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heles militares acham que só osta continua
COLÓQUIO COM o MAR

Em entrevista concedida
'�revista .Francêsa Paris

Maetch, o secretário de Es

tado Norte Americano Dean"
Rusck, declarou que o PI'e,

.sidente De Gaulle Violou os

acordos internacionais em

reu),'ar a. França da estru

tura militar da Aliança
Atlântica. Rusck afirmou

também que :1 decisão do

presidente da França põe
em jôgo o próprio príncí
pio da inviolabilidade dos

acordos ínternacionaís. '

LIBELO

iVeru,
o I
ta;

iliz�
ae,
taXa-

co.

S1!:CAS

Observadores da Sudene

regressaram ;J Recife le

vando, relatórios nos quais
esclarecem ter observado .a

ocorrêncía de sêcas par

éiais no Estado' do, Ceará.

CONVENÇÃO

O Senador Daniel

gel' declarou uue- a v Arena

deverá f'icar l1R nróxima

reunião o mês em que será
realizada a sua convenção
nacional, e que provável
mente ocorrerá em Maio,
para a escolha do sucssor

do Presidente Castelo Bran-

sUl!
a

do

s, (

era�
Car

DESNUCLEA:RIZj\CAQ,
O l\linistro Juracy Maga

lhí'ies anunciou que oBra:

sil vai pedir a, inclusão de

tôdas as Colônias Euro·

péias no acôrdo de desnu·
clealizacão do hemisfério.

Adiànto� que o embaixa

dor Sete Câmara chefiará a

delegação
.

brasileira -

a con·

ferência de desarmamento

a realizar-se, dia 18 no Mé·;,
xico, levando instruções
neste sentido.

É POR DEFESA

o Brigadeiro
.

Lavanél'c

Vanderley anunciou ontem

ao assumir a t'hefia elo Es

tado Maior das Fôrças Ar

madas, que dará seu apôio
a cdação do l\'lhüstério da

Defesa. Disse que há ne:
cessidade de uma integra
ção mais cO}TIpleta entre as

3 Al'mas.

PARAGUAI
& FRONTEIRA

& BRASIL'

Reuniu·se o Conselho
sessor de Limites em

sunção para estudar o pro
blema fronteiriço COm '0

BrJtsil. Sabe·se que (, Con
selho examinou minuciosa·
mente a rece;nte nota el}via-'
da pelo govêl-po B_rasileiró.
Em razio de 'snb�ist'l'. a

, ,#. .
.(" ..

controvérsia( IllU,nt'o a ; (H�;

marcação na Z(ll1'1 do Sal·.
tos do Guaíra o Par' g-'Jili.'
::tpresentari� o caso, nc'·an.:
te aos org'anismos internal
cionais, sei�'ún(ín' ilifor�a.,
ções e..'dra·ofici.ais.

SUDENE REUNE-SE

Foi instalada ontem, a

reunião da Sudeue. "

Alélll
dó superintendente da_ Su
dene estão em São ,Ltqz, os

, g'Qvcrnadores Petrônio I'or·

nf :'; lella;, V\rgílio Távora, Wal·
I� f' fredo,- Gurgel e o Illterven

L toro de' Alagoas, Coi'onel Tu
; , � bino: <;>ntem, (I ;t\'Iinistl'o. da
,

! Saúd� inaugurou obras de

j

:1-
apastecimento de água no

bll' '.,int�rio_t; l\'Ial':lllh�11se em

��
. "companhia elo goverlÍador

ri J�sé Sarney.
.

Id
�il

KrÜ-

, .

As·
As·

cerd�a
-uditoria:

Vieira: MOB Não UN:E
Porque Ouer Diretas

RIO. 13 (OE) � "O deputado Vieira de Melo, lí
der do MDB na Camara dos Deputados, afirmou on

tem que nem ele hem qualquer membro da oposição,
em nenhum momento, propôs a formula de união na

cional, pois o objetivo imediato do partido oposicionis
ta "é o de lutar COl11. todas as suas forças -pelas eleições
diretas".

Admitindo que, em ultimo caso, a oposição poderá
vir a concordar com o

I

processo 'indireto -. "jamais
como solução definitiva mas como _9onte de passagem
entre o ciclo revolucionario e o futuro ciclo democra
tico" - o deputado Vieira de Melo declarou que nes

se caso, e mediante uma forrnulacão político-jurid: ca
que abrisse perspectiva de saída para a crise, a oposi
cão chegaria a uma composição em torno de "um grah
de nome nacional".

Esranlviu o líder do MbB as declaracões do de

putado Adauto L'_lcio' Cardoso sôbre o problema su

cessovio:
"li"r'''�i surpreso com 3S dó'>clar::><?ões .do deputado

Adau+o CQrrl""0 - d';sse -

q'1E'l' nalo S011 gabar:to po
lí+'�" ouer n�la funrêíf) que €'lI" exerce e oue t=ro. 82-

r'''nn'' :" n,,,lly.r trad-cãe p.Q,:'amen1:>1' ó'''' c=racteriza
elo 1'"'1-10 dr'::""81-1B.b·;rY11;:'11 .......,P'rto �o S'ill� t;t�11éll·0S".

.

O C;r. \Tj,:-j.,..'"':l rla l\ir,.... lh ..... r: ..... ,. ........ :... ••...... t
, ... .-�0 r!'1c\ '1"'\ �r),n_

t�"rio do q1JP (1'-"",,, o '·n·0�·idpnje eh Cá-v-ara; "� no!Y';

"':::f), COp) a formu l= que vuvere para=oue o Dais ",,:�

(l::i ��:,,�. noHt;"a, não está destruindo Castelo, mas sal
vando Castelo".

'CPI ''Cenvoéa Iésemunhes.hnnrense
RP.ASTT,T A.. 13 (')E n l'!.fin'�<;h·o do P'rneia-

" I. '

P'Pll1'''.,�r. ,r;'be)'io·C;'l�l,OS' I) pr+sdtnt» ,.1" 13';1[1('0
CeJl'tnvl., sr:· Den;o N?g11fjr�1', o, ";)}l 'r;nt��ldeni.r d.?

, I CONTEI.." céü)Jandante EuclIdes Quandi:; 9 presiden-'
te dá As.sociação BraSiltlra'

de R.adi9çlifL�sãp, deputa_-
I!. .A -- .... ' -

...... �
,._ ,,"'�' �

"do J()'ão�CahpOl�; o ex-givernaüol·. da Güanabar:a, ·sr.
I Carlos Lacerda; o direi -superintendente da' '''Fôlha
de S.Paulo", sr. Otavió frias -d'e Oolivéira; os diretores

proprietarios dos jornais cariocas "Q Glo.bo", -'Jornal
do ,Brasil" e da TV-Rio, respectivamente, srS. Roberto

Marinho, Nascimento Britó e João Batista do p. 'l:al'al.
bem corpo o antigQ praírietario da Revist? PN, sr.

_G'm'v;",] r>�},�1'1. ':l()-r sugeotão do deputado Djálma Ma-
rinho (AFFNA-RN). r4"iN t.bs investigações sôbre
as 'atividades do g-l'UpO fTil',:;;-Life" no' ,?rasil, terão
seus nomes incluidos cano informantes perante aque
la CP!. Será 'F>edida, ai�da, a convocacãó do . diretor
da suc1.itsal dá "Time-lUfe" no Brasil;' � '.

• '.
':.1'" ' tt,� ......�4-·11 _. .:� 1 ',.;;Ç... r\·ttiJ{P��"' ... ·

1'Iifo.... k.� ���.�...-l!'If:��.... .L� :1#.... ,� I ,,'"'F" ,-' 0(..' 't,.,"""'�, '. ���.; .\

0' vere<fcfôr"'-D'Grnihg'tls":2\:lTl'Í'â'ndes. df:' L\q11'jl)O (le:" ,

nunciou dá tribuna da câü1ara 'mulli'cipal, como inex

plic'ável, O critério adotado 'pela munic�palidade quan-
to ao lànçamento do impôstÓ predial ,no interiQr da

, IJha. Disse o edil que, enquanto muitas casas de ve

l"2n',io - i:::to 6, o suuérFluo ._ estão isentas do refe
ric10 tI' tJlljO. ns' casas- elps '11nlY'rl-)1'}s 'ocais, em sua

máíbria. pescadores, estão submetjdns'· ao pagamento
do: Í1>:npôslj:> predial.

. Pensàtivo, sem entendet ao C"l'to o C1' t21'jO ela
preféitura,' o hom'em do interior olha' o mar; talvez
procurando no seu exemplo, de universal indiscrimi
nação, a explicação para o inadmissível.

.(

l'\tlilftar:' (le' acordo com 'o

CÓdigo Penal Militar, por

CO!lS1�t,uirell1 érime contra
a "Lei de Segurança Nacill
na! e o Ato Institucional,

deira de Queirós, contendo

=

RIC, 13 (OE) - Chefes militares,
que mantiveram reuniões nas ultimas
24 horas, por intermedio de um porta
voz fizeram chegar ao ministro da Guer
ra. a rnanífestaçâo de que "somente seu

nome tem condições para prosseguir a

revolução, pois foi o unico general, atual
mente em. comando, aue manteve- a ban
deira dos iniciadores do movimento de
31 de março".

O Exercito
_

- segundo esses milita
res _ não duvida de que o general Cos
ta e .Silva, "fiel a um compromisso assu

"lido _COlTI UU1 seu superior eventual, con
seguiu seguir as regras de um jogo pá
ra o qual esperavam não estivesse ele

preparado, quando estipularam à sua

·t-evelía· uma nova formula eleitoral. 'ed'
.ando' um ato com todas as caracteristas
de 1}1'Y) plano urdido para afastá-lo de
:J.l�-8 ,�"",L<I flcn'ração".

','-1::-"'".-1" pr '��"n'as regras dos que
pensavam ?';�: -I> ,.1'1 discuta sucessoria
- nrosseauiu - r:',nse�ui LI f) ministro a

:r�l;'v,.!) de mais de uma centena e meia
-do oarlamentares, portanto mais do "'11

(1''1'''''1 0'11' ,..,,'" d<>c'dil'ão sôbre o candida
',.., dn ';'l1't;r1n " (I'IS' �" filh'1 no prim'eiro
rT":a ..,10 (.-11q px::::=-l-?l1ei':1 ]"3C?éll' Q11P es'=.as

,. �"--" r'r- ��'<r, n�'" I-"'�q''''' �""f)ra alt=radas
s 'as consegucncias são imprevisi-

veis".
"Para o Exercito e para os que de

fendem a apresentação do nome do ge
neral Costa e 'Silva, não está preocupan
-do o surgimento de outros postulant.es,
desde <:[11;;' em igualdade de condições,
numa disputa democratica.

"Outras fórmulas salvadoras, par
tam de onde partirem, não poderão ser

bem vistas, se estiverem eivadas de

qualquer ilegalidade, pois, como não

compactuou antes, lião compactuará ago

r'a, o Exercito, com esse tipo de salvação.
Quais, então, as forças que apoiariam
essa ilp,2:8Iid8cle?"

,

Os chefes militares acentuam tam

bérn que não crêem na participação do
marechal 'Castelo Branco em qualquer
"r-rranhão à legalidade revolucionaria,
pois o chefe do governo, com uma tra

dição militar de 50 anos, 'jamais presidi
ria a artimanhas. desse tipo, 'negando to

da uma vida pela qual é respeitado e a

catado".

..

vai a
RIO, 13 (OE) - Foi en· falsa' identidade a dois jor·

nalistas recém· chegados do

Estado da Guanabara, com

a missão de tumultuar os

trabalhos da Assembléia

�gislativa do Estado do

'Espírito Santo, por ocasião

da apreciação do IPM en

volvendo o governador do

Estado".

graves a cusações ao gover
naclor do Estado, iS];: Fran·'
cisco Lacercl:t de. Aguiar.
Desde aquele instante, mos

trou-se na Assembléia Le.

gislativa, através de grano
de numero tle seus repre
sentantes, a· falta de firme
za e retidão Ílldispensaveis
a tão sério julgamento. .A

fraquez,a, insegurança e par
cialidade de quase toda a

Casa refletia-se llas atitu
des e ho .proó,dimento do

presidente, deputado Adal.
berto Simão'Nader".,

•

apoia
S. PAULO, 13 (OE) - O coman

dal1te do II Exercito, general AmaurY
Kruel, avistou-se há cerca de duas se

manas, com o ex-presidente Jânio Qua
dros. O encontro, que foi mantido no

m.ais rigoroso sigilo, realizou-se lía re
sidencia do deputado Chaves de Ama

);antc; que é o coordenador político-par
lamentar do MDB na Assembléia paulis-
�a.

Estabelece-se rela,ção entre esse. en

coniro' e a sucessão estadual, sabendo-se
que o general Kruel vem-se avistarrdo
também com deputados estaduàis, aos

quais promete apoio, para as eleições
legislativas do fim do ano, caso possa
concorrer e eleger-se governador de S.
Paulo no pleito de setembro.

ARTICULAÇÕES

Ao mesmo tempo, segundo fontes fi.
dedignas, estabeleceu-se um comando po

VISITA

,

Lembram, ainrl�l, que foi o proprio
marechal Castelo Branco cuem "se tor

n'ou inelegivel este ano, p;lo Ato Insti
hlCl01181 n. 2, e que deu sua palavra à
oficialidade. -através de seu ministro, de
cme 'isto não

-

aconteceria, em 'nenhum
dos poderes".

lítico secreto, de 5 membros, agrupando
elementos que militam 'na AR.ENA e 110

MDB e que fazem parte dos "entoura
"'s" dois s1's. Ademar de Barros e Jânio
Quadros. Esse c0111ando estaria articu

lapelo a su<:;e8são' estadual, em termos de
uma composiç'ãEi' de ademarismo-janismo.

Apontam-se como membros desse
comando politico o sr. Erlindo Salzano,
antigo vice-governador e companheiro
do sr: Ademar de Barros, assim resur

recto das sombr:'\s políticas a que se aco

lhera., o secretario do Trabalho, deputado
estadual Benedito Matarazzo, '''bigori
lho" egresso do PTB, o chefe de Polícia,
deputado Canti(liõ' Sampaio, e o deputa
do estadual Chaves de Amarante, coor

denador do MDB na Assembléia e do
chamado "'staff" do sr. Quadros. 00 quin
to elemento do comando seria ° depu
tado Carvalho Sobrinho, ou o secretari'o
da Agricultura., sr. Broca Filho, ou o de
putado Dias Menezes.

Acompanhado pelo atual Comandante do 5° Distrito Naval, o Contra-Almirante José

t1e Carvalho J01'dão, que se,xta feim e_stará assum1ndo o comando daquela Unidade
�

Militar, visitou o Tribuna'! de Contas do Estadr" tendo sielo recebIdo ]leIo seu

presidcnte, Nelson Heitor Stoterau e pela totalichtde dos, miltistros daquela Côrte

de Contas

caminha,do
da ·1.a RM

do -na cidade

lha, no Estado do ES]lrito
ii'anto, 110 qual �estão di·-
ciados o (�x'goverl1 or

Francisco Lacerda de A:, 'ar
e os srs. Ante'nor .Nevais,
Elc} Teixeil'a da Clhha,
Djahna Juar.ez MagaID:es e

Eycl'aldo PetJssari, r�pon
'saycis,' ,segal�do o áear.
reg'ado ·do inquérito, ma

jor 'Gabriel JuÍlqueil'3 'Fi.
lho,' "pelo crime de atlbuir

I

Diz ainda o relatório que
Ó Comalldánte do 3.° Bata·

lhão, de' Caçadores, ceI. AI·
,

'herto Bandeira .de Queirós,
'considel'Oll os ':fatos apu'ra.
dos da .. alçada da Justiça

n.O '2.

»�ossegu�" o relatório' aluo
diíijlo' ii' deilUllcia apresell·
tad,! "pelo

.

d.cl1utado esta
dual José Parente Frota:
"Em 10 de novembro de

1965, . ChegaI'am á Assem
bléia Legislativa do Estado,
enviado pelo 'lninistro' da

Justiça, peças do IPM rea

liZado pelo ceI. Alberto Ban·
/'

r i a tem omercio
,

,

com odesia
RIO, 13 (OE) - (]cllan.

celer JUl'acy

MUgalhãi
afir·

mou ontem que -a lítica
externa brasilpíra na mais
é do que a contmua;ao, da
jlOUU(!a hlt.erna em ,etrcvis
ta que. concedeu ao' jorm!·

listas Juracy disse que o

Brasil ficará fiel ,ao delibe
rado 'pelo Conselho dé Segu
rança: - Continuará mano

tendo comércio com aRo·

'désia excluíl�do negociações
de armamel1tos, munições e·

t>etról�o. Disse que a mis

são do embaixad-or Pio

Correa nos' -Estados Uni·

dos! é �llenas estudos so°

bre planejamento político
negando a autenticidade

da's lwj'íd_liS cm cimh·á'i''Ítl.

Finalmente ammciou que o

embaixador Sette Câmara
será o chefe da clelegàção
Brasileira á conferencia da

desnuc:learização da Alllétj·
cu La tina a realizar-se no

JVléxil-n.
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Florianópolis, 12 de abril ele 1966

j\UREO SIMõES - nlrr[nr

HOTEL BROGGEM'ANN,

r

lá.4.6G.

Cine 'Ronda
algumas notí
ao cinema

V,8.lTIOS a

cías relativas
francês.

4s obras primas jamais
envelhecem. O "Tout-Paris"
teve prova desta verdade
mais urna vez. Para ,'l re

príse elo
-

filme de jacques
Foyder, "La Kerrnesse Ho

roique", no estúdio Saint

Germain, duzentas pessoas
foram barradas.

Em. Troyes, a metade ela

população viu "Le Q,r;1.).'1
'niaud". Em Rouen, perto
ele dois terços. Em Cauele

bec-on-Caux, cidade ele ...

2.775 habitante, houve 2730

entradas numa semana, Em

Breteulsur-Iton, 3779 entra
das para 2843 habitantes.
Certos espectadores assis
tiram duas vêzes,
"Robert Dhéry tem muito

talento".'- .Ie;:\n de Baron
celli "Le Mande";
"Tudo no' filme é amável

e simpático" Robert
Chazal "France-Soir"; "Um
filme ele humo:' terno, fina
mente cômico e que diver-
te ... " ..c;:. "L'Hurnarrité -

�---�--���----_._�------,_.-

Rua Santos Saráiva n° :10n LIRA· TE�US CLUBE
ESTREITO .-v- FLORIANóPOLIS

DIA 17/4 às 16 horas

TAl01E INFANTIL
. PV{:Jcem construido com a.ornodações de primeira, exclue

yam�ni.e f'arnillar com preços modicas, inclusive com pá
uá Ge"pst::tdonnnwni-o próprio para

.'. 50 veículos. Distribuição de balas e chocolates

ATRAÇÃO: Gracioso Shaw Infantil,
. gído pelo Colunista Celso Pamplona

Organizado e Diri-

PERDEU SE . Vende ..se ou Troca-se, r".

.

Un,l cl'>dificado dr> uma Motoneta marca VESPA N.

Gl.0L(. 1'13(:11 IHi.Ú5 de proprtedade de JACINTO JOSÉ
�rnlJTA}, .1\ lic;;;sôa qll" <'ncontra-r entresar nesta Redacão
IfH e spi�í,. gT:l ti fi.r:t/i :1..

Negõcto de Ocasilio
Vende-se um lote de n.o 7 na Rua Conselheiro Maú:a;

e/« Cristóvão Nunes Pires por preço de ocasião ou troce
se por, Konibi com volta.

Tratar nésta redação com OSMAR ou fone 30'22 das
14 . às 13 horas.
-,-------�---�>._-----�-----

CLUBE DOZE DE AGOSTO i·
.

CLUBE 15 DE OUTUBIRO
PROGRAMAÇ)íO DO MÊS'DE'ABRIT� DE 196f} ,,·J'(}gUlll1h. do mês de Abril

Dia 17 - Disc Dance inicio às 20 horas
.

Dia 211 -- Disc Dance inicio às 20 horas
13-04. Jogo de Bolão "Big-Boys"
lfi-04 Cínema "O PEREGRINO DA ESPERANÇA"

Jogo de Bolão A "Lobishomem"
16-04 SOiréq com apresentação

.

j!i-(},1 Cinema "MONSl:UR COONAC"

Jogo de Bolão "Grêmio das Panteras"
2D-04 Jogo ele Bolão "Big·Boys"

'

22-04 Cinema "PIRATA SANGRENTO"·
"

Jogo de Bolão' "Lobishomezu" _

2()..04 Cinema "A MASCAIiA DO CRIME"
't.. ' ". _,.

.� A. •

'

"', ',-

"Jog'o ele Bowo - Grermo das, Panter'l"
27-04 Jógü ele Bolão "Big-Eoyf'''

,
'

.. '.
.

.

23-04 Bingo Social em bfmdiciu da cOll,;trução ela noya sede
2::J-D4 Cinema "GATILHOS EM DUEW' ..

.

Torneio de Domine) Interno e Ping-Peng, Íl1SCl'iÇÕes até dia
25 do corrente.
Bar atende diariamente f'OS associados à partir nas 19,30
horas (' aos cloming'os lula manhã.

Participação
João Américo Carflo�;o,eLeonor Melo Cardoso
Oscar Livramento " Maria Reg'ina Livrall1ento

tem o prazer de participar' aos seus parente5 e amigos
, con :-rato ele casamento' c':e sens filhos·JO&O de Bolão "Lobishomen1." ·r

3()-O'4,SoiJ'ée c1% P�l1tasiq.::; - Lüxo e ·Belezas; granues a-

t.rações
.

"

..,. ,

NOTA: - - ;\ l)aif.il' de 15·0466, aulas de DESFILE D;E MO

DAR. peh �C'nhori latA - ,inscrições g-rátis _na Secretaria-

VERA LUCTA E VALDIR

. Florinnópolis, 10/4/611.
.

, .

•

,.

NÃO FAZ MAL.

Basta telefonar-para
3478 e você recebe a

visita de um técnico,
em sua casa ou escri
tório. Veja o mostru·

ário, receba o orça
mento, con1bine quan-
'do, quer ° trabalho e

como quer pagar.
-

Jerônimo
Coelho, 5

Dírnanohe''.
Eis o que disseram alguns

crítícos .a respeito do fíl-
me "La. Communale"
Je� L'Hote.

J ...

DOis novos filmes lança
dos: "Les Malabres Sont
Lã". de Guy Lefranc e "A
Prende ou' a Laísser ele E
doual'd .�t7<.
Pai assinada em Estoloo-

mo \ im acôrdo f'ranco-súeoo
de coprodução cínematogrã
fica. Assim, antes mesmo
do dito' àcôrclo Alaín _ Re
naís, Agues Varda, Robert
Bresson e Jean-Luc Godarr
j�i filmam ou - preparam-se
_para -film,ar ng Suécia.

f "Lo 13onli.eur" de Agnes
f Vaela. recebeu o ".Predicat

Beson4ere Wertvoll" que é
a mais aIt� distinção ale-

, mo ..
·

Jorge IÍoberto BüChrer
o

Acontecimentos Sociais
" Terça-feira, o Governador Ivo Si!

veira no Palácio de Despachos recebeu
a visita do Almirante José Carvalho
Jordao.

- x X x-

A GUARDA URBANA DE SANTA CATARINA, torna
publico ao povo em geral, que o Diário Oficial do Estado,
de ,29.3.66 publicou-a Portaria de 23.3.66 da Secretaria de

Segurança Pública, reconhecendo e regulamentando o exer

cício de suas atividades ele vigilância em Florianópolis e

demais cidades do Estade.
Por outro lado, agradece a compreensão cios senhores

socíos contribuintes, ;'lceitando o pequeno acréscimo nas

prestações I mensais, motivado pela elevação salarial, a fim
de qUA o quadro de pessoal não sofresse' trs.nsrormaçõos.

x

Participará da lista de Debutan-.
tes do Baile Oficial de 1966, o broti
nho Sílvia de Aquino, que no próximo
dia 13, estará festejando os seus 15 a

no�.

x x x -x

Sábado no Clube Doze de' Agôsto
aconteced a 'Noite da Bossa Nova"
com 'a fabulosa cantora Wanderleia.

Deixou a cidade para um Weeck-
end numa confortável Casa de Campo
o costureiro Lenzi, devendo regressar
hoje .

-- x x -x x

Aniversaria hoie,. Dione Bilbau
Silva, Em sua residência, Dione, rece

be convidados para um jantar.

x x x x -

de

No último sábado foram vistos

jantando no Santacatarina CountrY
Club, os noivos: Luiz Alberto Cerquei
l'8_ Cintra, Rita ,de Cassia Viegas, Pau
lo Pereira Oliveira e Paula Bandeira
lVlata.

- X x x -x

'F:estejançlo idade nova hoje, o nos
. 50 partcular amigo MauróAmerím, Re
lações , PÚblicas de A.S. Propague. Se
gundo estamos informados o aconteci
mento será altamente comemorado.

x x x-x

elegantes da cidade,
loja Ravena; para ad·
lançamentos em calça"!

Cavalheiros
foram visto na

quirir os novos

dos i esporte's.
- x x

Lúcia D'AquiIlo D'Avila; foi bele-
.

,ot

ZURY MACHAn�
. za comentada nà festa de sábado de Aleluia, no Lira Tênis Clube. .

-xxx'x-

ASI;>UlT.e o comando. do 50. n�
trito Nãval amanhã; o Almirante Jo;Carvalho Jordão.

.

...:.... X X x x

Dona NeYde Costa,' Presidente d
"Campanha do . Recenascido", prolll�
verá um chá com o show "Milindrosa;
dia] 9 de maio, no Lira Tênis Clu�
.0111 favor da ,citada campanha.

x x x x -

Quarta-feira, 0_ Dr. Paulo Meln
Dr. Lázaro; 13aY�r ,e Dr. Peter Schllli]
j hausen, foram vistos. nó Oitavo bati
quin db Santaeadrta Countrv Clube'.

x x x x -.

A bonita Sônia Pereira, esta prf
parando malas para uma viagem a E
rapa, quando será oficializado' seu ca'
menta com um milionário da capiu
paranaense,

- x x x x

Com uma reunião muito simpátie,
TOl festejado 'O aniversário da cantor
)i\Te,de Maria, quarta-feira, no Santo
catarina CountrY Club. 'Tristeza' o 11
fuloso samba de ArY Cordovíl, foi
música. que NeYdé· Cantou- e o ·'air).'biij

.

te -contageou.·
,

x x x X �

-�---"'-,...,---------_._-- --- --

(Ine'mas
;:_ CENTRO

P?'oJess01' Dr. JIenrwnn .M. Goergen

T_'r
'.

'( b \ A

1r: :'1.V1 q l1"u"o oatos e.n torno c a

cnnvpnção anual do partíclo majoritário
da Alemmilia, da 'União Cristã-Demo
crata. O único certo era, ae que Ade
nauer fria renunciar à chefia' do parti
do. Depois de substituido, ém 19B3, (:n

]0'0 chefe do govêrno pelo professor FI'
hard, o então ministro Ge economia,
Ac1enauer continuava di1'�indo até o

dia 23 de março de 1966' os destinos da
CDU. Reeleito em outubro de 1965 de'
puLado elo Bundestag, "o Velho' nunca
deixou de- cri'ticar, às vêz6 violenta-,
mente em púhlico, a polHca exterior
do seu sucessor. As dive16ências se

concentrai-3m na apreciaçii� dil amiza
de franco-germânica. Além de discar ..

(lar profundamente da atitlde cética
do govêrno frente aos plams do gene
r�d ele Gaulle, para Adenaler o esfria
m0'Y)+() elas relacões entre a França e

a Alemanha serviu para �insisÚr no

ponto ele vista, que Erharde um grau
de economista e um. péssip.o político.
Pr,1' isto surgiram os boatos de que 'o
V'-'lpo"", por ocasião da cmvenção par
jidária, ia lanc;ar um enérg�o protesto
contra a escolha de Erhard cO.mo seu

sucessor na chefia do pariid'o. E is10
j"nnto mais, quando "o vefho não ti111m
conseguido iIY!l)ol' o seu camidato, que
era' o Dr. 'Rainer Barzel, chlfe do gru
po parlan:teútar da CDU�CSlJ no Bun.
destag. Ma.is uma vez confi�110u-sé a

verdade, de que os gr�ndes wmens
mui ta.:; vêzes n50 conse�ue resolver
<) ',1),,-,1<' (';�" �1<c�·ssório. No Vlso presen
t(.... (A ,1 �,",.--.,. 'P '"'I '-'�-n c')nsO()�.1i. ÍlTH10r o

�"'II ��'l'("-{:�r''1� n/'n1 no govêr1b. n�;n na

chr:.fi" ao nartido.
'

.

Naquela tarde de Qual' -feira, ?3
ele mar.co de 1966, não hou' nada de
anormal.

Adenauer pronu:t;l:ciou U1\ dis.C'Urso
em que havia urna série de advertên
cias e 'picadas' contra a polüca do go- ,

vêrno Erhard, admoestaçõeJ e at� a

preciações, sensacionais a r pcEo ..::10
papel da União Soviéti{!a, �e 'o. \.r",._�lho', de repente, considerlv-a "1l. '_a

fôrça de wz', por ter servic1 de luteI'.
mediár:io no conflito entre J India e o

Paquistão. Mas, nada de la
'

tra 'Erhard, nada contra a

ás 8 118. partido já consagrada pelo
Larcy 'Domasirr sidêpcia, poucas semanas ;i

:' Cella Kaye venção, escolhendo Eihar
.

SUCeSsor.
- em '.o Velho',' convenceu-se, q que tinha

A ILHA . DOS f DEL;FTNS per�'ido irremediàvelmente lideran-
;

,w ,,!.'i r ��VIS.. .

. '�" (,')';�iB,C?�tica.
A

e,rpplauso n:en:éticos
Eastman'C'olor. l.' .,., �"'aü')'J:)tí?nte 'ti confia e. os di�-

.� I

" I

Cine Sã'o José
áS 3 e 8 h3.

Sea:n Connery
Shirley Eaton

Gert Frobo
- em

CONTRA "GOLDFIN·007

(iER"
Tecnwolor

. --'A mais cusàda aventu-

ra elo" JA..TvrES BOND

Censura até 18 anos

Cine Ritz
ás 5 e n hs.

AtUa Iorío
Maria Ribeiro

-em

VlDAS SECAS
Censuf':l. at:é 10 flnos

(infl Roxy
ás 4 e 8 11s.

Anthony -Perkb
Joanne- Moreau

. ,

P':()D'1V Sc.hneider
OI �()�l Welle',

Elsa ']\i[nrür,e'li
- E::�Tl . - �

O PlWCES:;;;O
, . Cl'nsura li ti' 'lR a,nos

. 'B-' A'R·· r JO' \. II í, ._.

Cine' Glória
ás 5 e 8 113.

MarlOli Brancl0
Da\"id Níven

Shirley Jones
- em

DOIS FARRTSTAS

IRRESISTlvms'
Eastm.anColor.

Censura at& 5 an��.

Cirw Império
às (1 bs,

W8JI'!'en BSRj·.,'Y
Jean :::;Ob8r�

ULITH'
Censura até 18 anos

SAO JOSE
Cine Rajá

ela 'A1'�m�tia
'1

'.

,I
CHEfE cur;::os e' as saudacões' cheias de elo�r

}I
.

so10n0s e exubera�tes, � tudo isto ,)1�
pôde ocultar a resignação e a melano
172, o significado triste das testas: Ade
l1auf'I' reiirava-i'e da.s responsabilidade
d'p.st-a Vf;Z também �f)mo chefe do pari
do, para entregá-las nas mãos de . U�

Sllc2:".sor, que êle, pessoalinente, .ná
considerava em condições de continu .

ERHARD - NOVO

"

-

DO PARTIDO

Em atividades, o Dr. E:manoel .,

.Campos Diretor Social do Clube Dl
ze de Agôsto�. programando as festi,
dades do 940. aniversrio, -q.o Clube �

questã'o. .' '�
Pensamento' do (lia.

Folha quando 0,;10"
tor-no,.-se flor; c'
flor qucmdo a,mn�
tortl a-se 'truto

ar :ii' sua obra.
El'hard venceu C0111 uma margen

pão (:onvincente. De 548 votos, rece�1
11·13, enquanto os seus substitutos, Q

riois vice-presidentes,. o lVIinistro da Dt

fesa, von Hassel, recebeu 458 e o Mi
nistro do Interior, Luecke, 454. O Mi
nistl'O de Família e Juventude, Dr.· Br�
no Heck, conseguiu reunir 484 de 54,1
votos, tendo sido eleito membro da p�
sidência, na função de diretor executi-
vo do partido.

.
'

.

A chamada "ala esquerda" do par·
tido majoritário documentou com .essl

vntélc':ío 'algi inexpressiva, a sua descol
f'��'ea, quanto à' política econômic�
<: ..c;a1; do chefe. Acusam-na de ser�'
'beral d'emais e pouco s0c;,aL

Apesar dêstes detalhes, a vifóril
de Erltard nunca esteve em perigo, E

êle, agora, chefe do go�êrno e do pari
do, e, :::onseguindo impor a sua vonta
de, fez-8e executor da vontade popular
que o consagrou em outubro �1e 19$
'?Télndr; venced'or, dás elei(�ões fedel'ai!
Sll}Xn-iOr até a Adenauer," cujos votos
,:�m 1961, n8S eleicões anteriores. fora1u
menos rlo cme os' obtidos por Erhard.

Por ml�ito tempo a União Cristã·
Democrata tem resolvido o seu probJ�
ma de lideranca .. A nova composição'

.

da presidência -demonstra a vontade �e
acertar, de equilibrar as relações entre
as regiões e correntes divergenteS, de
fazer participar os mais importantes .,

°'r'l!)()S no 'supren-'o poder de decisâo:
F"h2,-rl_ f' von BiJsse1, s�.o protestante�
L11' c:':" (> ])". Hí:'ck. :::;�tóljcos, Erhard
vc:l1l do S'tll. Hflssel do Norte, Lueclie
do. Oeste e fleck do Sudeste.

Não se sabe, ainda, se 0_ Dr. Bect
ahandonará o Ministério ,da Família é

da Juventude, para assumir exelushia
mente a direção executiva do partidoJSabe-se, porém, que êste polítiC
equilibrado, prudente, inteligente e �
fundamente �um.ano, que já -adn:únl9!
trou o partido por alguns anos, �
ceudo os seus segredos, os pontos fórte9
e fracos, os métodos de lideran� �
caminhos da vitória e das derrotaS,:aS
chances eleitorais e, o que é mais. j!1l�

\ por:t;ante, as personalidades dirigenteS
em tôda 'a Alemanha, que êle def�dej
,r. a sUa posição. de -destaque, poden�ll"
se prever seu importante papel noS fd'
turos acontecimentos políticos dà,�
manha.

" '.:".:_.iL�.::r:±-�fl� �_M
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Florianópolis, 14-4-66
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"

omércio . quer debater
código de obrigações

8A-rEf�IAS

De ordem do Sr, Diretor; levo ao' conhecimento
Cios interessados, que a numeração para o eoncúrso
',2 projeto da Estação Rodoviária de Florianópolis,
de acôrdo com o Edital publicado no' Diário .

Oficial
do Estado em data de 9 de -màrço de ,19'66. é a:,,�e-
gl.�nte:. .. , -Ó:» .\ '" '

01 - Antônio Paulo Heusi de Miranda ,

(\2 � Equipe: Ll.iiz Felipe G��a' D"Eç� - D�vid
Ferreira Lima Tuing.Ching Chang'

03 -- Orlando José Quadros de .Mello
04 Ademar .José Casso] "

,
.,'

---------

Cemissêo de Desenvo�vrmento:, ....

da Capital
CODEC

E D I A L

U,J - .Iader Domi�gues
06 - Rodóviária de' Flori-an6r.iohs
COD�C, em Florianópolis; �l� ,13

1966,
R1!1J Valle Perei.ra

1
'

S,A_
de ab'iV de

.

'

,Diretoj- el'e ,�A��ni.nist�!lfão�:
,

'
,

_
' ,1 {,-q-(}(j ,

ic,

j,

• �. 1 " • •
•

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

'. .01 _ ,,' ," ,

.• ....-� . ,
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RESULTADO DO' SORTEIO NACIDN:t'.L REAUZ;ADO· EIyt-\:3fOE MARÇO
coma presencia da ,Fiscal:Lação Federi3j do Mir1isterio:da Faz�!ld.::

REGI ÃO NORTE/NORDESTE:
SORTEIO REALIZADO EM

RECIFE, NO AUDITÓRIO DA

TV-JORNAL DO COl'ilÉRCIO

REGIÃO CENTRO/OESTE:
S;ORTEIO REALlZ/-\OO NO

RI'O DE JANEIOO, NO,
AUD!TÓRiO DA TV-TUPÍ

REdi.Ão SUL:

SORTEIO REALiZADO.EM'
SÃÓ PAULO, NO PAlco

,

DÁ 'TV-RECO'RD

59 'C�S.:TELEFUNKEN (�:
.','

. ,�.
. ,

3 TElEVISORES UtNTERCÓNTiNt!�\ll'A!L4I MOD. 592,

JOSÉ AURELIANO DE BARROS.
CORREIA NETO
Rua Seto de Setombró, 7 � Cart..:ar,u - PE

.' LU-IZ'ALVARENGA GUI DUGL! SO_8RfNHO
': Àv;'do Esfaao, 777 - S�o Paulo, SF'

T��E.FUNKEN+ ...
LUIZ MARIA DE JESUS fFiXEIRA

'

APARECIDA FERNANDES
R� Domingos FetrGua, 97 - apto, 1203 - GB . ,'Rua'-Pará, 31 � Ourinhos - SP·

-
". �.

3 REfftlGERADORES uJUS�UU8.' 305 USo (11 PES), .Ad"../,.'

HARRY DAMACi::NO V!EIRA
Estr, Fro8s. 1Gb - N;terói - RJ

3 RADIOVITROlAS I/M.UOCtA. SlIHU�O UH

PAUl_O CAMILO DE VASCONCELOS
Rua Silvino Macedó, 46 - .Jaboatão - PE

NOEMIA LINS MENESES
, Rua Gaspar Primo, 46 - Recife'- 'PE

:ANTONIO PAVANI FILHO .

AI: Barão ,de Limeira, 1152 - São Paulo - SP
SIDNEY RAMOS PI MENTEL
P,aça da Concórdia, 327 - Resende - RJ

1 - LÊUCIO DE SOUZA LEÃO
Rua Jo�o de 'Oeus, 49,- Recife -. PE

2- FELlX PESSOA MONTEIRO
Rua Gustavo Pinto, 240 - Recife - PE

3 - MANOEL JOSÉ 'MARTI NS
.

Travessa Guadalupe. 150 - Olinda - PE
4" MA-RTI NHO JOSÉ

CARNEIRO eAMPELO
Rua Anunciada. 20B - Recefe - PE

5 - OSCAR MARIANO DA.SILVA
Praça José Marti ns, 78
Caruaru-- PE

'

1 - ÁSSIS ANTONIO DIAS
.

, ,Sáhtó Antonio das MissõeS· RS
2 --OtGA MARIA GUARDIOLA·SO'ARES
,RlIa'Dr: Fulvio Aduccl, 690 - apto. 2-

. 'Floriapó'p.olis - SC
.3 - ANTONIO. LEVISKI .';

".- Rua iUberé, 813 - CuritilJa - PR
. A. FRANCISCO CAMPOLlNQ NETO

," Rüa Dr. Paulo de Frollnn, 186-
fviogí das Cru:::as - SP ,

5 c VALTER CAPlTANI
p,ua da Graça, 427 - S.ão PaulO - SP

1 - ALCIDES S, SANTOS
Rua Carlos Sampaio,.319 - aptn• 505 -'G8

2� SEBASTIÃO VIEIRA
Rua Con, Reis, 195 - Magé - Rd

3 - JUAREZ MORAES DE �ZEVEDO
. Rua Santa Rita, 154 - Mutiaé - MG

4 - PAULO SOARES NUNES ALVES
Rua ?:antos TitarÇl, 173, apto. 106 - GB

5 - JOSE JOAOUIM DA,CUNHA
.

Praça Gabrfc! Soares:? - c'6 - GB
6 - SEBASTiÃO VI EIRA

Rua Con, Reis, 195 - Magé - RJ

•

60 BOLAS DE FUTEBOL AUTOGRAFADAS PELOS CRAQUES 'I#�
1 - FRANCISCO LAÉLlO DE OLIVEIRA BEDÊ

Rua Ministro Salgado Filho, 148 - Recife - PE
2- HELENA RICHEMOND

Avenida José Rufino, 818 - Recife - PE
3 - FRANCISCO COELHO

Rua Barrei ras, 43 - Recife - PE \.
4 - DANILO SEVERINO DA SILVA '

Avenida Malae6; 285 - Recifa - PE
5 - OMELHAN PAULI NO

Avenida Saturnino de Brito, 385 -'Recife - PE
6- TARCíSIO ANTÔNIO CARNEIRO

Rua Isaac Markman, 200 - Racifa - PE
7 - MARISA SA!'JTA ANA RIBEIRO

Av. Beira Mar, 6714 - Recife - PE
8 - ANTÔNIO BENEVIDES DE OLIVEIRA

Rua bireita, 266 =-Recife - PE
9 - JAI RO ALENCAR NERY

Rua José Bonifá�io, 1143 _ Recife - PE
10 - OTONI EL LE't10S .

Rua da Sauejada, 270 _ Recifa - PE
11 - OLAVO OE ARAÚJO LI MA

Rua Fernandes Simõos Barbosa, 241
Recifa - PE

12 - EDILBERTO RODRIGUES
• Rua Cirilo Barroto, 68 - Recifa - PE

13 - MANOEL JERÓNIMO DIAS
Rua 0,340 - Rocife - PE

14 - CLÁUDIO VIEIRA BISPO
Caixa Postal, 686 - Recifa - PE

15 - ORRIS NÓBREGA
Sanatório Pe. Antônio Manoel - Recifo - PE

16 - GENIVAL DE BARROS COSTA
Rua Letárcio Montens�rOr 206
Pai mares - PE

17 - OSCAR MARIANO DA SILVA
Praça'José Martins, 78 - Caruaru - PE

i8- MILTON ROGHA
Rua Santo Antônio, 774 - Nata"!. - RG

19 - GERSON CRUZ SAMPAIO
Av .. Hormes da Fonsêca, 1317 - Natal -' RG

20 - RUTH SOARES DE FIGUEIREDO
. Rua General Os6rio, 19 - Santa Rita - PB

1 - MANOEL AZEVEDO NETO 1 - IVO PRAÓE
Rua Rodolfo Da"tas, 87-A _ OB R, CeI. Benjamin Vieira, 103· Camboriú - SC

2 - OSVALDO MARCHI 2 - ROQUE ARNOLD
R, Machado Fagundes, 234 _ Petrópolis _ RJ Caixa Postal 197 - Nôvo Hamburgo - RS

3 - ROMEU CICALlSE 3 - ADEMAR SCHWINDER
•

Rua 7 de Setembro, 514 _ Aquidaual'-a _ MT Rua Tapajós, 1005 - Curitiba - PR
4 - WAlDEMAR BARBOSA 4 - OONIA Mil,RIA RIGHETTO

Rua Matoso, 101-C _ GB R, Saldanha Marinho, 409 - apto. 4-
5 - ALMYR BONAVISTA DE JESUS Curitiba� PR

,

Estr. do Pôrto Velho, 275 _ G8 5 - JOÃO M. BATISTA DA CRUZ
6 - GERMANO RIBEIRO DA SilVA

I

R. Eng. Robouças, 2i22 - CLiritiba - PR
.

Rua Dr. Júlio de Brito 68'- Ilhéus - BA . 6 - JORGE Z!\NN
7 - CARLOS ALBERTO MARQU_I::''s. IVlARTINS R. Desembargador M.�tta, 422 � Curitiba- PR

Rua Japeri, 42 - apt.' 202 _ tB 7 - ERNESTO HENRI QL,E MEYER
,8 - HAUL GASPAR R. IVlARTI NS Caixa Postal, 73 - JOlnviile - SC

Rua Gal. Roca, 586 - aoto, 203 -.GB 8 - DARWIN COELHO
9 - MARCELO OLlVEI Rti 'Exatoria Estadual - São Lourenço do Sul - RS

Rua sro, Antonio, 1026 - Bloco A - apt", 202 9 -·RII.UL FELLINI, .

JUIZ de Fora - fV1G Cotiporã - Veranopol!s - RS
10 - ANTONIO SARAIVA TRINDADE 10 _ JOÃO CARLOS ViANA

Rua Camarú, 128 _ GB R, LindolfD_ Collor, 723 - São Leo�oldo - RS
11 - FRANCISCO B. XI MENES 11 - JAI R JOSE TEI XEIRA

Rua Soprasasso, 72 - apto, 301 _ GS Caixa Postal. 152 - Pirassununga - SP
12 - MANOEL. BATISTA DE OLIVEIRA 12 - ARGEU DOS SANTOS

,

Rua Riachuelo, 217 - apto, 503 _ 'GB Rua Exp, Taubateano, 233 - Tallbate - SP
13 - ANTONIO COSTA· 13'- LUIZ MINARI ,

Rua Thomaz Rabe!o,46 _ aot-o, 201 _ OB
.

Av. Urn,1160- Campinas - SP
14 - JESUS TORREIRA FERNANDEZ' H - SI:"V!O DE ABREU

Ladeira do Castro, 37 c/3 _ GB Rua São José, 525 - F�ibeirão Preto - SP
15 - OLlVIA RODRIGUES, 15 - KAFiE M. J. ARENDT

Rua Júlio do Carmo, 29 _ apto. 304 _' G B Pça, Mário Margarido, 33,- apt� 107 -

16- ISSA WALMAR São Paulo- SP
R. Visc, do BQro Retiro, 323'- Petrópolis- RJ 16 _ FRANCISCO f\.'1ANCILHA MARTINS.

17- GABRIEL KiTAR CARNEIRO R, �..'ota Machado, 106- Sc" Pa,'!e - SP
Rua Laurinda PI!ta, HO - S, Fídells - RJ 17 - WERf�ER W. ROSENB�y�,1'18 - PAULO LUIZ ROSA AI. ,Jauaperi, 1231 - São'":aulo - SP
R. Rio Grande do Norte, 71 _ Guachui - ES 18 _ LOURDES MARIA F.AUSTI,fJO

19 - ,JESUS PAULO SOARES Rua do Bosoue, p"" - São Paolo - SP
Av. Monteiro cie Castro 748 (Funda,.) 19 _ DIOGO PUJULA
Muriaé - fV1G' Rua Barra FIJOda, 564 - São Paulo - SP

20 - FRANCiSCO B. XI MENES 2Q. ROBERTO MONTEIRO
Rua Soprasasso, 72 -.apto, 301 _ GB Rua Maestro Cardirn, 830 - São Pau!o - SP

PRÓX�MO SORTEIO: 30 DE ABRIL

Rio, 13 (Vic, aérea) O Sr.

José Luíz-Guerr'e R'êgo, vi

ce-presidente da Federação
do Comércio do Estado do

Paraná, afirmrmdo que ha

verá profundas _

modifica ..

ções no Direito Privado em

nosso País, advertiu seus

pares do Conselho de Re

presentantes da oontedera

câo Nacional do Comércio
de que' as classes produto
ras precisam partícínar de

cididamente dos estudos da

matéria, para oferecer-lhes
a contríbuíção. ele SWl expe
riência.. Le111!Jl'Olt, outros

sim, que o Di1 eíto Comer
cial' se. formou nas fontes
de usos e costumes das pra-

, ticas
. cornercíais,

O. representante do co-

',"mé'F<Cio'"panJilill?nSe afirmou

que a' 'classe não porle per
manecer à maj'g� do mo

vimento dE. rcnovacão lep-is
.lqtiya: .C.om o princípio da'

'unificação do Direito elas

Obrigàçóes, e�Ü.e com as ins-
.

tüuiçõe� . cÓlnei:ciais 'vai se

tnmsformar
.
em Código de

Ob1"i2:l'Gões, rleé'aparecerá ó
Código Corner�ial c01:no di

ploma alltÔt,Omó, sem .CJllé
o Direito COlT!ércial desapa
rec"" nersistinc10 a c]"ssifi.
cacão cl8S so�iecladcs. em ci

vis e' come::::Jais.

ev:n 1 icOll
ele Cóc1i'!'o'

rlP ()hl'jgq",f,F;'3" é o ('Iue

In�lÍs cle nerfO di'?, rp<:onp'tn

aos' itlterêss.es das classes

pI'adutoras, porque nê1e es

tão incorponclos t'ylos os

institlltos C!HA a técnica co

merciaI '''lDtii;a e moderna
criou, 'confornie os llS0S e.

Cn'3tllmes comercieis. O pro
ieto déstac8. os Títulos de

CrédHo. eni're os qwüs in

clue e res!lllr �) uso d8S Le

tn:s de C''tm;�i(), (la Nota
'Promissória, cio Chenue, da
Vunlicata de Fatura, elas

<Jebêntures, õos "W"r

rants", do C,'r.hecimento dé
Tnmsporte. ':) OUtl·OS. A ter
ceira parte ri" pr�ieto, fi

nalmente, cuid" 'elo trBto
elo "F.mpresáric" e

"Socjedaeles", Cl)111 inova·

ções nesse setor.
O Sr. Gue)';'a Rêgo 'Sug'e

riu, finalmen e. que a CNC

comL1nique ao presidente
do Congress() Nacional o

interêsse das dasses produ
toras em <lcompanh,'3.r a

tramitação elo "Projeto do
C6digo de Obrigacões". A
]f5ffi disso, que a CNC cons

titua uma comissão. integra
da por come;·c-.lantes e pro
fessôres de Direito Comer
cia.! de nossqs Universicla
eleeles, para no decorrer da
Conferência elas Classes
Produtor"!s, prog1'8macla pa
ra novemhro Yindouro, o

pinar 'sôbre ê,��e nrojeto' e

que as obsm-\';'\cõ;� e' s1.\�·es
tões colhidas durante a\ ci- I

tada c\mferênc:ia sejam pu
blicadas como contribuição
das classes r, '·odutoras. no

aperfeiçoamento do proje·
to.

o TREM
Em benefício ela Forma

tura dos"AlUnos do GinlÍ;siG
de' Aplica;ção o Cine São Jo
sé ,qpresent.ará em pré
estréia na noite de 27 de

maio, RS 20 11ora's o empol
g8nte filme "O TREM", cu

jcs prinCip8is interpretes
sào OS conhecidos astros

BuRT LANCASTER e JE

ANNE MOREAU.
NÃO PERCAM!

TERCETRA P,".CP;/\
� .__......._------�-:-."'--�-

Atraves da Alemanha
Nso semio possível b, eleições n.

vres, as 20,0 bancadas parlamentar-ias
colocadas a disposição dos deputados
de Berlim Oriental. permanecem vazias
em tôdas as sessões plenárias, A cons

titu çào é válida par a tôda Berlim, em

cota (Os s()\'iéti�os nào a n�COl1 'lCC"'-,l.
Xo oc:dult,:{' a:" bancadas f c -rm vazias
simbolzando o anccio .de unidndc btr
lin en se, A câmat-a dos, deputados eJ.'g:lc
o Alcade-Gove rnador e os membros do
senado. Este é o gOVêl'DO, propi-iamen
I e dito, elo estado de Berlim, ou seja,
o poder executivo. Está formado do Ai

cadc-Governador, o Alcade como vice

g'ovf'rn2ÔOl' c IR senadores (ministres}.
Como manl Iestacào de apôi o elo' povo

arnericaqo, nos últrnos ;"e�es cl(� 50, a

cupula de liberdade é entregue à Bcr
li)'," e PO"Ü\ na torre da casa consisto
ria] de Schocnebcrg ... No decorrer do
d: rra0.p'rn i.I'0Q =k�. :·.0 c1r.:'!"):Ol1�rl'�l·): o:;; I

br rlin. 1::;,�S,'OIIt't'cl vez. Tylas' el ic-ô"s
para. deputados e· conselheiros. sua fl
ria democracia, sendo' que o partido dos
comunistas se absj,�r:p, en,h()l'Cl '" ;3 h� ..

r
.

izado 2:11 Bcrlim Oci dental. Sórneri
te C';" 10':-;] se ccl:--hrol1 na' c:,hde eiS se
lranas fesl_'va� rle B'::l'lirn.· p 13 1)1'!1';1-"i'
ra vez. atr8'11'-To grande �11C'Jl icl,(d�' dI"

estrangeiros. As lei.:; a'll:ovac1ns €'n1' "

Bonn. corú o c:bns;cni;imento 'dos ,aLe'dos

entram em vigor em Berlim Ocidental.
tornando Be-rlim incluído nas leis fede
r.us. no regime jurídico. financeiro e

econômico d:1 República Federal Ale
I�- à, excccê o feita a" les de def�sa e

rrjrt�n·. s. �rr" �)2 03 r('fu�-:l:�do� politi
ccs 9.é1rha11! ur a lei :1f' ajuda. i\ 27 de
1,':';0 cl� ;)2 (JS gOYl'l'n�ni:-s e" B '1'1':'1
O"i':n-zal c=rtam ai) lnhas telefônicas
rní r» os doi,") ,[',�1."1: da cidade. sendo
i n-plnntadas pv: di d as que dificultem a

viagem. de ly'rh1Pnscs ocidentais à zo

na =:0vi �,t;C':-J. dQ· GC11:�?Ç�O. 'l"31Ylb�n1, no
an o s:·-g.u;n J?, as ]i 1.1h? r-, d -; trem que
corf;,!�, a !'rnni'<>il':'l são definihyw"ent2
c(�rl,q(l':'s. N c.:!. ;,,!')rs,y,o ano 0S �j.f�"1-:3es
()1·:r�,i:":1:'�', tr8h�·11l-�·H-1rq�(."c::. se �"-."·1 11"'; PIl1

nonvin'€nioó" tTé:b�,lL'_'slas contrr- os mé
todos sov' éticos de. contrôle excessivo
rl� "roc\ujjvidélcle do hon-er». ::0"/1 ni

v·'b-"·:CT'1n. (1" tncln, os ç:11'�"':"S :':]9i ('-'
"'1'1"1,, . .", ,'l')I-,"c'�o rl"s Iib "I'''h·rl.,� c1e'I1")-
-'�r:-jas�'. F5;"\�

" ",a:;írj�él�'
.'

n�'a"�':'f�'3;�ç;õ�S \
CC'l1 ')':'1 O. C!'· '-ll·ê.go das n:)1'1:' as de pro�
c� _J:-.T'd8:l0. al-surdas . .se r.volurr-a-n, ..

trarsorn-ando-se CDl abcr+as subleva
CÕ' s q::10 se e"t"nd'''�'n de B rrm Orien
1'31 ;\ tôda zona soViÉ't:(,él ele
O r:-!2';we orieni·;-.l clec',:ra
c!T1crgência,

OC·11�Y1\.SO:
'estado de

Adeus de Patta' I
(Jl(l' g,l1:-J(' a i_i :Y!C':;,;:uo, Quanla l1oln'e
'la ('101 (cu gesto. Plankan··os·a tua a\\

s:r(:i�r :·U 0!10 eras l'"\arte ciél nos·-:a {a
Iríli.ct de r:é;}l'tcjro'.;. Tu Ciue ar�la'n::�\;as
C;(\!ll tCU'cal1t0 e·corn ii,',' j)()I[S'R_ 8,<; a

res""'s e a" dis.t0Ci!>S (la<' ;i-qllebr,qôas
noites mal dormidas, Tu (!ue eras o fi
lho n:ais velho e que vivest� du;'l:; gc
!'fl:'C �. -- a 1'r:-HrC'�O d"l. C)�t(\trici8 nn

.( ;:"l (-1:1� v'-rr;õpq e (,1��}:.ritorf"'';a7'· ....:...- í-' H

rn �d r�"4 ;:1'1'i·:: et·, pa'l·t�·iar. I:;D.E""C'� Ja V�1
cuo 'xt;-:-r,ij,Q e e1:., né\re0�:c+ n'ç'õ.o.

Tu que s'1h',"s cln�m' túo bem o

QT:'W ('", (s��,clati\'a. la'�ça!1c1o 1l,ão eh
r..,:< �Cl; ��\J'I r:a ·}inra Ç<xaIJ. tu Darteiro
,:\,,-:-ín�io. 0'1" troux("stc tn:-:1rt� . r;r :_1!1_1"\'S

l);ln <l :�], ,!'l'i:-1 (" son!s') dR fa �lí1:él, Tu
a:;nt';1 :::J \:.:: ('�lL··'o �� <("r-·no:

Q\I.,:n!o ;" 1'\1 SlC' NUllca s'-'l'vidol
"'" ".Acu'ra ])1'('0Ia5 cnnta, �·ervo bom e

l:i0[, Por cr'l'io �.:·;�nhanís a coroa que ie

foi or"p:Ol'í1Ch. Fn'ra no goz'J do teu
S,1'1l·""·. Ti" ;" r (''''1"'n rS8 dos b,ns,

'''�'f\ �s 011·'n· r1nc: :ns n ·-.-,tr'·::- pare
r ��"'Ir·rl'l _

() , ... ··�tS f'1 ('S! '·s PP1 1·��Y�,

L::l, (e vaie; no,-;;o queridu De Pai-
C'

ta,

C:S teus cC'legas {:c;=!1\1 Cn'l":-1. tl1é1

,Pl'CS('UCR viva e e)çpre::siv8 " -'lgl'nd -ci
dos à Itália distani:e' pelo precio:õo dom
leF'?clo à teITél barriga-verde na magni
tuc1e ela tlla alFna.

• ADEUS DE PATTA, ADEUS
AGlVI

','

•

Ráp'ido e econômico
'-

."
•

Quis o cl8é'tillC! chall�2r-te à mor;}

e]a c cr!"a 11('�ta alvorada S(;'1'1bria ele
Abril e o fpz �1O CI'0PÚSC,lh' ela 1""1'1118
serc'nn pa.rél que ouvisses a'nclçl o C;;l!�

to elos rtlC'S2ros. o ]'l/ar dos' tambo-·
res c (> toq II e dos �1ari1'1 s:

.Ass:rn partem os poeteis'
N er�ta lY 8n1'.: 11(;rn

-

() born di?. Foste

ISEKI
;;;õ'-=-�

Permanente estoque de peças

.segurança de aSSistência técnica e de manutenção

A Fabricado por
.

.
.

� !!��!r:i����.�L�!j��J�n� aGRícOlDS' S.B.
Revendedores Autorizados: IT,\JAi· PROMENAC S. A.
TUBARÃO: AGROSU L ,LTÓA, Indústria, Comércio e Representação e LAGES:
RODO PIN HO S, A Veiculas e M:,quinas • VIDEIR-fl. ASSDClfl,ÇÃO RURAL
D E V IDE I R A • M A F R A E X P A N SÃO" A G R O P E C U Á R I A N O R T E

CATARINENSE S,A • CURITIBANOS: AUTO PIRATUBA S,A,

é lucrativo
\

;.

chr
Tü (['H: C1',:\O Cah'nte. irriqui'-:to e

cani nVélS S' n ...nre a rr::: s"pa cani iga, i;t

p:nnJ (Y'·l'�lrc,"s él tua 'l)l\lsa: c,j':\Q cah
dr) (' j::'Cl·t�� Tu CJue mltrora b:,li;s n�l
!l'as, clj��('ndn Braw)' Br�lV(ll:

. agóra
n ào la18.s 1'.' a' s.

Granel:e l]'a!1::Jorn:aç�o se i:lpo:1errm
de fi.

qn€ vi PSS0n�ns j
l'87er . o

-,. 1
P:é1S 11(10 lnla2'·n�-:\·�s· gUt'
lU1\'cria cl� caJar, Qüan(rj

das

nosso nelecls.
a 01.'q�!(·\ç�1ra
nos cl1s1:n:

In:'pu:'<csi'e o silêncio. Ccrré1s"e em

-;e'''1'<é:c1o os 'teu:: lábios, í;-a� Jnor]'''�t�

crmr'nl'e c()"�1'igo ·'llPSmo. Na'h 1"8'S !'a
via (ill" c,'ntilr, 'f)jss�5te tlldl).

\liv"�,:::+(' DR RpoL.•2Óse �le nnlél \}icla
cotlsagra:h à noÓ'sC\· medic\na,' QLla'-l�'o '

rlr' ti foi tir.'\do para eleu' e quan'O'.l�lais
ben'Rv<'nhrrado é ehr do que' I'8c:eber,

Scn liste o �abór desta ·al(�gria. E
hoje pds 1ra.dl'lH!ada depois de Pl:eclih
l'f'S por _certo, sobre a Ressurreicão -de
Cristo, a FE'St� da P;&,:,coa .. pr;J:eriste

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Focos de Resistência ao Ministro
Em meio aos mais desconcerianles heaíos, pres

segue o encaminhamento, 'da questão sucessena, às vêzes
indicando rumos definidos, ,Duli'as apare�lemenie vacila

. �!õe� ante as resistências identificadas aíé o presenle .•

Antes de .aherdar ·0 :desenvolvimenlo do problema;
salíentamcs pertencermos ao grupo formado por aquêles
�ue não acreditam no isolamento do Presidente da Repúbli
ca, nem em decisões,. pessoais e de responsabitidilde pró
pria, 'mas, írancameníe, na existência de uma ação coorde
nada, agindo ceasénsualmeníe: Nio sahemes. outrossim,
qual o pap�l a' ser' r�presenla�o pelo sr, Carlos trederico'
�e Lacerda, creade, n�'o .obslaítle� que desempenha .função
pré-estabelecida pele selqr ao qual está esíreítamente liga-

.

Jo e comprometido.

,
I
I
.,

',O 8clüral1lenio da situação" embora retardade, -' aes
p�ucos' se faz sentir como' o delineamen.to das posições: e)

das trincheiras. pQssibilitando -a identificação dos focos de
'

resistência à candidatura do Minislro _ da Guerra, aglutina
dos em tôrno de um grupo ex-udenista, cuja coesão resistiu,
ao desa�regamenlo: fictício dos' partidos polHicos. Mesmo

�orqué, l1as ag:re�iaçõe� �exislrenles anl,es do bi-parHdaris-
'l�O, 'existiam g,rupD's \cohlraditórios .

e opostos', buscando o

clomÍlljo ,párlidáricl,,'çOnl u� exemplo nilidamerdc- ct;rac

leih�ado n�'plano. e�léfduát 'ond� fôrças aniagônicas ainda

h))je perfii�léni . na .Í';i�alidade
-

'n,á,scídà das prévi�s eleito
r,�isi com ê'X1elts�o ..e 41iràção prolongadas à disp�:ia e:eiio-
rili, cuj,os, resultados os' calarinenses conhecem.

,

,�

:',
" ,Ora; no plano led'eral:9coJ;re�0 mesmo faia, çom a di

ferença de" que' ,,O �cesso 'e. a manobra ' são facilHádos por

�:uent já sintPéllizav'�' çom ó.··gru'po. _tlconchegazlo 'ao poder I
anles meSl,nO' de receber' a i�cu-lUbência dó 'exer"Í�itl im!]es
soai e imparcial �e. um �a�da,to qU.e '�e conbn,a,é, em i�o
r.ia, 'coril .a· de magistrado 'e dis'rip1.1.ídor de j13.sH9rh

,

�, �,,,.Çoutinu.amos:,:a; �es,açr�i!f!,r,':' e,nj· rGmpin{�pi.D " ,�(L�.
Presidenl.e' e'Minisl'ro 'da',Gü'úirà: ':'(�o�fti'a�: 'ahsJf�'i11;:O xe

hfç.ões llniê��e�le ,p�ssQais;' s'OJn�s forgadQs a Ci)ltc:'u '_1' �.�. �
po�sibilidade da existêqciil de pressõ;e� que i1.UIle·'Rl� '\-1 ro�

bedura recíproca, desde o,mçmen'c ,em que as tll� uYa:les
se.' fizer�m malerializad��', e ioncretas. O candVato, ro

�t�al esquem,a, p�líUcp representa' ajn�a pap�l
,

prepol1�e;.
rante na continuidàd�;, do proc>esso estaheledd9 em m-ar�o

d�: 1964�, pois repr�senJâ.pqndétavel e 'responsáve� soma de

&ut,Qridá'�e e podedo .mJlil�r:�sj.. .a�sumindo prDp�:r � ões ,�,e
iid,erânça)uaciçá' à .medidá que, fOf, :�,ósliliz.a�o 'c re:pudia1io
llelàs> f�:cções achri� de'�Frilas: é:'m,afcadas:,

.

, �'A's fentittivas de, envolvimento, são' nunter·osas, {ô�
das l)�rlirÍa$' é o[i�hl-a,da� das �esm�s. f�nles, se1i � n,:rj,;

djíaç'ã�' ,�da' óposlção,+: lia' bl�pàrÜdarism�Íl:�, r'z!ega�a e

reei1'�·ç,a�.á em seils pro�ÓsU�s,' e��uat�ràdos em \ra!orzs ie�

mocráticcs, a llBl pa�elde espeiacnlar ativo e a�e�fo, m��'
desassistida, dos meiQs indlspeusáveis ,à arrameiida Hnal_

qu'�! �em de.inocracia, dev.e ser o poder como inslrttmen!o �e
cnÍot?r em prálica _os prin�í\1io, c')nsuh,s-:anda�c;; em pro

!!tã�,m(t. .compaiível e inerente ao r,egime.
"

, rn� n'osf;o en!endinÍenló, os boates acêréa de t�et:re

!�Ç?'O áê edado ;'!e s"íHd� ,âs a4é�.c3S de novas cassações de
rtHi1Ulti�os e' susúeiis}o de 'rlh:eitos consHiucionais, '

os adi-'·

��P)S ,de lavr� do' ex-fu!\ito-:candidato La'cerda endereçados
;::.$ F: rt,as AXll1f.HIas. eIlUmi' a leiníosia > em não quebrar a

.� •

-. . .'
.

- ? .

hl.ntr H:Htrl2dc 'de m,eUidds auo'adi",s no juLio, são me:Hdas
!: Ürü� tom" alvo cer!.ó e indesviáv0L. :mesmn pareceu:1o um

1(m!Jles emararihamento resultante d� junç�o e jufapDsi-'
ç�o de fatos i$olados e r,oUrieiro.s.

,

Eslamfls na especjaUva da recu,p,sração rte wru r:!

mo, perdido, recllp�r�'ção admissível e viá,rel soh tI irrsp'
ràção de "ul�ui balu�a pérturbada pela,s injunçõ\,"s! sàmen�e

i[,través das mãos do Preside,nle da República p��,En�jo ser
.l� ,

- _. ./. \ � ,

e�eéutada, apenas e exclusivamenie sob, a respnusabHida-
de ,do atl1al-ma\ndatário. sup,�emo' da 'nação.

Caso' contrário. não poderemos mais esperar a paci
ficação e a tranquilidade par� o nosso paísç ohjetivo básico
de" q�alquer regime político.

, ,

,

Hem Distrital, nem proporcional:
Conlinuismo e prorrogação"

"Voto de Minas' munndo: nem ,distrital, nem pro

porcional. Encontrei o PSD, o PTB e a UDN unidos con

tra_ a ARENA. Os tecnocratas, é que .tern de encontrar a
. formula salvadora".

!

Quem disse isso ao chegar a Brasília, í'o] o deputado
Ultimo de Carvalho, que encontrou todos os seus cabos

eleitorais solidarios com suas posíções, mas advertindo:

"Voto, não temos nenhum". "E" a ídéia d» 'prorrogação
que ganha corpo, agora al('ntada por uma sugestão que se

utribuí ao deputado Gustavo Capanerna: a realização de

eleições parlamentares em'abril ou maio de 1967; depois de

empossado o novo presidente -da República.
-

Essa idéia implica, necessartamente," na prorrogação
dos mandatos parlamentares. Mas segundo o sr. Capane
.ma, será uma prorrogação muito pequena, de alguns
meses apenas, que não chegará li beneficiar ninguém. Ser

virá, apenas, para fa;zer cem que a escolha, dos novos par
famentares se faça quando' já esteja perfeitamente divul

gado o programa e o ideario do novo governo, à base do

-qual poderá esse mesmo- governo ajudar a eleição dos

candidatos que são seus partidários. O governo precisá
.

de maioria parlamentar, até, ou' principalmente, como

fator de estabilidade pohtíca.

GOVERNO �Ã,O APRO'VEITOU. REVÓLUÇàO

A aproximação das eleições está pondo o-pessoal da

ARENA de cabelos bran('os, ,O sr. AmaM!' C.'errle;ra, nor,

exemplo, reafirma .uma convicr:ão de ]!}G4: a B.�"o�u��ão,
que nao realizou eleiçõe� gerais longo após li sna v'tól';a,
qlWJ1,OO o po\'o esta"a enüisiasmado com II sua pregação"
não deve reaÍizá·las depols Ol'e a<lot'Hl tndas as medidas
necessárias para a recuJle'�ar;ão do país, ma, "que a impo·
pull,lrizaram.

Quanto à sucessão. presidencial, acha Q s_r. Cer-'e'ra

((ue a eonyenção da A·RENA,. que escolherá. o can(lidato.
deveria ser imediata, pUla funcinnar como trallquiliz'-lor.
Mas, assim nJcSimo. �Ó rkpois (me o narthlo situac'olli�ta

,tenhn. constituído todos (;s seus direitos estaduais e, niu-

nicipais·. .....,..

Essa ultima afirmativa Jeva O deputado éosta CavaI·

dll1ti a acreditar que o à'�putado paulista não deseja �
convencão tão imeditamente assim, ou pelo menos não

antes (la chegada do p��i9do obriga�óHo' de desincompa.
tihilização.

.' '
.

' .

STAFF TRANQUILO

fi" ade"tns rIa e'l_)l(l�da:tura Costa ') Silva, no'iticos e

l11iHtl're<;> não estão ainlLl '·-alarmados 'com a onda de boa·
t"","f' "r"'hli:"�r��<;' (lHe ':í""Ol , ao e'1f?fill;;"'+�ento (lessa

" .

,nl'n(Hd�tura_ ;\'-.11"'111' n""'1I>1) (I'ue e:"s a-- "qnd'l" úli se avo· �

, , .1,f'Ti" .. IHlJ nrõ�imds ,�i'�<�i)lÍt' Co!�a� do':ti'po ��o!"esta<lo"-
� "'!- ·�'t'�rte "SW�·,:

>

't\íle·.,fn{io, 1'1"" 1'1ti'niaS, h.(Ú'{tli.' e que ,·�ó Vê!l1 ao
, '_' -' ?'" '<' , � �;.., - �-rI' ..

f'll"nnt"n rÍf'S flC"� ��" ,1" r:� .. t(Js- grupos --e.m final pe festa,
,

que hnscam o contiÍmi."qo';;':
.

FI�tre os - miPtares, a candidatura 'Cost�
>

e Silva COn

-tinl13 sendo eOl1siderada .irreversivel, sendo ul1anime a

nn;;';;{ ,> rIf' !lHe ele não (;:>;t\1 �â ohri9'ado,-llor Qeuohm) com:

pl��llnisso de nattlreza moiai; � i:leiXár a' pai:ta ah\e,s do

TÍrnf) esta,)ele�ido em lei - coisa qÜ'e foi defendida 11elo
'del1utaclo Adauto) Cardoso em SPU ultimp 'l'lronunciameri.
tfl, O, intuito' <lo 'presidente' di Camara parece claro a- es·
se� eil'cnlos:' criar um cljma que torne moralmente' imo

possível ao r:enerSI Cosb, e Silva comparecer à conven·

1':;" fIa AllEN,\. como ministro da Guerrá: a sua mani1'és·
h�;;() ainda, velltda visa exatattt_ente nêutraJizar essa ten-'

tativa.

,\

__
. OSVALDO MELO -- ' f ,

,

ADENDO:· JARDIM OLIVEIRA BELO

Sõbre a notícia do 75 aniversário' de Í�ú�clação
'ou meUwr de S1[n inaugtn:l1çÊío, devo- acrescenta; que
a referida inaug�m:l.ção foi feita no dia 5 de abril de

1891, num domingo,

o qUE OCORRE EM ITAPJ�M,_A '

A estTO.da de Joinvme 1Jara esta Capita� todos·'
scL'be'lJ1. cnmo se- encontra. (

. A odisséia por que pU'ssam ps viajantes que t'ran

�itCL?n por alí é preciso que todos saibam.
Em Itapema, 011de ahvia aqlwla reta e::cplêndida

pista -de ('orrieln elas ?lOsSOS' c1w.1Ifeu ele
_

ôl1?bns nas

Sl'.rLS v'o1r.:ns inte7'estaeluais, ago-ra, transformou,-se
m!]n verdadeiro /'oelaccd e seni a men_or ",conservação,
re,tend-0 e cobrinr10 os ca-r7'O'S de lam,a até a. tolda.
com IpeTigo de vida dos pa,ssage'iros que se aventuram

a paS$ar lJor a/,í_, [
> > "Domingo, dia\vJ elo éorrente, todos os lJaSsagei
?'Os do ônibus que saira de' Blu1nenal� fúw�ra1n a.ba1'
T(f11caelos na estrada, !Jassando á n.oite ' desconfoità
vdll? e11te de1Jtl'0 do c�'r?'o até. oúe

.

segúncLa-feira foi
possível. conti"(11' a vi(l(wm f'!_ué- a.s-S'im se prolongotL
p"r illS;S dr, 17 horas, chegando aqui os viajantes 50-

nole?)tos, dp-íd.os, c",11sndos· como 1,ima leva de pa,u

â.'1-(,ra1'as, a;,e. 1;'a�((s:iem dos se1�tões 'bravios do n-01'

deste ?,Ci1'1I FlO1'icmÓllOU.s>
Um; ônibvs, a1.-i�s no-ye tentOti' h:er .a viagem

?'e7a 'D1'(!;n e nU'l/1- d1cLo m01:nfril-to, e1'�terro1i-se na (L.

�'ei(( 'salvado-se os passageiros de uma morte ce7'ta.
" , \

Todos ((.s baorwe'Tls -forcni Cn'ln o Ôni,h1_.'H naTa d f?nido
slp,tillcLo-se, �Providênci�Ls foram' tomadas, inclus,ive
a do pedi?' q.,;'_ de CU,1-itiba chegasse CLO local tinia

?náo.' i1?a e T'Iod'31'080 gui.ncLrrcJ, e,
.

Os 1)7'e71tÍzos forci11t 'i11calc'lLláve·is.

Enq�cmto não
-

se revestir o leito da estrada COlli

co-scalhos ao invés de .barro, a situação contimw1'á a

meS1nCL

Isto, sim é que é também um cMa de cçtLqm'icLa�
,

• ele pública,
A BR 101 co;ntinua a ser a notícia de mais sen

sw:Fio, envolvenelo lJoHticos, coméréio ,indústria e

tódas (iii classes sociais qu,e pedem quose de joelhos
�

ao min'isté'l'io ela Viação qu� Jaça andm' a La?·ta1"li.ga
qíw se a1Tasíà há 11"(JH� de vinte anos sem solução.

" .'

POLITICA & ATUALIDADE,

. NOVOS SECRETARI@S

Continuam em intensa movímen

,ção as esferas polit'iéas _. '.,<10 �sta..
do, I visando, à participação da an-.

tiga UDN na admínístração do Go
vernador IvO _Silveira..
Deputarlns- da bancada da extín

ta agrerníaçãn estive�'3JJ). reunidos
com o presidente da AnE�A de

'Sa!l�a Catarina, sr. M�nand; Assis,
examínando o proltlema. Êste" por
sU".' vez, levou aS lei, intlíc.ições
ao sr.. Ivo .Silveira c, em reumao

'" efetum1R oútmn ã )�'>itf' no P;�l:;e 'J

d ;l· Agrohômicà,
'

,,'olfou a reunir
::se a cúpula do .partíuo, dando se-

,

quéncia às conversaeões.

Infonnàçõés llr��Ú)itadas .. parti
"das dos' próprios circulos da ex

UDN dão, conta. de que, dé'imedia·
to, rlesejam os partidários do se"

- nidor _Irjllcu Bornhausen as Secre
carras do 'I'ràbalho I>, da ViaçãO) e

Ouras Publicas, 'dando, inclusive, os

nomes dos que pretendem indicar

pena :as referidas pastas. ,A par
dessas

-

secretarias, 'r'eivindícam os

udenístas mais outra 'i duas," ainda
não especificadas, n.ém ele cinco
OH seis importantes 'dL.eções de

órgãos administrativos do Esb
do. (

!',O kr conheelmenin das prcten
súes da :mil1ol'itária bancada da

ex-(JI)N, o dep!ttatlo �e'son Pecl:r1-
oi lJerguntpu procedentemente:

;>

o (, H'C (. flue r -PS resi)heram deixar

para o ex·PSD?".
}<,IHLdant" 1bSO. Llantlo ,a uma

cn.issÔra da Capital, o deputaqo
Fernando Viegas afirmava .que,
com o seú ing-resso na ARENA, a�
sin�n;a uma promissória coni ,'en·

'::)!11ento em sessenb 'dias, a . qual
, entregava ao Governador Ivo -Silo

veira; fin(lo o prazo, caso o:' títl1lo
-

:')�IJ' fôsse 'resgatado da. nianeir3
q,.1C lhe eonviesse, sllbe:ria fazer·se
credol' do G'JVernador do Esta·

do ...

Í'ara'elamentc, surg'eJ;l1 pergun·
ta', illdag'ando quais os postos _ de

admmistraç,ãü de organismos da

{j.liã':J. em nosso Estado; atual

mente ocupados por e'enlent�s da
<

,,�-rDN:, eaberã() a'lS ex·', e'lsedis
tas.

OPOSJÇAO QUER UENRIQUE

(; deplltarl:o Henrique ue Arruda

R:UTI'lS, o ún;co que até o niomen-'
trJ não se definiu po,' neuhnm dos

I1:J"':)<; pa;:t;d�s, tem sido insisten-
temente nrnf'u�ado p�r re"lresen·

�:1Í1tes do MDB fine solieitam seu'
in:_;-resso ,no partido oposicionista.

HISTORIAS SE Es't'ÔRlàS.:
.'.

úwcds, . 1,OUCOS NA
-

CAl.u\])A
DA NOITE

),(
, \

"

, ,;) .

i ';'t

Estava
.

�utro dia no Chiqu1p.h�;-;):
-ahobando sem tér ',o que fazei:" 'e'
nilo mentiria se vOs. <tiss�se que iá',

}, -.

estavam também alguns \VelhOS c

muitas môscas. f)
-

C dia já era noite.

Foi quando o homem de
-

olhos:
rútilos, nariz.aduncó e fino bigo
dinho achegou·se (, perguntou.me
se eu o achava maluco.

I

Surpreendiuo pela. semântica da

indagação, entrevi de relance; os

seus olhos brilhantes � respo.ndi' o
q'le não era o ól,lVio:

'
,

- Ora, não senhor. E, enfático.
Por que haveria de achar?
Mas, i:nteriormerlte cQDl'essQ-vos,

Te!iolvi dl�vidar,. por, "ia dllS ",'dúvi
d,�s. LOg'o me arrependi dêsté as:
5iimo de ge.nerosidade, pois o ho.

ml'�m
.

ancorou ali, lamentàvelmén·
te

.

ao meu lado. E tudos hão; di
convir que a pior coisa do mundo
é aturáí um sujeito nssinl "�;tra".'
.D�sses .que nunca ((tsconfiam, a·

pesar 'dos nosSos propositais -boce·

, j03.
Pois êste, era dos tais.

,

Sem ao lilenos �lhá-Io, dehei·me
ficar ali, a responder as suas p:er�
gmi_tas eom vacuns mugidos, _ ain
da assim, sem estilo e sem dicçiio.
E:,;cJarcço-vos. entretanto, que os

. Jl1ügidos' na verdade lião passa\'am
dêss�s múrmúrios, 'com que subs-

,
.

. �.

tiiuÍmos os monossílabos. UnI san-

to remédio para eIL\':otar os chatos.
O cretino apesar de tudo não fa·

zh a pista.
Estava ião absort�, que o qué
ouvia, chegava-me num estranho

paiuá. Eu, com, .certeza, respodia
em vibrante "muar"
E só hoje imagino, loque os

trànsewltes ou os que "mo�rejanl"
ali no Chiquinho llãu terãu pensa·
'du de nós, que' assim }:lu!'ros c

. li
- "

o sr. Henrique de Arruda Ramos
�mbor� houvesse afirmado qU�
não pretende. Jngressae -na ARENA
Ziinda não se lnaItife,�t���á���� d�
sua filiação ao MDB.' "'. 'l. ; <\11 ,

. .,,';

,LEGIAN QUER COMISSõES
LO�.

.. o I��s�del�te da Assembléía.; �
Jir;lariVl\, deputado Lecian 'Sló,ing,
.d, voltou a insístfr junto aos' :�ar,
lamentares para a in:cdjata 6rga,
nlzação das comissões técnicas da
Casa. i

U atraso verificado na constitui.
ç.'ío �as comissões tem refletido
por inteiro no andamento dos tra,
ImHIOS .ealslativos.

RAf'ôSA EM REPOUSO

,
Com o título acima o '!Jorllal� do

Brasil" ele Gntelu, CEI sua secção
"Informe ..:...,. JB", publicou a. Sf,l'
"_'.rinte no'h acêrca úo deputado
Joaquim Ramos:
"Há uma ausência sentida e la.

montada nos bastidores de primei.
ru nível político: o deputado .Toa,
quim Ramos passa alguns dias em

repouso 'caseiro, enquanto se re-

1\',; (te um hiato em seu estado de
,; liuJ.e. Principalmente nesta, vês,
pera apreensiva de t"r1)1.llências
'nevitáveis nos �oôs lÍlais, altos
'J;� Rcpúhlica. JOlHlUiúI Ramos faz
muit:!: falta, COlll trã.nsf.to cui

,

tô-
Il.lS as áreas de opini,ões, hábil de
jl'�jural c não ,por ku:iue 'loliti.co,
:J. "rapí)sa de barrjga verde" - co'

- ,no o chamam' oS mais c-heg!ldos
� faz falta para estúbelecer cone.
xões e diá!ogos impl'escindíveis..6
Tépresentante de Santli Catarina
ri:lqui a pouco est 'fá em cella,
discreto como é dO tOeu feitio, mas
abda a tempo de fazer a boa in.
triga para pacüicar os espíritos",

GOSTA E SILVA COM DOUTEL
E VIEIRA

E pellsament,o dü Ministro Costa
e .silva manter, nos próximos dias,
WH encontro com os. nCjlutados
')'mieI de An9rlld:e e Víeira .

de

l\�el0. Como é óbvio, o assunto a

-:et' -tTa'ÜH1n está ligaflo à �ucessâo
n:·(-'s-idencÍlll.

JI)RNAMSTICA
._ : t-

o jornalista'C;vro j'\'[arques Nu.,
l.e, vem pensando seriamente em
a:,'l'ellClul' c I'eeditár n. intermitente
"U.ifi.rio da Tarde", há vários mê
ses fora de circuiação. Acha ,o jór,
lf'lista que,' bem estruturado, o

vespertino r1esapareeido tem amo

pIas condições de sobrevivênci.a.

.� ,

âssilll ruminantes
..

conv�rsã�alho$_:_;':
•

.

, :t' , .• :,. "

.

:

�'

num dialeto de" roncbs,
'

vagidos e j

at6" r.ecpllneço envergonhado, \ d-.;r
aFilos sorior'os '�arl'óto� ;; partidos;1::'!'t

I
'

,/ � .', ," .,

ao ent.anto,� re;ssatve-se, ; da -.figqrV';
nna a�' �ne� ladó. ',:

r,·,
.

l ':ê Xi
_Q,e repente; o inlbccii: deixou ,d�':�

faliu �ios 'J!ótoviHo�, cq�o ,ulp cil.{; j

melõ elD r�iJresalia aoS mehs' , J:à�'
.

ros. inugidos; ·que'· or111' f pod�riani!
su): de assentimento ou não màs,

q,{C o bandalho hÍfelizmeu'te' �te;�'
pretou, num 'lampejo de gent� cer·

ta, como uma grave desc0l1sidera·
ção.

"

B, a cada mugido, o ()rápula res·

pvndia agora, snnplesmente com;
um estupendo arrôto. �

. Dir-se,ia que ambps fôralnos f& �
'J:el' a qigestão no --,_Chiquinho,' 'ad >

bem no estôlnago da cidade.,
'Off(npíamos, co,m nossas ruído- •
sas mimifestações, ó . decôro e lI.' �
ín�ràl. Perguntava·me já, qual dtls '

dois seria o .mai� louCO, se eu ou_ 'o

pl'óprio.
A resposta veio na '.interrogação

d� um dos velhos que tomava los·

na, o de' terno escuro e colête liso

ü:ado: - Os senhores por acàso

estí),o se sentindo ma!'? Julg'ava.me
a minI também, tinha éerteza, um
doido varrido e irremediável.
I'>oi então que o louco olhou·nos,

a mim e ao velho e abracando·me
"

>,

exclamou: - E o senhor :..,pensa
,�que somos malucos?'

'

,\0 que . ó velh�' . retrucou: - f\_-b·.
8olutamente, absolutmnente, creio

,

que nem. qüiz insinuai tal coisà.'
Então, surprcemlí o o'utro, en·

rodiIDando.se de tanLo rir, a dizer

e�lÍre convulsões d.e puro gôzo: _;_

1>oi5, nós somos! Pois nós somos!,
Pois nós somos!

Aí eU eulouquicí.
,

E docemente enlaçados, deixa·
mos o Chiquinho (seplpre êste lu·

gar fatal) correlldó como loucos

que éral1los� e ganhamOiS a e�curi:
dâo da noHe a arl'oÜa' as nossas

�itlas-.'

" ,

I
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Radar na Sociedade
,
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LAZAJro- BARTOLOMEU

O Almirante Jpsp de, Carvalho
Jm'dão, acompanhado do Almirante Aú

reo Dantas _Torres, visiton' o Gouerna
e101' Ivo Silveira, no PaláCio dos Des

pnchos. Na, foto -r-r- momento'·em flue o

novo Comadante elo EO. Qistrito Naval
c'urrbprimentava o Cehfe do Execuiioo

Catarinense,
� x x x' x-'

O GOVERNADOR e-Senhora' Dr.
Ivo Silveira, logo à noite no- Palácio
dos 'Despachos, recepcionarâo para um

jantar, em homenagem' ao Almirante
Áureo Dantas Torres 'e 'Sen�Fíra e ao

Ahnirante José de Carvalho' Jordão e

Senhora. O jantar está' sendo' organiza
do pelo Chefp (ln r�r;l11(lnjal

'

- Pro
fesser Nelson Isuiz 'I'eixeira Nunes,

- x x x

'li CO@'.'T<;NTA-se' que voltará a 'fun
o;'rl'niu� o' .T02k,?y Clube de 'Santa Cata
�i�':a,J \' ,.;,_,'� D�;"�DP:;:lA'=l () �T!,...o._,(!r. .... tC\Y'"l"'l':'l_.LI �.:I ,

J.; •

d'or ,- Dr. Francisco �all'Iglla, é quem
psté( Fnsentivando o funcionamento do"
,.pferido Joc!{eY, (lue deixou de existir
há muito tpmpn. Como se sabe' o Dr...
Frenciscn' 'Dall"IÍ=>'na. sempre foi fã de
JockeY Clllbe. e fr�(lllent�va os de Curi
tiba"e de Pôrto -,,?-legre. Y'

x x x x

'Z
LOGO à tarde, SpnhQra� de ofici-

ais de Marinba, est;n'ã0 danr10 DJ'P.",Ol'l
ça na 'residência da Senho�a Comandan
te Heitor Pleisan Filho "Izadora) para
um chá em bODoenàgem a Senhora .. AI
mirante Aur-eo Pantas Torres '(Nice)
Estará presente a Senphra Almirante
José de� Carva[lO Jordã'o (Zilda).

- x x x x

o ALMIRANTE José de Carvalho
Jordão, é filho de Angra dos 'Reis -'
Estado do Rio de Jàneiro. Sua espôsa
Senhora Zilda Pedroso JordâÇ>, Eptre
suas importantes comissões, na Armada'
foi Adido Naval às \Embai"cadas QO ••A.
BrasiÍ em Tóquio e Taipei. ',(China).
Sua ítltima, foi a de _Sub�Chefe dE) Ope
r,àçoes do Estado ,Maior da ,Armada.
- � . "

� ,

", ' "-

�' ! J I � 1,.
.. � ..., '" •

l .� '.

"
- x ',x x: x'�",

o CLUBE. "6"de"Jaheiro'''', terça
feira, promoveu trlo\riinentaâa festa' ..
com a orquestra "Los Romanticos deI
Cariberl", que'roi um suceSso.

-xxxx

GLAUCIA ZimermaÍm, é a can

didata de ltajaí, ao título de Miss San
ta Catarina de 1966.

NOS salões do Querêricia Palace

Hotel, hoje, às vinte horas, será 'realiza
do o jantar de cofraternizâção' dos jor
nalistas profissionais de Santa Catari-

_na'- promovido pelo Jornal "O Muni

cípio" de Brusque. E' convidado espe
cial o Dr. Guilherme Renaux - Preso
da FIESC.

( �
x x x X, _-

VOLTA ao hômdo em 180 Mínu

t0S''', 'show' revista', q'le será apresen
tado brevemente na "Tlhacap'", 'çom o

roteiro de quinze cidades, ''''A viagem
será aérea'", Uma aeromoça comanda
rá o 'show". Aguardem.

,.

x

'(PERIQUITOS em
, ",

mente na Ilhacap"", no

les Moritz', nos dias 20

I
J.

x

x x -x x

_' ,:,,,,..�h�\i.'" � "'": ... ,� 1" .,_ ....... -A.'

STLMA ft Rodrigues - Rainha do
Atlântico Catarinepse 66,candidata ao

titú10 de. Mi:os Santa Catarina, ,encon
tr?-E'e na "Ilhacap"'. ultirnando prepa
rativos para o seu- guarda-roupa," ,que
apresentará no referido COFlCUrSO.

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

'A MODELAR"", estã lançando, bç.
nitos n'lodêlos para o i;nverno 'que', se .

aproxima.

,FICOU bonito o páinel de autoria
do pintor Milton Pereir.a, q'ue apte§en
,ta quatro botéis da c�cÍl_ahcap': 'Que
rência - Oscar - Lux e RÓYal. "Fói
colocado 110 aeroport� '''Herd1io Luz",

- 'x x x

AMANHÃ, às doze horas, I o
Almirante AU:r�o Dantas Torres, será
homenageado' com um almoco no _ Que
rê,ncia P�lace ,oferecido por' um grupo
de amigos.

, )

ovêrno preccniza 'fusão das
mpresas ,carboníferas

Alberto Fe1'reira de Abreu
No dia 30 de marco findo, véspera

da revolução renovado'i-a, o CeI. Lauro
da Cunha Campos deu posse ao Tnte.
CeI. MoacYr Domingues nas funções de
Chefe da Administracão Regional da
Comissão' do Plano d; Carvão Nacional
(CPCAN), em Santa Catarina. As so-'
lenidades, é).coi'lteceram em Criciuma,
prestigiadas por grande número de re

presentantes da's emprêsas minerado
ras, Prefeituras dos municípios VlSl

nhos, Câmaras de Vereador�s. autori
dades civis e militares, I.B.G.E., enti
dades assistenci"s e Clero.

O CeI Lal1to da Cunha Canlpos a

prese�tou o CeI., ,Domingues, 'en�lte�en
do suas qualidades de homem,: gabarita
do para chefiar' o setor Santa Catal�ina
no Plano do Carvão. O empossado d;s
se conhecer o pêso da resp�nsabihdacle
que recai qôbr� seus 0mbros e que não
haverá limita�ões no tcato dos proble
mas afetos à sua adrninistração, senão
aquelé\s iOlpOSi[lS 'pelas instrucões el1la
lla,d'a'1 ri" Cnilsêlb" d;-l CPCAN� ,

Apôs vários diHcursos, o CeI. Lall
ru da Cunüa Cw,npos VUJtOLl a dar ou-

tras explicações' sôbre, a inipJàntação'
de novas medidas na p'Olítica earvoeira
a fim ,de que a industria extrç.tiva do
carvão possa ser beneficiada 'pOr <

uma

produção racional, o que será possível
com a mecanizacão' das minas abando
no -das frentes ru;ti-econqrnicas' e torma
çãó de um ou mais consórcios' entre as

emprêsas mineradoras, ou 'melhor, tal
vez, a fusão das mesmas.

Acréditamos est;ir certo' o Govêr
no e 111querer :1'211"'01"" ar ,,� ,-� é:orl_ .. s
obsolptos de, 6ctracão eh c'1rvão em

l"é'odos modêl'nos,' racion;:,is, '1�ar8 "'ni
01' prorlut'ividaéle a mais baix"O_ �Uc; (),
COTno também' o aproveitamento dos
sub-produtos em que as il1dústrias sub
sidiárias, !,oclerão oferecer, maior mer

cado de mão de obra.
Temos certeza, no primeiro diálo

go entrê. mineradores e

--

o' novo Admi
nistrador Regional da CPCÀN, Cpl.
Dominf!ues, de que os p1"oblemas serão
resolvidos e, a compreen�ão e a co-par,
ticipac;ào de l1,m la.=1o, virão facilitar a

política ;'10 P�ano do Carvão, que clo
outro lado, 'representa os interesses do
Govêuw Federal.

Notiçi�'$ de 'Lages'
�

,

Escreveus NELB.ON BRASCHER

Dià 7, Ql}.inta-feira' SérBta, nossa

cidade .sentia e chorava com pesar o

falecimento de seu bondoso Vigádo Ge
ral 'da 'Diocese Fe. Frei Bernardino ';',

Bortolotti, Ofm. 'O óbito verificou-se
no+Hospital Nossa Senohra dos Praz'e
res e o corpo foi desde logo, trasladado
para câmara mortuária localizada no

Convento dos Padres Franciscanos. Na
tural de Descàlvado, Arquidiocese de
Sâo Paulo, desaparece aos 69 anos de
idade, sendo' portador de longa fôlha
de' bons servicos prestados' a Santa 1-
greja e a vast� Dio�esé de Lajes. Filho
de João Bortolotti e Da. Matilde Fo
ma -Bortolotti, tinha' rlo batismo o rio-
me de Antônio., Fez seus estudos ini
ciais no Seminário Menor de Blume
nau e noviciado em Rodeio; filosofia
em Curitiba e Teologia em Petropolis,
sendo sua profissão religiosa a partir
do dia 20 de JapeirQ .de 1916. Foi õrde
nado em 17 de' Dezembro de 1921 em

Petropolis, por Dom Agostinho _Ben�s
si, Bispo de Niteroi - Rio de Janeiro.
Ocupou os 'seguintes cargos: - Prefei
to do Colégio Serfico de Rio Nezro -

PR de 1'5-1-23.até 1933,; Reitor do mes

mo Colégio, de janeiro de +933 até agôs
to do Colégio Seráfico de Río Negro -

Negro - PR em 1937. Definidor da. ..

Província Franciscana, de 1933 a 1939.

Vigário' Geral da Diocese ele Lajes,
desde' 1939 até esta data. Vigário da Pa

róquia da
_ Catedral de ?ulho de 1943

(

até 11-2-1945. Guardião do Coil�ento
dos Franciscanos de 1941 a 1948. Dir�
tor do jornal Guia �allo" , :(Jol'J_la,l
da Diocese) de 1939' até 1952. Dir�t.0�
do Coleginho São José 'de 1944 a 1948
e Procurad�r do Convento.' Desempe
nhava ainda as funções de Capelão ',elo
Asilo Vicentino da Velhice Desampa
rada e do Orfanato, Nossa Senher'a das
Graças de Lajes. Era exímio 'IDClS}Cistá
e que foram publicadas pela �iôra .,,.,

'Vozes Ltda." de Petrópolis cofuó· '.'
'TANTUH ERGO" de � 'voz,es iguais e

"O ESCA VIATORUM'.�'MiSsa:' '�ãter,
Eclesiae', segundo as normas li,�úl!gicas
do Concílio, em' português e elogiada
pela Comissão de Música Sacra do Rio
de Janeiro, e que foi cantada na C�te
dral de Lajes este ano, durante a- êele
bração de Santa Missa por S. Excia� D.
Daniel Hostin, Bispo I Diocesano., Esta
misso é ainda inédita, quer di,ier, não
'foi ainda impressa devido a expectativa
de normas finais da Comissão Litúrgi-
ca Conciliar. Desde a hora em ql,1e

-

o

COl'pO foi exposto na, Cepela dos Fran-,
ciscanos, o povo de Lajes começou a

visitar a câmara ardente, beijand'o' as

mãos pés e as vestes do benquisto s.a
cerdote que residia desde 1939 em, no�
sa cidade cercado da maior- considerá
ção e aprêçó. O sepultamento 101' 'efe
tuado com grande acompanhamento no

Cemitério Cruz das Almas', tendo O' E
xecutivo Municipal decl1et�dó luto ofi
cial Dor Sdias em todo o mú'nicíplo ��
respeito a homenagem póstuma' a.o' y:� , "

nerando ministro de Deus,

Escritore's e"Poetas
, .

Paranaenses. , ...._. ..

,Valfrido Piloto lembrou··se ,Íl'ater-
nalnwnte dêste velho pLnmitivo càtfL- p ''-t'

I' I' -

rin.ense, exato no instàn�e eIll; que e:y _. "

: ,af !Clpaçao
me' edificava com à leitura' de RES- LADI,SLAP �O",��KI E SRA.
SURREIÇÃO E 'VIDA) importantíssi;' E�IÜb tUUASCO E SRÀ.
ma colaboração de Tolstói, ,meclJ:'ant� ,:'" ; ó (-,!. ".. , "

, �, '

"

ás faculdades psiquicai' ',de -

_ .YovóTirfe' Têm o PI11Zer, de p�rt!dipar 9 noivado de seus filhos

Pereira, ao portentoso' trabalho :"litera�
-,

,

� , /
.'

'

rio' que os escritores e poetas �desene'ar ',�,�

IED.� E AVANYR

nados estão produzindo" pot diferentes _
"o' "

" "

_

med�uns, para preencher a lacuira que F1or�Mp:Qíi§l, '9,de ab�iJ t'e 1966.

a' n{oderna literatura, de' éuiihof' essen-"
cialn1ente l11t::rcalltilista, sem :"alma ' -�

...·,',........."""......,------.,.,..,..-c"'",--...--.-'------,,;;-------
sem luz; haVIa aberto no sàttâials -das .', '

_

"
' '

,"-

le;tras brasileiras � e nã� �ei .se,·tâfu.. -Cons,ttu1oraJ CafatinelÍse de 'Estradas.:
C2m dos outros p�voS.

.

'" o' '.

'Os homens estão detnasi-ád1amen:te S -A '.- CO'CESAmaterializados, para q�e_ ,se ,pos� ._ a�
,

" ..,
.

les espe17ar outra cousa que nã:o sej�
_ .

;ÀS�mbléia Geral OrdiiiáJ:ia
cibern.étiéa, tecnologia, operações }lan-

� :..

cárias, arrôxo nas impos�ções fiscai�'. .. :, Clonvpcação .. ,�".
"I Mundo conturbado o em que' 'Vivemos

\ :'
, ,

atualmente! Ptàticamente" vivemos t0-' '�Í'l:vGcl!-.m�s i!lQ� snrs. Acionist:;ts da Construtora' Cata�' .-

dos do 'mesmo modo, comprimidos por rinens'e de Estrádas; S. A, -,- COCESA, ' para a assembléia "

êsse espírito superlativamente materia geral �rdiíJ.ária"a" rêal��r-se no d'ia, 30 d'� abril de Ul66: à$
-

lista qué se apossou dos homens e d� 10 hor�s;�'na }:).OS5."-\, sede Social à rua Luiz. Dei'fino', nr. 31)';"

q,ue somente o Espiritismo os p'�der<l ne,sta. �idade de Flotl'a9-ór'blis, Plua tratar da seguinte ,

" : '." '-; ;',",GRDÉ:t\l'DO ÚlA c,',' '.' i, -'t,
'

salvar.'
,

' ,

'

"

' ". '. (
", , ',' " "

Mercê de Deus, o livro de V<i.lfrido 1°) 7- E�tud9.s" discussão- e ,deliberação sóbre: o Relatório

Piloto é um livro bom, calcado em ::. d� Diretoria, 'Balanço' Geral, Demonstr,'oltivo de 'Lildros' e"
moldes de sã literatura, num estilP es-

Perdas ,e Parecer' do Consêlho Fiscal, referente, ao Ba�'lnco -

correito e límpido, através do quat' seri ence�rad� �m_ :3,1 d� 'dezel::b�'o de '�965:
-

,

..

- "

te-se, palpitante, a vibracãp' dessa. gI'a�'l 2") ,7T �.l��ç�o do Consêlf\o FiS?al:pa�a: o perfpdo ,de l,9667
d'd f�' di "d I'

.' p." 1967 e ,fIXac.�o dos, respoctlvoS honoranos.
e VI a que et: Irra ar e asngla ,O �

°

' :" '
;; ,_

r
'

t d be t
,,', .,' .

' 3 1 - Outros assuntos de Vlteresse SQCl!3.1.
lana para o o o or . eueno O,i pen-

'

" ; .

,',
> iAVISÔ"

samento construtor e ameno' de_,Tolstói
""Aquele conde - escrev� iogo no �o
mêço do seu- livro, o orilhm\te" 'áutor
C! tado - entrando na lilrbita 'ue racio-
,cínios lúci.dos, jogaria pelos 'àres' do
sev condado. Das botas de. yerniz, que
o VIVEUR exibia nos, salões à'L.,aristo
cracia eiY1pr:_oada e pecamino�a, 'Ú�rian�
tod'os 'a aÍarJ1l1ante Bresenca' de' véroii,.
deiras b�tas, cl� . ,abrutafuadas:,e ''cuj��
_bota.s de quem labutara dez horas' no

p.rado ou com a foice, preparando cO
lheitas de trigo e de exémplos. 'Da' pa
lavra, fôrça 'máxima· dó ;ónqJistadôr
apegado às perdições ináis -requintadas
d�fluiriam as t0rrentes' de 'rederrç'ã6
mais segura, esvoaçariam 8.5 pombas
mais alvas- da fé evangélica"",

Valfrido Piloto consequiu dijt-nos
a mais preéias ideia da grande �bra de
T,olstói -::- e só isso bàstaI;ia par� lhe,
recomendar o livro, se outi'os' predica
dos nãó o tornaSf'em mn dos melhui·és

O 'CORREIO do Pqvo" ,de Pôrto ArnÇLldo S. Thiago os··.· porque os libertos' - ga1o�-
P logTe, édição, de OJ�tem ]J11,blicou q,'e

rão nos corcéis ,da.:; nuvens, :.:...:, q�e��a,-j
neo é' aconselhável v· :,�ar de auto"1'ó- Dois livr'os reeeI,lteménte publica- rão gnlhetas na amplid&o"'; .",' "

vel ,pe�a BR-I0l, de Fpol's par� o 'Sul." dos em Curiti'Qa; acabam' de chegar bsta objurgatória conira os: qt'l'a,. A- V I S O,
quase ao I:p.esmo, témpo às minhas ... nha-céus e',êste surto grandibsõ de 'li,:, c

A L' " -, -. .' - d' >, .,

-"� _ '. <. '.
'

_ , ,
" , '.1- GHa�-Se a disposlçao os 5rs. aC10111stas no es-

maos, enVl,ados':R:elos·rJ�spectlvo§ auto- .,bertaçaollCcom a volta a l)a�urez,a,'.Illó1o<, ';"";�"1:'. 'd::l'''''' .';J�,iI,�' '-'��;,.rr<.,,,.-:L'._""':;.w�4Jr:"-,,,-,i,:j ,

� .� c.:S "" J; >Ir

'lld'
- ��..I: .,' �", �� �,t-;'l "

d í:r TI t:._";..t:. \.;JJ1i '.t H-��"l. .r'�:1t;:·,...Zr � �J.;';&: o l�� �,}"f�l�lAQi.� �aJ)�"ft,ff"::L.,.l:�al:fe171,=ço�"" :d ::;c;}� u-ocu-
res: 'Varr�U,ores' da, ma rugr,élda'., d� ,,'o'ao �en;L� �,..-)!:aseo- � ,a."",�J;i.J:iiÍ< lcL"I:l"se-»ti;"""v""m""-::''':::s a' . u'e "�l'u'd'e' , '::'::1" c,n �'d ,.' 1

! 262'" .:l" , ,�' ,,' .."",*�;- ,�, '. -"� ... ",' -,
., ''''•.•.�.., q, a ,0..... v;;J uO ecre.,o- el ,. I!.le'

Va'Sco'Jo:sé'l;fah)raa;�"ToI�tó,l,e.o.S can1Í do-muit0 �levado 'de reaçãQ'neeess�à; ,�(f:�e'sete�brodê"�lM�t: .,-: "_ -, ';c' ,
,"'-"" ""0>

. noh-s da redenção', de Valfrido Piloto, � �sse hop'ível transbordamento 9� ;.
' ,r, '

- �
.

'
•

em prosa êste, qqu�le e!U versos obedi- materialismo que n@s o:pl'ime.
'

F!orian6polis 12' qe abril de 1966
entes à escola mo,d�rl1�,' Ao eminente confrade e generqso -

"
' -

"Vasco Josf T,é\borda, delicadíss,imo
.

�migo, todos os meus m.elhores"' aplã,ii-' "
, '

fêdro /?P4'rir{'1J,es ]?;ita � Joséhomem de l�tras,_ que sabe ter pará '. sos.
'

-
, , ,"" - , " PrcOCUrado'res

co!lÍ os amj.gQs' e :c€mttades todps os re..

quintes do ,c9rdial tratam�nt0 - o que
não é rustl,ntivo rnq.ito comum entre' oS
intelectuais, prt].'l'cip�hpente os das aca

deniias, ,q��se tpdos' tão cheios de si e

de tal modo persollqlistas, que tornam
a honvi�nci�, no 'mu�do que deveria
ser e"dos mais afáveis, um, triste mUl1-

,do de meros convencionalismos de on

de, a· sinceridade foi banida para, em

seu, lugar, estabelecer-se o culto das
c�nveniênéia:s ,sociais que est�rilizam
as almas e desolam os corações sensí
veis; Vasco Taborda,' dizí;mos; cujo
CURRICOCUM VITAE é dos mais no

távei�, ''p��os títulos, pelas dis"tinções
qúe ap:fes€m�a, pelos cargo.s exercidos",'

, pelos' ctúe" exerce, pelos trabalh0s p1��
blic:.ldos;�,fião quis furtar-se aos impera
tivos de uma fase litei,ária de transição
muito rpida, Go�no esta da "semana 'da
arte'" - e vasou 8.S suas produções po
éticas, e],U "Varredores 'da ,Ma,drugaqa',
nos molÇles dessa arte qu'e táIT�os,mal�s
está caltsando a clídiína litera,tU1;a, �O-I
mo elementó fundamental

.

era ,eultufa
do espírito, mas Q fêz �om tanta' dis":
'criçã'o e arte, que as suas produções
são apreciáveis.

Destacarei dois dos seus poenws
de Varredores, da Madrugada, para de
monstrar a opulência, da inspiração.
Em ,'Cânt,iço dos arranha7céus, sabe
conceituar bem os danos que essas Cl10

dernas edificações vêm causando, da
nos que to.dos os def,ensores dI) belo e

do. cônfortável vêm acentuando, como

o fêz pelo Jornal do Comm�r<;io de' 13
de fevereiro último, o snr. Miranda ..

Netto. Assim se exprime Vasco Tabor
°d�: 'Barreira brutal, cónstrutora, -

de aço, cin1ento e desumanidade:
sonharei com a vastidão do campo,
embebeci meus olhos na serrania azul
- me engolfarei no proceloso oceano'
- festejar��, festejarei a liberdade! -

-- Nos üíanimaclos d"esvãos' - dos cin-
zentos colpmbários -.; os sêres se esti

olam, agol}-izam; - enquánto o sol vi
vificante brinca - lá fora, no. pro.funí
do céu, - com os pássaros ágeis, - e

na terra dos homens � co.m as águas,
- com o verde bulicoso das florestas
- Barreira bnLtal; �'o'nstrutora, - de

aço, cil11ento, e desUInanidade: - li

b,arei intem:amente Çl vida, - haurirei
o perfume dos afe,to:,>, ;- penetrarei as

idéias - � ,criarei pensamentos: - es

vaecer-me-ei., na harmor,üa,.;-,- na bele
za, - no. Gl'i!"to dü�, angll-stiados. �

Guardai os mortos-vivQs .",_. iludidos e
G r',' r •

1;1] "o.ufonnes, � f.lfl.!'cofagos petre s, fn

/ "

x x x

uhi!l�a,rnente p'.lblitadus,

JêAo:' MORIT�' S� A._
. ': Indústria 'e Comércio
.Ass��ll�éi� peral ext-rao]'elinária

Pelp ,pre�etlte, ficam os senhores acionistas corf;'
vid€luos: � comparecerem à assembléia geral extraor-.

, dinárta. , a realiear-se no 'ptoximo dia 28 'do éorrenfe,
às +4 horas, na sed�, �<?c,ial, à 1'U9- Tiradentes, 45, pa
ra deliberarem 'sôbse a seguinte

O ,R D E M D O D I A
10. - - Aumento de capital ela sociedade, medi

q.��e a reavaliação do ativo imobilizado, nos têrmos
da lei 4,.357, de 16, de julho de, 1964;,

,

'20. - Alteração parcial dós 'estatutos', em de
porrência do referido aumento ,de capital;

30 .
.__ Outros' assuntos de -interesse da socieda-

de.

Florj�nópolis, 13' de abril de 19'66.
Pedro fiodrigues Rita - José NJeira,

procuradores
"

/-'

"

JOiO' :MORITI S. A'.
cIfldú'sttfa e rom�rrio

�
; Ass'��bl(H�' ger'al ordincirici

, ,t . «.. ,

, '" Ficam os: Srs.: acionistas convidados para fl as- ,

_s�mblélá geral ordinária' no dia 21 de abril 'do
-

córrén:
te, �s 'lo horás na sede social, � rua 'I'iradentes, 45,
'+lesta Capital, para 'deliberarem' sôbre- a seguinte

> •

,- ORDEM DO DIA

.t?, -:::, âpr�séntªção e' aprÇ>vação de Balanço ge

'fil'I �p�rraq�' �� -31, de dezembro de 1965, relatório
Q� ���toria,,_dernpn!?tl1'agão da conta lucros, e p�rdas
'� par�er �õ conse14,o fiSFal.

,

-

20.: -'-'-: �leição d'a 'nQva "direto.ria, c0nsellio fiscal
. � iixação' de h,€ll101!'án0S.

, "3'�': -_ ÓUtros aSsuntos gerais e de' intéresse' da

�9F���e.

17-4-66

" 1�-4.

, , �

<Avisa�os raos -,�n:r:s. a :)�oni&Jfls Que? se aph�l1l- � Ai�pos�-
\

ção dos mesrnos, em nossf;1' sedEi' social a ruà ,.Luii neifino':
?O, nésta cid'ade ,d(j_J Fúlr'iàhópoüs, �'s/ docurri�"ltDs ·a que:;�
refe:r:� o.artigo 99 do I>eCl�etp L,ei nr. 2627, d'l 26 de setem
bro de. ,1940. ".'

. 'o

F'l9'z:ianópqli,s, i 6 <:\e abril 4�: 19q6..

..,

"

_,
"

• Dr. NewtOli Ram(;� -; Dir�ior Pr'e�idente

:\�sembléla Gel'lll Extraol;wn,ár,ía
'

", .
-

�

, � �'�:-

Cenvo'canlOs- aos .snrs. acionist'ls da CQnstrutora Cata
riile�sé: de E,stra4as,:_S .. !. CÓC:kSA, para se. l�eunirEmi em':
��semOléia gtiral- extráorr!lnária, às 14 no.ras ,do ciia '30 de

_;ibril de 19.66" em nossa' séde social à I'1.!!'t Luoz DelfiÍlà nr.'
,

30, nesta cidade de ,Florifl.:clópoLis, para Úatar da seguinte, _

!
<

-

ORDEM DO DIA

f0) ."., 4umento, do .capital social, lllediants"a correç_ão mo

netária do .Ativo Imobilizado da sodedàde, 110S termos aa

lei �r, 1357" de 16, de julhc de 1964� '.

2°) '7' Alteração ,contratual no capítulo' -relativo ao capital
social, em virtude' da correção monetária, "

"
,

Flprianópolif:;,' fi de abril de,19tH).
,

Dl'. Newtou }tamul:) ..... Diretor l'l'csidtnte

}

15.4.66.
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,

SEXTA PAO,lN:A

, .

men[� .��
II kIIJ :

pe tida de caráter beneficente
,

n �ri

I I I
Dl'EETOR: Pedro Paulo Machado - COLABOnADORES: Maury Borges - Gilberto Nahas - Dívíno' Mal'Ío,t -

GilLlOrto Paiva - Marcelus - Decio Bortulozí.

D'n� , atrás notícíarnos de'

que c treinador Waldir Ma

fl�" ""deí�ia deixar o Améri

C8 c> Joínvílle, uma vez que

.
tantínha contrato por

escrti com a agremiação
rubva da Manchester, res-

M· fra �vai Firmar
o Améri(a

tríngíndo-se seu contrato a

um acerto verbal com o sr.

Domingos Filomeno Neto,
presidente do clube. Toda-,

via, após algumas conversa-l
ções a diretoria do América .

Futebol Clube concordou

D;�· '1l11""'q'''li��P;�''�''�� íezcm planos peraD",MU�yIB .Gvl!�v� U u '

a Div:são Especial" ' �
Diretores do P:'l,lmeiras,' verá sair na tarde de Sába-�Olímpico e Guarany, esta- do próximo através de uma .J

rão reunidos provavelmente Assembléia Geral. Os díre-j"
no dh de hoje em local ain- tores dos três clubes darão �

conhecimento ao presírtentr
dq Liga sr. João Alfredo Re

bello, de suas .aspirações.

dR a ser de,,.t�nacJ.o, com a

fine> '[ilade de traçarem pla
n08 -

1m :respeito a, criar-ão
da U'vis3q especial, que de-

Fem:Ha Daux vai ,doar nôvo
bErro ..�i) R1.achuelo

A {',mília paux, ao tomar

cC'["'-'cirO(mtc de que o bare

co 1en:-rtll'1"c1o NHG�TEL
UV'''', l�"vtn sido destrui

d" ·'�l"'. e<[)11"são do g?l"'ão
p"ç ""6";0 00 Cluhe Ná' ,1 ti

C'1
-

aclTue'o, através de al

gU1')� f2"I'il;":'es, levo' I ao

cOI1h"cip�entG da diret'wia

r,.,('1-1 18'l:lv}8. de �1Ue nôvo

b8.1'''c será irl,:orpo::ado a

f-ata riachuelina,
....

receben-

" : U�SI� teria a v:n\.:a de AmarHdo
IT • {',.,

e J'mr pliUra a Je_eçao
Hh, 13 (v. A.) - o pre- deiros realizarão mais 3

sic.'- :ce João Havelange de- jogos-treino: em Ivralinoe,

clarcu depois de receber o Atvidaberg e Estocolmo,

rel,',t 5rio de viagem do sr. 'lesta cidade contra o AIK,

MO":'.rt Di Giorgio, que é �m comemoração aos seus

qt'."'-'3 certa ,1, vinda de·' ,A-j,,:t�
•

anos de existência, na

mr- ".do e Jair da Costa pa- resenç't do Rei Gllstavo

ra ôefenderem a se�eºão O sr. Mozart Di' , Giorgio

bI'r�, leira. ,8dot01:l ainda as últimas

E' 'Jliçou que o sr. MozFt p�o'vidências para a est�da
Di <' lio-rgio conseguiu exito dos brasileiros na Inglater
em Hta missáo e os dirigen- ra, dur!!1nte a 'l'àça do Mun

tes do Milan E: do Interna- do.

cional promoteram reexa

minar o pedido de liberação
dos dois jogadores.
Ae:,:esceritoLl o presidente

da C3D que irá a Roma no

dia ')2, a fim d� p9,rticipar
de reunião do Comitê OHm

picl'l Int.ernacional, e no dia

30 0ttará em Milão. a fim

óe " be::- dos dirige'1tes dos

c�u":,; it lian3s se }\l.l1arildo

e ,T ." p,derã.o ser liber?-dos
im� 51.atamente para os' trei

nos.

o. lJresidente da CBD es

teve reunido por mais de

Um9 hora com o superinteri
en1(' da entidade, que fez

um:� eX'Josi.dí,o .... por menori

z"r1� de todas as �uas ativi

clac'� : 1:" Eurona, no desem

!-'f-'rJ- , (a "1's"ão cue lhe

f -ri. (I "'n.(· qr 2.. Após n re"'� .ião

::upr s re-::e[\pra''il cs j lrna

Ust" plJ.ra transmitir-lhes o

:lêsl)l"ado' da vi'1gem,
Au';rllClal..,rP que está con

f1rP"> ,.do O jO�40 contra o

�O)'1i!'.íngrlo Real Madrid
AtlpL,�'1 �/(",rj";d, no di'3 21
�;......... '1� '-. ,., ..... iH.., �,� q �e'e-

(Çdo atuará e;m

(10 o, barco o mesmo nome

r1q,('ju�le esforçado diretor e

8ssociado do Riacrue1ho

Q�e deixou s,!1udades.' Des

l� f(wn18,. a frot.a riachueli

n" vol.tará a contar com um

r9,rC0 denominado MIGUEL

rwux. num ato de desnor
tivià"r�.A ,d8. família daquele
riachuelino extinto.

\

Ingressos Caros

em 'reaUzar,�os desejos do

seu treinador, ficando, as

sim com Waldir Mafra pa

ra a campanha do certame

estadual, divisão especial.
Note-se que faIava-se

,

com

insistência de que' Waldir
, poderia, ingressar no Metro-

pol, em substituição �o trei

nador Joní .Alves que caiu

muito' na cotação popular

,

após "as dêrrotas corisecutí
V?,S do- Metropol, culminan

do por perder o título em

f"imr� do Inten'illcional de

Lages. '

Assim. voltou a reinar

paz no "Nôvo América" co

mo chama. a Imprensa a e

qnípe dirivida teenícamen

te por Mafra.

Sai hoje a lista dos íncadores que
formarão Selecêo Paulista

, .

São Paulo, 12 (VA) - A
f

' , ,

lista dos jogadores que se-

rão convocados, pa�'a for

ma'!' a ... seíeção < paulista -

c:tv;l.mada seleção Ii do�Bra
sil -:-. só vai sair na q1linta-
feira, depois que o presi
dente J o ã, o Mendonça
Falcão conversar ,com o sr.

João' Havelange. presidente
da CED.

Na quinta-ferra, as 17 ho

ras, Aimoré f(-,urürá os jor
nali:stas 1'\� sede� da Federa

ção e lerá a rélação dos COI)

vocados. No Ri.O, o sr . .]não
Havelange entregará a: lista

para, os jor.nalistas ca:rio

caso Até lá ,ninguém ficará

s.�bendO' quaIS serão os con

vocados.

centrados, farão exames lné

dicas e depois seguirão pa

ra Serra Negra. Os médicos

Da-lzel Freire üasparg e Ser
" \

gio Blumer Bastos de;verã{)
colaborar nos exame� mé ..

dicos.

Três Dirigentes,

Os nomes dos diTigente,s.
que irí10 com a delegação
s6 serão conhecidos depoiS'
da. reunião do' presidente
Mendonça Falcãg com o s·t.

João Havelange Por en'

Quanto o sr. Abrahim Te

bet tem lugar as'segUrado,
como delegad0 da CBD:

O q�e ficou definido na

reunião de ontem é que o

sr. Paulo, Machado de Ca::r;

valho não será o che�e da

delegação. Ele disse ao pi�
. sidente Mendonça. Fak-ão
('ue prefere' ,ficar em

PaWo.

Rot�iro .

o president8 João Men

"'onça Falcão disse que só

tem a relacão dos países
(lue deverão ser visitados

pela se'ecão, mas o roteiro

ainda não est.á pronto. Por
isso vai quinta feira ao Rio,
para estudar as datas com

o sr .. Mozart di Giorgio e

manct'lr a confirmação pa:
ra a Europa.

Arildo pedi� muito

Aproveitando a visita a

esta, capital pslo treinador

Wal(lir Mafra, da equipe do

América <F\J:tebol Clube de

Joinville,. diretores da Asso
cíáção- dos Cronistas Espor
tivos 'de Santa Catarina,
mantiveram longo contato

com', o ex' treinador da se

leção catarínense de fute-'

bol, na tentativa do seu clu

be efetuar urna partida a

mistosa nesta capital dian

te do Metropol, cu] a renda

"

seria revertírla em benefí
cio da entidade de classe.

Embora sem poder pro
nunciar-se' oficialmente, o

'treinador achou bem viável
a possibilidade, pais se en
carregaria de manter' os

primeiros entendimentos
com a diretoria do seu clu
be.

Sabendo-se que a direto
ria do Metropol mantém u

ma promessa a diretoria da

,

Rubens Ruaro. o provéve] nôvo
íécnico do Barroso

.".'
.

•

No encontro com os jor
nalistas" o sr. João Havelan

ge divulgou a, tabela oficial

dos preços para os ingres
sos nos jogos internacionais
do selecionado', no Rio, Sãq,
P'lulo ' e Belo Horizonte. i

Afirmou que ,'l, C13n terá

de cobrar prfOços elevados

notque gastará mu;ito di

nheiro para trazer as repre
senta-cões estra,ngeiras e

movimentar a turma nacio
nal.
Os preços 'São estes: Rio',

- ,�rquibancadas, Cr$ 3.000;
gerais, Cr$ 500; carleiras

i"em número, Cr$ 5,Of'lO e nu

ll"J:radas. Cr$ 10.000; São
-'81.)0 (Pacrembu ou Mo

Yll'Ylhi) - verais. Cr$ 2.000;
!'lrquibancad'ls, Cr$ 3000 e

numeradas, Cr$' 10.000; Be-

lo Horizonte - gerais. Cr$
1.500;' ,irquibancadas, Cr$
3,O()O, e' cadeiras, Cr$ 10.000.

Para o jOgO do dia 1.0 de

t"fli,íl e'1tre <IS F:p'le�l'\ef'; b"a
.,,11(01,.., e rl" 'Rir' "1,..,,,re 'rio

f'q1 ni'í,o haverá cobral'V�9 rie

ingre:ss'Os e será permitida
livremente a transmissão

peJa, televisão,

Chama, 25

,

. Ontem o' p,r.esidente João
MendoI1ca' FalCão reüniu"se

com os técnicos Ai.moré Mo

reira. Mario' Travaglini e

Luiz Alonso, (Lula) para 'se

rem fixadas as di.retrizps do

pl;:.no np .�nhnn,n' r"

PRulo Machado de·Carvalho
e Vicenté Feola também fo

'ram convoc.,dn'S para parti
cip::tr da reunião.'

Depois Ai-mrrê falou: "Se

rão convocados 25 ,ioP:fldo-
. res n!l auinbt feira, ,e 20 Ou

22 irão à Eurona. A anre

sentarcão será dia 23, no

Morumbi, onde' ficarão con-
'

Arildo, um dos que foram

dispensadOS pelo Metropol,
foi convidado para treinar

no Hercílio Luz, tendo pe
dido a diretoria do Leão

800 mil cruzeiros de luvas e

orden!1dos mensais de 190 .

mil, para firmar compr�'
misos por um.s temporada.

América exibe�se do'mingo
em Haja,i: Barroso

O América de Jomville,
eF:hme> se p.yiNndo na t"!r

ae de rlnmingl) na cj(�ade
de ltAh'Í. frente ao

de profissionais do
e'e'1Co
Clube

Náutico Barroso, como par
te do nagamento do atesta

do ]iber.'ltório do avante
Miltinho.

M'arcHio quer Antoninho

Depois de fracassarem os

entendimento com o gaucho
Enio Rodrigues, a diretoria
do Almirante Barroso pare
ce que acertou a contrata

ção. do ex-jogador do Bota-

fogo da Gtianab�ra:, RÚ,bêns
Ruaro, mais conhecido, co

mo Raurinho. .

O treinador
estará em Itajaí no trans
curso desta semana, visando

.
.. '_ '

"

. iJ
o acêrto financeiro.

IpFra,nga vai qomin,go alndeial..

a

Está acertado para a tar

de do próxil11i(" domingo na

cidade, de Idaial, o cotejo
íntermunicípal amistoso que

protagonízarã os elencos do

Ipiranga de SUCll dos Li-

">'(

mões e o QUÍl1ze de Novem

bro, ; locaã.
O "Ipíranga víajarã em

condução especial, tendo

lotado três ônibus .que con

duzirá à sua torcida.

Vasco contrata ereueiro caterinense
, -

ACESC para se exibir gra
tuítamente em benefício de

nossa entidade de classe

bem provável que tenhamos

numa data muíto próxima a

realização do cotejo lVrE-

A diretoria do MaTemO
Dias vem mantendo enten
dimentos com a do Caxias,
nlj, tentativa de contratljor o

I.\tléta. Antoninho. pertencen·
I'

te ao' alvi-negro da M'ln
chester.

Todavia, as negociações
continuam sem soluçã:o-.

A diretoria do Vasco

Gama que vem,
, realizando

uma série de contratações
acaba de; acertar os enten

dimentos com o arqueiro
catarínense VALDIR que se

encontrava na Guanabara,
servindo .ao exército nacío-

nàl: "
'

,

V';àldir, pertencia, ao' Pa,y
sandú de Brusque, tendo o
"

da clube cruzmaltíno, pago a

importância ele dois milhões

e quinhentos mil cruzeiros

pelo seu ates fado liberató

rio.

O jogador que conta ape
nas. �!'l, anos, já. frrmou com

promissa com o clube dírí

'gído' tecnicamente por' Ze2ié
Moreira.

o Vasto Verde e a D-ivisã,Q

A diretoria 'do, Vasto Ver-
,

'

dede de Blumenau,. ,!1cha-se
também' �om o direito, de

participar. do camI?80nato
estadual, em sua divisão es

peciaf" pois ati o momento

o� eSboço,' apresentados:
nao conta _. com nenhum CTl

tÍ3rio com' respeito a esco

iha dos clubes.

.

Assim, sendo, a . diretoria

V<:l.stoverdina vai procurar
no transcurso desta, semana..
manter contato com o '

presidente da Eiga' Blume

nauense que est,ará represen

tando o futebol de Blume

n3iú na reunião dB 'Assehí

bléia Geral, visandq com

que o clube no Bairro da

Velha venha a ser incluído

entr� os clubes" dis]putantes
da Pivisão Especial.

Selíeção Gaúcha partiu para a dispu
,

,\,

ta das Taças" "O'Higginis :-e

"Osvaldo Cruz" ,

é

TROPOL X AMÉRICA, Cuja
renda reverteria em. benefí.
cio dos cofres da entidade
que reune a nina elos ctonis
tas esportivos de Santa Ca.
tarína.

São

\'

Porto Alegre, 13 (VA)
A ' seleção gaucha que re

presentará o Brasil nas ta

ças "O'Higgins"', contra o
, Chile e "Oswaldo Cruz",
cOlltra o Paraguai, viajou
para S!1ntiago do Chile.

Os gauchos jogarão no

Chile nos .dias 17, em Viiía
deI Mar,' e 20, em Santiago,
e depois irão para Assunção
a fim de enfrentarer os pa

raguaiosnos dhs 24 e 27.

Do, Chile a seleção gaucha
retomará ao Rio para reali-

zar o' jogo-treino contra a

seleção. brasileira, a 1.0 de

m�io. Os gauchos enfrenta
'rão, os selecionados "A" e

"B" em dois periodos de

45 minutos.
O ,sr..Abrahim Tebet, dele

. gado da CBD junto ao, se

lecionado gaucho, informou

que a Federação do, Rio
Gr"nn.e do Sul ainda não

respondeu á proposta da

Fed�.i·ação Paulist,!1 para

, que as seleções dos dois

.Estados se defrontem, a 8

de maio, em Porto Alegre,
e 12, em· São Paulo.

Delegação

A delegação gau�ha é a

seguinte: chefe, Aneron de

OlIveira; sub-chefe, Mário
Menezes: tesoureiro, Fran
cisco MelIeck; dele�ado da

GBD, Abr,ahim Tebet; jor
nali,sta:, DOmingos Varela;
ajUdante, técnico, Carlos

1frouner; ,tecni�o, Fernando

Brunelli; ma:3sagistà, Atai

de Carvalho; assessor, Ma

rio
. S"aerner, e jogadores:

Arlindo, Alberto, Altexmir,
"""'� Po"l,." Anreo, Valmir,
J(i)ão

.

Carlos, Sergio Lopes,
V 1, .l!,;·iOl, bavi, Sady Leal,
Santinoi .Ferreira,

. Orandy,
Saulzinho, Ari, Jadir, Rodri

gues é Joaquim.

Airton

O iOP'l'Io.or Airton que foi

:convocado para o selecio
nau" gaucho ,,,pós a chama

da dos demais jogadores,
porque a Federação do Rio

Grande dO' Sul . acreditava

na -sua convocHção para o

seleeiol1"tdo nacional, junta
m�nte com Alcrndo, não via

jou. O jogador, certamente

contrariado,por ter sido es

queeido pela CBD não 01:>

deceu ao programa estabe

lecido pelos dirigentes gau
chos e foi desligado da se

leção e está agora ame,!1ça
do de l;llll1ição pela CBD.

Cancell),mento

A seleção gancha, de a<XJr

do .com os planos da CBD,
deveria jogar também na

Argentina, peh Taça Rocca.

Os jogos, todavia, foram

cancelados pt'los, al"genti
noS, sob a alegação de ,oue

não dispwlham de datas

para rE1'lIjzá-lo$, em face dos

compromissos já, assumi

dos� ...

No próximo domingo, à

Assinalaram o gols: Eu- tarde, defrontar-se-ão no •

ní, Rubens e Augusto. .' gramado ela Praça de São

Formou assim o time pre- José as equipes da Assócía,
sidido pelo sr. Arnoldo Gou- ção A. Educ'!1ção e Cultura

dell: Zincler, (Euni), Naza- e do Ipriranga F. C. locaL

reno, Augusto, Ká e Jabá: Haverá preliminar entre

J. Dourado e Culica (Osní), os conjuntos suplentes de

Euní, (Paulinho), Juci, Ru- , ambos,

Escreveu: L. S.

"Voltou a, Vencer a Associa

ção' Atlética Educação e

Cultura"
'

Desempenhando um fute

bol. de ,. primeira, a, valorosa
íagremiação ela Associação
At�ética Educação' e Cultu-'
ra voltou a vencer, 'desta, reí
ta frente' ao forte, onze, .do
Independente' F. ç. de sân:
to \Amaro da, Imperatriz -pe
lo placar, :de 3 tentos a O,
no ,;rti"";') 'domingo à tarde ..
o', encontro, que: ':foi COH

., siderado pelos a4cCiomLdos
; do-esporte-reí daquela loca
lidade como um dos melho
res . já disputado, pois a e

quipe visitante demonstrou

possuir urna grande esqua

dra, jogando a base de pas
ses longos, com Ul11,!1 linha

, atacante arrematando em

gol, chegaram no final da
La etapa com o marcador
de 3 à O.

�ens e Ramires.

Na preliminar ' entre 'os

conjuntos suplentes' de amo

bas equipes, também saiu

vencedor o quadro da, Asso
ciacã� Atléticà Educação e

Cultura pelo elástico placar
de 5 à ,2 .

Marcaram os gols; para

o' time vencedor: Acíoli 2,
Didico, Oscar e um contra.
Alinhou assim o 2.0 time

da Associação: Osní, Bigu:�,
çú, Carlito, Luizinho, Ivan,
(Fl:i'vio),'Brim, (Luiz), A

ciol'i, Didico, Oscar" Rober

to, (AvaÜ� Ney,
,

. .dom esta éspetacular ví

tória, a Associação Atlética
Educação e Cultura vem

adquirindo bom conceito

na. várzea, inclusive é con

siderado o MANDA BRASA.

Associação A. Educação e.'

Cultura X Ipiranpa F.IC,
,

(São José)

'��.' ».

� ".}���rl)�I�ia.3e�a'l, 2r�iná�i� , ,�Editai de Convoracao N. 65166" •
Através do presente Edital de Convoca�o, fi·

cam os Senhores- Associa�d'os da Entidade convidados
a se reunirem em Assembléia Ger?l Ordinária, " .

ser realizada no próximo dia 28 em 18. convoc,ação
às 1 9,�':\() hs. e eIn 2a, convocação às 20,00 hs", tendo
por local a Sede Social da Entidade. sita a rua Tra·

. jann, lia. 1 - 30. ahchr sala 302 0Edifício Monte-Pio),
a fim dfi deliber�t" sôhre:

'

EJeiç'ão da Nova Diretoria para a gestão 19196-67,
'

Flo.rianóoolis. 12 de abril de 1966,
"

Engo. Ra'1.d Olfrnpi.c@ B.a.stqs - P?'esidente da A.C.E,
17-4-66,

'Escré\Ip.J.!fe Dati'Jóarafo
A Funrlacão SF,SP necp"sita de ti:ês (3), com o

Cur<;() (;inaE'ial oú ;'olJiv::..Jpn+a 0" ci:Jndiíl'ltos devi:>riín
a,nrp""'l)t::\r-se nf] spd'" rj01 SPi'SC.. Rlla Sant:;mfl SIN
O'lrlo cTa Arataca) nos di�s '14, 15 e'16; horário comer

cial.

6ranrl;tl RIN�O O;1l1cante
('".,.L<i,-, Tn,o':ro<':'<;n' (',.<iI! 1')00

..,.,n MAPTAN,0 FTT"T'H'H0T" CT,TTBT<; farf-t realizar
TIns �?lõp<; rio ('111},'" r1]1+"r�1 p 'Rec,·p",tivo Limn"nse,
no' S"CO dos LiplÕ0<;, lll� Grpn,di,,<;o �TNr!n DANOAN
TF' com inicio ,ÇlS ?I) h0ras do dia, 16/4/1966, concor·

renrl" � v"l;"SI)S Drpm;O$.
, .

n, 'RTNn-n. se;'4 ahrilh"l,ptado' nplo conillnto' MO,
D'R'R1\J'(). tpnrln como atração seu CROONER revela·

ção Adauto Silveira.
Haverá ônibus

NOITE DE OUTONO
A O.C.E.T. Organização Cultural e Esportiva TO

'CHA, cOl1)vida para uma Soireé denominada Noite de
�Outono a,realizar�se dia 16 do corrente no Clube Re
creativo 1. de Maio e�l1 Barreiros, com início às 23 ho-)
ras - conjunto Tequila - Traje Passeio.

,

i "

('Ü'RTf DE tENHA

NECESSITAMOS EMPREITEIROS

C A L F r B R A S, A.

'TRATAR EM CURITIBA,

, I,

Rua: João Negrão1 n. 615 - Fone 4-158f\

, ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Refriger'adores G. E.
Alta Qualidade

a

I
e ';. � � I
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à
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�

,melhor plano de finan<Í;amento
!5 -meses para pagarl� , .

a·

�) , Material de construção.
- ," 'L . '

.E

a·

I .....
r meses

E, a�ém d?s �O meses de prazo, você tem:
Preço de a Vista! I?ara pagamento em 30 dias.
Desc?nto� �speclals para as compras à vista.Sua Iflscnçao no cadastro de. crédito bastando telefon-ar
para 3711. '.;'

,

Serviço de e.ntrega",� domicílio, 'fácil, direto e

MEYEA Garantia
de

Oualidade ,

Maior
iLariedade

Maior
Facilidade

da Confederação Nacional
do Comércio, focalizando o

tema "A estabilidade e 1'1

produtividade", o Sr. 'Oswal
do Benjamin de Azevedo,
homem de emprêsa, defen
deu a tese de que a estabi
lidade é um mito, uma m}
ragem "que tem impedido
muitos empregadós de pro
gredirem", pois ficam' êles
"agarrados" :3.0 emprêgo que
conqúístaram, quando não
conffam em si próprios ....

.

,

Afírmarrdo não. ser a ·es

tabilidade, somente pelo de

sejo de "ser do contra", ás

gurou que a' garantia. atual
mente por ela oferecida ao
trabalhador desaparece
quando OCorre 'a' sua morte
ou quando'êle> adoece .

gra

veme;te: fíchl1.ctO' in'lpOS;ibi-.
litado de t�abalhar'- aposen-

.'

tando-se, para ficar a car

go de algum instituto de

previdência.

:..::J. _

Observou além disso; em

defesa do seu ponto-de-vis
ta, que as emprêsas antigas
estão hoje em situação al
tamente desvantajosa· -an-

. \ '.
.

. te, a concorrência de novas

emprêsas que se. estrutu,
. ram.: dispondo de uma par
te de càpífal de origem es
trangeíra, o. que lhes per
mite a instalação,qe equipa
mento mecânico moderno,
a competir; com vantagem, .

corri as organizações' já e

xistentes, ímpossibífítadas
ele S8' modernizar quando
possuem 20 ou 30%' de em

pregados estáveis, Isso 'por
que, as rmãqinnas modernas
exigem, .para .

sua . manipula- .'

çâõ� engeiihêiros .; 'técnicos
especial.izados, .não tendo,
geral os empregados .�stá
;veis concUções para operá
las.

Fundo d.e Garantia

Depois de comentar, sob

vários aspectos..a legislação
atual que regula o direito a
estabilirtade, o .conselheíro
indicou que o ante-projeto
de lei relativo à criação do
Fundo de Garantia do Tem

po de Serviço' possue em
seu texto muito das idéias
debatidl'J.s na Associação
Comerci'll do Rio de J?;'e1-
ro, na A,N.M.V.A.P., no Cen

y-o Industri.al do Rio de
Janeiro e em outras .entida
'des de classe,

No ante-projeto, a seu

ver, existe "mais flexibilida
ele no trato �]o assunto". a

cabendo-se com a rig'idez'
aind,'l existente, a qual. obri
ga pelo empregador, em de

casos, "a jogar ·com a sor�
te, contando com a morte

prematura do empregado
para res'olver seus proble
mas de elevados enc,<trgos
sociais, quando o emprega
do, teimoso e sadio, deseja'
trabalhar até o último a1e11

to",

. Aumento de despesas

Informou o Sr. Oswaldo

Benjamin de Azevedo que
o ante-projeto; parf.t aten
der às finalicfudes a que se,

destinará a no� lei, prevê
a mensalidade de 8,33%

.

pa
ga pelo empregador, em ds

pósito numa conta . bancá
r�<t vinculada, com jU!'9� e

correção monetárill- ,de 3 a

6% ao ano. Prevê, outros

sim, a aquisição de mora

dia própria pelo emprega
do, asse!Dlrano.o, em

.

caso

de sua morte a utilização
livre, por sem; dependentes,
dos fundos dá contt-l viricu
lada, Lembrou, ainda que,
no regime atual, os direi
tos do empregado estável
se extinguem com a sua

morte.
Ao concluir, acentuou o

conferencista ,'que o ante

projeto do Fundo. de,Garan
,'� , ")' f.

tia
..
do Tempo de Serviço

ad fruf'; uma 6ontribuição
'do Fundo de Garantia dd

''I'empo de Serviço ao fIXar'
j.,:

i,

';
"
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Empresario diz que
estabilidade é mito prejudicial
ao empregado e ã pr'od.uçã;)

Rio, 12 (Vi� aérea) - Em uma contribuição global do
.

conferência pronunciada pe empregador em 8,33% só- --- -=--=-=,.---

rante o 'Conselho Técnico bre o total de sua fôlha de

Dr. Ludo Gonçalves Umapagamentos, em verdade es

tabelece para €'le UIn aumen
to real de 3,13% de despe
sa, uma vez; que extinge o

Fundo de Indeniza ção Tra

biilhista, suspende a contri

buição para o Ban -::0 Nacio
nai de Habitação, e ,'OI; contrí
biííçãão pará a L,B.A" re

duz. páta 1,5% a consríbuí
ção paga pelo empregador
ao .SESI ·ou ao SESC, redu

ções
.

e.s�as que atingem o
.

total de 5,2% .

�IQUlATRIA

Assistente da Cátedra de Psiq nátria da Faculdade, '\e
Medicina de Santa Catarina e médico do Eospit,al Coló.ua
Santan'l,

.Rua Víctor Meirelles, 12

Dás 1;' às 10 noras,

Das C n
IS

_I
s. c, NEME

Anunci�-se pano o período de con

vocação extraordinária do Congresso
Naci�nal, entre 2 e 18 do corrente, a

criacâo de duas Comi=sôes Par la-nen
tares de Inquérito, sôbre as quais nos

referimos no' artgo anterior.
.

A
. :
ti'" 1 d"prrmerra .ra .ara ae saoer o

volume e, valor das venda" efetuadas
pela Standard Oil do Brasil, Atlantic

Refining e Shell (e filiadas) e o " .

.QUANTUM -das somas por êles pagas
em impôsto aos govêrnos Federal, Es

taduais e .Municipais, no que tange aos

interêsses d'a economia popular?"
Suas atribuicões foram sintetiza-

das (no reqúeri�ento) em dois ítens'
'.'a) apurar diretamente a ve

racidade das informações reme

tidas, praticando, para isso, os

atos que julgar acertados, e

xaminando a documentação a

tinente 8, informações necessá
rias, quer estejam na sede _e fi
liai��-dêSsw'- 'eri;-Prêsas� quer no

3ai1co do' Brasil S.A. e nos de

partamentos governamentais.
Essas '. informações devem ser

completadas com .comunica
ções 'oficiais a serem obtidas
da -Petrobrás, bem como das re

finarias particulares, destacan
do tod�s os faturamentos e con

signações feitos por ndas as

refinarias ou errprê sas acima
. declinadr s e suas fil-adas:
b) o montante das impor tacôes
de todo sos produtos e subpro
dutos petrolífHos en�rados. em
nosso país por aqu!sição da Pe

trobrás, dos Governos Federal
..Estaduais e Municipais, e v'r
qualquer emprêsa nacional ou

estrangeira que opere no Bra
siL

}, CPI disporá de Cr� 10 mi
lhõ(-'s para "'.S def;nesas relacio
nadas -com os trabalhos . Será
composta de 15 menbros � d's

.."porá de 1"20 di2s para as inves
t.'",·p"ô"'s e crmclusões."
Quanto à CPI do trigo, caber;§.
)a) apurar diretamente junto
ao". moinhos e E:;:;t9.b�'kci1."pn
tos d.., q'lalquer naturco7R r?h
cionac103 com a import"ç�\f). )""0

agem e vend'Cl.s d� tri "-0, bem
como o QUANTUM das ,Somas

por êles pagas em irrp6-to aos

Govêrnos Federal, Es aduais e

Municipais, no que tange aos

interesses da economia popu
lar;
r', q Comissã'o Parlamentar dê'

Inq'Jérito fic",rá autorizada a

praticar todos os atos que jul- .

gar acertados, examinando as

documentações atiJ1.ontes e as

informações :1p.r:"s';�r' as. est�

jam onde' estiverem, 118. sode
ou filiais dessB.s erí11)-rês2S r'�l

no Banco do Brasil S.A., 0'1 d"
partamentos governa'l'1Pntai.<o
federais, estduais e mun;cipais

.

destacando hldos os f"t>'ré'
)mentos a emprêsas afins, n"'

cionais ou estrangeiras que o

perem no Brasil.
Além russo, a CPI

... investigará
as causa� da estagnação da' pro
dução tritícola no sul do País
e se det{�rá na apreciacão dos
convênios de importação de
trigo com os Estados' Unid'os,
além das importações ao Uru
guai e Canadá.

.

Deverá a CPI funcionar por
120 dias e disporá de Cr$ 10
Vlilhóes para atonder as dp<;pe
sas com as. investi qaf'DPs,'"

ProC1lral'emos analisar, à luz dos
comentários '.dq, artigo anterior, os obje

-

tivos enunciaq.os, suá,s consequências e
. _". ;.. -' ... �.. . . ,

as impossibilidades no cumprimento
dos propósitos aqui extei-nados.

,

O fato determinado" do preceito
constitucional é .encontrado, no primei
ro caso, no item b: - (Saber ... ) o

montante das importações .. ".
.

Ora, francamente,� para 'isso serIa

mais aconômicas e .ráoido, um simples
rco uerimerrto d�' inÍ�rm ações dirigido
ao 'Conselho Nacional do Petróleo.

Aliás, essa' deveria ser a medida

preliminar. Só então, quando obtida a

informação, e posta em dúvida, é que
se justificaria 'outra providência; mobi
Iizar 15 senhores deputados e gastar
10 nülhões de cruzeiros.

Conforme ninguém ignora, ou nao

deveria ignorar; ias im.portações, 'bem
como quaisquer out.ras operações rela
tivas a petróleo, estão condicionadas ao

monopólio do Estado (Lei 2004) ou es

tão sob seu contrôle e -fiscalização.
O Govêrno Federal, os Estaduais

e as Prefeituras .nâo se dedicam à im

portações de' Petróleo, e, muito menos,
os particulares, sejam nacionais ou es

trangeiros
Logo, o fato determinado" , para

ser apurado como razão' específica da

Comissão, não deveria anarecer, secun

d2riamente, .

como genérico, .no item

Quanto ao item A, parte êle
.

do
principio de 01lP as informacões colhi
d=s não' merecerão lá p;rande fé, já que
é rv-cessário "apurar diretmente a vera

cidade .. · ex;:.(min2n.{0 a dOCU1T>pn1·"pQo
aí.inêntes a informações necessal'las,
qu.er estejam .11a sede' e fiLiais dessas
emprêsas· ..

' (.o grifo é nOESO, pois gos
taríam�s de saber como procederá a

Comissãb para inVEstigar as sedes des
sas emprê�as.

Realmente, será curioso conhecer
a reação do flegmático povo· inglês ao

tomar conhecimento de aue uma Co
missão Parlaluentar de I;'quérito, �ri
unda do Brasil, está em Londres, a e

xaminar a documenta<;ão da Royal
Dutà, Shell!!!

. Enquanto aguardamos êsse' histô
r'c'-' T""n"'1ento em que o Chanceler Ju.
r�,,�r lVfao'alhães terá ob'Tias dificulda
des com o ForE'Íng Offic�''', prossegui
r�"""0S ",..,<>l'''p�rl� '(iS demais têrmos do
9�,r)a'l requerimento.

D'z a segU'r: , .. beul.como ,das re

f'D<>l";PS particul,ares; desta�ando todos
os faturamentos e consignações fei-
10s· . :'

Quer nos �1arecer que ,aqui, se con

.figura. de .rr:mlcira cabal, uma devassa
]nR's qU0 um in'?,uérito - na contabi
Ji.-lade, n30 só dás Refin8.rias mas, tam

bénl, dos c;str'b'lidores e -da Petrobrás.
Quanto a úl ima, nada há a ob

jej'31", po's cp, ('��N·'a·::l!ra dos t,/'irrnf)" do
art. 20. da Lei 1579: '

... requisitar das
repartiçõ?s públicR') e autárquicas; in

formaçõc>s e dflCllTrentos ... ''', o que,
por exte·ns'1o, fo; al'licado ao inquérito
do Banco do BY<1siL nor entender ó le
r:;i·slador cabível sua aplicação naqueles
C""(lS ele soc;erbde" de economia mista

.

(Yn (l� " Çfovêrno d'etém a maioria do ca

pitp'.
� r' ./_ -

.. n"'ST_.\C ,\ '1, os fatura-
r-"-'�

,.....� .... .

......�.,��.".:l.-;:. :")�r+�cl11a:res"', a

lém r'·· " .. " ----

P ''''''ridade a Co-
missõrs I" --'" .,.., �--�. eh Inquérito,
isso fere fr0r.+...,i·'�"'�··- ,.. 2i,,-posto no ,.

al��, 17 do Código COl"('f'{;· aI. pois a FA
TURA ("rel3.ç8o que ac('mpanha a re�

messa de merc2dor;as expedidas, e _,

com a dlesignação de quantidades, IDaE

cas ,pesos, preços e importâncias") é
documento contábil que, para ser devi
diaY'1ente conferido e comprovada sua

autpnticidade, exigiria seu cotêjo com

os demais d0CU"1pntos - livr0s con+á�
beis - do f'plit"'nt", o que' e vedc:do
pelo referido CÓdigo.

Em próximo artigo prosseguiremos
analisando o assunto.
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Tomando conhecimento
da atual emérgência que a

Prefeitura da capital está

enfrentando, face às últi
mas chuvas que, se abate
ram sôbre o mnnicf/1io, o

gavernadnr Ivo Silveira de
terminou a diversos órgãos
estaduais, que colaborem
com a -admínístração mu

nicipal, no sentido de '

so

lucíonar os, diversos pro
blemas que se c�'Iar.1l11.

expectativa de lima solu

ção, na esfera federal, pa
ra a questão do domicilio

eleitoral, está condicionan

do o encaminhamento do

problema sucessol'lO em

São Paulo. É convicção
unanirne, em todos os cir
culos políticos desta c�Jli·
tal ,(ill(, o c:,\in'rm4:mtc .({o

n }i;x:ército1; g'én. AnHluri
,Kruel, disputará a sucessão
do sr. Ademar de Barros,
aguard.�,ndo flvena<; QllC se

ja :revogaüa a e;xi.r:enc·a do

domicílio.
A propósito de tal exi·

p:eneia, há infonna(;ões
guras de I]W,� a �lb cU1Jula
do ex·PSP ad..mi 'e s,er o

gen. Kruel o seu candidato
ideal ao governo ,do Esta·

do, e está promovendo mn

acurado esttirlo ele inter·

pretação dos diversos Atos

Institucionais e Comple·

1

RIO, 13 (üEl - hlfarma·

se do Rio que o Ministro.

Costa e Silva enviou eÍl)is·
síÍrio a capibl paul'sta, pa·

ra transmitir p".. g\J'\!erna·
dor A,demul' rl.;? Barr '3, que

o govêrnü. fe{:�t'11 'l�ão se

manterá' iinpàssível, caso, o

cl�efe do e'[ecutivo' i paulis:
ta venha a f1!��r 'n6vo p�·ó;
nuncian}im�!), L01;]') se no·,
ticiou, ,A; medida, foi mo'Ü.
v<l!(la "pela l'evelaçflo de' qLÍe,
o ,senhor Aq:ennu: de Hal'ros
fllria l!-Ír{ ::pro,nullc:amento:,'
hoje o'u ama:nllã;� ,

,',

O-'ES D
o MAIS ANTIC� DiÁruo DE SAlTA ,CATARHfA

Flnríanépolís, (Quinta-feir�), 14 de AbrU de 1966

AGRONOMOS VÃO A IEUM,IÃO
..

O presi�ente da, Sociedade Catarinense de
nheíros Agrênomos, informou que a enü<il'ade �

r� t�a Reunião do Conselho da Federação da�
cl�çoes. do� Engent.ei.l�os Agrônomos do ,Brasil �
vai se realizada _:m Sao Paulo no dia 15 do C0;;"

Representarão a classe catarincnse dos en'�
roa-agrônomos, dois delegados da SCEA.

' ��

•

, .._---_._----_.

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

Dentro dessa, determina
ção, caminhões e operá
rios da Secretaria da Via

ção e Obras Públicas, do

Departamento de Estradas
de ' Rodagem, da Diretoria
de Obras Públicas e Depar
tamento Autônomo de En

.genharia Sanitária, estão,
auxiliando os servidores

municipais, nos trabalhos
de ,desobstrução de estra

das, ruas ,e boeíros da' ci-

mentares, para dar

juridica à tese de que,
militares da ativa, não

aplica o princípio do
micilio eleitoral.

se·

- \

ADVERTÊNCIA

Circulos mítital'es ji ado

llutiam que, ú g-over'ladot'
Ademar (le' Úar)los niÍo vá}"

tará a atacar o ,g'overno, peJ
·10 menos até que se aclare

o \ panorama, su'cessório,

�'!.tçl�cten�o �, y{)n�lel"l(';;es
dO, 'minisb'o Costa e Silva;
'que envio�, f'''' f'ã'l P'l'u!,o 'o.

(;<Jl'ol1cl Osvalci'l Muniz Oli,

va" de seu: g.tbincfe, co!))

iÍlstr�lções nfSSe sentido.
,.

Além' de se ;]�Tistll,r com o'

governadot de São P�ulo, O

dade e do interior do

nicípio.

A iniciativa demonstra o

desejo do governador Ivo

Silveira, em oferecer per
manentemente urna parce
la de colcboração e de
Inestimável contribuição a

Florianópolís, a par das
inúmeras obras e serviços
com que o Estado se ére
dencia na capital.

base do pJenário da,Assembléia

Universidade Iraz Coral Gaucho,
° Departamen.to de Educação e Cultura da Rei

tm'ia da Universidade Federal. de Santa Catarina pro
moverá na" dias 2::1 e 24 do corrente a apresentação do
Com: de Câmera Santo A7ttÔ'('I,io - de POrto JileQ1'(',
que obedece à regência de Frei GiL de Rocn 807/e,<', O
local das apresen1,nç,6ps será o Teatro Ah,111'O de Car
valho, A entrada se1'á franquenda ao público, estando
convidados professôres e estudantes uauoereitários,

aos

se

do·

para assegurar
Kruel a maioria

. '

ao gen.
de votos

A tal Tlo"il) e"',,� candl
datuTa ii considerada for
te, que se á4mite que o

cQmandantl; do II Exérci
tI) noderia até me!Smo ser

o cano' "1�to. 1',,1",1) :1,0 go-
-'("'1".1' rl� 0-; ... T'all,lo" nor-

flJl'mtn Jw·".l!"'l1 f10s cano

didatos potellei.ais à sucts

são do sr. Adu,nar de Bar-
'

rns se dispoIia a enfren·
tá·lo. E mesmo que'o fi

zesse, não ��l'i.a legenda.

cOl',(lllel devér:\ manter ou·

tros encontros' com polí:
trens e empl'csarios,,, .para
t;·�,,:,:"� '\1' um "ciícunstanciad.o

relatório sobre a rel!1
i, si�

t:Jpçã'l n,aquele I,<:stado�;.:,' <

T".mbém o gen'eral Amàu-:'
,r'

,

r".·.·J1P-1,1 e;"rn"Iídan�e do.:�I
Exército, tel'iá sido alerta·

d. .... nplo' ''r'1inisti'o.' no
'

seu

ultimo encontro" '�ílo p�ri·i
!!;o c1essa.s manifestações dJ'
governantes. "numa it01"d'

. em que ,se 'yilnnp nprma.
!i?ur o f111a(lI'o" democrát'ico:,
hl'asileh'\J" .

1 ão';v_� 'p r dOlO
rnoq emite

BRASíLIA, 13 (OE)

Os deputados Renato Celi

domo (MDB·PR) - t\ T)es.

viUe Alegl'etti (MDB·�P)
<

co'me:':1taram ontonl na Cu·

mara. Fedenll, a lJolÚica
g'nveJ'mtrncnhll com rela·

ção ao custa de vida c ,à

emi."r" i'í;(I d,' J)21wl.'110edalll'.
Entendem que "as autorí.

d�Llle::; mUlldarias '!emUII",

il'Ull1 'ag'Ui'a u}Jl'!!as a faUa

de Set�ln';-I npn. ;_I}l·'."\'..;eHJ�'!l!!

do estábelecerarn pI'azos'
para a estabilizacão".
Assim, o sr.. íehato Celi�

donio a;fir�a que hoje, exis,
te a falta de controle do

g,o'Írerno quanto ,à "'redução
do custo de VÍlta, e ao com·

bate a Íl-lflação. Diante dis·

SO, sllgere o reexame "da'

11 liUj:i r'" eCIH1ôrnieo·fiJ1i'tncei·

m, a fim de CJue possa vol·

tU.I' a tnwquiUtlade a todas

,,'-s "l!,luad.as SI)().i:,t.is". 111'1'0"

"'U,wd,as, 1101' exe!lllJlo, cma

custo, dc vida, ll,estes três
, primeiros meses de 66, suo

perior à estimativa das au·

toridades, para todo este

ano.

° deputadO ,Del'ville Ale

g�'etti, pOl" seu turno, enten

de ser um "paradoxo" li
,

ati.tu<le do' governo que, di·

zendo·se anti·inflacionario,
cnute grande quantidade de

l"L']lel.·1!wetla, sem ao IW>

1I0S explícl�r l.i causa real

mu-

(O'mpanhi'a Csterinense
de Habitação Sai Já

-O ato de criação d� Companhia Catarinense de
Habitação deverá ser fornalizado nós llTó'{;'n0" ("''''

e� consor:ância com os desejos do g:ov�l'nador Ivo su.
vN:a, de integrar o l!;sthcTo no PlanJ nacional de habi-
taçâo. .

,

Ontem pela manhã, o' dep. Dib. Cherern, Secretá
rio. da Casa Civil, manteve inúmeros contactos. com a

finalidade de ultimar a .matéria, objeto de acurado exa
me dos assessôres governamentais, 'tendo sido debati.

d_os o� diversos aspectos do assunto, em suas'. rninún-
Clas,

.

,

Dentre _os contactos mantidos pelo Secretáráo da
Casa Ci ','il,� d�stacam?s os desenvolvidos junto à� ge
neral Hortêncio Pereira de Castro Secretário dGl Tra.
balho: Eng, Annes Gualberto, Sec;etár.io Executivo do
PLAMEG e dr. Roberto Mattar, membro do grupo de
trabalho encarregado de estudar o-assunto.

oficialmente
c. n titui· a

f
i

.

A f"m de levar a hom tê['mo os servi-
('(JS dI' limpe1a e desobstrução da cidade,
a .rJ·"f�itllr<l mandaTá recolher :::'08 � �us
(:e:vósitos tôdo e qualquer materiil.l de

da reumao realizada ante.ontem nOJ
i";; O, do Gov€l'hO, sob a presidência �
vernador Ivo Silveira e com a partiq
do Chefe da Casa Civil, do Secretáli
PLAMEG, do Secretário da Viação el
P úblí'cas � do Diretor do DER, qUalll'
ram tratados vário>; assuntos IIg<ld�
setor rodovhirto catartnense, destae
Se os cl1�e dizem respeito ao preeneln
dus residênciu,s ainda vagas rio inteli
Estado, ao entrosamento determIna.
10 Chefe do Executivo, no que se reI!
obras -rodovíártas, entre o PLAMEG
DER e a determinação de se hÜl)iar!
tudos defínitívo., para' (lar condi�õ�

.
h'áfe'ro permanente ri várias {'strí.lda
tarluai.s. Na oportunidade, o SI': NelSl
drini teceu considerações e expôs seu

to de vista a respeito (las medidas,
verão ser tomadas Pelo gOVêl'IlO do I
(lo 1'0 st:'to,r rõdoviár-io. Em vários a�
snli,l?r;:r3.I'i)Hl.se com I) ,orador es, dq
dos Gentil Belani, Evilásio Caon, Ud

temhurgõ � Mário Cunha Mello
•

NO 'LEGISLATIVO:

eta o colaborL
refeito

omi Uio pr tela
finição para K8UfL

s. P1\.ULO, 13 (OE) - A.

de que ,precisará para el&

ger·se. A situação, assim, é
.

A candidatura do coman· a de um gralÍde dispositivo
dante do' II Exercito tem, de forças que aguarda ape

,no momento, livre transito nas um ,sinal' para' 'movi
em todaS as areas ela As- mentar·se.' O sinal' serã a

si�mbléia: IJegislativa, em revogaç�o da exigencia d'o
rJI'"nr"'encia da, tomada de' <\omiciliô efeífora_l, que per·
posição fie -}ll�mm>\s (1:18 'mitirá a mlndidatura Kruel
]n<Íl1eilwj� !id.el'-!Hlç·-a,S

.

PQ)i:
-

em São Paulo.
.4 ,

••
,' �_

ticas. Obed,ienie à ()' ie ta·
' . ..,.....

ção dô sr. Adernar de Bar·
ros, o ex·PSP deverá apoiar
a candi.datura do general; li
area

.

janista t:lmbem soma�
rá suas forças em tonlo
dela. Numa r'eeente reu·

nião do "staff", janis+a, com
a presenea do próprio . srl
Ja:nio Quadros, essa dispo:
si'ção foi pl'atic:ll1!ente "sa·
cramentada" .

B"lstllrh a soma· t1essas
duas importantes correntes

Ocupando a trlbuna na sessão de. on
tem o de�;)Uta.f:O Aõel Avila dos Santos, Vi
ce-líder da ARENA na Assembléia Le

gislativa comunicou oncialmente os no

mes dos parlamentares que se filiaram
:1'0 partido situacionista. São êles os depu
tados Abel A. dos Santos, Augusto Brezola
Aureo Vidal Ramos, Dib Cher-em, Edmond

Salliba, Epitácío Bi'étencou,rt, Ivo Monte

Ileg'ro, Fioravante Massnlirú, Jota Bonçal
ves, João Bertolí, Atílio Zonta, Lecian 810

vínskí, Nelson Pedrtni, Gentil Belaní, Nil
,ton Kucker, Paulo Rocha Faria, Paulo

O Setor de Intereãmbio e E::r:nansã0 ÔUlt�T(Ü do Preis, Waldemar Sanes, Walter Gomes,

pepa!ta11}e1tto de Educação e CuzttO"f1. da' ReÚoria da Adernar Ghíso, Afonso Ghisi, Aldo' Per,eL
Unurersidade Federal de Santa Caló';'-úU1, ,cómunicd os ra1 Celso Costa, Pedro H. Hermes, Pedro

uüeressaxio« que o Gopêrno belga :é's-tií iHe1'eé�;"d@ -bôl- CoUin, Udo Altemgurgo, Luiz Bianohi, Má

sq.s< para, estudos de a�erfeiçoameníô ''Ti.'aS u�et:sida-' rio Sunhr- Mello, Antônio Píchetti, Liva

da�s belgas durante o ano Ietivo de. '19�61 :,' dário Nóbrega, João Custódio da Luz, El;

.

' 4s,bÔ_ls�s des:tin4m-s� a ca��j'dÍ1;tÕ8 ;â,,;,ij)��$ gid.o Lunardí, Fernando Viegas, Mário

,por u,nwerstdades, se:ndo tmprescmdívêl 'l/',téwh.edmen Olinger, René Cubas e Érico' Muller. De

to dá língua francês/L.
I ) .

,. ,.

acórdo 'com (I Regimento Interno do Le-
'

.. O� pedidos 'de;em ser encarn,inhü,dv.s ao Bervi,eo .gislativo catal'in"nse, na constitui'ção das

Cultural da Embaixada da Bélgic'-a, á. �uà B4irâo de Con�'sE{jes Técni�as compostas de nove

Ic4ra( 26, Rio de Jayteiro _ GuaMbá.-ra. .. ,'" membros, 8 pertencerão à ARENA e um ao

MDB e nas de cinco membros todos per-

tencerão à agremiação governista, obede

"'cendo-se ao priniCípio da proporcionalidade.

I

: .

,GOV't�NO PREOCUP.:'DO

,'(ElES( Aprova Empresli:mo
Em re'tonao d.e Asse�nbléia G�fài 'l1m.'tem <teo:lt;záila <

,O .deputado Nelson Pednni levou' ao

a CELES'C t
. ,. . conheCimento da ,ASSembléia ,LegiSlativa

� aprovou a au o7"1.zaçao pará f(Jue 8� 007t� '..
,_

, ,

'

. � .' .. ,f, ' -�., ,.

tiaido empré.stimo .junto ao Ba'IU:o Nacional ,de besen�
.

-1 • . J;1 ..\' �.
-

,'!.'o:tnm e71to pCO'l1..on:."C.o,
o Ek,,_ ..lihr1:(rTn, C"H; 8�e"';"�M'" ''''''''1, }'n,.'1tl7,. co

?no re'··rt?Sf'ntr,ur.,t') ·.rlo pO'lJe1J10 r;;r:rJ_.�1 _.To t�!i ..�,A'
.

.f! n�)o.;---

tuniq,àde de produzi')' a1·gumentuçã'o. f(il'vorável à à��to
rização, quando opinava sôb..re- ó assunto,' merecendo
suas 'pàlavras a ratifícação da ASSémbtéia., ,q�e 'apo
von inte(llralniente o· parecer eXarado pelo 'iI�$'tT� /h,d-o
7T1-e1?" 1)?írY�o,

COMISSÃO CONSTITUIDA

O Presidente Lecian Slovip.ski
,nou os Srs. Gentil Belani, ,Elgídio· Lm
e Humberto Machado para compore.

Comissão Parlamentar EJ'ter�a 4ut
próximo dia 17 particil?l\rã do .1. Co�
';!) .Interestadual de,Municiplos. a !

zar-Se ePl São Mig-úe1 D'Oes.te.

';'

Pr 1 flu 8,assiste
bairrns atingidos

Permanecem as divel'sas turmas de· construção encontrados nos passeios I

emerg-enci.a da Prefeitura trabalhando nos ruas, O material recolhido só será di

bairros da ci(l:lde pro':ml'ando solucionar do mediante o pagamento da multaI

os ]JiobleJuas Cl'i2dos em conseqllên1cla das vel P.; de fi'ete corres]Jondente,
fortes 'chuvas que assclal'am a Capital ,P.�s NOVAS SALAS DE AULA

'!Í.ltimes uia,s. As tllrmas estão agindo si-·

mu1t�lleamente nas localidodes de Córrego
Grande, Saüo dos Li,mões, Capoeir,as e ruas

Duarte Schutel, Almirante Lamego, Mauro
Ralnos Bulcão Viana e Gaspar Dutra, no

Estreito.•Os trabalhos vêm Sendo inspe
dl?nados d'iàriamente pelo Prefeito Aca_

cie Santiago. 'EIil .tôdas as suas visitas o

Prefeito está tomando a.s providências que
visam o re:;tabelec.iment'o normal do trá

ofego nas vias públicas e estradas do M:u
pl,cípjo.
MATERIAL NA RIJA SERÁ APREENDIDO

Sete novas salas de aula foram t

Úuidas nos dois meses de Govêl'no do

feito Acacio, Sant'iag'o. A informação I

Dep.artamento de Educa.ção e Cultura
Prefeitura ao esclare'cer ainda de qUI
te mesmo Período foi realizado con!

de Ingresso ao Magistério contan(lo'
nicípio ,com mais oito prOfessores non

tas !l vinte e dOIS regionalistas. Depoh
esclarecer qUe 110 inicio das ativiclad�
colares a Prefeitura distribuiu ' mat,
escolar e ,didático para todos os alunn

estabele'cimentos, � Departamento de

cação e Cultura lnf�l'mou que o Munil
f1orhmopo1itano conta atualmente co�

"s"ahelt'ci"1el'tos escolares mantidos,1
mU'1icivalidade, num total -de 84 cl�

par!>, o atendimento de três úiil i alun�

er .,0 ora pune
f la de Id!lar

8'etgka Dá Bolsa

'(

B
,�

'N' B"",õncd ..enf.1 ,. �ncarrota'
'RIO, 13 (OE) - A Pres?clência do Banco da B1"l1

si� desm-entit� Que aquêle esta,bêled711ento de c<l'éd,ito
se enc.o'ntre no mOJnento c,om 11un_l,é1�á7'io insUficif!nte,
Iúfor'lJlon, ai7Jdn, CW<!,;� scituacão at1.(,rrl do Be.!7lCO <lo
B1"fliiLé d.e CIJ\bsoluta norinaz.idade� não s� t?ndo 'regi,s
t7"'ác1:o ',,' 71 pCPs'Iirl.ade de recm're7"' 7:edesc'ontos, r07l,ti1ma
'l:avendo bastante 'nnmerario em t8das,:as agêl1'Cr.as.

[�uva Que Malfrava Sul
é R�� D';:,r,� �or.Jeste.

.
"

� � .,� ,I

�Tr, � .... rnT<) _ () minist,n C"�rj"'r',, d� ·'p;=t:r'''1S. --. ,

d"cl�",,-- lv,i� rr'" ,,,rJ"',"rou �rn"",r�ln�pnt" a 'si.tuac:ão
eJYI, P')':r.,,,,,�bl1é(\, Paraib:a e C�?rá, noi2, coniecou:' a

c1ywer inieY'S311oente em diVf'!'C3S lo�alidades .. Õ m�e·

sidf'11te Cas1:plo B"''''llCO, rwmirlo Cni": r) "'''1"echô,l Cnr··
deiro de Farias e �upf'rjntencl.'�nfe da Sunab, exa""'''Iou
à "'Ü.12cão cri8ô.a C01J1 él nrololF"a,).ô p.Q+i,agem do N0r
deste" determinando div�rsas ryrovidênci<Js, 'visando
éJ111eni.z;ir 0S 'io.crinwntos das l){)�,;_!la('ões ch-' àrca d'3s
spea,'i. prnvi,]cmc;a...,do lndusiv� '� (n',,;o Í1Y>cdiéJ.;o dos
gêner0'i 81inlen+íC'AS C(ne estãu faltando na região, p;1:o
vocal1do de�lredações e saques,

� ".l'

\ ! ',� i

r'I
;;

\ ,

i: ;: �osta 'Hi l'Qtl\8 N'ão:
Deixa··Mihis'Je-rio
'C, ' RJP.' 13 (OE) - O general C;sta' arSilv:? ,gatan'::;
ji'u q�18 ,não ç';=j;,i-á'do 'Ministerio ari:tes' d� dia, 13 'de ju:..
mo" norrme àinda tem muita coisa 'c 'fazer, corno o pIa
rio 'de' '6bl'�s q'üe est� executando.'Ac�ntuou'. t�ri1bém

•

1

_ ...... .f, \
,L,

que, nao .

tem lntpros<;e em anteCIpar ou i>1'oielat a

convenção {da �ENA, segundo as' ,normas derhQcta-
ticas, •

.

"i ..
,

O ministro da Guerra, que SeglÜÜ ontem hara B��'I.
sUia. atendeu a vario.s co;nprbmiSsos administrativos
,€, sociais: cnrnp<lreceu à posse, do novo chete do Esta
no-Maior < das Forças Arnladas, brip'''1deíro Lav<lnere
WanderleY; conferenciou com o presi'dente (ta· fl,epú
blica, lcn'n anós e.ssa cerirnonia; e homenageou, em

sva re"",lc'lcia, os emb::>ix'1dores dos pa'íses visitados
em SlJa l',,:cente vi agem à Furo::,", ",

:

Di" 18, o .o:pllPJ"al Costa e Si'lva es+i,lÍ:á de, 'Volta à
(:'rtJan� l" ... oc, n::,�" n,·"",j dir 'no Sal-ão Nohre do Minis
terio da Guerra, à�. 15 horas, à entrega de espadas, aos
novos generais, promçwid'os dia 25 de marco. N::t oca

·:::;ião, dev",r�l fêl'(.<>J� 11111 proüunciamento, :'I"l1!11i.i:�d'') l'''S
meIos militare:::; "cOlUla o de maior' importaüciá desde

�r
, �,

I

,I pr p
r

Preocupado cü111 a situacão, alar
mante das rodovias c�tart:nenS'es. :< seria
mente danificadas· em virt�d'e d�s: últi
inas énchentes e das chuvas int�rmiten
tes que se tên� abatido sôbl:e ô tel:ritório
catarinense, o govenlador Ivo' Silveira'
promoveu na tarde de terça feira, uma

r:éunião com os Secretario� da Viacão e

Obras Públicas, da Casa Civil, 'do PLA
MEG e Diretor do Departamento de Es-
tradas de Rodagem,

'

Na oportunidade, o governadpr do
Estado debateu ampla e minunciosamen
te a atual situação rodoviária de Santa

Cat8.rina, visando encontrar soluções a

'curto prazo que permitam a sua norma-

1iz�çào no mais breve espaço. de tempo
possível.

Depois de analisados os diversos

ângulos' e consequências do problema,
ficou acertado que medidas de urgência
SETão tomadás em conjunto pelo pER e

..

verRO
.:� ��... J, �

.,·t'
. .d

PLAl\1EG ,no. seA�ido de estabelecd
�eg�rança' pas viàs de comunicação
In.terior, .A'SShl1 que foi deterIl1inad�
F�éJ;pare1.h.a�ênto imediato das Re�1
éia's e' a intensificação das obras eJ)1

damento, no setor rodoviário,
.'
\ De outra �.parte, foram tomadaS

didas para a ultimação do plano dei

do PLAMEG em 1.966, a' fim de que,
sa ser apreciado, bem como a COJlcJi
de obras é imediato início de outra'

O Eng, Emani Santa ,Rita, Vil
do DER, ficou encarregado dé v-isita
Residências do interior, a fim de se

pacitar das suas necessidades, betJl c

inspecionar as Qbras que estão ! I

executadas visando sua dinamizaÇ80
Demonstra assim o governado!'.

Silveira, que não está aÍheio aos p(
mas do setor rodoviário de Santa
rina, que estão a redamar as at�
do Poder Público.
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