'roda

il'á "'Challdis\ l'es Secrets""
com Cleorges Géret n'O pa-'

pel principal.
.J()rg� :Roberto) B'UchIer

!Tleira novela de Tânia

lL � cT ;;-1(;3. em 1961" .pe.!a Gl o; na Go

]('c':'') C"':"'I'j;kl. Já' aí s" rnaifestava ()

ü)Jcúto da .nC':el·stà n2.u {le t -10 ama,du

)'ecido, mas no eanr:",ho cl
.
." scobertas

estilísticas" Agora ADÃO E E 111arCa

um nõvo estágIO, A an1Pr�tude d·esta. úl

tima obra ultrapassou muitos
.

os linÚ
tes apontados pela critica em' 'liga.

A Jovem autora gaúcha n 'clilu en

Pôrto Alegre, a 30 de janeiro d 1:939 ®

aqui fez seus estudos. Embora nha tsti)

voltado há aLguns anos para· JpiDtU1'2
'Optou definitivamente pela exp eSsão nio

terária. Em ,oomum: a"côrdo e0'lll\ a' Dl'rio
!São de Cultura, surge nesta edição, @

Prêmio da Novela de 1964. daquek órgá@
de Secretaria de Educação.. �

ADAO E EVA abrirá, sem d�'vida, til.

Tâni.a Jamardo Faillace, novas Perspe�
tivas no panorama da. literatura ',br�sne11
ra,

A Editôr,a Globo acaba de :public.a:t: &.
DÃO E EVA na. c",�:�_çã:� Sªgitá���.,:j���'

". '

\

1
) �,

)',(
i �
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Floriunópolb, 5-·4-60

--------'
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�eD'��t��'illado�ª�ta P

na
.

Catedral Metrop Jttana
, ..

f ,'" ver- aroquia e f161S em zera!. Adoração ,<10 La a coroacão da Imagem de Nossa Seriho-
no Arqui.dlOCeSan_o, ba�elmos _ P�lblico que ssm- Sacramento, no Santo Sepulcro.'. ra, .ocm .�\íocuç!}o de Sua Excia., o Sr. Ar-

ros dias '3 a la C'.G a 11 serao celebr-M'Iras D' "o 1 bri �

,

.' , ." ,.'"
Il " zro '... _ . ('\..W; na , � e a ríl - ;:sEXTA FEIR� SAN· , cebispo Metropohtano. Dom Joaquím DO"
na CateelIal, as ce! lmon�a da �emana San- TA. 'As 15 115. Solene Acão Litúr;"ica reme- mingues de Oliveira. ;

,

J endO ao <::eO"umte p "0 '
- b ,

ta, obeuec � lo> l grama: morando a sagrada Paixão e Morte do -Se- NOTA: Aviso sôlJre'o jejum eucartstí-

I n116r, com alocução de Sua Excia, o Sr. (;0:

Dia (l de abril - QUARTA FEIRA SAN- Arcebispo Metropolitano, Dom' Joaquim a:) água natural não quedra o jej=m:

TA. Confi.SSÕes das 3 às 11,30 hs. e das 15 Domingues de Oliveira - Canto da Paixão 1J) asé Uma, hora da comunhã '

pode-

às 17,30 DS. e· das 19 às 21 hs.
- "Adoração da Cruz' _ Comlmhão' dos se toma': qualquer aumento ;;'Ó,U;tO "Ucl �i'
fieis. As 18 hs. 'A tocante' cerimônia da quído.

Haverá confessores: Na Catedral, Igre
j:::, de São Francisco, São Joaquim, Santo

Antônio, Ginásio,',Catarinense e Ásilo de

órfãs.

N. B. - Lembramos á todos o'
preceito da C,onfissão' e Comunhão
nos uma vez por ano.

"Descida da Cruz" - Alocução do Revrno.
Pe. Pedro Martendal.

na Sfu"1tfl-' SãD convidadas as meretíssimas.
autorídades cívís e militares,' os sodaiícios
católicos c os -:fiei's em' geral.:

.

Flori�nópoli:s, 25 de"março. de 1966

([iss.'), Pe, Francisco de' Sales Bianchiní ,

Cura da 'Catedral.

'r-tewton da Luz Macuco - Provedor
.

da ·,Irm:ir;c�_adé· do S$tn" Sacramento.

gliave
ao me-

As 20 118. Procissão do Senhor Morto,
obedecenuc ao seguinte itmerário: -Praça
15 - ruas: Tenente Silveira, Alvaro de Car
valho; Felipe Schmielt, João Pinto, Tiraden
tes, Praça 15'- Catedral - onde, rio adro,
proferirá' o sermão da Solenidade, o

Revl110. Frei Eli2iiário Schmitt, Ofm.
Oficiante: Sua Excia Dom Afonso Nie

hues.

t:

'INDULGÊNCIA PO JUBILEU
EXTRAORDINARIO ,

Dia 7 de abril"':'_ QUINTA·FEIRA SAN·
TA, 'As 9 11S. Missa Pontifical, intercalada
pelos belíssimos atos da Sagraçã-o dos

Santos óíeos.
", Ao. S'}l';1ána Santa é ocasião propicia. pa-,Dia !) de abríf ---" SABADO

'.

SANTO. -,'r�/sé' l-uc�ar,em as indulg'êllcÚas qüe opa.As 22 hs. Bênção do f;go ilôvó, do ç)i'.o ,-

,
'

"pá ·�á:i..ll.:'),:'VI-:·cohcede, em, caráter extraoT'Pascal'e (ta' nova á.güa,· Ba.tísmal''_' 'CaJ1tO' '" ,

, .

" ., dínáiio;' 1')01' \notj'ítü ela' pro111ulga'çao ,dodo E'1'ultet, Renovação, ·clas .. Promessas, dó', " " ,

, , .,' ÍJ.eqüe.riq. �j:tibi.leú, qlle vai. de 1? d� jàheroBatismo:.A meia·noite; Missa.,solene da' Vi- '

., ,

. , . .

-',
" '. até 'Í'Í' .ft;)kta,é d.& PentecQste,s, i�to e, 29 cie,geília Pasc,�l e Procissão do SSrno,' Sacra- ' ',.. ,

'

menta eili tôrno lda Praça 15: '

" iíláiO< prç':\iMb, 'c,omo já -é do conhecitrien·

Oficlante _' Sua Ex.cia. Dom' 'Afons'o, to elos ii�i�·:�·,Nas. cQnClições ele' costume as

Niehues. indulgêrícíàs ':são as següintes:
l° � pi��ária,'- tôdàs as v�zes que

praticf),;�ri�;; -êievotame"nte,:' da Santa 'M:i�sa;
celebrad.ií,· com ,8:lg,urna solenidade .pelo Bís

po n� ,.ig�éj à. :--c�tedriÍ.r; ,

. .

" ,

, : io "� �J:emi.i;íà,-::-, todas as ,v?zf"s' qUE(
{, . ,,"""_

S.ermãc do mandato; Lava pés; 'antes
do Ófertório, - ComuIlhão Pascal de tôdas
as Irmandad�s e Associações religiosas ela

Pia 10 de abril - nO�UNGO �A '�ES-
SURE_ÍÇÁ;O OU PÁSCOA.

' '
,

Hor3:rio das 'M.issas: 7; 8 "9 '10
.

solene
,

18 ,e 19 I1s. Após à 'M�ssa das Í9 'liso 'será fei:

"

'\ ".

,

(

,.

T

está
;'

. .1

"

.

VaLê j� Vil� REALIDAD�? É. uma revista' diferente de
todas: mensal, focal1za � de maneIra vlbrantc - somente os assuntos que

interessam. Leia, por exemplo, li.O primeiri..) núm.ero, "A vida j

d'
," \ 1

-,' ." }
ant.es e nascer", "As suecas am�}m por amor, "1"'1.5 revo uçoes que eu Vi

,

- por Carlos Iacerda, e muitos out�·os �lssuntos importan�es.
REALIDADE é 'uma, reY�st:l para ler lntclt'a, nunca SImplesmente

folhear,. E mais: é tinü revista. modcrn,t, com 'múita côr,
muitas fotos, impressão magnifica. É o m,ais importan!e lançamento da''-

,

Editôra Abril (Claudia, Càprich(> �t-ancc�U1m, Quatro Rodas,
Intervalo, etc., sem contar A Btbha !\-Lus Bela do Mundo.)

r,

leiahojemesmo

•

'assistirem, ao' menos, a três pregações sô-

,: bre eis 'à.ocumento� do Concílio na ig:eja r

lAüedral cu em qualquer outra ig.êja;

li", �o
� _:_ plenáría - tóclas as VêZ2S � que:

"assístirem, devotamente, "ao menos, a três ,

pregações durante "às; Santas M,�sõe3 e.u "qualquer igreja;
.

.-,,'
4" _ p10lLria -1U111,a vez - du raitc

o tempo do Jubi.eu :ExLraorclJ1á:lo, se v .

sítarem niec10sRmeYlte a igreja Catedrv l e

ali renovarem a Prod8são ue '1.t.� (O \..;1"_ �j

(1)1' Deus Pai);
50 .:_ plenária - uma vez - se réceie

rem a ,))lÍllção papal, por ocas.ãó c'8. j.rin-
. cipal

'"

celel .ração oficiada' pelo Bisl�o DÍ;J-'
cesanó. ,r

Thermo·Fax@'
" efi-ciêrtc1ia_

que se con1ptol)a e111,u.

4-9411 Rama1.3M-:269
3m mINI'.,lESo·rA mANUFATURErRA E mERêANTIL LTDA.

RUA U/�R·ó,O DO Rlp sr�/:".NC 0, p3 - 14 ....
, s 1407

EOd:1C1Q ÇJ/\RAO - CURI' IBA

--' Solicite ho] e 'lll.es 11l,O um a deinoJlstração (sem
uenhum compromisso) 'e veja 'que 4 segundos é
o '''te,tll]10'' j)ill'il a TBEH1)rO�FAX tirar uma cópia
perf�jta de q ualqucr ,doemuellt,o: pedidos, con

tratos, orçamentos, cçrrespondência, relatórios,
ca.tálogos, 11 ol'n\ as' téculcas. recortes de [ornais,
leis e regulumcntos. l\ÓS teremos prazer em lhe

mostrar (em seu escrttório] como THE,li.iVJO-PAX
: é surpreéudentemenre simples: trabalha excíusí

,
.'

Vilmente com elelJi�idtidé.Nüo usa líquidos, produ ..

tos quiul.icos, nútl'!'iZC,3 (ill negatil'os_ .

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

--

c) a0S que se filiaram à JI.1<lçoúarb. ,:'. "PEÇA HOJE MESMO UMA DEMONSTRAÇAO
2° - d-isp'ensar elos 'v()WS i)J;ivaJos,' S'E.M C O M P R O M ,I S S O P E L O T E L E F O N E

mesmo ys reserv,ados'à Santq_ Sé, comu·

tando-os (cm Qutras obras de 'pieJacie Gl.!

penitênci.a, tendo en1 conta os motivos, e

contanto (:ue não prejudiquem direitos a·

lheios.

.. ,-

"

f.1 Oficiante: Sua, Excia, o Sr. Arcebispo
�! ·MetropoJii.ano, D. Joaquim Domincrues de'
i I

'
o

" Oliveira.
"J
"�I
'i. As 18 hs. Missa ccinc'elebrada ele vá-

i rios �'3,cerclotes, com Sua Excia Dom Afon:

r so Nielmes.

j

1
,

j

O Santo Padre' concedeu as SEgUi.. L', s .

'fuc;.üclad,,::-, especiais 8.o-S coníe jSOl e.:
'

,

-, 10 ':_ absorver de ce .. suras e e qJ U

nhôcs, ,n-:.) í'l>l'J ínter.io, �Ul;OS as as CJ.:.l i

cões ele arrependimento e l:e�Tata)ío, e i:11·
,

posta uma penítêncía =justa..
a) aos herejes, cismáticos e ateus:
b) a cuem Úv�r liclo m.; g1.1prdaçlJ li·

vros cu cscritos lleréticos;
,

,

Pe. Francisco ele Sales Bianchini
C1.1rü ela ,Ca,tedrál

-,

.
'

(

','

"

Q.
L'
C.

, � ......
.
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li

I
'

iUONTEPlO W\ t'llMit,IA iVIILIT:\H

I CAP. �ILTOl'J' 1\l.'\'lf1EUS
"

I
I Eua ;�I<H"e<:-hal Câmara" 85

E,STHElTO � }i'l_ORlA�..tÚJ'OUS

, ,
'

I
I

II
I

I "

li
II
li
li

::3olidtu' a g'��lltilcZLl, de s.eu c_()11l1mt:t'cil1',eilto ('111

llusso (s) Escritórios .... " í'csidêó,cia " .. , nú {'n·

ctcreco abaixo, afin'l de -iJlformar·t;l)s Illais 'tld;l-
.' J, '"

_
_ \

cla!11cl-lte �.nb['e a, Ínsc:dç50 no

l\'lOi'\TEI'IO nA FAMíLIA MlvITAH.

I
,I

ESTII.ElTU - l'�LOHI-\r.'ClPl)i ,I::;
.aecém (:unslrüiclu com H_UlliOO'I<;ÔCS. cie jJrüneira, exdusi

"vamt nte famiiw I', e<llll p: H;O:3 i'íwdieos, inelllsive com p;';
tio de estaciollamento pt6prio p'jra 50 veículos.

As Suas 'Orc!ens.

Nome:

Bndereç'o:

I J',J1'ó'il'il) J.' l'e(eridn

.� •••••• # .....
'
•••• " •

. ..•••• ",.,. oro •. .,.

11--,-.
-----===-=:;.=::::::'-

'ill' S ER 'R A L H E R I t\

I' .

·

1 Confecções de Esqnadr;'1s de Ferro. (raelas,
\1
p
ii ;'.8-. 0$ me1l10res ser'l!COS (Ja," pl'8f;a no nuro. POl'tanío ,I
il1l8r tr:::(J'1em a pre'er0nC'i'" (lirii"lTl'�C a ��crr_,r'er',a A- I
ii' ca1.lTi Teixeir,"l. à Rua João Mott8 Espczim 11., 400 em ii

.. i! :-:>2,CO dos Limões (rlcj'roní e à l\1atriz de I'J., Sra, ela Il"u i:
II Viagem).

.

li
II I',i!
I A AD�n�IST�AÇÃO iiii AGRADECE 1\

PHEFERÊNCIAr1,I 12-4-66. I
!

= �:_.......-J. :::...-::'..:::::-::-_--:::...�

.' ..

n·,·orle.IndllOITS

ncas
tava!

4 •
_4_.__ . � .... . .. -- ---- -------
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i�O I""l B""l" Gf"El<!
� �:H

I· í t ,

' KL V lVIAI"H�

TE1XElIU

flas ,hoas .casas do ramo procurem .Sardi�
"

Agoí',q, complet'am(,lll c remoc1elac18, of!:,rece aes

nhas SOLMAR1 um produto caiarinense

para o mercado lúlernacional.

.SARDINHAS EM OLEO COMESTIVEl

I SOLMA

-----_._--_._-�--,,---��-
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BR�101, Razões & Cfinse�uência�
,

ReferÍmo-nos.. na edição passada, ao documenlo en·,

i�egue ao Presidente da Repú�,��a, em '1'965, 'em neme do
G,ovrêrno do Estado e das classes produtoras . calarinenses,
c�jQ excerto encontra-se no relatório anual das atividades
d.a Federação dà,s Indúslrias de, Sanla Catarina, presidida
pele sr. Guilherme Renaux.

"

.

'

Dêle, do documento;: exíraíiemas uma síntese das
motivações para a c�nstrução da rodo�ia. implícihl e .dí
reíameníe vinculadas às consequêntias, que advirã'o, ex.. '\
tensívas-aes estados servidos pela impertaníe .e sonhada
via de comunicacão.

'

,

� .."')
,

Restritamente aos nossos' íníerêsses regionais, sa-

Iieníames que o heneíícíe. índistíníamenle se . estende à re

-:-.1- 'gião Extreme-Sul, compo�la pelos Est�dos' fronleiriços; do
Paraná,' Santa Calari�a e Rio 'Grande'jo Sut' senáo sua di
retriz a seguinte: Pôrlo Alegre', "Osório, Tôr,res, 'Araran
guá� Tubarão, Eleríanépelis, I.hijat, Joinville e Garuva.
Em Garuval encontra a BR-4'69, liqand(,' a,Curitiba;

.

onde,
por sua vez, se bifurcà com á BR�116 (ex"BB-2). Relado-'
.names O· seu eixo esírlíameníe cem o Exlremo-SuL ' pnis.
sêmeníe com rel�ção'à esta regiãó aborda�os os p,rindpais'
espectes da rodovj�..

.'

. ,

,

Ressalla 'o docum�nlo,
.

dois aspeclos verdadeira-
mente impodanles d� DR-lO!, qu'�H; sejam: 'a} - integra
ção' social e econômica do Exlrenlc 'Meridional -do BrasH�
,�) � inlegraç�o desla área nó Centro Sul (e no conjunto d;
país)", que j�lgamos' fundamentais:para o desenvolvimen�
to de nossa eç,on'omia�' necessiland'Q" efetivameníe, elÚ�t).
;ar�se com' os -demaís centros 'pr�dulcres e 'consumidore's
brasileiros.

.

1
. J

. )

, Nã� constitui segrêdo o ab�stecimento dos pralde,s
çentros consumidores �o país pela a'gricultura }lràPcad'�,
'niJ região, nel\l hlmp'ouco o forneçim,en'lo ,de protluias ma

nufaturados ,pelo' il"ançado p'arque indusfrial ,s-qlin,; 'em I

lu:6cesso de ,enova'ção e· ·atuaJiz·açã'o �tQn&lantes� Da' nie�tliàJ
forma, consume a indústria. aqui l6tãlizada matérias pri
�as fornecidas ,por ou�ros estadQs da fe'déração. Não o�sl"
tante, os únicos ',meios de 'comunicacão terresire com o ,res

fanfe do país são CQMlituid'os pelos
�

ca�àis ro�ov'iários for-
inados _pela: BR�116 (ex-BR.;2), e p:elâ B� .. lO� :,(ex-59). .

'

.

. Qra, I�dos ,sabe'mos o estado 'ertl' que se encontra a

J ,IR-10I, donde somOs levados a' concluir 'ser a B8-116
'. a'

única rod�via 'em' condições. de alendér o escoameitlo
.

da

,produ,ção. do Exlremo-Sul" sohrecârregada, úeío fahr de ser

'� única a Iran'sporlar os ,prótlulos -'da região.:. '

, �"',
'

�..
'

,

É muito têdo 'pa.ra �sqhece�,::�ri �esáhamên!o" da.' p'ohl'e"
�ôhre o rio'Pelotás; na BR-n6�·oeâ�fonândo,lim ver'daliêiro

.

colauso e um amblénte de 'terror enfre � agricuUura e.a in�
dilst�ia gaúchas, 'p,ràHcamente isóiados do re,sto -, do' p�ís;
contudo, servindo para' desperiar as autoridades responsá·,
veis para a prioridade da BR-IO}, envolvendo falôres de

segurança ,inlerna ,p�ra não Ucarmos ads'rilos aos me�
ramenle econômicos. N�o ri�peHremos oS dados estaVsli:.
r,os contidos no documetdo em referência" pols a ê��s, já fi
zer-- t)s a 1 \1 F�n em ;" rHqos anteriores de n9ssn j nrn'il, inte

j!'?fdo 'na� nece>;sitl�Htcs dá população catar1n�nsei lodavia,·
((1m o otj;,ivo te i1i'fcr'·�"'«(o",lemhr�mos a &xistê�cia de

".-m? !1oml1�ç�q le 1.3 m:'h1e� d,el\:ll)il�n�es na regiãot de
"2 o,. ""n"l . , ; 1 ".' 1 0..1 "t"

o

d A05' "".� roL e lU '\' es H., e·;f';" �i:Ct1n� mu'l�, naIS .. e e '1,' mi .. ope-
. . . ., ." . .

.. '

dr" os n� indns'ria. Em no7.S!) E!\ir.�Ho; atingln'lo' o literal
sul, 1) }iÍ\1ral ncrle, a hacia dtl, Ji�;·i�i e o lilord norte, abran

ger', ao tnd,o, lOZ, munidpiB$, numa ,faixa ,llreiom-inante
mente inaus'rial e. CPl menor esca."â', ''''i:í ,,;'o,�,a; Dl ·POt.Hl\l-,
�ão �o Eshuio, com 2,15 miJhões de .h;hilanJ,rs em 1960,
1,23 m i,"h1'es vhrqri•. ao lanqo do eixo' ahrang:do

-

pela
BR-�OL conc�uind,o�se f/ue, 57,4% tia ponula�ão r:.at�r!nen-

se é �el1en�lenle da rlll.ovia, AHá�! na faixa: . da BR-IQl, a

dens�dade demoO'râHca estadlml aH'u'ge 37,2 hab Ikm2, en

quan10, em, iodo r,o t:Shldol a densidad-e � de 22,5 hah/km2. I(

As razões p,elas fiuais pedilhQS, em erro, p�h con�

cJu�ão d,a rodovia" são claras, e as consequências Ião cris·

hUnas quanto o ful-uro que aspiram'os para os n6�sos fi-

!h�l. �

N.ot'cia 'vinculad'l' em uma em.issôra local, dix
que o. IBRA fará concursos por(J topógrafos que ser- BASTIDORrS
virão' no Paraná e Srl'nto CÇltarina. A exigência poro'
tal cometimento é de nível 9:n"sial, um pouco de por-
t,uouh c de 1""0: emática. O ord-"nado será de Cr$
4"0.C'00 (ouohoce.ntos c 'novanfa mil)· por mês. Sô!Jte as indicê'<:_'Ó':S dos nomes drs ge- exi"tência de tres canclic�atcs' miltares f�

.1101'31:3 CO.dei: o (e F2ria" '> Amauri krud t.o ce.p.az de. quebrar a un�da(le das Fôi"_
o SeD.:,Gior Dal:iel Kr:e�:e-�,

�

p:,side;;t(�
-

da ç�a,s A:'llladas, o lÍc:er cio G:;vel'no ne Sei1l1�
AR�-NA, d"s" 112-0 ".cr ro"h'::8"111?""tn ofL (o ,.i. s" lJ.lle :c:ão pensa dêEse lJ10do, Acha

, da! d'2 qualqUer daquelas candid,atut'as.....:.. 3D l}odelll EUlgir diHl'SOS n0l1hS ele m1- •

Para a suc(:,s�.ão p,'esic1enc:aL friEOl!.- até o l��arc", para �iislJutal' a cand'içã� de c"in_ ('
:�lQ.\ne'!:to a úntcfJ,. ca,n.qidat.lll'a l�,nçacia é didato e .o que fór es:_olhl,Ç,o terá, sem clú-
a tlo G:H1e::i:ú Cb5t�1, 'e Silva: As 0'11i./a8 são vida,'o aPb:,Q:'�Cs ,demais." ..

·

,

apenas fa'adas, mas a"n:�a não,foram pos
.Q segundo anlverório da f(,evÇ>luçãutas em tê.ri;llos defi,üt;\-OS, para qUe fiejam foi cO.:r:!em:ür:::C:o n.,.sta capitql....

'

eom um
objeto (1�' oFtuilo pela cúpula partidária".

. c'.rsfile c1�' dois mil homens, tnteg�'antes dO'O Sena:-lo!' Daniel Kri2gel' comuni-có'p.
.

.

Exérc'to, l\::::cil�ha Aerons,utica' e Polícia
que na· prj;üma.· {juarta feira o Gabinete·

Executivo ela ARENA vaI l'eun'ir-se para
�/r"t�,r a�Pl1l de 'uma, companh'a' de alu
'�r's :10 Cclégio lVI-ilitar de Salvador. Solenetra t.al' do' _nrob1ema sucess6rio A. nessa

-

'. , .
v Te D"um; "oficiado :1)e10' Cardeal 'Da Silva;ocasião. serão tón1,ac1as e'S providencias pa foi c�íebrado na Catedral B,asílica. Falan-

1'a a cOll'v'Cnção nacional do partido', em
. do sôbre o evento, o Governador Loniâp.tomaio. Antes disso, a, liderança ela ARENA ' .

. Júnior declarou que "reafh'mava à Naçãofará uma triagem dos nomes indicados a

fim de ciüe, OS.lillesmos, possam Ser levados sua confiança 110S objetivos dêsse h'istórL

ao. corrtlave t;Jartidárlo.
. co acontecimento, aos quais o Govêrno do'

Ptesidente Casteló Branco ,teu1-se devota- .

do em doi;; al1ÜS de ingentes eSfDrços".'

-
lo

o ESTADQ
,

�''''� MAr:; ANTIGO ãlIA810 Dt SAnTA CATABIN�, '

(
. -__ '"

�,..-�....

EM DUAS COLUNAS

paulus públio

Notícias de Brasíli<i dizem, que o deputádo .L�er-
.

te Vieira (que pêrtence à terceira 'ala' da extinta
(UDN) mandou uma 'br�sa' - em, linguàgem calham
bequeana - contra. um ex governanté de Santa Ca
ta'fina..

Procuramos ottter, por todos os meios, O confi ...
moçêo dos objetivos que o deputado em f�o tentou'

atingir com o. dita "brasa", e soubemos por.�",
"ex" udenista - de outra ala a seg,uinte resposta;'

- A "brasa" do Laerte não pega no "Seu Irineu
porque êle está vccincdo contro tôdós as "bosses"]

-- 000 -_',
, I

"

Na mesma converse o "ex" udcniste-me disse:

- Você viu o que o Loerte falou também no Câ
mara?

Nqo!

'I .
_ Pois 'veja (e leu um trecho do recorte); ':0 de,

putado Laerte Vieira (MDB _ Santo Catarina) ofir
mau do Tribuno da C:imoro, ontem, ("ue "o nrt'nde lí
der r,ocIonai Carlos. L::.cer,da não seré anulado' por'
'qualquer ,Ato e re�sur.,irá paro conduzir o Srasil oos

seus gr_andes destinos". '

_ Ambígu� a posieêo _: declarei _.
'

I

, '" .
_ Sim ambíg,ua, o'u uma poskão de o:g'. á -

disse o 'meu interlocutor -, ro�s o rapo:?; está <1ue�en�
do jogar de béQue ava'1codo e vai acabar rec�bendo
um gool .revoludoná,r:o, já que lá em Bro<;íI1a o ho
men-, é 'o maior oi-.enistu do mundo, e aquí, bigLjál

_'_ OOO-_

ur1 /é'!(!'J:,)ho ""'0:5 Ao 'que pe�ce"� um
r ofe-, -::,(i( un;Y·e.rs;tár�o. (0-..0 t,é.sc, :-on.curso e tu.do!

/'

.

NOS�A CAPITAL(
OS,!ALDq ME'LO

OS DiAS QUE ESTAMOS VIVENDO

Parece que Machilweni domin'a o mu"do nieder-'
110; .porque'o que se de�eia h'oj'e, ó qUe s� v.ê 'é

.. ;CJ' que se'
sente é exatamente o ,qüe WiI'Iy DuraÍtt; escreV.e a t�s� ,

pe;.to, de Baco'n sôbre a filosofia moral dos Ensaiós �
'precisamos apegar-nos' a Machiavellr e a outros es
critores dessa espécie, que abertamente e sem másca
ras expõem o que os homens realm,ente fazem e não'
o qu� deveriam fazer'.

Estamos at'rayessando essa fase e a humanidàde.
engànada, por tedas as vãs promessa,s que são des·
cumpridas, caminha a pa,ssos largos para a descren
ça, a impiedade e o descaso, procurando ac;omódar-se .

com 'esse estado de 'cobas para não ser tragada de to�
da.

Estamos vendo o que acontece, por exemplo, com
os pre('os ce todas as utilidades e o que .se torna pior,
os t:!êr:eros de prlmeirt! necessidade�. o.ue sobem sem

pre de.maneir'O assustadora, de espantar, s,em que ha
ja uma prqvidência, que venha fazer cessar essa ignó
bil e desavergonhada exploração que campeia por
aí.

, Não há auem, posso suportar miais 'isso com a pa�'
ciência de Jáb.

'

Per"e-�e, implóro, !>uplica-se por 'piedade, mas a

gQnôncia e CI 'IO}Jcuro, sim, 0/,locura dos insatisfeitos
quere.., ma'is 'e 'sempre m,ais.

"

Subiu tudo ..

f ,,"oro, e",,�ro-se Que os "r€('os dos 'PClssagens
cios p"ibul'ls. e do Ic;ite, acompanhem os satelites ame

riç:., .. os e rms.o� no' sua elevPlI:ão 00 espaço. O I�ite
, subiu", muit.o . O dinheiro nada vole.

, :i.!n d:�<; ,;.., "'edint,� bateu á porta, dizendo' com
todo a ingenuidade:

-:-Carne seCo? Então voce n<lO sabe, Que a carne

seco e�tá mais ,cara do que o carne fresca? Já se foi
o tempo'de se dizer 'está abaixo da carne seça' .. '

.'. O homem levou O�jtra COisa, mas c.onfesso, que
si houve"!le rarne seca em cosa, 'ele levaria um peda-

J

('o. , , só pela sua ingeNuidade.

Os te,mpos estqo mesmo bicudos. ,;

,

E por isso, os homens fC!z:em o que n<lo deveriam,
·fo;!.€!·'.

POLIJICA' Sr ATUALIDADE
'...... t Ir:,

M.ln,:f. )Jora êstes não influíssem no mê
rito do trabalho.

LIDEltANÇA APóS A PASCOA
,

IVO DESCANSA
o Governador Ivo Silveira

aguardará o término do recesso

parlamentar a fim de oficializar 'a
escôlha do deputado Jota Gonçal
ves para a liderança do Govêrno
na Assembléia Legislativa. A As·
sembléia entrará novamente em a

tividade depois de passada a "Se
mana Santa", quando' est�rão n�
vauta dos tnlbal.hos importantes
matérias, sendo algumas delas de

r.rigem governamental. Pilr isso

fl;lesmo, o sr. Ivo Silveira acha
mais oportuna i\ investidura do

partamentaz ,j;oimrilien�e na lide
rança do Govêrno na próxíma SJ3i.
mana,

Ligeiramente acidentado, o Go
vernador Ivo Silveira não despa
chou normalmente durante o dia

de onte� no Palácio da praça\ XV�
O expediente do Gabine;�e ll,�
fói Ievadó pelo Secretário Dtb�Çh� ,

rem, ao Palácio' da Ag�dhÕhrlc�
onde Passou o 'dia.'

.

',.

:" .: lo/,.. ,,; ,1'·

B-ENDER COMPARECE
&

rl.�· .,'\
..� ,�l ��;�

Foi considerâda bôm& ')"àlfu!'
mente sintomática" a presença .

do prefeito' municipal ele Joinvil
k-, sr. Nilson Bender, nas' Inau
!!.urações que .o Governador Ivo·
Sílveira presidiu em Barra Ve·
Iha, ,Círculos ligados ao ex-vereá
dor e candidato derrótado pelo
xr. Konder -Reis: na convençãq.
Helenista de 1965, afirmam. que o

«r: Nilson, Bender está fírrnemen
('C· decidido a adotar' uma politi.'
cu de perfeita integração com o

(�ovêrJlo 'do Estado.

�I '

"lEGAS CONCORDA COM
LACERDA

O deputado Fernando V'egas
comentava ontem' na Assembléia
Legislativa à análise da 'Revoluç;i.o
feita pelo sr. C�rlos Lacerda e pu
blicada no "Estado de São Paulo"
,. no "JOrnal do Brasil", domingo
último. l\lEM AGRADECE A IVO

,
'.

Disse o .ex-lídér da U.[).N .que
r;onc:.Qrrhva plenamente COIri o do

I
. Cllmf'I}';j« e'n· SlJ'l essê-rc'«. ....mho

I�� f'ize'is� neouena<:

.

r.estripÕcs
.

a

alguns' conceitos nêe contldo. em-

. O ·Ministro"l\'[eín. de Si envi
I,U 'telegrama ao- Governador do'
Estado, agradecendo o empenho
'IP.<:t" "ml.1:a a tormação .da A'renà'
em Santa. Catarina.

,

'

pergu.ntado ,ail1{:a se consídeífuV,i a

\ '.'

'.
,-". �.

• r
�/
.;:� "!) '-'f

. (.�;

HISTÓRIAS &' ESTÓRIAS..

'.r

, ';0.
.�

pan'as/ quantas noitada$ inolvj.;
,

, dáveis não viveram nossoS avótl
ali no mirqmar, entre piadas @

sorrisos, fiéis intérpret�s das CI'"

vent,uras proibidas,?
_

.

Quantos am,ôres ,não 'foram ao

calentados ali debaixo., da figuei
ra ou entre as sebes do jardim?

E q!Jantos s;ermões dom,iguei
ros não terão' indicado aos jus
toS o ccn:nji;;ho dos céus, ditados
s�*,l(1es

'

do, púlpito do catedral?
.. Ef'9 o ,tempo dos pol.ainas, do
dlapéu côco e do bigode positi
vista', ,

.

.

� 'ifto'is hoje tudo ,está �omo dan�
t(!s. Só os nossos a.vós: o envelhe�
ceram ou já saira", a 'Viajar pe-
lo além.. .'. ,

E. cá estamos nós, vivendo o

nosso instante�' que também
s'erá efêmero' � ,f.ugaz como um
sonho bom.
'fiiofe, balouçamos nossps ca-;

belerras para frente e poro trás,
no rito sagrado da nossa, época
rebelde, c!esejando, ardentemen
ta:: Rue tudo o mais vá para o

inferno.
Mos o verão logo jVirá com O

'Jlegre conter d,qs c,igarras e de

pois outro ,outono". plangente co

mo êste. Assimdserá até o juízo
fi;,al. Só o miramar, a praça e

.

a, m,atriz subsistirão.
Então, tristes brumas outonais

voltarão (1 pgirar sôbre Q Ter
rg. , i '

s.' c. I�
� \'. �

pE 'UM TRIS'TE CADEM'�O

CINZA ESCURO

Q�ando a bruma outonal des-
.

.ce 'sôbi'e a terra muitos sonhos

sz eSvaem, muitas ilusões se -per

dem no horizO,nte como O urub�
langoroso no fl�ncir das as��. �s,,_
fôlhÇls mMrem po,ra' rEiSsurgtrel:n
màis vj'cosas, mais' belas e Qmo

dlJrecid�s, depóis do inverno sem'� ,

pre 101'19Q e tel\ebroso. E voltam
irresistíveis como os mulheres ql,le

. ,
'

.

desabrocham assim. num upa;
êlCis' que há pouco era." doc,es
meninas que. brincavam 'de cà-'

5i�ha e de ninar as suas �o;'e
cos 'sempre muito lourinha;;, de
olhos ésperi-0s � azuis. '.,'

. Podem me chdm,a,r i, se, q,u!se:rem
de vidente do óbvio, ",0·5 'nQo 'r,ê,. -' , ,

!iis�o em' vos dizer, quEÍ enquan,
�o o tempo passo só a paisa�em
fica. Aí estão, fortes ,e inexpuI:I
nóveis como uma bastilha, ,0 mi

r�mar a oraca e a matriz. Sim,
feíize: dêles -oue não 'conh",cem
i,] inexorabilidade do tem,,,.o.'

Imaginem; o qLle não terão 'r,a
presenciado de histórico, de
burlesco ou de hierático 'es'ns
t;ês il,ustres figuras da paiso-
oem ilhoa. O boteco, O jardim e

a igrl'lia:
,

Q!Jg�tg§, memo!'áreis c!:!rras�

"

, J
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Cmemas
:' .

CENTRO-··
Cine São José

.•

Radata Sociedade
.

} .,
.' .......,' .

.

às 3 e 8 horas
George Peppard

CarroU Baker
- em-

OS INSACIAVEIS
Panavísíon,Tecnicolor

Censura até 18 anos.

,;
c

. , .

:':0' :PP,FI-PO:' ci. a:�!ed:����O [un-
.to 'ao .Goverho .nos 'três .. ]l;stados
,PlJ,ltu9S:' _J HU�D;.�O, pró�no 'dia

" ... ,;( ,

! J

:VII�te e. (:.1'01';,'- :pJ'ao, .' um "elegante
j�utabem 'ÚO'l .ao Govêrna�oi: e

1:J;elií10�'á, ui-. ·�y.�a.;�tre Os pa.J.Ses

.q�e·,'Pl',e�tá·�'a; 'a''ldíl;:' honi�hag,em;
.pa�t�cII>al"o.:, 'i$.,;' A)e;'l1,3{l1lha� Aus

ll'iá Lâüe, ,.L(,.a�JWta .:HolalWa, Sue

c"� e l:-olÇ>üia. �1s na ocasíáo apre

..;eHtUl:a uma eJade tip'i;Ca,. O jan .

L�i' está. pr(;úS'�ux . n�tél. O cne,

1e 'do' (;e:l.·ün:�lli.)Watc,o do' Govêrno

h'otessÇ)J" i� ers . Tei.x,eira Nunes

Ol'ga,�llzani q H: em con�':unto com

o- (;urpQ. uonsu/mem. '. .estíveram
nes:a capiCal,' p�' ua·. AUt>trl� .:

Ervin .huiw:!l', *'oaep,; ! C�nsul d�
POlélI�ia. �. St2' ;KowJ1.ayk�; Vice':_

GOpsul. da
'

P01�eúrYk
.

SQ�leraj, ,ul_
ti111.anclO os pr v�s para 'o, ,;grande

,acontecimento'.
.

,

;; 'r-':.

---' x x x x ,_ \

Cine RitzCHEGO� na. ,·.'iulaCl:\-p", sábado, o

· elegante casal �rbfessor. Dr. Ermiro de'
·

Souza' LiEla (Ali-á) .. HO�Pede do Querên
eia Palaee.·

às5e8hs

Joseph Cotten
Dobra Paget

George Sanders
- em -

A
.
GRANDE VIAGEM AO

. ESPAÇO
Tecnicolor

De: JULIO VERNE.

Censura até 5 anos,

Cinp,�Roxy

x X. il{. x

'A MENINA moça 'NEIDA, domingo
no Paínetras. apagou 'quinze velinhas e

dançou à pl'Imeira; valsá' c�� SeU' pai
Sr. Armando Silveira de Souza.

-xx,xx_

RETORNOU do Rio de Jl:l,neiro, após
temporada' ,de férias o Dr. Watter José
da Luz, -que no próximo domingo; ficará
noivo de Osnelda Bertolli:

.

às 4 e 8 hs,

Explode na téÚI. o críme

'que abalou o mundo!
) O bárbaro assassinato
do P�esideate JOIlN FITZ
GERALD KE:1-rNEDY

,

4:DIAS EM NOvEMERO
A tragédia de Dallas,
Censura até 5 anos.

I
j

,

- x x tx x·_

, ,

O JANTAR dançante do Santacatari
na Oountry Clubé, sábado, foi 1.ll11 dos
mais movimentados, com o "show Bos

sa '&' 13o&sa" 'apresentada Ma.ur0 Amo_

rim: ParUcYparám Aldo Gorizaga. Neide
Mar:a, Rui Gonçalves' e Raq�e� F-loriani.

-

BAI·RROS
.

., I .

Crne�Glória '.

AL.i\IOÇAVi�em,. no Querêne!a
Pal�ce; o cõnsA1}.stri�',� si. Érvin
Raiüer '. vou R(;' Cousu1 e· Vice -

c'ônsu( dà Poli"' StiUllslaw. Kowm{c
ki e 'He�l'YK �;. �jbr' . Edmund:.>

Ba:stos;' .0r.' TI LOpes, yiei�i 'e, Ca
pita-o 'SaUlo, 'N�ê rSÕúza: ''-�'' ":

. .,

"I
_

� .. ,'�"flr,;:';...�,.,.� ",�:,�
xx.x·i�

às 5 e 8 hs.

Micha�l Craig· ,

,:J;lizabt;th Seals
, QUANDO OS D·ESTINOS

SE CRUZAM
Cinem&Scope

'., .NO . LI�A T�C., Pl'ÓXb:no', s�bado., ./..

"sho�\.: ,das, lViilindrusa�. '

'

..", .

NO' MEU .�IDa,� so:ê:'.a�' qe' d0l111n
- , " .. , .�"'.

'
"

, ,.

go ,ria -Rádio ljá pati'ó'cinadO'por Ma
chado &' Cra . ,;steL�",Di-. �ndeb�'an� .

do Marque's :d1#: '_;. cliéfé do �6p'
R.D. do DN'EBssq.llto':f6i 'a:'BR\ . �

101 ..:... 'ex-59."
- ; <

"

·f",;· ;::f

- X'_X x- .. x - Censura aq 5 anos.

NÓ AMERIOAN l3àr,. do Querência o

,ClI;mer;iI,l, Nelsón lYÍa.u'r(1)Í. ,.:._ Chefe do Se�

,-tOl' l.e ge\açôes 'P,Úbl1;�s: d,O U.B.O ..Ki, e
" .' '.'''' . I

o Sr.,Alúo·Fonse'ca,'Dil"et0r ue �l'()Uti.'(b;O·
0.0, G.E.V. Ex., em' Santa L-a·oci.dna.

. �

Cine império
2.$ 8 �:

Roberto 'SayJor
L lli Palmer

Curd
.

Jurgens
- eUl

AO PAssAR DO
VENDAVAL

Tecnicolor ..

Censura, 'até 5 anos.

SlO JOSE
C;ne�Rajá

às 8 hs ..
Lex Barkel'
KariJ'l .1)01:"
.- em,-

C' 'INVICIVEL DR.
MABUSE

Cer.su-.-., h.té 14 anos-

:0 .' CHEE:De,ria�tameIito,:.EsC'olar
da ''E.:ÀA.lVLM, �áo de ,Ôol:-Géta' � Jo

I:lé Júlio iejl.sexta�feifa" ":an,i'versad
ÓU � ..

fqr horllfldQ pelos
- seus famllia.

tes ..�, '."..' ".
. ,

'

..,.,

"

,.

'..,.. x':x:. x x-

,�
.. '

O PREFEITO de l,'ncÍl.illla e 0:31':01..

.ui'. 'l·tu! H,uls� (LoUl clbS"J' c".rvu.af�m na
·

.....d.la(;ap"�'áfo�1l_pa.t.:J.l1a..._�B uU e.u�aJ. LJr .

.I:.I.U�ústo, 'Âlvet.tl.
I' 1 "'""",: ...

, ,�'" l' ,', �:
.....

.

ONTE1\1:; éºer,al 'ae..�P'iYl�Jw •• dá. '

RRnl.. NelsOlIJrell> ,acómpaphado do.

Se�l"etar"Q" Sel.stã, Di. :irn1a�do CaliL

convidou 0 ()l1�dPt ,1y(( ,Si�v,Éli'ra" pa:"
ta ,ser' a.S&O;C�rtó� G�B,jG.�::. '

.

'
. \ ,

'

,,' � ":1 " ,
•

�. -

x" x...�. "'i..,_,_ i-.
,_

,
O "SHO\V" J01:i Periauitos, foi trans

fet�do p�i.'-a' Os pr,óx;.rnp's ��lài; �22 e' i3 no

Ginásio .,"Cha.rle's., Mori'G'Z'..
. 'l ',.,.... .

.

, ,-

,.w
. .,,'

���
, ....

...-_-. ----_...'.�

,- /<. L,,
.

.
.

I

/

� I, um apa'rélho de televisão realmente por,tàtil, com'
teia de 28 centimetros nas cores gêlo e marfim, .

eQm alça'cromada, falante de ouvido, som frontai
.

,e' antena' telescópica,

f�ndaçijo E�ucacionªl' de
Santa Catarina

Universidade Para o Desenvolvi
mente de Santa Catarlne
Faculdade de Engenharia de

Joinville
EDITAL OE CONVOCAÇAO

, O Diretor da Faculdade de Engenharia .de Join
vllle, comunica aos interessados que estão 'apertos de
l' a 30,·de Abril de' 1.966 as inscrições ao CO�CURSO
para provimento de vagas, .de Professôres "Titulares
das seqtiintes cadeiras' do ·3° Curso de Engenhar,io' de'
Operoçõo, ·c�m os respectivos tempos de execuçã<;>
colculodos ô base .de 15 semanas por semestre:

'
.

Ciências de Eng'enharia

1 _.' Resi'stência dos Moteriais _ 105 Horas-Aula
2 - Materiais e Processos I, .:_ 60 Horos-Aulc

. {Materiais �- Processos II _._ 60 Horas-Aula)

Mecânica

_ Processos de Manufatura - 60 Horas-Aula
2 _ Elementos de Máquinas - 90 Horas-Aula

Eletric.idode
"

1 - É:letr,icidade Básico - '90 Horas-Aula
2 - Eletrôniça Básico I - 60 Horas-Aula

(Eletrônico Básica II - 1.05 Horas-Aula
3 _ Eletromecâriicà I - 105 Horas-Ai:Jla
4- (Eletromecànica: Ir ,_ 105 Horas-Aula)' .

4 -' Circ�itos E f,ét'ri co's. I-'_. 105 Horas-Aula'
(Circuilos Eiétricos II - 60 Heras-Aula)

As normas do Conctlrso c, outras informações po
derão' ser obtidas na Secretaria da Faculdade de En-

.

genharia de Joinville,:à Rua: Plócido Olímpio de Oii-
veira

. (Colégio Estadua:); Joinville - ·Sç. "

EngO Harro StClmm -: Diretor 7-4.

Falécime:nfo :e :Convite'.Para- ,Mlissa
.

As familia no in�squecivel 'Julio ,Pellegrini, ainda
consternada -comunicfl seu falecimento ocorrido· � 2

do corrente.
.

Outrossim con\-ida p'arentes e pessoas de sua rela

ções para assistire� a missa de 7°. dia ,que seçi celebradã
em 'intenção fl. sua .a1m"!. no dia 11 (s'egunda-feira), às

6,30 horas da manhã na Catedral Metropolltaru!""
1\ todos que compa,Í'ecerem a este ato de fé criStã

antecipamos agradecimentos.

Garcon Pr'ee.isa-s-e
t

Prec,isa,se g;'ll'Çom profissional com prática 'cto
.

nlmo:
Boa aparência, para atender a Francêsa, Os interessadas
deverão dirigir-se a VIC'E� LANCHONETE. Inutil Se apre
sentarem sem as qualidades axigid(.ls. 5-4.66.

'j NORBERTO CIERNAY
clRUR(HAO DENTIsTA

IMPI.ANTE E TRANSl"LANTE DE DENTES
.

\
'I

Dentistfria Opé.ratória pelo sistema de alta rotação
(Tratamento Indolor)

.
. . PRatESE FIxA E MOvEI. _

ExCWSIVA:LuEN'.rE COM HORA MARÓAil!\ '.'
•

'I • ;;

Edifício Juiem \:onjunto de salas 203

Rua Jerônimo Coelho, 325
nas 13 as 19 horas

Residência: Av. Hercllio Luz 126 ..... apto. 1

�-�-------�---� ._----...- .�.

Casa Parâ Alugar
Família procedente de São Paulo Il!iCessita de utna cá

sa grande, com totlo confôrto, para �lugar:� �i.:��ntro da
cidade. .., "':',

;
.

Tratar' com o ·professor Edmundo P(1egle na EsçoÍa IrJ
dustrial das 8 às 12 hs. Tel 3163 ou à Rtla CeI Lopes Vielfi"
19, no periodo da tarde.

Vende-se ou Troca-se
Negódo de Ocasií'io

Vel)de-se um late de !l.0 7 ría Rua. Conselheir:) Maira,
c/a Cristóvão Nun'es Pire.:; por preço de oca,sião ou troca,
se por Kombi com volta.

Trfl,t.rir nésta redação com OSl\:lAR ou fo'ne 3022 d,aS.
14 às 18 horas.

.__._-------

Dr. tucio Gonçalves Lima
, .

�IQUIATRIA
�DOl<.,'NÇA.S MI!,"'NT/llS E NERVOSAS)

Assistertte ,da Cátedra de Psiq liátria da Fac:ulclade .de

Medicina de ,Santa Catarina e !11éd�x do r:':ospi.tal Colânia
Sài::tf,an'1.

Rua Victor Meil'elIes, 12
Das 15 às �3 l1ora\3. {

I

\ ,

M'i�� de,trigeSsimo 9�a fa,l�çrjf{1ent�t;.

&:
D. AXIRES HORJ'I{ FERRO (Cecy)

.

CONVITE

RAUÚNO lIORN F14RRO,
âDERSON HORN, FERRO,
ARMANOO SÍMONI. PEREIRA,
RÍSPLETO ·BARATA DE AZEVEDO,. '.
DIOGENES GOMES E MARIETA,

filhos, g�nr�s, netos d� Dona AXIRES .1!0RN FER�O. fa
lecida na cidâde do .Rio de Janeiro no dia 6' de março, con

'vidàm parentes e' amígos para comparecerem à !�sa de

30'. dia que mandam celebrar na Igreja São' F"rancisco a 6

do c�Frente mês, as 8 horas, em sufrágio da a1ma de sua

pranteada Mãe, 'sogra, avó, D .. Cecy Horn Ferro.

s.,

'SABADO DE ALELUIA NOS SALõES DO LIRA TENJ.E:; .

CLUBE SERA APRESENTADO O Luxuoso SHOW RE

VIS:r'A "MELINDR()SAS" com, a participação de, trinta 'se
nhoritas e cinco' jovens de' nos�'l sociedade.

Com Fígur'ínos orientados pela Sra. Jurema Gonzaga,
Decoração de autoria de Manoel Garbelotti.

Orquestra dirigida )DT Aldo Gonzaga.
Promoção ào DeW:trt<,'mento soci_l:ll do Lira juntamen

te com a �in�"!. do clube senhorita Maria Tereza F;ilonle·
).10 Machado.

.
.

Traje será passeio rnmpieto - inicio �3 horas,
Reservas de mesas e aquísíção de convites na secreta

ria-do Clube no horário das 9 as 12 hs. e'das .. 14 as 17 hs.

Organização e direção do cronista s<?cia�. Celso Pampl�.
na.

•

"

Agraded,mentp e CaAvite
I

,

/. .
�

PAULO PEDRO HEIDENR�ICH '
"

ViúvO, Filhos, Noras e Netos do faleéido, áindo cons

ternados cQm o, 'infÇJl;J�tÇ}� . ?confecimen!o" A���Df-:
CEM 00 senhor Dr. Oswaldo Kersten és I rmas é En ..

fermeiros' 00 Hohpit�1 de_Çaridade, a ,represe'ntação
do CommOldo do Destac(;merÍto de Base Aérea de Flo

riqnópolis, a DjreçQo d(1 'Faculdade de Farmácia do
UFSC; aos P'are'ntes e demais Pessoas �all'llgas. que o

visitora'm � prestqram' ouxílíos durante O. s�a �Mer
midÇlde' e o acompanharam no seu sepultamento.

,

.
CONVI bAM' o' todos para a 'St�.� Misso. em illl�

t�!1ÇÕO ao ]0 dia 'Iq se l:"eQ�izQr na .lgr'ej_Ó,;-matriz de Na.
Sra. da LAPA, no d,ia T O do corrente (domingo da �Ç!s-
cóa), ás 07,30 horas.

.

,Ribeirõo da Ilha, obril/66.

-Centrais, E'léfri.cas ,de; Santa Catarina,
. S. ,A. - 'CEtESC�

�.....-..:.-.���"", :"��;·�'.!.��ff-.'',...� .... ._,.�4: .... \ ........ >'t;s.�..,..... � ...
, ht!;J;

. ,....�..' -

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
,

' '

. CONvOr?AçAO }. "

Ficam c'on-\ddados os senhores. acionista.s da CentraiJ
Elétricas de Santa Cat�i'iria' SIA ':.__ CELÉSC --, >pa,ra se

reunirem em As�rnl!>léia qeral. �xtraorP,inâria, que se 1'00-

lizara no -di� 13 de abril de 1.966, às 10 horas, na sede so

cW, 'ü rüa Fei, Caneca, 152, neeyta Cidade de Flol:'i(.tn�polis,
e deliberarem, Sôbre a s6.@uinte

.' ,

,--, ,
ORDEM ,00 DIA:

1 ...:.. Atitortzação'para contra.i.r· empréstimo. cdm o Ban

CP N6.c.io�al 'de Desenvolvimento EconÔmico;_
2 - Outros assUntos de' interêsse socfuÍ ..

"

.

}.'1uri.ánôPolis, '3à de março de 1.966
.

• .JUlio :iIo�st Zadi'oilíy
.. 'Presidente

Hermefuio Largura
'

:rnret�r �xecutívo'
,

I

1. Wilinar Dallahnoi /
'

. DiIet�T'--Fina:nceiro '; .

Tetroo Ramo� Arruda
,
Dfr.etor C�mercial'
Karl Rischbieter
Direter técnico
MiIan Milasch

b1reWr dê ·Operações .

,\,

Banco Nádon�t d� L����;a:� ,;'
-tôm�:r-2io �S. A..

, .

Temos a gt'l<ta sat�s�açãQ de: COm)-lni�ar ..q�e;, \?fll des _Ja-
.

çhos proferido PelÇ> Exmo. Sm. PrE)sidente do ,Banco " Cen-.
traI da República do Brasil no .processo 95-96, 'puplicadc( l1Q

•
•

� �,- 'I: r"" 'I" _1 I
.•

Diário Oficial da União. C�J dia 11 próximo findo, foi df)Vl-
damente hómolc5gada:8. �n;ão dÓ. BaÍ:lcÓ d,51 ri?;'o{trft, e" Co.
mérciQ .

do Est<l,doj de Sã� Pa:uÍo �. A .. cC(;m ,o Banco' ;:ryápiO
nal dcJ Paraná e Santa Catal'ina s�, 'A_.,,' '.,. \

�
.

Nesse sootido,' foi fix'1c1.a,a dat,a de 4. de abril próx_imo
fut�ro, a' p'artir dá qual' pros'seg{lirâo n:'o�malménté' tôdas
as suas atividades bancária:- sem solução de cpntjnuidade,
·8Gb a 'nova' denominagã:O':� E;ANc!Ql. NACIONA�iDA LA

VOURA, E COMÉRCIO �,S.· A.'':_ ç1.}jl1, 'Oas�) Ma{l'� :se�'á em
São Paulo à rua da Quitanda

-

85,93,
.

permanecendo o mes

mo endereç.o telegráfico' '·'NQSSQB:ÀNÇ.q?:; �
..

.., c ;,

Cumpre-nos, nesta o!Jcrt\midade,,:ag�ç1.�er a. toqos os

que nos honraram· com' o seu apoiO, confiança ,e inéeni;ivo,
permitindo que se ,tom'.l..çse possível o auspíciôso emprl}
endimento que ora 'se concretiZa. &4"66

I·

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

i\gellte Oncial .. da Propriedad,e.,Iv,dllstl'ial, , •

Registro de- núucas, patentes de - invenção·. nomes comei

ciais titulos de estabelecimentos. insignias e fra�es .de pl'«
. ,...( .' "

, paganda.
.

,

(
�

• \:.... �� J. r 'I', ..r !

Rua Teítel1te Silveira. 29 -,- sala S - 1.0 andai'"-: Altos m.
, - C" ,'tn" 9"'

'

"'one .,,,,.,
ta,ua, Nuir � F!orm!!Óvollli - uu!!. _ os a.... ,- - - < �,�
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.

a Importante DisJuta'
.

.

"t'

II
L-"--__"i
�'

.

.

�

G.ilbertó raiva _,

D1'RETOR: Pe�r(' 1"2"110 lV'aduido - COLABORAIDORÉS: Maury Borges
,

-

'

Gilberto Nahas - Divino Mariot

r, , ;;e!in - Decio Bortulozi. '

"

LONDRlS - (Por'

1 is FollO'lNS) _. O rt;sulta-

. CC do sOl"�\::O 'f 3 chav,es

rla, Taça do lVU;l o é am

plamente aCf;i':o 'O'YO favo

ráv01 à Ir glatéi 1'1 PiS eta
pas� finais elo 'tC'tJs'i), .pa.
la cuja ci::;: t';t ,u' '::OS 15

s,�lec:on� D c"7 '·7
... ·�Iir?iO

p8ra a O' ã_�:,,�:t"'1h'" ,em

jl' ho. O país a;� :LT:i\o po_

d�r'ia ter "isto C,,'i:" I�.r. �ua.
(h,avp ª Arg"yrf1�:l a, I�'.i.l.l.. Vez

dr Urvgm i e a :.::tá . .ia, em
"e,> d.a FraPGa.

SnxYl-rrp se '�nl:h'3- 011e- a

"g'''tef):a, C"FO ''')q:s a,n�

� ... <:)r�i

.c'·"u�,1
.. , U!e'u')le'ir, 1'·1Ql'?YI.tO o

"";,;:il, <'l t- Lo.,· eh' taça,
-

- ":, (0h"{:� r:-'O' "'90 ""f."�: :r'O ':No

est,,, e "pb""t.' z-á' �eus jo
fI'S "m I·h!('...n��l. :'��o foi
f \to para as::,"', 'rlor que
(1�' dO;'s ":fhvo,·itJS" nã.ó se

." lfi"<">\]tas.sem antes das se

\'Y'if;l"ais.
As ';lrO"irP' n'�s p9ra a

0"O'an'Z8;'�-O ii'], tB·�"i.a ela
. 1,rt3 f''''' 1: cl �

.

"o1",,�.�t;çào
(""',,"1 far10-"'p" r�(': f,c'��do ..

r ....yl1. 1,11", .... , f l�·rn- 1�. :r'�{a ela
·,';'Te0,",1.�� r •. ?- o TP';�'0fl"�njoDal

rl� Putpb("\l A,ÇI (1'1;Ô'"',:i-:;n·, de"
J,....orio n,U!\ CP r-o"'o s � fê.Z
,., r>o,"f-pio r'n� r··h,.j""cs e .-cf1-

(1-:'1, 'r':-lC80 rrn,..,V€, UI] núme
() --'- 'riA.• : <;l � ":l',,;._ ,"'�" tf) O .."',...

·

'O"\:g -'!�"·8n, ......<;.J---.,'·ât�;E:;_nen_
"C' ·ú"gal'í�a("!lS.

Quando a Cor ';<'"'''0 01'

gEDizadoT'f),
.

(In T::li'a do
MllDC10, da F-:?r � to:nou-, a
decisão de di"'Ti'mir f',S llSt

çõ�s coropetic1(Y""s segun
do grupos tecni r;os 'e geo_
gráficos, no que fO�8� p::os
siveI, ficou aSl'c71lr'liJo o

SJ1CefoSO dl'l, Cf11111"Qfc<í.o. Es_

sa deeisão ,sifIl'ificou Que

paíse� estl�eitarl Tlt.e relaci
onados não jog;1rifl\'l1 um

com o outro. e Ó' int8re.sse
pela COrf'net,;"':�(l Sn E'SU2_

.

lh0U, DO'"t1,d',0, ror tôda a

Grã-Bretanha.

o resuI1;ado
foi êé't,,:

do sorteio

Grupo 1 (Lrr'�re'3)
.

UrugúCli Tne:ht: �'a, Fran

ça e Méxlco.

Grupo 2 (]Vi"i!"l;t.�ds
,centro da .Ipe:lr'·pl'l''')
SlJica. " 1\ '�I112 h.... nC"08TI_

tal, ES':J�1Y'1-tq f' �"��·,,iha.
G1"l1DO

ç, (.T"'I"·

BJ"l.,�'n T" .. ··r·"'.,.·a,
e :'�ortug.al.

�c )

E"un2"'ia
'1

�Li�) .

CcréilJ, do 1\T t" -10"'0 So

vFt.ica, Cn'1(' � : i \]'['.
Cad" ã.,., a 1" .'

�,,',,<, tp"á
u""'a atP2p·lte s 'r'e (J., P"',l'
tid�s. Infe';7,p'PTlr;, 'tB.lV"Z
o f!stema. de ?,'."·"''13 , o pro

g ...'ama de jogos, a distri�

#/li!

Futtb':ol

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

,

·H �,-

ss

.-.,.,'

Efetuada, a Pré.Campeo-
nato, que por· uma serie
de tator ,s rleiqou mu.to a

deseja,r, as atenções dos a
ficcionados do eSPort_e' do
.remo voltam-se, agora, pa
ra. a disputa do próximo
mês quando conheceremos'
o 'campsão. �a<l'riga_'v'erde'
�dição do ano passado.
Quer dizer que; hum só

ano, teremos dois .certa,
mes pela supremacia dó re

mo catairnense uma Vez

que o dêste ano forco�a'
m.snte terá que sér efetua
do em novembro.

Diàs após a Pré-qampeo
nato. já algumas guerní
ções estívsram na bara sul
em preparatívos. E.' o iri.,
tprêps.e que, se verírlca pil_
tre f1S remadores em 91);e
sentar um rendimento téc
nico condicíonâvel a im,

portârcia do certam., de
maio vindouro. promovido
.pel a Federação A,quáti.ca

.' de Santa Catarina.
Vai' ser disputado o t.ítu

10 máximo do Estado, sem

saber-se ao certo quem é
.

o campeão do ce-rtame ano

téríor, pois a FAse nada
rssolveu "sôbre O páreo de

d'o1R sem', vencido nelas
írmão , Vahl, do RiachueIo.
mas anulado pela entída.,
de 'sob a alegacã.o de ter 'a

· 'g'uarnI'cao
-,

alviceleste da
.

do saída írrezular em pr",_
'juízo .do iMart.inelli 'que
prQ-testou e p"diu nov,a dis'

-. Idade /22 anos, solteIro. ...:
. . "" ,

I(efen ct;éu as' cores . do In:.. .'. l'

.' têrn��ional d�
,

}?ôrto Ale_' t
gre. V'icé,.:campeao estadu.
at pe.]o,· ,InternacIonal' em �'"t

,

1,964.' ,

Quem são O'S cracks çtm9'e�es
cetarinsnses de futebo'l de 1965

A título de curiosidade

gostaram.'·'do
.",'-

chaves
De..,

,rio.

PREPARO CUIDADOSO

tn'rlubjtavplmente.. a In-

,g'.atena de(H�Oll D1ai" élh:m
C'Õ() ao ur'mBTO .de S'P11 s'-l�
ciol":;> do. n<>r'l a �Ol'l1n�ti",

cfío il� J 9!1H do nue em

C1ll9Jf.Jl1Pl' out'"a, pn�ca, a1'J�

tPf\ D"ntro nOQ: 1i1'11ites' im

po.st(1S Dela· htpl'lsn 'ITt'üO'Y'a

ma de 8U9. 1"g'a p"la cres_

cpnte
.

'Oartic;nanão �m ...

c01'l1'lJe+,icões européias, de
clubes Que fornecem amai
oria dos j.ogailores para a

sel�ção, o sp1eciomtdo da
Inq:latprra realizou um ex

ten.so prog'rama de treina.
menta e Jmros.
Na temporada de 1965-

66 seis .iogOS J1:1,t.erpacio-·
Ilais j á foram dif''Outar'los.
Ein 2 de abril a IIIglatf'rra
jog-ará COom a E"co�ia -e em

4 de maio. com a, Iugoslá_
VIa.

Além disso, E)m 16

. publicamos abaixo as bio

grafias rápidas dos. jogado
r.,s do Internacional que
levantaram o título rmáxí,

mo de futebol do Estado,
derrotando o Metropol por
2 xl:.

- x x x-

�TOÃO BATISTA - O

arqueiro (le clube, teP.l 23.
aros de ;:dade e é solteiro.

Era defensor dei Grêmio

Esportivo Santo Angelo.
Foi vice-campeão catarí- .

nense de' 1964 pelo mesmo

Interrracíorral.

- x x X',;-'-'

, I
SETEMBJiÜNO �. O' no

me completo é Set'embrino
Martins de Oliveira e é o

' ....q·ador 'lrtais velhO do tí,

l,
ê. qu., tem 34 atias de i

n/dei. Ei' casado,
. C.clUbesue defendeu : Renner ,e

1 'ntemacíonal, de Pôrto A":

� 1 agre e Brasil e Farroupi-

�; Iha de Pelotas. ·Fol bicam-

Os
..
"boo'kmakers" sabias ju J peão pelo Internacional

ízes, contarncna em segun � gaúcho e vice .de 64 pelo
do lugar no favoritismo - time que vem d� laurear_

. e, à base das recentes eon se ..

I

·SEGUNDO FAVORITOS

E aue dizer das nersDe-C
tYvas para a Inglaterra?'

Avaí perde jogadores mas buscará
reforços rios Qrandes mercados

de

Já devem ter seguido pa

1'a Gur'itiba e São Paulo,
.

respectivamente, os cracks

Batlsta e Tnn,inho, os ...

quais tiveram, oportunida
de de brilbar no Campeo_
nato Estad�uJ:I d� Futebol
recem termill1a.do �omo de

. fensores das côres do Avaí.
Toninho deverá retornar ,à
Portuguesa �antista que

já há algum te.mpo solllL
tOou aOo Avai' a vol'ta do ,ex-

celente extrel11�.
Luizinho também deverá

se ainda não o fêz, deixar
o Avaí, que, assim ficará

. fora de .amistosos por algu
mas semanas devendo o

.

técn;'co Amorim viajar .pa
ra

.

Guanabara Curitiba. ..

São Pa·u�o e Pôitó A],egre
com a nt!.'Ssão de conseguir
}lavas aquisicõ"s para o ti
m'e azul e bi'acno.

buicão de datas e a regra antes de escolher SeUS 40

da FIFA do que nenhum ti jogadores para a 'I'aça do

me pode j�gar .duas parti Mundo.' de', aeôrdo .

r,om o

das em 48 horas, signifI-. regulamento da FIFA, em

cam que uma nação terá 27 de maio: quistas, isso parece .

um.a

de disputar todos os seus DepOIS de 13 de ma,io, av"d,uação razoáVel. Embü-

jogos das oitav'às de final com .,a temporada da Liga ri'J, s,e possam criticar as

no me�mo campo. Como de Futebol virt,ualmente recentes atuações da In_

!,osultad\o talVeZ, o Brasil terminada, o sr. Ramsey glaterra, o' registro dos jo

Dão seja visto em. Man- ésperà que l;odos o.g jogado' gos' con�-:a seleções da Eu

chest�r. a Coréia do Norte r,.,s que 'defenderão a In_ Topa continental é impres-

d:i:.;-puta:rá em M'idrUesbro- .. glaterra na Taça do M\m sionante: Depois da desas-,
ugh, e .a Suí�a, tôelas. as do, tenham um completo ü'ada denota gQntra a . ,.

suas' partidas em Shefh�� dl'2sGaD'so do fut,ebol até Franca,' ,em Paris' eni" fe_'

:[\;1"'8 são 'Dequenas fciihas que seian� convril�ac1os pa_ vereiro de' 1963, ná
. Táça

,;l:ri:l:m-sort�i�,.{J,ile ,'foi ;<}uase • ra.·o tVeinaÚlento em. Joil- ,
das Naçií�s..,�m·Q'péias a In,

·l,.mivetsalmento· aclamado. leshal' centro do cons", lhO ,glateiTa io�ou onzp partL
. Se a 'verl'da'" antecipada' C�ntral de Recre!'Jc;qo .Físi das contra países da Euro

dé 'ingresso é uni- "inaI do ca I"m Shrowh'r", em 6. de, pa' continental' ganhou no

irt?rêi'se dos <:spectadores, junho. Aií i)!",s fir.al;ão até ve (inclusi.v � contra a Es..

a� atn·ç0P.s da ,crÍmu"tif'ão 24 'de junho. No di"! S�- -r?n�Hl. Alem"nha Ociden-

S$.o "?:rad-s'. Antes rio Natal guint.e pa,rtciriio" puma ex_' tal. Sllc.cia, Slli:ca Alema-

.
e '""ntes do sorteio vende- _:eur.s';:;n â For,aDrii�6:ria. [lu 1!ha Ori�ntal Tcheoo"lo'v'á_

. .

d 5"" m" '1' �..,;,tp N'l ,'og
- CllJia p P01't.l'l'!"al, - 0.,1",. t.t·ornTI_se roam ,e.,olI', .1· 1_ ,,,"" a. ",111 .. ?'[::'l0 0ua_

bras 'estprÍiTlas .
cip in<à,ps':' t.ro narF.r1a., � r0,.,t" •.q ,,,' .a .' (if1S mlflt�· -SlJas finalhtas

so� -,- cêrca de um -tprço Finl�"'dla em 26 1e ju�:ho
.

na 1'na do Mundo) e em�
da arrecadacao.·' uot.�.D,cial '. a Noruega,' em,2'9 .(1,' ilmho ,'Oatou duas.

.

_
..

\ .

máx'ma dessafont,e. Ho- a ninamar�a em 3 de ju_.:. E.l)1.,cas".em lO�"anos de
ras depois do sQrteio a.s hi lb0: e a� P.o!of\ia, 'em 5" de fut.pbol org:animdá.. a In_

lheterias eFta.vam i.:munda.:. jul�o.
,.

g'l::tt,Plora uprd�u trêR v.f'7Pq_
da' de pedI'elos e o nesso Ane""as um dos ':liina1l.st."a>:'8 ..

.

.

� .

.., Volt,arãQ a' Londres .

o .,
-

aI encarr�g�do df1s traba_ _.
'

e
_

-'

da Ta�a' do 'Mllnrlo, a Hun'

lhos r�lati'vos à. T:;tça do
cunqrao suas acC'!U(}dar,oes g'''ia. e.Stá incluída nessa

Hundo fazia extraordin�-
. no "'{endoI' H'1}l Hotel. sua 'li>ta.'.
pab"tüal cC'l}centrac:9'0. );:la:

.

T1lno, P!"tá montá. 'por-
ra í ,,!tos, �P1 Lon.(ires, a .. t t

.

, , - '.' ,()n (:f.
> U81'a 'lm:::1, ,pml.lr,)o-

fim de �e ur.pnar�l·"m:. p'a� <. nqTl'te cn�1lpet��ão qU", será
ra· a Dl.'impira na1.'t.ilia da prQ",�n:cia;:ra.:..j, .·e.· e.Qu,ra_
etélna f';nal da comu",ticão. '. 'JY)Cl,S I anrF'f'iar'fa - por mi
cO,nh"a O FruO'U1.i:· e,.in .': .. : ))'lfips rle T:lPi\'Soas na '(trã_

, Wemb'eV em '11 de J'úlho, n t
,

'

"",1" ,q,nh'l, as 0118 iR t,,,,rij,p (>
n8 "rp�p""'ç� r'l R'l.''''hil EU' '01'iv11,,º:;o dr ver 110 cam_"'''::l ,,':'tt, TT _. do .Duque d' ,

e no os '(y,.pl1:lOre� iOQ'Jinores
Edimburgo. do m1l'ni!n. � 'Dor i:J1co..,t.á-

veis.milhnps o.UP seg'u"Tão
as n<ll't.iri".<; 'em S"Us apa-:
relhns (Ia televisão. tanto
na Grã_Bretanha lcom? no

€xterior.· '.

m"rco a LiQ'a Inglesa de'
Futebol enfrentou a Liga
E:��ocesa �

p .. DO qUe con_

;;;,;;rne à Inglaterra, essa
, pB,rtida foi. considerada'
parte do" preparatvios pa
ra a T.aça do Mundo.
Para a'Ooiar :esse progra

ma haverá um iOf!'o de Se
I�ção de jogadores de rne�

nos de 23 anos coptra a Es
coc'a e o anual IU'5Iatel'ra
vs. Jovem Inglaterra, na
vé8pera . da final da Taça
da IDglat.prra, em 13 de
maio Bem dúvida, o dire
to:'"-técniCci da s,,1"cão da

In::latêrra, Sr. 'Alf Samsey
usará essas duas últ�mas
part'idas para observações

Venceu o -Vasco em Belo Horizonte
O quadro do Vasco da

Gama, um dos campeõeS
do Tom�io Rio�São Paulo
estêve dQmingo em Belo

Horizont�) onde deu COnk

\
\
\

bate' ao onze do Atlético

Mi�eiro, conseguindo belq.
vitória pelO esMre de 2 x

O.

x x x

DAIR. ROQUE ·;FUNGUE
- Idade 21· anos � solte,i�

1'0.. Clubes qUe já' d�fend�u
Intemaciçinal, d·e. Pôrtâ,A
legre. Foi viée, cam:p�ão és

'"

tadua 1 �pelo Internacionaí
em 1964. .

'l '

_;

x' . ,x ,- .' _�.),

iCARLINHOS. (Carlos ...

-

'Francisco FOI',ha) idade
22 anes soltei�o.

- x X. x-

ANTENOR ORIQUE
Idade 21 -. anos solteiro. Já
atuou pelo Juventude de
Caxias do Sul.

- x x X-

HELIO CABREIRA
poria) ':-- Idade 24 anos,
solteiro, Clubes que deferi,
C(,�u:. Ferrocal'l;iL Sav�!ana
(Uruguaiana) .onde sagrou
Se- bi-campeão.

- 'x x x..._·

. ROBERTO PER,EIRA
Idade 25 anos, casado, Grê
mio de Bagé, Fluminense
(lLivram,ento) Juventude
(Caxias dó Sul) e F'Ioria.,
no d,e Novo Hamburgo fo
ram os clubes que def..n;
deu durante a sua carr�i-'
ra esportiva. Sagrou-Se, vi
ce. campeão pelo Internaci
anal ç!� Laj es 'em

.

1964 e
campeao do centenárío Pe
lG Grêmio ele -Bagé.

- x, x. x·.,_

DOS-SANTOS

- x x x':_

. Z,E;'ZE José Carlos Su
sinY-':""':' �dad� 22, all0S Per

;t,e�c,elf, â9, :rlamEm,;go. de e,a
, .xtas...

,RODRIGUÉI? (Go].eiro
R-serva) -. Pedro W. Ri
(IriQ'uc>s idade 24 anos. Clu
bps f"l11e atuou: Rio Gran.
de Brasil, Fel'}"Ü'v18,ri'0 Curl

HTGÀRDO 8TLVA _ Ida ,tiba) � P".I.or;b:a Jif,)ia Foi
de 20 anos: solt,E'iro�' r"111hC'� vIce "c�.m'Pei'í.Q roelQ FerroviL-'
que Já defendeu: T:nterl'la-' ário d.� CUritiba' e bi-ram
'cional d" LaieQ e São José DPão. Pelo Brasil de Pelo-
de Porto Alegre. tas.

- x x x

..� '" � ;51:,,-
,,'.�

ALl\A'TR ,PER'RTRA DÁ
ROCHA ..:.._' Id,adp 24 .anos,.
casano. 'Clnbps, ou", iá de�
fe,.,de'u: .IliterJ1ar.iona:l de,
t� i;r>s ,Sain�)U-'Se v.ir.'", .(,!all,l.

. peãq �st<idual �m 1964.

{,

BRITO O SEU ALFAITE

l:
.A','rr:Tõ RODR.:rGTT'RS ., ',ti

C{rAVÊS: -:-' �J:r1'lr1p, _26 9_ �GOSTO NAO SE DisçtÍTE�
nos, ca".::lr1n. C'nh"" núo la

atuou: Ai,.,,()1�Á '(le Pfrrt.() A_
l"o'I'e. Pplmeil'C!S' (lp R&o
pq'lln G"�l11iO. E. C. 'R.ecife
l\W1Tti�o, ,'Pfl"l1ia' e Oro ·do·
Méxt'6Oo. Tít.ulos CO"'·Ollhta
dQs: Camneão da Taca '

..

Brasi'l nela Palmeiras,. 8u-
'

Telet.one� p�r Camnei'io pelo Gr��io
,. e Bi campeão P�lo' NáutL'e

� co.
I.

RUA NUNE MACHADO
-

Vende-s,e um, telefolile.
Tratar com Divino nesta
Redação, fone 3022.

PROTEJA··seus
, '

'OLHOS!
\
:) i'_
f use Óculos •
bem odoptcJdos

.1

I,
.
atendemos COm !3�cítidõo
suo receita: de 6culos

ÔTICA ESPEÓAUZADA
MODERNO lABORATÓRIO

'!

,Jogara�ll;',na 'manhã, d
· 'I�Üi,' no campo do' Ipír�nga

,1' '''''; I.

'i ln/oe&, as �quipes do� Padre ma e do �Vfa-
· .riano, registrando-se no fin los 90 minu .

tús a vitótia· dos ra.pazes .queJe, bairro
pelo placard de-" 2: x 1. O élio foi dos
mais movimentados, tendo SO concretiza
.do' tudo aquilo, q�Ie esperáv os em maté.
ria, de fut�bol. qs dois qu� s saíram se

"r�em ·no
..graJ.Pa�o,

·

..
ll.Otando , �ntretant(.l:

·
. uma co:nsid.e�áreI- suprielll�ciklo ol1Ze Ma,

�. riano que reab,llerite" l;ealizo . 'uma boa a-

.Juação e foi iílcontes"fávelm a melhor.....:.
., I' , ��. ) :� •

·

eqmpe em campo, fazendo. Ii merec,er a

-yitória. Quanto 'fão' P�;ídre a, 'se" não
fôssem as ?U;S lalha� ,darnr �as ?a sua

. sua defensIva" qu.e ,orIgmara os dOIS teu"".
:tos 7adversários, poderia ter '�'o:ado a unl

.

"

.'\ \0'. ,
.

resultado'melhor, ';visto 'que, (, final da

,2. fase, desenvolveu 'àtaq:ues, }ais agre5si
vos e ·constantes,. não 're ndando . e-in
goals devido,� lná.so�te dos 'a 'lte� padro
romenses. Os dois <tentos do riano foiml'.í
assjnalad(),s,por.Pi�dro; enqu que Mário
anotou (}; único" tento do Pad lto�a, ' aôs
40 minutos finais da conte As duase

PADR,E 'ROMA: SILVIO, RE TO, SER.·
. GIO, TRILHA E ILBERTO.
DEMARIA E ME l\'lARIO:
LUIZ RpCHA, ARI DILSON.

�'':''�.
..

MARIANO: BETO,' EDSON, ZULl\1AR;
JACARE E TONIN ; NERI E

TUTA; ANTONIO, ( IR), _LE·
LECO, TAMINO E PRO.

Anormalidade: Tuta foi expuls
,

na
.

segunda' fase, por
ao árbitro.

Na preliini_nfli; as equipeLs l:J� 'antes de
Padre: Roma ,e, Mar.�anp empatar sem a-

· h�rtura
..

de có:nt�gem., Com ê�te :esultado�
os suplentes do Padre' Rom'a, ntinuani

,

· mantendo a sua il1vensibilidade te ano.

fonnou
.

com: SERGTO, PAULO, UIZ Pi
RES. MARCUS (ADEMIR) E P LINHO
DIDA E MACHADO; MAURO, �AUD}1:!
AQUILES E NINO.

(Ja-

..

,_..•.

�'--., .

equipes:
.

.puta,�om a qual não con;

cordn o clube presidido
pelo r. Celso Ramos Fi'-'

lho.
GOl relação ao certame

elo RjXimo mês, Aldo Luz

e Malinelli F2tão bem S11-

_ pridoe.m' remadores e bar

cos, (cII1" não se verírfea

com Riachu-Io. que ape

na" iS"'lle potencial hu,

mano porquanto grande
ele pse de sua frota foi

destn1a na explosâo veri

fiCilrlaem seu zalpão pro
vísó-npor ocasião da '"

Piré-Cn'ueon8:to, quando
Pro ersecuêneta do act,

dente/Ui.se o clube Cám-·
peão , Rezata Iuternacío
na' citano passado impos
sihiJit:P d" disputar os

úilt,i,ml' 'ciri co pá1'f'08. ce,

dpnr10L�sim a vitória da

manhiremística ao seu

maíortvat que é 'o' Clube
)',qlltli F'rarrcísco Mart;ii�

nf'Ili.
Paraonseg-nr novas em

baJr(�a('s, o clube da Rit.a

Mari�em se esforcando
? má .,0 n .• dada a exlgní
dade tempo para se re

fazer I acidente que tan
:
to enisteceu os meios

nállt�6. príncípalment«
os ad!os do fl'7ul e bran,
-e o. R n nossivel que a

FASC nha a' adíar, por,'
um mI com a coocordãn
e'a rio ema'is

.

clubes o

cprta ele re

mo,

...
'. I' i' •.

ollllngo .

Wtl'

Sac� dm; Li-

a cancha

esrespeito
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M�mento
Di 'Soares ema qUe 'hoje publicamos faz parte

referido livro,

Notícias de
do Imbituba

t·

UM psm:MA DE ;RODRIGO DE RARO

Curvo.rne diante do nícho
onde

'

é,streniecem lírios

x,x x x

de palpitante
Perfume

Benito Batistotti está ,de parabeng
pelo sucesso alcançado na prímerra pro
moção do Cine-clube ILHA O número ele
associados inscritos já ultrapassam a ca

sa elos duzentos, ..

Manuel Martins de 'espinhos e a c\úz e seguirá pelo corre

dor centeal da Matriz até o Monte Calvá

rio, junto ao Altar Mor. Ai acontecerão as

cenas de .orucíríxão do Martir do Carvário.

Durante as encenações, falará, ao po
vo presente o grande orador sacro, Vigá
rio da Paróquia, PE. DR. ITAMAR LUIZ

'DA COSTA. f

'_--- -----

CLUBE DOZE D'E'AGOSTO
De que serve a Esperança'
se giramos perdidos sob os arcos dos así

los?

SEMANA SAL"lTA

- x x x :x:

Granel iosas solenidades estão progra

madas para a próxima Sexta-Feira Santa

na Igreja Matriz de Irnbituba, 'As 8 horas
da manhã será realizada a tradicional no-

I'ROGRAMAÇAO DO. MítS DE ABRIL DE 1� :Grande .é a tristeza .da noite:
Muito frio o 'diamante
Muito. doloroso o orgulho.
.Nâo comoartünareí da atitude arcaica
com que o santo volta para o céu
'úma cabeça. Vertiginosa
,fendida por 'línguas, de fogo
Mas

Jogo de Bolão "Bing-Boy"
Soirée da Pástoa "TARDE DO CÔELHINRO"
,Cinema "DO OUTRC: LADO.DO l?ECADQ"
Jogo de Bolão "Grêmio das Pantems" ,

TO'. t ')01 ele 'Sa1i'ío a(,' b D'"
,

,

I L' u e" " _'<-. _,lU e oze de Agôsto 'X Caravana

do Ar E, C.

o consagrado POeta e crític� tNal--. vte� ",pah;ão e Morte .de N,. S. J0SUS Oris

o , no 'Palco Auditório da Rádío Difuso
mir Ayala concedeu ao Mensár-io ILHA

uma entrevista exclus',va que deverá sair
no próximo número. O entrevistador foi

.
o poeta Pedro Garcia:

ra local. 'As 16' horas serão, iniciadas as ce-

Através êste matuetno, a Paróquia de

1mbituba. nas pessoas do Pe, Vigário e

festeiros Nivaldo -Lentz e Antônio,..ato,

conclamam o povo em geral -para assis

tir essas, solenidades que se revestirão do

maior 'significado �<ira a religião cristã.

nas dramáticas, II-P vivo, da Paixão � Morte

de Cristo, obe<fécendp ao seguíute ítíne-

- x .x x x
rário:

Jogo de Bolão "E!ig-Boys" ,

cubro o rosto com pano nítido e de 'linho
'

Jardim das Oliveiras: - Oração de Je-

Cinema "O PEREGRINO D� �PERANÇA" ,Grandé é a trísteza da noite FORMA é a nova revista lançada em sus. é Beije de JU(�8.s. Posteriomeute, acon-
PUEFEITURA MUNICIPAL

)�0g0 de Bolão "Lobishome� G\lrlt1blj. por um grupo de' intelectuais' tecerá a dramática cena do desespero de O Sr. Moacir Orige, Prefeito Municipal,

"Soirée com apresentação, "

'No interior mal, aclarado' ,e jornalistas, paranaenses
"

Qtima &pre:-:" '��dáS" _ten,tado, pelo demônio" Lo'go após, _'
vem de_ realizar benéfico trabalho em prol

Cinema "MONSIDH éoqN:A'ç;: ,:'" .
, '; '').:., X

'

..

'::, ", ,:-,ühi: �ceb9 "bel)�: Q vrnho azêdo s.e:ntaçao gráfica. .em nada devendo, "as '. Jesus .s�iJrá',do' Iforto: das Olíveíras sern cor- ""
dos eontl'ihttin:tes do município. De sua

,Jogo de, Bolão' "Grêmio das Pal1thas:' ",. ;,'
'

. .",A:"popre�lüz"Qríl,'l6a 'i:io copo " ." " O,,' congêneres dos grandes Centro�. A íriicia. 'teJo coÍ:u !'os 'soldti-d�s' �'�J.TlariQS:e até-so. T.�i- '�útciria, à Câmara ':t\fürl:[cipal
.

aprovou ,Pro-

Jogp de Bolão "Big-Boys"
.

',',," Depois. se eV-'àd.e dà-�tet;!'8: ' .' t.va está sendo pa-\tro'cinada pelo G-óvêr� : õÍlÍ1:�l, .de' 'A,n�s, '�, OaÚ'as; em. pii;mà:' y,i,aç{i '. -jetó'Lei- que dispõe sôbre reduçâo de ím-

, Cinema "PIRA:FA ,Sf.NGRENID" " ", :", .
" :Sambr�, alte-r'é,�'Ín, l'il{h�ic�s' àmh�táüte� e ,_ '. nó do' Estado: '. " públdca, onde Lourival Rámo� e' Nélson Fi-' postos. 'Prata-se ;dé rhedida elogíáve], ainda

JogGl de Bolão "Lobtshomemv, ,"'_ '. ,,' �" :\:'" .' ".', ,

'.

'.inencÚgos, _'x x -x x :_,',', ',', ii.teiTedo 'p,rG�'ur�!l'ã;;.c�m(j'A�á:s, é C:i.üas "'/tria!{ quantto ,o comércio da cidade marítí-

Cinema ".A, MA.SCAH,A-D0 CRIME"\'·
,

.,t
,"

.' ;, _

"

.,
"

iÍriilti�ar,éti�es;à J-e�us: Nazareno.
'.. . ,

.

ma' vlve dias 'de' insegurança, 'havendo

-1' B r "G'
.

'd 'lo> .,. Q'
'
'.,"

'f ô 't'
" ,

"
.

,
' '. , ," mesmo .cornerciantes que estão em afli-

Jogoee GaQ' lem1o. aS,-anter'=ls" <'_',' ue.pusco.o'e";an"e,,,.'" ,

"
-O escrítor+Hvnrtque L.' Alves, cbnne_". ·,ErP"seguida,,:Jesu's'segúir;á·rpaltrad� 1

_

d B 1- uB' B "
.

'
. "

"
<tíva sit�IaGão."

,
'

Jogo e o. ao 1(;- ciys'
,

," a, v�lta 'da c1d4çle,)mag'inária? efdo colu:qista literário 'da, pauHceia; 'Cuja .. pe�'3, turbá' até o l\li<:uoso Pretór:io 'de Pila- "

Bingo Social em benefíci�'da c0hstn;'ção dá. nova s�ciê', N;�n os profetas saberão,'''' t EeGão ra "0.0,2(1-3" é umâ',das ma"s lidas tos,. armido nas es'c'aclarias. eni, frente.,à Aliás; 01Sr. MOA.COR oRrdE vem ul-

, "GATILHO" EM DUE
,,',

, ,

,,",

' ",;' ',',tin,li:tfnent.e tealizando vários "empreendi-
C1l1ema ;:; LO'" ", '. ,.' e apreciadas, recebeu pr-êmio da Prefei- -Igreja Matr.iz, Seglie-s€ após; �o"" interroga" ,

JOgo de Bolão "Lob,iS-hon1em"'.' 'i.; , 'N()Tlclas"R,1\PIDAS ..
'

' t�.l'a, de São Paulo pelo ,sÉm gl'uhd,." tmba, tõrio jur�to ao Tribunal de<He,r9des. Da�, ..

'l'uentos dE) 'v'ulto no' município, honrando

4 Soü'ée das Pantasi�B,� LUxo, e,Belez�s, grandes a- ," lho de div'tllgação em pró 'da cultllra. . õ cortejo retormtrá aO Pr�tótio {re'Püato�,'
' a .confiaüçs., que nêle- (;J.epositarà'm milha:

traÇ(;\es
'

'.
'

__

.
,Em f,ase final de, l'e:n8ao o novo ü- aind"l. :.ém praça p1,Íblica.

res' de eieitores- nas urnas. çonta S. Sia

,

t· d 15
' , . ,.

,

•
. .

,,-
,
coril apôto' do sr.' Vereador Romeu Pires e

TA: - A par '.Ir e· ,04-66, aulp.s de ,DESFILE, DE, MO-' ',. no :do poeta ,e· pinto,e Rodrigo dé Raro, Enclereéo nal'a 'Ínformacões:1 .Oswaldo·, , T�I'!pinada a ·apreseritação 'em,\ frel1'te' ao-

S nb I -r..A
" '"

�

-,' ."

Preto',n"o e",8 Pl'lat.os,'- Jesus rece'be' a' coro'a m.esmo ;}\l, Cia, Dócas' qe Imbituba.

',pe�'3, e _ora = -:-:--' inscrições 'grátis na' Secretariâ. I'{ome 'dõTVo: j'A taça estendida'. 'o po- Cruz, 4Q Estreito., _

, ', ...... I

'\ --�_.�--

... .'

.

- .

Descubra V. também a segurança' de dirigir um Simca"

Venha experimentar ,oSI ... ou felefone a um revendedor autorizado para rece;'er, em sua porta, um Sim co que V. dirigirá sem nenhum compromisso!

TUFÃO'66 MEYER S.D.
..:Rua Felipe Schmidt, 33 - Tel. ?576 Florianópoiis - Santa Catarina

C'"
,

, .·�.(:í-

�t� ��

COMPRE AGORA· O SEU SI,MCA E ,aSSISTA A

o 'MUNDO

Se Você comprar seu Simcc �-�!�'.�,�. ,56 (1t?' 3i de fllOio,
esfará concorrendo, AUTCi\','�-:-,:.>,.i-t\::N';-E, a S F'OS

sagens de ido e volta ,à LOiic!"es, C(ln; !:.:10 pag-:;,

inclusive ®stadfa e ingressos pul'Q T-:JPC�; OS JOGOS'

DO BRASIL na Copo I

Seu revendedor SIMCA terá prazer em lhe ·oferecer

informações mais detalhadas.

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

:,"

\�� 1

Certo patente n.o 319 'de Publiddade Áoolo, Processo aprovada Pdla 'JD,R,1. ' n.O 63,076/66,' ,

�------------'--'

,>
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PONTO rlçU�TA1IVO'
A Secrrt:l ria da Casa Civil do Govêrno do Estado

rílstrfbuíu nota tornando público que, por ordem do Che
fe (lo Poder Executivo fOI conslderado í'aeultntlvo o J1Ull
to nas reJlarti�ões públicas estaduais ncs dias 7 c 8 do

eorren�e, quinta e sexta feira, santas.

Na prática, o que ocorre

no Br,�s,il, na �g��cia da

atúal iegislflçiíi>, � qUe, a

:grand� 'maioria da.s em.
prêsas, por motivos que a

experiência' provou muitas
vêzes válldos. não permi":
te, aos empregados a aqui· '

, sição da estabilidade: E"

óbvio que há ex,ceções, en-'
tre as quaís se ,encontra,
por eX(,lIln�o, a nossa pró
pr�a. etn!,�·P'F?-. /Vt"�� t.f':t'U

nlais d<A ,;;0, ...,;""'""� .. ,r)...,...., "'I)� r·S
táveis, lnas, na ve·,'i'ailp" o

que telhas visto sistemátL
camtmte é a. demissão do

e:rr-.""rA��vl" Q.J'�,"f't)\ êl� con

ta 7 ou '\ .a. nf\�; ,l �
.

,,�,.�rj{"(J

ou mesrtw menos, no in+ní

to de obstal'-lhe a aquisi-'
(':':" -'l,. ",,+?l,"Jirlilde fun_.

c·;(l":l1.

ftsSi'1l,:. """"""'''':." 'o jn,sti.

tuto d:: estabilida�e ,está

,,"

Não vejo p�ssa.
'interessar, 1'.0 em:pregado
uma &StabiHdade só de fa_

chada, SÓ d� nome, que
,i>1� T'J'1Jca vai. adquirir por
","0 .,..:-;" '�e v1í,o deixar ,ad
,J·"l.,".. '" ·�"i'o kf.o dentro

\,
mas do atual dire:to tl'aba

·�hista.

() �.,.,tl'1)rojef:.o\ óra apre.
s�ntarlo pelo MLrlistro do
':I'rabaIQo' aos sln .. i�"to<;

para' r�c,ph�r . !ÕoIH:U"I')ç:�Õ.(>�.

ria :!).l·eGcupa:ção de resol
ver' o problema. Há alguns
detalhes ainda a serem a

justados ou mesmo mOdÚi·

Icados, o' que "�erta.mente 'se

fará antes' de sua teans;
formação em .lei.

,"
.

De um 'rnddo geral;' no

entanto., o anteprojeto da

rá 8.0 tirat:llh:;u10r uma' ,sé
de de' vantagens e,rejfa_
lias novas, tais c,omo, a: .utí
Iízação do"fun().o, ,que .será.
constituido em seu � 'Dome,
em conta "in�ulâd:\: em �s
tabel,:,ci'.n'mto báncário Pa
ra: li) eons�ituicão 'do ca-,
pital par�,,; esta1ielech�eri:to
por contá própria; 'b), aqUi
sição ,de ;noradi� própr�;
c) satisfazer 3. �ecessida4e
grave e prtli1)ente, pesSOal
ou familiar. í':ste' fundo re

lC�berá ainda _as . va�t�«,�
de correções monetárias:. e

capitalização de juroS, é a

sua cOfl.stituição se ,ici.':f...�
zendo, no tempo" à. dispo..
sição do �mpregado, inde
pen.dentemente do número
de empr'ego8 que venham a.

ser por, êle ocupados.

E \ fi va�,tal1.'em maior exls
tente no espírito dá legis
lação l)rOposta é que o em'

pref!a!'fo llO!lf'l'á adquirir a

....C'+� 'II. ·�v: ",,=,.:J,..., ...1-� f,fl t.o !lue

lJ",n .� � ... - .... '" �J'1
'"
r ",�""",-.+'n.""a:_

dor nãó terá mais aenhu

ma motivação para � pre
ocupar com o te�po de

� .. , ...·i�o dI'! f'nlTlt'!>.!!,adQ, 'Per.
•• _..:.,1.':_. r"1l .... "111,,.. ....�' ..... ;,ff,_

está pstr1J+nr",do fI"�"'A ,�" ',,'''�

,espírito de UIll" forte; e se- • naI.

.�

r, , e realiza
: "'

Os revended.ores autori

zacos rle vEÍeiilos de santá
Catarina vão pr'omover, 1;:1

'

última quinzena ele abril,
um ciclo (le conven:;;õe·",
durante o auat. sl:muHa:
nfamente (,9'11 ::., c·f}nfl'ateri ,

n1zà\:ão gel'al da classe, 'c

xaminarfw uma série ele
prob-lcma:- , IlU > ,e"tão ,,(\f�- '

, ,,_' ;:g

tando .; coinerci::1}i;t:'lção de
veiculo; ,fiO' ,EstadQ.

As conve�çõe", s"!r�o r'ea._'
lizaclas' sob os auspbios. da·
lDitet,Ol:ia . Executiva Nacio:"

i ' j

, .

O Prefeito Acacio 5-a11-

tia.�'o <lcoD1llanh:Hlo, dos

Eng'enlreiro� Haro]do pe

Uel'neir!Js _' N'iUon. Cunha,
rl>sl1'�cth'a',' ,\111', SC<Cl'et:11'io
de' Vip':"" {' Ohrfo." Públi�
cas do Es!,:Hlo e ,C:I'{',.nt' 1']0

de 06ra,s da Pl'eieitura,

e�teve em vi"Ha 11.0 nid.rL

to d":\ l.a I".''l. da (__;uof�,"\j.·fiotJ�
0� 2..�u.(:�� �"� ü�l�-l:.sJ,,:; 11!.:tJI5�

nal da Associação .

Brasi
íJú'a d05 Revendedores Au

tOJ:izados
.

de Veiculos -

ABRAVE -,_ é.o'1\ �. eoo�d
r·a.cão da Diretoria" Regio�
naÍ da ABRAvi; enl sàiÚ
ta Cà':al'úia e, ter!lO pOl�

sede; sucessic�m��te, .

as

ci;lad�s de Floria'.no1){Jlis,
Blumen:.\u, 'l,ages, Tubarã(j,
Joaçaba ,e' qhapecó.

f' r

Í'iã.o, ohstante 6 Seu' éa'-i
rlÍtel� .estadual, das con-

� _,
o;

venções, poder�o tomar

C;,O'lOU -:'� trabalho", I1ue

csL;:ío �endo efetuados na

(.�t":'I,fUl �Ue lip"ará Lagoa
;J, P"""a da I,a;goa' e detpl'_

r'� l()lJ 'im,edibs nrovidên
Ci;lS �,hi"tivando à r ..,c'()]lS

t.ru<:,p,t) (1-> poute da. Lagoa
,(la çO"lc(�icã,'" rH!.e Sé en

''''''/''';1 sei'hl1l1entc danifi

ditl�.

r

�.
'
..

' .,' - 1 .....

-_------- ,_'" ._--�--�------

MEM E PçUC� SAEM
Cir1oulO$ u� $0 Planalto infonnaram 0>11

é iminente! a �enllss,ão do Ministro Perachí Bar

Pasta do n:abl\iit�. Ó J}\otivo do afastamento p
à exttnção �� instituto da' estabilidade, contra UIl

sr. Peraclíi Barcelos bateu.se intransigentemente,
. �".r OIl.t"O lado: tern . transpirado nos bastido�
Brasilía que o Sr.. Mem de Sá está demissionário. �
ta. da Justiça.

Pela manhã, vindo de Gaspar, o gover
nador !vo SilveÍJ;a partiCipou das ,sole.ru
dades de ipstalação do distrito de São
.João d� Itaperiú. em ato presidido pelo
dr. VaJdir' Campos, Juiz de Direito. da Co

Por detlreto qUe tomou) o; nií�ei'6 3.1J41, o ffi>Vêrno marca de São Francisco do Sul .í\do Estádo deu a denomiIiação 'de' Esé�]a il:Professór Eu-
. Em ceHmônia, simples, realizada" no '

deS ;de' Souza Leão :Pin�',' à' Esc&ia ôo, Nt��teo' Colonial prédio da Escola Reunida dá localidad�;'"Governador Ce�so R:à�os" ,'��úel�" : �910ni�,1 ;rapo- pl'oc\deu-sc ao ato solene de instalação�
nês), recéntement� 'ina�gUrádo 'IiQ ,distfit�r, rJe Frei Ro. usando da palavra, o Juiz de Direito,
gério, Município d� cUri#oonos.·. ,

' "

'deputado Paulo da Rocha, Faria e gover-
Bssa. homenageri\' pr.éllfuda �Io: G��êrQo eat�rinén- nador l,v'J Silveira. O Chefe do EXecutivo

se ao ilust� �fessói' :da �t!niverid,�a.de'.�o tteçJle e Pre. disse da satisfação que sentia no mo

sidente' do 'instituto �e Desen'v�himen�·Agátió do Bra mento, "pois sua presença significava o
si} é incoritestàvelmeri:ü' .1u'stà, PQt� (iístiiliu�r Mm � cUmprim�nto de uma promessa feita. ao /

ato oficial uma das inais expr'essivas ,pers<maÍidades que povo daquele distrito, quando por ali pas-
se dedicam, no paíS, ao problerful:' da _;rga�aÇão agrá.. sou iom.) candidato ao Governo", lemo
ria brasileira: , '. " .',.

'

, . brando aÜJda sua participação nos àtos
O Decreto governamen't;il repel'etiti�'pt)l' isso, de ma jprelimina.tes de criação do distrito,

nt;ira sim,páticá' noscírçu�os: de' nOssa. �Iitica rural, �n. quando ainda exercia as fuJ,1çÕe� de Pre
dé o n'ome do Prof�ssor Eudes dt'( Souza 'Leão Pinto des- sidente qa Assembléia Legislativa.

'
,

fruta de merecido prestr�io.' : ':, , '" ' A sole��� c(lnt�u com .a: presença
,.:._ _ ...P2's;S�êÍl,:táJCjo.s dá 'Cãsa çiVi4,A.ep.lllad�

Dib Cf crem, da Educação, d.eputap9 Lau�
1'0 boCj{s, do Interior.e Justiça, dr. José

.

de Mirand,à Ramos, deputados estaduaIs

:raulJr.'4a Rocha Faria e Jota Gonçalves,
Pieí'cifõ. Bernarqo .Aguiar, vereadores, ex.

senadot Cl!,�los Gomes de Oliveira e Pa
dre ,Anibal, além de crescido número de'
popUlal'e'h

.
'

'.'

",'\

mpan
Demonstrando alegria por estar "lon

ge das quatro paredes de seu 'gabinete
no>Pàlácio, respirando ar puro, esquece
do dos problemas e preocupações de Che
fe do Po�ler Executivo, o governador Ivo

. Silveira õeu a medida exata de seu esta
do de espírito, ao encerrar o -díscurso que
pronunciou na solenidade de inauguração

. do prédio .do. Grupo Escolar "Conselhei
ro Astrogildo Aguiar",' em Barra Velha,
no último sábado, afirmando: "Depois
dêste dia feliz que o povo desta ' cidade
me presenteou,' voltarei para a capital
reanimado e recúperado, pa'ra enfrentar a

luta (1ue me espera em pról do desenvol.
vimento e do progresso de Santa Catari-
na�j.

'

"

II

ln

selheiro Astrogildó Aguiar", onde ÍI\
na também o 'Ginásio Normal "Eer�
Aguiar".' _.

I ,

Após o corte da fita simbólica e'
teamento do Pavilhão Nacional; pelo
vernador Ivo' Silveira, passou-se à e

,

ção de um programa de recitativos, d(
':'mações, e cânticos, por alunos' do es

cimento. Seguiram-se os discursos do
Valdir Campos, deputado Lauro
deputado Paulo da Rocha Faria, dr.
ter do Amaral e, fihahnente, do Govltlí
dor ,do . ,E!'>tado�

O Chefü do Executivo, em inspiJ(
iillproviso,

.

ressaltou os pont'Os b�
que nortearão, a polítiea educacional
'seu maúdato, resumindo-os no segui!
continuidade de construção de . estah
,cimentos de ens,mo, a exemplo do �

. ocorreu :110 período anterior (para
'te... a

.

liderança no País) e elevaeão

Q!taHdade d6' ensino.(que, entende ·seq .

.mordial). �.
Eútl;ando pelo terreno político, te

, vou o apeIO forlllulado anteriormente"
wuão ,el}tendimtnto, con�órclia e des
mamento de espiritos, entre as diven
correntes politicos. Declarando que "I'

. co�ação �stá aberto à; pacificação pok
c.a"" afumou que maior demonstração I

sinceridílCie nêsse sentido não pOdia i

dada como·.a de fazê-la perante crian�
simbolo de pureza, como naquele :jt;slt
te. Disse que 'sua sinceridade ,e 'lealdJ
não se confinavam aos gabinetes

" ean
sal,as. Referindo-se' à presença, no a,to, (
Prefejto Nilson Bender, deputado Ped
COM e dE:putado'Arno Ehnke (todos '[
l,itantes da ex-VDN), acentnou que "ali ii;
ta�m yelhos, 3dv.ersârios de p:nrem, it
lutaram {)�bom combate, desejosos '" .

bem servir ao seu Estado, emhora 6

trincheira diversa. Rccebi-os, não COI)'
.,' �

os "vencidos 'de ontem, IDaS como os Q

labora:dor�'i de boje", ,dizendo que a h•
é de pacificar e serenar os âIÍimos,:dA
tl'o. lJ,as" dÍJ'etrizes preconizadas e dela
didas Pelo' Pres.iden� da República, .Mi
..' . ,(

Castel.o Brarico_

.Ressalte-se que foi o primeiro' a�'

il1áugul'al do g'overnador Ivo Silvem

jú.stament.e no município onde, na qual.
dade de caI\didato, iniciou sua c:llmp
nha 'política.

Ãp'ós 'a cerimonia de inauguração,
Governador Ivo Silveira regressou, à. um
sa 'Gapitat ,.

REUNlÀ:O COM PREFEITOS
�.','

,

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

-Prossegulndo. as 'nossas exístíndo 'para a exceção e'

entrevistas sôbre o insüítu- não para a regra, exigín.."
to da Estabilidade, publí; do, por' pal'te dps poderes'
eamos hoje a opinião do

.

constítuídos ,medidas de

empresário Sr: Mário
.

R. orde� 'práfiea qúe visem a.

Meyer, Dir�tor da firma �olucionar êste impaSSe.
'

'

"l'!'1;-�yel' S. A. desta Capí-: Err;pregados.C' emprega-
tal, que indagado a res- dores não estão até .hoje
peito do anteprojeto .gover • no Brasil preparados para
namental qu� extingue a r�ceber 2. estabilidade, daí,

Estabilidade' respondeu: os conflitos.' O ;

empr ..ga_
P. Qual a sua. opinião .a dor a.ntcs il{j "l"azo fatal

respeíto do ant-mrnieto doi" (lP1 aI1(1,<i,I""'ca 'mão de

que' exti'1l.!'n� a estabilidade 'todos os àrUfici0s ao seu

do trabalhadoi'?' aléa�e. para nao p.eixal'.o
- Em relação à'.questã� empregado atingir o bene":

da' estabilidade, há' aSPeC- fic1�,; por. outro \lado q em

tos" teóricos e aspectos prlí nreia(lo u:"a os e�»edi�n::
ticos � s�rem cons'iclera-, tes, Clã "indúStria.' da esta
dos ", 'Pre(iro abandonar ,0$ biílid'ade'�, instigando a

'. 'pri:neiros e trijl fixar,: nos'
. quiàquer' custo ê sob 'Qual·

úUii'nos: I quer pretesto a sua demis.
: são' para se�. inden.zado�

.

"Manter-�e uma estabili
.dade . que funciona. só Pelo
mito e', peÍo

.

fasCfruo d�
pà.1avra: é' bobilgenl.
T�mos que qti'ebrar o tã.

bu e ,part'ir para soluções
que deem ao empregado
aquilo' qUe êle precisa ter.

:ref ilo inspéciona:
obras'"

.' .

'; Pesquise Diz. Co'ma SC:;'P:esca .

.1I':0i ?"!"o,�do 'p',�h: s�lpérin�endiJlda. dO', d�se�vohL
monto iia nesea um plano de tribalho visando. pormerío,
á' 2,."0 Í:'S(;ll�(;f. das comunid�d�s ,de' pesca" «: 'partrcul:u_
.mertte, do �:esI�ad�:, artêSf1lla,). tÚ Santa �à�;lri1ia, 'j

,
A pesquisa con,staJ.'á el� .tl:êS

.

efapas e]e b:abalhos, a

brangendo 2[; C(":'uni':l:HJ(:s '[10' -pesca.: e:n ,qúe,
.

'serão l!

plícados ainda 375 questi�nál'jos d� amostragem, foealí;
zando o conserto de realidades ,cwtura�s

"

e ecoriômi�as
dos pescadores e seus familiares.

.

No setor, é o ,prImeiro expressivo' trabalho que busca
r.evelal', em têrmos, completos e Jna;l� eoneretos, proble
mas (la atividade, pesqueira e, da. vidá, d'o, pescador, ra

zão porque se preten�e esta�.écer .ó plano apresentado
como padrã� a ser, ,aplic�4o em �:u.iros estados brasíleíros,

. As pesquisas. terãó i�c�o :é'gl ,a\ll'Ü próxir,n� e se es,
(

tenderão .até ,fins de noyeq$,�l?,'fj� q��;:.�pÔs o. encerra
m,ento dos tr�balQos di! soiidag'�D�; s�rão" f�itas '

análises
para a formulação de renÓ';;ida 'p�líti(}�'d'e ' dinamização
das colônias e eOQPiratIvas: de p'e��a;' ,

"

.'

Os trabalhos,' sUPervisio�adós p�Io' exe�u�'.ir .do acôr-
do de pesca' no Estado' d�' Sàn't� ..

'

Càtaritili - 'Dr.' José
'Ubirajara 'I'imm, serão coordenados "�Jó· pr9f. Paulo Fer
nando. Lago, eom ,a "as'sis,tênc:ia d� IJróf. Edio Ch�gas e

vários outros �qu'isad�res; :além de conía� com a ativa
participação das autoridades, Iígadas a.o assunto .. A séde

. do" trr't-a:lhos será o c<:!ntro de P!!�f(uJSlJ: .pe Pesc�, diri_
gido pelo técI�i!co biôlopsta .�rriest6 'fremeI.

1)

O govnnadol' Ivo Silveira, no seu 4is·
curso, após ..firmar que "a f�ionomia

com que se apresentava não mudara e
.

era a mesma ·com que esteve na localida

de como candidato", disse que estava per·

feitament� tranquilo à frente do Governo

de Santa Catarina, congratulando-se com

o p�vo presente, disse que «Coln O ato de

il1siaÍa,ç,ão estava concretizado um sonho:

o de' seu neme passar a figurár nos ma-,

':[ias d6 Ij:stado, como distrito, esperando
q�e dêsse passo decisivo pudesse na$cer
e proliferar a união e o entendimento de

todos no sentido de fazer o progresso do

local, de Barra VeJlla' .e de Santa Catari-

na.
,

Seguiu"se o oferecimento de um coque-
tel,aos presentes, mi sala, (,le a$s da Es·

cola Reunida.

A INAUGURAÇÃO DO GRUPQ ESCOLAR

E GINASIO' NORMAL
'

Às 15 horas, cClm a presenÇa de gran-.

de número de autorijlades, mclusive de
IDunicÍlli('s vizinh,os, realizou-se a mangu:
ra�ão, �o lJrédif,l elo 'Grupo Esc!)lar "Con-,

"

"

.: ;" o �

O qellú1ado f�rllando- "i,e�ll� (AJlE,NA,
� ex-UDN) disctitia ena tarde,' de 'ontem
em uma elas .salas r�se'ryad�s. 'às ,coim.s-'
sões, na Assembl�i� Leg1siati'v�� � �nã.�
do sr. ,Carlos Lacerda sôbre a "Natlll'ez;il,
Crise e Rumos da Revolução' Br�sileira,i,
'.publicada dOll)ingÔ' simultâneamente nos

l11�iores ,jornais do País.
li:

o ex-líder da UDN no Legislativo ca

tarinense, fiel ao pensamento' político do

ex-Governador da Guanabara, dizia que
"o Brasil vem acompanhando com' inte.
l'êsse os CH'tigos do sr. Carlos Lacerda no

Diário de Notícias" e, dOl1lÍJIg'O, para SUl'

prêsa de muitos, o "Jornal do Brasil" e o

"Estado' de SThO Paulo?' publicaram, com o

merecidn destaque, a referida all,álise".
Afirmou tratar-se de "um trabalho de

pêso, "istc com muita profundidade e es-·

. " .\

'.Ap,rov:eitalido sua.' t�stada em BarD

Velha, o governador Ivo, Silveira 'teve I

oportunidade de manter con�actos dé o;

dem administrativa com diversos PI'cfe;
tos Mlmicipais de' região litorânea nor!1
catarinen�e, que foram assistir às soleni
dades de inauguração de obras estàduail

,Durante o. tempo em que esteve naqu1
le �uriicípjo, o goverl.lante catarinellSl
concedeu, audiência, aos seg'uintes Prefri'
tos: Joaqidm Felix Moreira, de Araqua!it
Nilson Bendçi', de .1oinville, BernarÍlI
Aguiar, de Barra Velha; Arnold,o BilluD(
de GtJaramirlln; Emanuel Pinto, !1e .PiÇ31
ras, Fritz Tchenklin, de Massarandulia I

Leopoldo Schopping, de Luiz Alves;,

'-,

cl'ito' cODl'invulgar equilíbrio,' dll'!ido utlli

visão ��t� dQ' atual, panor�llna politíco( I, .

econômico d,,:'Brásil".: '(.
"

,

"Af{)l'a uh� 'Iíequmlos ,senões ,de somC'

nos, iinItol'tânola''"
'.

çónfilluou, '�concordo
inteÍl�am�Í1te com 'que I> disse o sr. CarloS
Lacerda. 'O.. entreguismo das' potencialida'
des' ecmiômicas do Bl;asil .' a: grupos �s'
trangeiros é um fato Íamen'tável que. �l'
felizmente, existe. Até niesmo aqui ftll,
Santa Catarina se têm verificado casos
semelhantes, principalmente no que �

respeito 'à pequena indústria . pesqueir�'
Isso sem .falar em outros muitos nego'

cios de vultó que, de futUI'O, 4'ão refletir I
,

nega�ivaménte sôbl'e a nossa econ(Jmia".
A uma certà altura, disse aos que �

o

cercavam; "A ,verdade' é que a: RevoluçãO
foi feita por l�p�llellS da minha geraçãO

-

d 2""e entregue a homens da
, geraçao e.(oI·

parte os· il'e'lie!ldedor,es� l!:ll.

tOl'izaàos ,de coda' a região
'O!:lt6rfr-SuV Oporttiname.)1-'
te, ,a ABR...\VE, div,ulgará 'o,

PI'( ,�Tama ",.. � c,;lendií'�io
'do cone'ave. Para

'

In1tiore�'
e��l:'1l'ecim,éntos. QS interes
",';l;"tOS devem: dirigir-�e; 'CQl
FloI'iallóp�iis. à r;ede Regio
Dal da ABRAVÊ, ','á ,rua

. f'e�,<!oIO, 15: ou- em São

P:>:ulo, i A'v. Paulista, 207,3
-5. andar - fone 35.5'770

_._ sede da Diretoria E,xec�
tiva Nacional.

i.

,;',

Na m.anhã de ontem o

Prcfeito l�(mcio Pantiago
visitou e Clube Náutico

J'(hClHl'l�ll!" F.m contato

('om os seus diretol'es e as

Sacia.dos intelrou-se dos

prejuízos sofridos :nelo Clu

l;p "Cinquentáo" ',com a eX

plosão oeor.rida em sua' s�
ire, rC!!Cl!t�n.!e!!t�,

Govêrno Homena�ê'ià Professor,
/0,"

.

."."�....

",

cr ,p,'_: �8�ó';er ,1 ,[í,Q Dwid ',Feh'eÚ�qJ J'.iin:,a: Magnmco Hei·
tor da tfi-iivel'sidade Feéi(i.'r�l' de SanüLCaLarlnà, no uso de,
suás 'ab:ibiliçôes e tfmdo 'em . y�sfii, '1' deLegação d�. poderes
que � fei comerida a: esta 'UFliversid:i,J.cl'é, p�to Cónselho Fe

deraI de Educação, fi ,4e 'f.wo'rd.o, com ,Resolução do Egré-
gio Conselho pniversitáriG

.

.

.. "",, _,'
..

�. ,

c O N V'CJ' G.A· ;' ": ,,\,
, "

Para
. �

..

dia' �6 de al;)l'Il ,dJ :;�oi�e�te' a�q·, a eleição pàrn
o Diretóri€l Esta'dual cios' EstU'darltes' observadas as seguin-
tes 'i:0rnias:'

" '

". �
,(

.

, �' Y>': ;;�( , .,.., .

"

... lu - ,O Dil:'.étório: tist�i"i�l� d:1>� 'E�tJéUiltes será C011&'

U<t\údo por Ull} .pre$id)f1,tEi ';;e" A�My�'}p�rf,i?'1\tys,:. ..,. ..,

, ''', 2u �,0 D.E,E.; 'sera co,nstlt.\:Udo :@0r._estlJ.dante� de en-

sin<;l' super'loi> do Esh\dq''Ç1e'Sapt;i:\'Ç,tt..t3iri\llii;;':ó',' '/, ., "

.. à _:_;setão' considei'ádQs ;,eleitús: OS:. ilst1'içtante.s que oB-
tlvereín' maior niírh�ro' a� ),votôs; "':; > ,'.c ,; ,' ..�, , ,

b - A eleição;ãb 1),1;:,18: serâ f�ita' ,)J,ela votação dire-

t(1 dos' estudí.:tnte,s !reg):i.laiíminte f-ria;tr-icul::<los;;,. , '

.

c - o exerCIclO do v.Ç)to, é pbr).gatópo. Ficará ,pnvado
de 'prestar exanle' ;parci'1L�u final, �ediata�ente. subse

quente à eleição, o.aluno que pão co�provar ?ave� vr:ta·
do no '-referido pleito" sálvo

.

paI' lI).otIvo de força malOr,

devi.<l8.mentel c01np�ovado; i, 1
d - o lnandato do13 -membt0s da DEE será de um (1)

ano H;dad.'OL' a' reeleicã.o' 'para o mesmo· cargo;, , •

,

,3' - �A eleição' dos lbembros elo DEE será' regulada
pe1.o Regirnentc!> :�hteJ;nO 'ceio \p!e�ino, obse:�vándo-s.e o se·

guinte: , _. ,',

,
a -'- l'egisü'o ppévio der cal]didato 'ou' cl'�pas sên�lo

elegível apenas.o �studante, re;;;nl�U'men�t.e matl)culado, nao
l'epeteilte, i1_er;p f\Nno; de, I:_1a,t�'rias,avulf,as;, y ; ,(; .

- realIzacao da eJ:e1cao ;' em um .. me,_;m\) d1"\;' dentro

cio' tecidto de :éad'l} Uma da:i :Faculdaqés;;
'

..par� ,os" respecti
vo's \üli6'os 'durante a toêalld,"lde :do'�drã:dú; de atividades

esc6�fÜ'esIdentfriJçã'0 ÍJê, vota�te ; rri��nt�� li�ta no:rlirial
.forn'ectdà jlela Faculdade respectivã;'

, , ,

d - gaúi.ntia de sigilo do voto e da inviolabilidade de
urna; """. ," " ,i.i ,;':"'. ".' ,/ , _.'

.
e - apuraç.ão imed')Clta, após o termmo: da votaçaq,

asseguráda 'a exatidão dos' resultados, O� �esu,:tac1os p''lr·

.ci.ais de cada uma das Faculdades onde se r:eallzar o pléí
to 'serão lev;<l;do� pela mesa tecep�orlt e apur:adQ'ra respec
tiva. para a Reitoria, onde os. i'eSliltad9S ;i?a,�Ci.ai,S ,�er�o tqr
talizados e, finahnente, ;IJrdçla�fLdo 0 resultado final;

" f'� os pleitos nas Fu'culdades deverão ser realizados
dentro, �o período compreendido .' entre à� 8.0:0 e às 18,00

l1')I'.as, para o fim de possibilitar a totalização no mesmo

dia;.. '. .

g - ao aluno regularmente ma.triculado em malS de.

uma FaGulcl.'lde será permitido votar 'uína só vez na Fa,.
c"Uldade de sua escolha;

h - as mesas receptoras e apuradoras serão consti·

tuidas; . '
.' ,

I -:- nas Façuldades, ·pelo Diretor " respectivo, que as

pI"esidirá, pelo President� do Dil'etório 'AQ'Ídêm..ico e por
um Membro do Conselho Universitátio designado pelo
mesmo, 'podendo a Direção da Facul.daclé cpnstituir mais

de tuna mesa receptora e apuradora dela ,fa<lendo parte
necessàriamente dois R;rofessôres e um representmte es,

tudantil;
, .

'

..

II - a mesa que totahzara os :r:e�llltados parCHllS e

proclamará os r�sultados ,finaiS será presidida pelo Reitor

e dela' participarao o preSidente do D.E,E. e um dos mem,

bras do f'onselho Univêfsitário, designado pelo mesmo;

i - será asseguradà a apresentação dos recursos que
serão decididos pela m8,;;a respectiva �m se ttatan�o de

impugnaçã,o de votant� ou .de voto, Re'Ctll"so 'contra ,a V,"l'

lidade do pleito devera ser apresentado ,�entro de, �2 ho

ras da proclamação dos resultados .ao Rei�or; e
.. se�a apre·

ciado pelá Conselho Uriivetsitário ,em ses;;;ao �special p,'3,'
ra êsse fim convocada: dentro do .prazo de 5 dIas.1

Flol'ianópolisi 1°, de 80rH de 19,66."
.

Prof. João David Ferreira Lhna '

,

Reit�l··

,
,
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