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INTERINO

Em 'virtud� do titular do

Departamento Estadual de

Estatística ter viajado _ pa
ra o Rio de Janeiro a: 'fim

de tomar parte nos traba

lhos da
'

Assembléia ' Geral
do Conselho Nacional de

'Estatística, foi designado

pelo Governad�r Ivo Silvei

ra para responder pela Di

reção Geral daquele órgão
da administração pública, o

Sr. Ivo Maes.

SATÉLITE
,

o satélite "Blue" que se

rá lançado em agôsto ou

setembro dêste ano, vai ga

rantir' ao Brasil sessenta

novos canais de cómuníca
'cão para rádio e televisão

� serem utilizados e dístrí

buidos pelo CONTEL e

EMBR,ATEL, em combina

ção com a firma "Page Co

municaition Incorporarted",
dentro do programa de 'fi

nanciamento do BID.

arina
outel

\ '

PRESTES PERANTE A LEI

o julgámento das cader

netas de Luís Carlos , Pres
tes, ',marcado .inicia.In:ícnte
parar'o' próximo dia 16, pelo
juiz auditor José Tinoco

Barreto, da 2." Auditoria da

2.' Regiã'O l\iilitar, foi adia·

do sine·die. Este adiamento

se deve ao fato de' não ter

sido possível aUIda ao pro,
motor Durval Airton de

Moura Araujo
ção 'das razões,
promotoria.

a apresenta,
finais' d,a

PONTE UNE BRASIL
AO URUGUAI

[ue t�

aa hoj
)ara o

!is o'

No próximo dia 30 serão

abertos os projetos apre
sentados para a execução
da ponte internacional que
Unirá as cidades de Arti

gas, no Uruguai, e Quaraí,
no Brasil.

FINANCIAMENTO

; (> presidente da Republi
ca assinou :Ílecreto, que au·

'to��a Q 'Mill;'stédo da Fa·

zenda a' da.r g;,>fant;a do Te·

SOuro Nacional - ati' 21)
milhões de doJal'es - a fi·

Ilancian�nto a ser contrata·
do entre o DNER e o Ban·
co Interanlerk"llo de De·

sellvolvimento n2ra 'I con·

tinuação da BR-277, que
Corta, diametralmente opa'
raná,

-

I

COll'lissão Especial de
d'l pelo presidente (/;.'r _

Branco para estudar e

,r �o�uções 'para 'o �ro
'dos 320 excedentes,
.colas de medicina da
lai-a e do Estado do
'verá entr.e�'ar hoje �o
'o da Educação, sr.

A.leixo ,o docunÍehto
,10 seu trabalho,

•

iii

o BOM ABRIGO

NÓ OI

·2· páguIa: Acontecimentos So

'(5"&, Estórias de Província - 4"

página: Editorial, Histórias & Es

tórias, Coluna Por Um, Nossa Ca

pital, Politica & Atualidades, Os

Novos Secretários - 5" página; Ra
dar na Sociedade, Cine Ronda -

6' página: Esportes - 7' pâgina:
Mais Canais de TV para o Brasil,
EE.UU. têm Juíza Negra - 8" pá
gína: Congresso Pró BR-I0l, 'I'ra

halho Reclama Abono, Macarini

�pela por Saúde Pública.

\:

j
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o MAIS ANTIGO DIWO DE SANTA CATABINA
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Castelo' pede ARTE MANCHADA
bilhões
'par� despesa
BRASÍLIA"lfl (OE) - O

pedido do credito especial
de Cr$ 56 bilhões, feito' pelo
lnesidente

'

Castelo Branco,
para a tender a despesas da

Presídencia da República,
ele varíos Ministérios" do

Supremo Tribunal Federal
e da Justiça Eleitoral, será

relatado, esta semana, pela
Corníssâo ele ,h.!stif'a da ,Ca·
mara, onde receberá uare

cer do sr.: Agnaldo Costa
(ARENA·GB).

D'� n1e�"Rr,'C111 governa,
mental consta (1'11' C;'� '10
bilhões e 914 mtlhões se

destinam, ao . Ministerio da

AgT1cultura, para formação
do Fundo Federal Agrupe
cuario: o-s '6 bilhões e 973

.milhões para o STF e Cr$
...", mil para a, Justiça Elei

total, destinando-se ao pa-:
gamento de contas de 1117.,
de 1960 a 1964; do Depar
tamento .de For�a c' Luz da '

r • _.
, ,

NOVACAP. Cerca de ces 24
bilhões serão destinados pe-

BRASíLIA, 10 (OE) - O

ministro Pedro Aleixo, da,

Educação, foi ontem home

nageado pelos funcíonãríos
de seu gabinete - em conse

uuencía de sua indicação a

candidato do partido guver
nista à více-presídencía da

-Republica, sendo saudado

»elo sr. Inesil Pena Mari

nho, chefe do gabi�ete.
Após a solenidade, Q minis

tI'O Pedro Aleixo íntormou

que somente deixará a pas
ta ao se vencer (I prazo de

oe":ncompatibilização. Nada
decidiu quanto .'à êampanua
eleitoral norqué ainda não
teve contato com o minis
tI'O Costa e Silva, devendo

enviar-lhe um telegrama
amanhã, 'agradecendo-lhe as

conzratu]ações.

Pinab+ente, asseverou o

ministro Pedro Aleixo não

haver' qualquer incmupati.
bilidade entre sua. ,posição
em favor ,ao voto, direto o

sua indicação para 'disputar
um cargo -de eleição índíre-
ta: /

!,� �:r��':J,��:��,,(,�rl� <�e]Jl���; C!J1tcla'Jfl une Jerualísías com EstatísHca reune-se" �""'âa Jem
,,""!1� e"�t';:1fl"" a.'(;'ll (la I GUel'ra nã� �.''á chuva' .que" -durahlie meses CéI '" il1'í.€1'I�llt'2nte' havia conta, J1(\ p"el','�dó, ,lI' .Jfj/)2" rlte'd,ic��a, 11'10 amanhã,',:abandonado a Ilha. Ontem, entre, auto ela voltou com O Miuistcl'io da Guerra re- Sob a: ,presidência. do Sr. càndidalo;tàd:o o Ímpeto de �uem =e= por _:mr_lt? tempo, um ._geberá Cr$ 25 milhões jiara., Ivo l'\'I;:-esJ que ""l'esi)onde BRASfLI,A, 10,,{OE) _

�e-?Aabafo ou ,:ma, rmprecaçao. �rovoes :I!'lbombar�m e despesas com a :inst'alaçao e O Diretório Ac,dêmi�o Os j"r,"a�is(.,lS

'E�..::t:tO'
An- pc!:'! (lh:eç1i,o do llER:" li'?: c. A�:m�i(j,atura: ,do ministro]cre!ampag,Ps f�lscaram: O .�ue �nao afetou 'a

J "pl�cida manutenção "'Ç,le 'esel'lt�d!), > J, ;jal;lU&)..a.Vloellmaull tfa ; Fa.. :aJ.'éi,,'li:r€5í};rl�nt(: '{I,a ��rJ;���'ia;.,:, X(I��f'�1�S�;, qtçj\4141.h<:i-rà )':.c'-. 't<),-�ly�� ��''l';; :::"1'w,;id.m}c1amansuetude ilhoa: Na

PaISaor"l.
molhada a pres-a [('l'" !",a � '. llt'., " ',.. w"'t'::c;,.'....�,""�. "',•• ' __-", e , '1., •

_ ,�
< ]' ], - , ,'" ., "

b,
r., ;"., I \ "'" e',!l' 1I!9�;.'llJt:l;u.art's<1�(\, '-.é' "ll-d€l'lí�,vMed1ciÍla da Ç.n:k ",Çao Bio �'rangcll��",{!�, �m· P'Ç6.xi_tl1Jt;. Aia ,1,;�" a, Junta da República, serh va lça" dos Incautos e a. tr;;mqulhd-à_- " 's0b 'f,,"tla1:'&.i':'chuva, :; rio;' , -�� �:;",,, llSidáae ""'de "Santa.vÇ&.t�ri_'Y l)l:e�j;' e "Sil"a"jtOio�, 'ào :·"E�eCu�'i\'a Re�i()J1al de Es. 8Del18S enC(\Irmo o titular

'P'onte N'a-o 'D1eixa En rar Nem Sal'f' 'f - '.';' ," ,.', :,"" nfJ m:oinuverá o lo El;con- Correi� do Povo "de'P6i:to 'tatística. O órgão em apl'ê· da pasta cJa Gl1�na não se.:
'

, )'PI' r'''rl. "("'1"; 1 'h-;'h'in e Ü'tI ela Fui,á'l N�"'i(ln<l) dos AJegl'e. acompanhados do "ço, que ,supel'Ílltende o desincompatibilizar do car-
/ -

.ontem, dur;nte aproximadamente meia' hora, en· 92 mi!hfi'O: f'C ":�<;t;n;;l,!ll li' f.:stw';>"ü'!,,' r!� Medic'na a sr, A"tfio ]\'nr:Plf�a. nresiden- sistema 'regional ,de Estatís. go, disse hoje 1,,,, CalYúlra
t:r� 'as 18 e 18 ;}O o trafpgo na ponte Hercilio Luz ficou reguliH'i�acã[J' 1"(' "esY'{'s'IS Sei' J'c,:Hzadrl g'e'it;, c,p,litaI 1 .. '1:1 "ih<J:{'qt,) dos Jorna. tic<l' em Santa Catarina e Federal o deputado Dervile
de .. tal m:aneira engal'l'a:ado, EJ1lf'v'rtude das obras que, -feitas pelo l\'Iinisterio da 1i.st''F' Prf)fissj:"I�ajs de San. que cónta, também, com a Alegretti CMDB,S'P) ao co.
'e1n' ritmo de' irritante moros�da:1e, obstruem 'a livre ACl:onautica. duranl,e os dia'.; 12, 13 e 14 ta C�t<'rh�a, esüvel''lm na nurtidpução de represen. mental' a atual situação
circulação- dos veículos, que uma fila quiLoinétrica 3- ..,do corrente mês. 'Os Diretó. m�mhíí ,1r> ontem' e'" risit.a tante� do Exér�ito, Maru1.ha política do Brasil.
l5\l,ar.dou a remoção dós obstá,culós que ,imp'ediam 'o Em' 01ltr�' meIlSlcl!!,'em �'o rios'A-cádêmicos dos estu. ao Palácio do Govêmo, e Aeronáutica, deverá, na O parlamentar acrescenta
2,ceó:so, tanto em demanda da ilha, quanto do conti- governó 1'1,,1e o cré,lito de d.antes} de 'medicina dos ES- O])ortul1idade em que fo. referida' reunião, apreciar que, existe hoje "uma luta

'

nente, E 1)a hora do "Rush" � quando ocorreu o co- 'Cr$ 14 bilhões e 400 J}li- "

, ,r!)-m recebidos pelo Secre- :vários assuntos ligados inti- entre dois grupos milit8.res
lap,so 110 trânsi o mais de cem automóveis "ficaram a lhões para: coinpletar a ,in- tadns '(1�)' Pl'rq"'í.. Pio Gran- tário da Ca:sa Civil, que os l1lamente ao l'ul1cionamen. que disputam o .. poder, s€n-

espera de UlT a providência, o que, só aconteceu muito 'tftp::raHzacã,o do capital de de do Sul particil�arão d� re(.lel)cionou em nome do, to do "eJ'viço ,estatístico en do que nenhum deles dá a

tel'npo depois. O:, ,
EMBRATEL. conclave. governador Ivo Silveira. Santa Catarina. menor atenção aos civis e

��. FR�-tl:u DA TE lJllCig à opinião publica em geral;{;, � '!.ll'J' •• ../}.. .:>�.. ,

•
não atendem às minimas

rei.vindicações das classes

populares nem ouvem os

apelos das classes produto-
C[fS! i� rSPEtULA,
SUCESSÃO ESTADUAL

Apêlo por
produtores

Emendas

RIO,� 10 (OE) -:::- O l11inistl�? da Guerra enV!'1l1
emissarios' políticos 'aos Estados onde serão realizadas,

eleições' para govem,adores este 'ano, para sondagem
preliminares da situação e dos entendimentos que vêm
se pil'OC,e:-:sando, independentes das que vêm sendo rea

liza'das pejos enviados do presidente da Republica e

dos governadores atuais�
SegLll1do 'alguns amigos do general Costa e Silva,

essa providencia 'é sua primeira atitude' política como

candidato, contrariando o preside?-te Castelo Bran00
e apropria eupula ,arenista.

Considera (, general Costg e Silva, com,o pontos
basicos,_ce sua intervenção pessoal, a sucessão em Silo

Paulo, Rio Grande do Sul, Perné\mbuco,' onde se nota

uma nitida pressão militar para escolha de no�nes sai

dos do Exercito.
A esse proposito tranquilizou os políticos que o

vêm procurando ultimamente, queixando-se da situa

ção e' da quase impossibilidade de se desenvolverem
�s entendimentos nesse clima, dizendo "ser interessado

pessoalmente numa, decisão politica, pois quero con

tar com esses Estados, se for eleito presidente".
. Dentro desse princípio, os politicos estaduais a

bandonaram 'qualquer entendimento em torno dos no

mes dos generais Justino Alves, no Rio Grande do Sul,
Amauri Kruel, em São P<l.ulo, e AntÔnio Carlos Muri

ci, em Pernambuco, Embora em Pernambuco preVél

leça a preferencia do general Costa e Silva a um mi

li,tar o coronel Costa Cavalcanti - faz questão de ex

plic:w CIOS politicos que a escolha não se deve à 3uâ
conc1;cão de oficial, mas � atuação como deputado.

,

As s0ndaS!ens dos ,enviados do ministro da GU'ê'r
r:J, serão fpita� P'Xtr:1nrcl;n::>ri�lTIE'nt,f> até 26 do corrent�,
datR, da C01'lvr-'cão dé' ,ARENA, Smnente a partir de
então, serão r]P""'rll'"h-.1r!8S <>n1 C"'1'at"r f01'1n;:!l. 'corn o

candidCito a�ündn dirpta"110)1to junto às direções l'egio
nais da agremia,ção governista.

Os contatos iniciais não se nrenderâo apenas ao

l�do 'politico-parUdario, mas e p�.incipa1mente, junto
às classes' nrodutoras e eÍuPl'esáriais, Quer o general
Costa � Silva sentir a recep-tividade, ,dos nomes élnOl1'!.a

dos, junto a' essas clas'le� e t?mbém da opinião publi
�a, para o Olle Idet"r111inou éÍ realizac�ó de in,qu�ritos
Ú'o InÇ[O sqrjal1� as pTimeiras, lis�as 'tl'íp1iees dos can

didatos,

, "

,-Á manufatura da cerâmica, antiguíssuna atividade .exercid � illclusi.ve pelos, í�dios de uma,�utra ilh� �ue não a noss;J.

a de Itlarajó, ainda ,é intei1samei1te procuáuj,a l1e1as '{{anas !lI' casa qHf� a }lre{e1'e ao ntensIllo domestIco de qualquer
outro mat�rial. 'o rito 'da (.OJ:hpra iliclne a pechulcha, o que também já é tradiçã,o uas feiras do mercado plíblico,"

.-(

'srr' h h
'

.

.

�,�('!f- a eas"
BRASÍLJA, 10 COE) - o

S'mremo Tribuna!';.< Federal'

ne!?'Ou ontem h.abeas-co]:'
pus ao sr. Leopoldo Heitor,
mas seu advogado Ronaldo

Briga. na ARENA
Belo Hnriznntp, 10,-'

(OE) - A ARENA mi

neira entrou 'ontem em

processo' de crise, após a

acusacão feita pelo Depu
tado José Bonifácio con

tra o Sr, Guilherme 'Ma-
'chado de "bajulador do.
Presidente' da República"
'" a amee.ca dos' ex-ude-'
-

..."

l'flipi:as ('ue seguP1"l1 a ,nrien

't::l.cão C10 sr. 'Magalhães,'
,PÍ11to d� i1).gressar no Mo
vi:m�nto Demqcrat�co Brá
sileiro.

•

'!,

lY.Iachado anunciou que im

petrará nôvo recurso no
,

Tribunal de Justiça do Esta

(h do Rio,.-, A. decisão do

STF foi tomada �endo em

vista pa\ece,r, do i'�lator' da
'f!:latéría., minist�'o·c Os,,:,�ldo
r-r\gue·�ru.

..

,

i.I, .....

-'

A Comissiio de Alto Ní
veL encarregàda pelo Pre

s"d�nte Castelo Branco de
rever o texto constitucio

nal, já decidiu retirar do
texto que pretendem seja

O Chefe do E'Xei'utivo ('}l.�

tarinense, a.tendendo solici·

tacão das classes, produto·
ra; do norte do Estado, en

viou mensagem ao diretor

do Departamento Nacional

de Portos e Vias Naveg'á·
veis, àpelando 11<1 sentido de

ql1e sejam ,\ exeClutad�s . as

'obras d.e _reapare]h�mento
. do nôrto de São Francisco

."do' Sul .

o definitivo a spr E'nc8.

minhado ao (',)�19T"'SSO"
tôdas eme'1das consiÉléra
das su,peràdas' nelas fatos
politic.os ocorridos 'após'
() m(\-0mento de 31 de

março,
i

iJ

ras".

Quanto àquetl:ls' grupos,
çlefine-os através das for·

. ças que se', ag:lutinam em

torno ou do presidente Cad
tela Branco ou do-ministro

Costa e Silva. Elas estão

-agora" afirma o deputado
paulista, "numa paz <:Ipa
,rente que deverá durar atê
a saida do gen,' Costa e ,Si1�
va do Ministel'io' da Guer·

ra. Depois, quando' o minis

tró - fór apenas' -'candidato
üldic8do por "uma Conven·

ção fantasiosa da ARENA",
o quadro , pomico tende a

modificar-se "para que as

forças do presidente Caste

lo Branco continuem ocu

pando o Palado do Planal

to".
De acordo com o sr. Der

vUe Alegretti, a disputa mi·

litar se faz sem nenhuma

participação de liderenças
civis 'que, formalmente, de
veriam fazer q escolha do

sucessor do presidente, Caso
tela Branco,

Dessa maneira, o Con·

gresso Nacional existe e

funciona "unicamente para
dar impressão aos países
estrangeiros de que aqui hã
uma democracia". Mas, na

realidade, "os próprios paí.
ses estrangeirôs sabem que
vivemos numa ditadura, on
de o Parlamento funciona

ao saber dos interesses ex

clusivos do governo, tor

nando·se um orgão suD::;er·

viente do presidente que

fu:?, dele o que quer, e a

prazo certo" .

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



Ministerio da Defesa pOde
ser premiu para o get Kruel

. \

RIO, 10 (OE) -O Minis

tério d:i), Guerra ou uma Em

baixada poderá ser o drê

mio de consolação elo ge

neral . Amaury Kruel, coman

dante elo Terceiro 1 Exército,
cuja chance' de di�putar a

sucessão paulista o,' . se torna

.ada vez mais remota ante

;L disposição do govêrno, de

não alterar o disposítdvo
que trata. do domicílio elei-

. .

torar, ao mesmo tempo em

quo a Oposição não se mos.

tra, ainda disposta, a empres
tar total cobertura ao. gene
ral Kruel. se êste. se dispu
ser"a concor:ret à 'sucessão
presídencíal com o ministro
(la Gnf'rra, temendo. provo
UÜ' uma císão La' átea rníli

l.ar; .. ele resultados írnprevi-.
sívr;i:::.

Cmemas
'CENTRD

Iine São José

Cine Rifz

A.o' .comandante do II E

xército [oi. também aberta

.'), perspectiva de vir a ocu

par o Ministério cJ:a Defesa,
dentro do seguinte esque
ma; até abril rícana como

ministro ela Guerra; naque
la data êle, caindo na compul
�;ôri", assim contmuaria em

ação, já então nO"'lY1inistério
,la Defesa que algumas á
reas elo Fxércitc

'

esperam
.SP]8! fato r-onereto."

.às 4 e 8 hs.

Verdadeira

BA1RRO$.

Cine Glória
às 5 e 8 hs.

John Forshyte
Ann Margret

-em-

o ANJO DO DIABO

Censura até I!l anos

Cine Império
às 8 hs.

Sean Connery
.

.' Daníella .
Bianchi

.

EM

MOSCOU CONT�A 007

Cenaura: até IH anos

fábrica de 'r' R-"..me ,�aJagargalhadas
- Programa nr. 6:

GRAl'fDE FESTIVAL
GORnO E O·MAGRO

-RisoScope-
5 Gozaclissimas Comédias

as !l hs,

José Mariano Filho

Margarida Cardoso
-em -

Díàríamente um

diferente!
'Cp'fl'1l1ra: atE' 5 anos

programa
A LA l�'IISSA

Censura até 5 r-mos

CANDINHA, lVlOGA
ASAIVIENTEIRA

heit0?' medei?'os

Foi quando a noitinl�a se fazia por
chegar. Amaro, tremido' de fazer dó, de
receio, tinha no corpo todo -a estrallhe

\:,:a . de. dia, de de�isã'9t C�ldinha S.e; 'ache i
gava nele bem ctê r>ertcf; e puxava'" pe-

'

ln paletó para "t11e êle entrasse.
- Hoje não, nega. Fica' prô meis

qlle vem· Tá pai espera o pedimento,
Era () graride dia na vida de Ama

ro: pedir mão da noiva para. fazer de
la mulher. Amàro 8ssuntou-se, matutou','
e resolveu não 'ini1esmo. Só no outro
rnês. Saiu em ca1'1'eira, passo alongado
e ele corredor bamba, assim, em ligei
reza ele lebre macho.

A ,noiva abismou-se de ver o Ama
1'0 em despencâda"e,

.

de sozinha estar,
desandou na chqradeira. Pass(;m mês,
os dois não se falaram e foi só nas pas
sadas quatro sen1anas que êle criou ma·

ehe'za de falar com os sôgros. Passou o

dia tomando banho e água d� cheiro
pelo corpo, passou a calça de domingo
a ih_:; liSt:lll,.�s, boi.ou sebo na botina e

ainda indireitou a gravata quanto avis
1nu-se na sala ,c'os sô�ros. Foi assim
de immsiclãb até 'na fala que êle assmi:'
iou de primeü'é! vez com êles. Sentou
na cadeirinha de palha, e os pés estavam
juntos e quase colados, a;; mãos bãti
mn com os dedos' no chapéu que estava
110 $0t! colo, e· a bolinha do pescoço su

bia e (�escia caela vez que levanta�a vis
ta para êles. Primeiro foi o cafezinho.

- A cOl1,ver.')lOl é prá dispois. genro.

Estava amargo, ruim 'e sem acúcar.
. Assuntou-se se êles notaram q11(; riem
podia mexer com a colherziriha.- Tre
mia todo. Uin uinguinho escorreu-lhe
no canto da bô�a e 'entrou pelo colai'i-
11ho. O s(')1'riso da sogra e do sôgro e

ram graI1des, muito. gr�gdes f f..maro
para não estar sem rir, forcava lún riso

se�l� graça .� "�Ín!ha cmf:�o {l1;le \not.<Í.sse):n
.,'

a' enorme, carIe do eh' fite grandãe, o

bem da frente. A v ..me1l1idão gr,mdo
na estava na face dêle� e seu olhar não
tinhól para onde ver.·Quis ser educado
e não tomar tb.do o café. Ouviti aue era

bonito deixar o acúcal' no fundo mas

-c[lüú1a6.:pr�-s�ou-se "para colocar a 'chíca
ra no pires, de ded'O mindinho esticado
e sem 'comer o açúcar do fundo; deu-se
que a chícara se esparrama na' calca'
de listinhas e nos q,petrechos de enfeite
tais como tapete e toalha.

- Não fais mal., Candinha, busca
o pano , minha filha.

A cara já estava no chão quando a

sográ veio de suco de caju na bandeji-;,
nha de asas de borboletas. Aceitou pa

. l'a não recusar. Fazia .custo ,a passar
Canclinha olh::>va o noivo ressabiada
de êle lião' au�rer mais, e 'foi ·alí, quan
do a clesistência estava fazendo posse
clêle, que a velha falou do casório.

O ,alívio era o próprio Amaro quan
do as coisas deram acêrto final, com tu
do já planejado. Seria. na época de cair
as fôlhas das árvores. Ele , quando le
vantou-se ela cadeira e a sogra não esta
va mais na sala, botou mão na colher
de mexer e tirou o açuquinha da chíca
ra. Olhou e 'não viu ninguém. Lambeu
até o fundo.

Iniciam ..se as· articulações
ca sucessão nos Estados.' -

. .

RIO 10 (OE.) - Resol�ído em ·defi
nitivo o problema da sucessão presideú
ciaI, com. a eSGalha do deputado· Pedro
Aleixo para concorrer à vice-presidêl1�
da, na chapa do general Costa e Silva
as atenções voltam-se, agora' para' a á

rea cl sl�.:;essão estadual, sabendo-se que
o. governador Paulo Guerra, de Pernam
buco, estará de volta ao Rio dentro de
dê,:/, dÜ1S, para um. 'nôvo entendimento
clYln o pr-esidente. Castelo Branco.

Na última reunião entre d'. chefe do./
Govêrno e o govêrnador Paulo Guert'a�
foi decidido que o chefe do Executivo"
de Pernambuco coordenará' a consulta
à ARENA estadual, tendo por objetivo
n indicacão' de três candidatos mais co

tados à sua sLLcessão. Ap0S a consulta,
a Comissão Executiva jo 'partido gov0t'
nista realizará SU.él CO!w·�ncão Fst"c]'J1'11.

l'la :5.1'ea do ]\fDB. n ,'1 'porta-v:>/: do

p:....:rticlo nl'01'll1OLI Ci;!(' aiTld�. esta sema

,;'1, o dClluléldo urss":" Guirnarães fará
Il1.:1<1 él)i1s1LÍt.n· �l "Cn'·1']i.:,·são de Constitui
�;ão e Jusf i(:" da Cfimal'él F-ederal, com

j'eJa�ão i\ ernenda cOllsfituciona1 que ex

tingue o' domicílio eleitoral. O deputado
se baseará no artigo 38, do Código Ci

vil, que afirma que o militar não tem
·domicílio fixo e -sua residência é o lo
cal onde está servindo.

Tah1bém a partir de hoje, o líder e

o vice-líder dQ MDB iniciarão uma sé
: 'ie' de consultas aos membros do par

tido para fixar él. posição definitiv'; da
oposição sôbre as próximas eleições.

O problema da sucessão paulista
foi tambéri1 obj,eto ele entel�dimentos és

ta, manhã no Rio., no encontro manti
do pelos deputados Carvalho Sobrinho
e Paulo Lauro, com o nresiderite Cas.,.
tela Branco, no Palácio das Laranjeiras
Adiantaram ao Chefe ,do'Govêrno que é (
C?ótica a situação dos diretórios de São
Paulo, pois dos quinhei'itos e setenta e

quatro municípios existentes, ainda .•

não se conseguiram organizar represan
tações municipais, tanto da ARENA
como do' MDB, Ainda sôpre a sucessão
paulista, o Chefe do Govêmo manteve
um encontro com o \ricé-govrnador de
São Paulol sr. Laudo Natel.

,

f,'
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Acontecimentos
COM

AGUA INGLESA
G R·a H n 'o o �

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

às 3 e 8 hs.

Cario Giuffre

Sylva Koscin,"l
Michele Mercier

-em-

. AMOR' EM 4 DIMENSõES
Censura até 18 'anos

às 5 e 811s.

Jece Valadão
Sônia Dutra.·
Vera Vianna

EM

A HISTORIA DE
-

UM'
'CRAPULA

Censura: até 18 anos

Existe Un'I

Investimento

Garantido pelo
P1'ogresso da

Cidode

(Um terreno no jardim atlôntiGo)

um, t.er�·eno DO J;;{l'dim 11 tlãntico tem valorização natural
.

assegurada.
A cidade cresce... para Barreiros. (Disso ninguém 'dicor

� \
da)
Portanto: valorizaçã-o assegurada.
TI; mais - terrenos. planos, em zona residencial; oferecidos
a ·V. em financiam\§nto de 5 anos - sem juros
T6n�!3�se.·proprietá,r{0, no .Jardim' Atlântico.

.

E depois, se lhe perguntarem: .

'.

�. Você já fe� um bom investimento? .

R�sponda�de pronto:
..:..-. CÚiro! 'Comprei um terreno no Jardim Atlãtíco. 'Quest�o
de. lógica. 1

..

';\

J�ROIM ATLÂNTICO
Informacões e' vendas: Benjamim Averbuck .

Rua Tenente Silvej�J1, 16 lt:,sq. Trajano) - fôr;e ��917

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

.

Aug:, Resp�. loi. Simb.
-Jennerio Côrte':
'-""'__
EDITAL DE' CONVOCAÇÃO

Convocamos os IIr.: do Q:. no gozo da Plen: .

. Maç:., para a sessão especial de eleição, em que f;SC

colherá seus Representantes junto a Sob:. Assemb:.
Federal e Pod:. Assernb: , Estadual, a realizar-se no

.

dia treze (1:3) do corrente, as vinte (20) horas, em

seu templo provisscrio a rua VidaI Ramos no. 80.
..cJ Ass. Mário da Silva - ven:

12-5-66.

----------<��------------ �

'y '"'

{urso Particüla'r
I

""'''-ALF�RES- � llRADENJtSr.J _,,_
•.�

_

.

�

,

- (di Pt'ai.a !lga BiI'asiJ)

1 ' T":, 'c,� '.

ADMISSÃO AÇJ GINúr a )"CURSO NOTURNO"
INÍCIO DAS AULAS - 16 do Maio

Il\TFORMAçõES & I_N.SCRJÇÓÉS - dt2.a às' 6.a· feiràs
à' rúa' Victor MeireUes n.o: 64, - da� 19 hs. às 21 hs.

O�l 110 p�ri'o{10 da Tàl:clc das � 16 ·h.:-�. às 18, hs. à'rua TiÍ'a.;- .

dentes -n.o 53. ;.; -f·
•

\
-

HO�v'ENS SENHORAg

\.

\

.EVITE SITUAÇÕES EMBARAÇOSAS
Óculos Que não correspondem mais ao seu problema ue

visão, podem colocá·lo em situa�ão vexaláría.
Você se lembra, por ,exemplo, a última vez' que consul
iou o oculista?
'" ?

1- E um bocado de lempo, nã!).? E eritãB, vamos enientar B
problema? .

' .'
,.'

-

.e. 11 -'����-�:-��;9I"�:\if.:, VI.
_'.

�:,

- Ou melhor dizendo: vamos vêr qual é a soluçãD adequada?
'� Ela está na Quinta página dêste jornal.

(agora, se você acha que im não tem importância, nã.
precisa � tomar

_ conhecimento da, solução._ "ue apr�sentamos' .a
PLANO O,E VISAO INJEGRAU., .

..
-

'.
.

:-...
�

".
-"

...",mj��,t_U"· :
......��_., J.;: ''''

.�·P"·�.-

ZURY MACHADO

.dade, Concórdia, encontra-se em São
Paulo para a confecção de seu lindo
vestido ele noiva.

>-xxxx-

Ivanise e Leonardo SpinetÚ, COlUe_
morando aniversário de casamento, on,

tem' receberam convidados em sua resi
dência ..

- x x x -

Realmente seria muito bem repre_
sentada 2. cidade de Florianópolis, ou o

Estado de Santa Catarina, se Vera Gou
Iart, participa-se do certame de bele_
za cat.arinense 1966.

- X.x x x -

O nome do Dr. Hélio Freitas, está
sendo bastante comentado para OCupar
o cargo de Presidente. do RotarY. Clube
de Florianópolis.

- x x x x -

Glaucia Zimermann Miss Itajaí vi
ajou domingo para o 'Rio de .Ianeiro em

companhia de sua genitora e o cronista

social Sebastião Reis.

Com grande suntuoEüdade 'realizou
se sábado às 17 horas na Igreja Matriz
da cidade de Itajaí, a cerimônia' do ca

samento d� Elisa Santângelo C9m o sr.

Joram Rodi. O lindo vestido em sêda

pura e o longo véu em
' .tule prêso a·

uma delicada corôa que Elisa usou, deu

melhor realce ao emoldurado rosto da

noiva. A receucão aos convidados -deu

se na soci.edaci�' Caça e Tiro Vasconce

los Drumond.

Uma brasa estava' a .movimentada .

noite de sábado no Santacatarina Coun

trY Club, com .. mais uma apresentação
de 'The Snakes". Gente important,e com

muito entusiasmo caiu 'na bossa-nova.

MJuito comentado o vison da sra. EI

sa AÚlim, côr pastel, que usou na' re

cepção do casamento de sua filha Tere

zinha.

Não men,.JS 'cón:1.(i:l1ir)c�.a foi o. conjun
to de jóias em 1'\1bi e l�rühantes, que a

sra. B'NM\c]ete Vieg'as usou ert'l re-::en

te r('c",;:)6\0 no Countr.Y Club, quando·
estreava' um e1.egante tailler em zib,:,
line b1'811CO, que tem� a etiqueta 'Len

Ú'.

COllcorr.idíssima estava-a noite de

sábad.o, no Americml Bar dó Querên
ciá Palace. O pianinho com Sardá e ba

ü>ria com Jair-o, funcionou até alta 1'110.·

cln.1gada.

- X. x x x -.

- x x x x

- x x- x x -

x.: x'' x.-

- x x -

x x x· x-

Sábado no CountrY Club, ,enquanto
era .g:rande a anímaçào em outras de

pendências com a boa musica de 'The
Snakes', no oitavo botiquin o ex-secre

tário sem pasta, Paulo Costa Ramos, pa

kstrava com o sr. Hermínio Daux Boa
baid.

j

'x x x x

Parece que já está sendo contrata,
do para animar o Baile Branco festa
Oficial <das Debutantes de 1966, do Clu
be Doze de Agôstó, o fabuloso conjun
to de Norberto Baudalf.

-x x x x-

Recebem para um jantar america,

no na próxima sexta-feira em. sua resi.

dência, o sr. e a sra. Norberto Brand

(Eliane)
.•

x x. x x-

Na. última sexta-feira, o Dr. New·

ton D'Avila e sra foram vistos jantando
i10 Santacatarina CountrY Club, em ..

'

cmnpanhla do·Dr. Hermiro Lima Sobri·

nho.·
.' .

x x -

1

.
Na )ista de hóspedes do Qlilerência

Palace o conceitüado advogado' da ca·

pital �aranaense Roberto Machado.'

x x x x -

São os melhores os comentários sô

bre o esmerado serviço de ba.r e copa,

bem como a decoração, sôbre a respon·

sabilidade· do sr, Eduardo Rosa, na re·

r.epção do casamento de Terezinha e

NeY Gonzaga.

- x x x x -

Glaucia Zimerm8nn Miss Itajaí em

recel�te desfile de moda-s no Iate Clu·

be Cabeçudas.

.- x x x x -

El.lzó,beth Rigon, que marcou· seu

J C''''''''C)'C'Jl!n C(VT'\ o Dr. Ger�2.n Dalcanale

para o :�rÓXi!110 dia 21, deixou sua ci�

Nc ticias de, Lages
Escreveu: Nelson :C.di cher foi homenageado pelos SêUS' Escola Normal "Vidal Ra'

8'Y!igos com um jantar nas 'mos" por componentes 03

, d" ,. Cl 1 e d- Escola .Superior de Guer)'�
oepenr encws ao

.

.li) e -_

CaGa e Tiro "Lniz Ramos Os conferencistas foram o'

Srs. Professôres' Antonil
Saturnin,o Braga, Almei
Paiva e Rêgo Costa. Dil$'

Cnnferências foi uma CMl'

reI iniciativa elo Lions GIl'

i)':' ,1.<3 '(,q.ges, onde cornpar
,�'8rnnl as mais altas aut

Durante esta semana. r,,"- i",·l,·r1W; 10C'fljS: civis, milH'
lizaram-se diversas con'é- res e {·,(,1p'3i�sticas e eDil

rências no salão nobre ela viCactos espe8iais.

o Sr. Valdo da Costa A

'vil'a, Prefeito MUl1icip':'1 de

Lage.s, nomeou o Coriselho

Administrativo da Fundação
Educacional de nossa cida·

de, que ficou assim. consti

tuído: � Membros Titula

res: - Dr. Emidio de Aze.,
vedo Trilha, Dr. Jorge Bar

roso Filho, Prof. Bernardi·

no Gevael'd, Dr. Remy Gou·

lart, Prof. Asdrubal Guedes

Pinto, Cap. Braz Francisco
Moreira e Sr. Evaristo Duar �-�;------.------------'
te. �e�mido_ ditb·· Conselho' Bulhões Vai a Câmara Para Falar
AdmillIstratlvo, elegeu o Pra .

.

Sôbre a M'annesmann
RIO, 10 (OE) - o minis, a decisão será enc011tl'ad

tra da Fazenda será ouvido na manhã daquele dia,
reunião' ministerial, 1l16Slli
porque à exposição .do p�
blema ao Plenário da
mara será feita à tarde. �

duas oportunidades; (I �
lar da Fazenda será aeo·,'
panhado pela seu secretá,�

•

particular. Carlos .Alb8�
d'Aragona e pelo. geo��
Airton Salgueiro de Frelt
representante do DFSP �
Rio o presid,ente da colli�
são que investiga o CS"

Manneslnann. , ;'

siclente e o Diretor Executi·
\ vo da Fund--'lção', que' são os

Srs. Dr� Jorge Barroso Fi·
, lho !il Dr. Remy Goulart, 1'es·

pectivamente. A seguir o Di

retor e o Presidente ratifí·

caram a lista tríplice apre
sentada pela Congregação
da Faculdade de Ciênci"ls E

conômicas e Contábeis de
. .

Lages, para a nomeação pe-
lo Executivo Municipal do

Diretor da Faculdade,

Registramos com satisfa�
ção os seguintes aniver:s,a.
rios; - dia 2/5, do Sr. Ne
rêu Goes, alto funcionário

da Prefeítura, Municipal qu.e

PenEamento do dia: Todos' erram
. neste mundo não há exceção.

Borges": dí<t 4/') c10 jovem
.

José Augusto. f:>-í Brpscller,
funcionário da Cc1,eS8. Dél

qui' desta cOJU�C).1 envif.\'1:GS

o nosso abraço aos �n'\':J:'-8

nantes.
I

na 6.3 feira, na Câmara dos

Der'i.Il;iido:;, sôbrE;_l o caso da
Maclez ;';'i-""m, e aproveitara
sua ";'JI'" :�.�lêncj.a em Brasí·
lia pa::'11 participar de uma

reunião, presidida pelo ma,q
recl'l(�l Castelo Branco, em

que .se tratará do pagamen·
to dos creQ.ores brasileiros

daquela emprêsa. Até ago
ra o ministro Gouvêa de Bu.
lhões, não apresentou tlma

solução definitiva � ques"
tão, que continua em esttj.
dos. Acredi.ta·se� porém, q� ,,',

.!
I � �'"

,
1 r • l �;

·f
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ESTE B O GA13INETE DE LUXO «PRESIDEI'lTE»)
res em marfim.

'

", \" ' o, "

VENHA. CO'NHECÊ-Lo. Inteiramente em Icrccrcmdó. com interio-

!
,

MAS NÚS TEMOS, TAMBÉM, A FA'MOSA LINHA «PRESTIGE·».... EM JACAiR:ANOA 'ou AMENDOIM., '

,

Criada com exclusiv'idade por
Móveis CIMO e que ofere(::e ao

s�u q:tmbiente de trabalho� o rrve

Iborce'máis atualizado em móveis
:. -, ,.. �,

.

.

. -.

ltincibnais ,para esorttorto.

'* Visite-nos" hore rrve.srrro ou' sjrri
plesmenté ,telefone' para 3478,
.pedindo à,., presença ,dp noss.o

, , :vendedbr."
',,, S�u' esorttórto. vai" in-'fpr�ssíonar
tnelhor.
vpcê vgi se sentir mais�. impor

, .terrte ainda.
* Seus auxiJiares prOduzirão muito
mais;

",A. classe dos novos cljenles (que
,,(lpje é' exigente), reclama rriocter.
-. . ,"; -

-,..

n�izaçê.o . ; . 'i:confôrto.·
,\ ','

OFE�ECÊMQS�' O
'.' MENTO

,

,,' A"'" o

•

,t
,/

,

"

.: 'V:OCE ••'RESOLVE O,'PAGAMEt'JTO;
" ,.,,:�:

'

',o
\ 'i"

"

,

,

"

,
"

.

..-�

�'_'-.

�

, , o

Acompanbando as mais avançadas
C-O't1Cep;;Ô,?S surgidas para mais con

Iôrto e maior beleza ao seu ambien
te de trabalho, MÓVEIS CIMO en

trega 8 você, sua mais moderna ,e
complete; linha de poltronas para

R. Jerônimo Coelho,; 5

- Sua escolha é f'àcil, pois é 'grande
.a variedade,

_. Sua satisfação é assegurada pela
beleza e elegância. ,

- Sua tranqui lidad e é um pr ívilégro
pois você conta com móveis de

qualidade,
Banco para púbUco,
estofado tum espuma ,Jãstica '

."'. ,

"

.I\:_

�.' ..:. ,'" '�,'f

o. "
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COLUNA
POR
UM

S. L.

Uma- série de boatos po
titicos invade o noücíá.rto
das fôlhas. Sim, boatos por
que as duas ":�·uto·ridades

competentes" não conf'ir .

mam e nem desmentem as

noti'cia s. Estas ficam assim,
�emi-ofíeiais, semivnot.i- h

boatos portanto.
Mas ,I. verdad� _é que o

AC-9 botou a Nação em

suspense. É como se es ti.,

vesse a rm a.ndo um te1111l0-
ra.l, quando o ,céu fica }lrc
to e faiscante. A Nação vi

ve de susp'ense, como o

sujeito fica no vácuo an

tes do temp01'al.
Êsses fatos' Jim o poder

de "boumerang", ou seja,
refletem contra c próprio
govêrno : vênr do govêrno e

voltam contra' O govêrno.
E ma ls, êsses fatos intran,

quihzam os setores d.e pro

dução do Pa is, apurando
uma sin tema.totogía de re

fI =xos no comércio na in-
.

dúsf.ria, 1'. pril?cipalrnente
no exterior, onde a nossa

cotação polittca não é me

.nos inflacionada.
\

o AC-9' que dever� sair
hoje ir;� atÍl�gil'\ também
os �'Jler'igosos", co.nforme
diz o "Diário de Notícia,,".
Não nos c:! be aquÍ analisar
o significado da palavra
"pei'igOsos", pois perigüsos,
em prÍlneiro lugar são os

ATOS.
. \

iU:STADQ
� \0 MA�AH�I�_OIAaIO D& SAIUA CAtARIII�

-

r ' �"c

o . NOVOS SECRE'RIOS'
'.

o Governador Ivo Silveira dará posso hoje aos
/(

novos Secretórios do seu Govêrno, nas pestes do Tra-
"

bolho e da Viação e Obras Públicas. . Eleito por uma

conjugação de fôrças políticas que tinha à frente o

antigo PSD, seu velho partido, o atual Governante su

biu as escadas do Palác.io da Praça XV com um gran

Ide compromisso poro com Sali'lta Cat�rina. Conhece

(',ar dos seus 'problemas e das suas aflições, o sr, Ivo

S:lve1ra soube mostrar o eleitorado catarlnense as ine-,

gÓyc:s condições de que dispunha para conduzir ao

Estado ao encontró dos suas metes de progresso so

cial e expansão econêmicc. Consciente disso, assumiu

a Chefia do Executivo e deu iníciõ à sua obra admi

nistrativa., '.

"

Antes, porém, .um fato novo econtceerc, pelo

qual transformou-se todo o quadro político de Santa

fo-Catarina, fazendo com que cquêles que outrora

rom seus adversários nas batalhas eleitorais se

gregassem em tôrno .da nova legen,J,a da Aliança Re

novadora Nacional, com, êle, Governa�or, dispostos a

promov�r a pacificação política do Estado. Assim,

dentro da atual conf!guração po'ítica em que os do;s

grandes partidos de Santa �atar.ina se. di�põem lado a

lado em busca do objetivo comum de pacificação para

melhor atender aos interêsses atuais éo Es�aJo e éa

'Nação, �e processa a caminhada dà terra ban iga-ver
de em busca do seu d�senvol'\!lmento.

os ombros dêsses . dois moços que, a partir de hoje,

A CBO também ,já t'stá
prenal'anc1o � 'sua ·"lista de

casS'I.ções" "com vistas aos

'luarenta P, cinco cQ1WOea

dus, Só que Ó� cha'mados
"pal'edros", sentindo as

llu1sações populareS advin- NUSSA C.APITAL.
da,s do fut.ebol, pref-�rem
cha.mar de "lista de ('or-

E mudand'ü de "saco pa
ra m;,·la", 'a notícia menos

política qUe as fôlhas ele

ontem nos troll.xeram, foi
a de um ,ioelhinho pintado
à moda "op-art". A moçoi- Com êsse ,espírito, as fôrças polí icos hoje conju-
la estava no clIchê com a .

gad,as se p�opu�eram a estabelecer relaçõ,es não só deslliia' devidamente. curta co

mo: mandam os da mOda natureza pol'tica como também de or,'em adn-dn's··
"post-coul'reg,eanos". Vo- trativa, decidindo pela participação de ir.te;rantes c!ascês imaginem como vaiser, .

abobativa essa nOva 1ll0- veihos legendas na adminis.tração atuaL Iss 'm, e'l'l mifsão, rerordando-se a cada insfa1'lte de que a o i-
I t

da." dépq�dendo'das pin.- re-:ente ato o Governador Ivo S'ilveira nomeou os s·s .. ' niõo púbHca - .semr;rc aten'ta -,- está, a lhes exig'r,tUl'QS (o do Jornal.- .de on�' .. ; "
" ,,'.' .

a'I'�,o ..I,e "�I""'.·'a,t"a' "sua I"'ol..l;.,{e para co'm' o �o·.'e"·no ete.m trazia u:rr.a. bOl'bQleta ,João .P-Ol110 R..';ldrigues, e Lour�n.ço, F�oro pp ai !'S', Se'" r:'!- � •. , r}. • ". , 0;0 �"':'I' \,;ó ,

joelhap, o tamanho, as-· tarias do T�abalho e <Ia Viação, respe:tivarrrede. o 'reu·Chefe d: princioalme�té; poro com Sà!'l�a-C1i::---
côres e, o al'cance. '

. Uma grande respo�sabilidad� Fesa ogoro sô')'e tCHina.

tes"·. '.

O- problema tio 'domíci!io
eJeit�ral nareCe ('ue vai

.spr mantido: o que não ,.e

fl1:a�lt°l'ii-o serão os dIreitos
dos atingi(1os pclo AC-9,

rllll'::'.o:\ ;:"f""�r' i!;Titi 1;1,;" '.lo ���"L

f'"h d�' .c'���e1tl
RrO. ,10 (OEl As"e'S-

sares do 'general ÇO�,tH p

Silv::I Qgl18rdéUn, -tálvez :lin·
cl8 Rc:i-� S�·�·'�lnq. 1.�n1 Ip1'o-
1-.-"-. .... ! .... -",� r'\'�.�" ctn nT'0c;jdente
da Republica. cJ.o ".�(.l;� "

eanc1idatura, qo ministro da
GuerrH e ele elor:ío ii (Ir"�i
sfto p')�·ticl2rin e11 .A'RP'''T�.
Mo l11:oixin1o, e�"8 nT0111mr;;'1'
p'v'Into SC'''i,3 feito 'Rntes eln.
C-'n�;Pl'"'!."'f-i') "'da Ah�1\LI\_, t'!"e

H�'"":f-8 p8ra o Iprô:'�Íl-Y10 rr:1
26.

Po'r SUB vez, o minist-ro
da Guerra. (1(18 ""T"';'--""

("�,,,..,st-(' ro não prestflr qual
qll(�r cleclfl-I'i'lçãn pntes dq
I'a!-i'fi'carlío dn escol.hi de
sen n0111e p� Sli0f!S�2\d, "f,lU
�W1\ um 8YJ'l rt-flTnent-o l110'')j
liror]o \la flvenir1.a ArI8nt'r:a.
pn]"l onde se -mudq.rá, Cll.lan·
dn ele �q", de<;inc0111natibili
zarão, j"8� eliE'S Antes da
cl?t.(l prevista por lei.
Partinelo rlq "rp1l1iS'>>1 dê

(lne sna CAndidatura já es
tá conso!iclacl'1 f' que se fir
mará 11l8is ainda, COm a 110-
111010.9:(.\C80 por

I
narte ela

Conveílc;i'í.O ela ARENA, o·
general Costa e Silva não
acredita 6111' reviravolta no

qU'ldJ'O ]:)olític.D. PreoeulJa
se, no momento. com a ela
borac;ão do seu plano ele'
governo, o qual pretende le
var à praça publica, em

CilllllJilll11l1 clelLurul.

OSVALDO :\'lELO

O JOGQ DOS SEIS BILHÕES

\'ocê meu caro !c'it(lj', ,já devCJtel' ouviclo [alar mo já
célebre oiug'o dos seis bilhões, chamu(lo "LOTRCOPA", que'
tOJ110:l eonta ele t.odo o �18tema pubUcitál'io em anuncios

f[UC .enchem as pií.�hHIS �ll)s r,;l'::tmles e pequcncs Jornais de

!:odo o país, com as' fig'ul'inhas e 'fig-ul'.nes do riosso futebol,
('\11.1.1 todas as 'explicaç'ões nt:inentes a ê�se jügo de az'U', em·

bora n�nl.m arohertado peta Loteria Federal (Cai.x.a Econô·
JPkl Federal) eom' a explicação tlé Loteria da Copa do

lWundo.

i\ "r�mj!,i�h'ncão do �erviço de Loteria Fe�leral, faz in·

tenstl pr(l',J<1g·anda.

Até o sr, 1\'f1nistro da Fazenda se oferece Jlill'll dcri'.n'r

"quaisquer dúvidas que f,e ilrigíncm eh éxechção do l->la.
'10.

F',t:i ai o jôgo oficial OI! seja oficializado, bancado (li·
";1.1",,,, ;, U'I'-'11O na dura (; repitamo·lo, bap.cado pelo pró·
'leiO GC1vêrno.

E.llCi'n ·.-e111 a ]1er�'unia: Porque se proibe o jôgo, se·

-::. 'T'. ':-'1" (''-j ;·n';�.rn: ;;lS -()utr�i.s 111odalidades, si no finl são u·

'na c a lllesma coisa?

0,U:lI.., ,l�(,,,, . .;,,ro'-l p.n',y. o jog'o·do·bicho ·e a Lotecopa?
rodos {lepemlem do azar.

E' 'que um é o jôgo ii1ofensivo do pubre, que faz a sim
"i'c:!,jJlh,l" 'pela mnnhá qtlant!o v,ti para o tra.balho e logú o

csqllCce, não sendo proh!0111a. (nã.o c1efelJ.do o jil.g·o do hi·
(',lJ,O 'nel.;] outra qualquer modalid.ade de, ;jõg'o, porque não
jógo e o único jôgo que conheço é o de dominó, mesmo as·

sim, desde que não seja ,li dinheiro).

)I'f •.,,,' o q'ue ;;e O"Pl' '.IIHaT 301'lÍ é n fa.'ta r,e senso dos

flue "p"'mitcm � T,OTECOFA e llroiben,l qualquer outro com

prisões e "exames.

Enfim, como êste pais é o pais l];\S c'!lÜradições, dei·
xemos Due a coisa -siga s��us trâmites 1eO'a1S (le'!.·ais hein?)

SEIS BILHÕES DE CRUZEIROS é o monte.
Quem não vai al'riscar?

-' !
Há tanta gente desempregada �lue ]l�'ecisa ganhar.
Os anúncios trazem .0 seguinte slog'an: "Colahol·em. na

c,onquista do TRI, adqui':imlo bilhetes da bOTECOPA".
Pois a. vidinha não está daquele jeito é" Os pl'cdnhos

W,u i!!tUti ..•

passarão a integrar a equipe de .auxiliares do Govêe-
( e

no &0 Estado. Se antes esrevem situados em campo

eleircrelmente opôsto ao
_

d-o atual Governador, hoje/
vêem-se partidpando da ódrriinistração estadual sob

as ordens diretas e sob o. comando daquêle a quem o

povo c'atarinense escol,he� fivremente para suceder ao

sr. Celso Rpmos.

con-

Muitos dos auxiliares do 'Governo que se encer

rou a 31 de janeiro pcssedo permanecem nos seios

P0i;l()S continuando a servir Santa Catarina. A c le s so

mam-se novos valôres convocados pe.o sr. Ivo Silve

ra que, ·com igual. entusiasmo" ior;9a;'{H e ao t.cbelhc

e à ação, fazendo com que os es:o,·:os ,e �odos rcsr.

tem no esfôrço do Governo q�e, honredcmen e, sob á

jovem liderarça do atual Governa :1te, vem, impl,h,sIO
nando o cumprimento- de tudo a,quilo que via se fazer

necessêric na sua platnforma de cand.dnto v to ioso.

Se hoje a c;nfiguro��ão do CJua �ro 'o'iticQ do Es·

todo assumiu 'novas dimensõês não desaparece enh'e-

POLíTICA &, A1QALID�DE

M.M,f.

I·
•

tanto a insubstituível fôrça emotiva com que os que
{

sl$fragaram nas urnas ç nome do s�. Ivo Silveira ardo·

rosamen,te anseiam pelo êxito de sua administraç""'o.
Além disso é dc!:ejo comum de todos os càtarinenses,

indistintamente, que o Estado cresça e se dese"lvol,va.

Por isso mesmo e por muito mais, tanto o Estado co'"

mo o Govêrno estão a exigir dos que ho;e participam
do administrcH;õo caf'arinen�e to"'o () seu traba'lho, es

f;'·rr-o e, ate mesmo o S(!l.\ so(!rifíc',o, coso �ei,a re�€'s-

'sário.

E (' ue os dois novo", Secrdár10s que Iloje tomam

p.osse estejam e consciel,tes da
,

compenetrados sua

MEMORIAL DE IVO IMl'UESSIQ.
NA CASTELO

o Gevernador Ivo Silveira ex

ternou aos seus auxiliares a satis
fação com que deixou' a entrevista
com o Presidente Castelo Branco,
quando de sua recente estada na

Guanabara. Disse que o ·l�.ial'echal
mostrou-se viva\n6nte ímpressio
nado com o memorial que lhe foi
apresentado pelo Govêrno catarí
nense, deixando transparecer sua

íntcnçã« em atender i:s reivindica
çocs de Santa Catafina,
O memoríal foi eluburado com a

a juda de t.�cnicos do Governo,
apresentando um amplo 'relato sôo
bre as possibilidades e perspecti-
vas do desenvolvimento do Estado -

nos 'próximos anos, solicitando ain-
da a partícípação em maior escala
�.,�� r e.nsos ferlerais nas obras
que aqui se desenvolvem.

EX·UDN BRIGA PO.R CELESC

Recru.Iescem as íntrígas nos bas
tidores ex-uuenistas com a .indica
çii'l da lista tríplice que será sub
mdid� ao Governador' p:U3 esco

lhet, o no-nc da de,alla,·ec'.da agre
miação que deverá ocunar- uma di·
reteria nas Oentraís Elétricas de
S 'nta Ga.t2rÍlla S.A. Grupos de
éleÍlntacl(ls G:-s al�s Ben:1er e Bor·
n!J.au.sen protestam pe'a inclusão
dt;�:te nu <1êl'1uê'e nome na referIda
!ista, J"erando UOl' amb'ente dc con ..

h',ll'ie:!;u)e em till'n_o do pl'ob'ema.
Fonte rIa e�:·UDN il1('ormou fI"e

a list::t é encalJeçada pelo eX'lH'cfei;
to de Brusque, sr. Cyro Gevaerd.

\MOR À ARTE

y

i\ 'va.lol'osa e 1rar'icinual banda
(Il; mflsica "Amo)' à í\rte", cujos
e,fo'rçns nos e'1saios são constata
d',s (l;àrinmente ]lor todos os que
trabalham e'11 nossa l'edaçªo, vizi·
nha � sua sede social, sUl1_tteendeu·'
nos outro dia ao entremear entre
a'i melodia.s do seu vasto repertório
,(',l''''ll",,'('õe'' (lo mais legítimo
"i,;,t�.ie:",. Registramos o aco�teci.

_,:.
'ntoll.t�) ��cssªlt�JY;,Q o c-Fpenho d��'
çLnodados l111.1"l.COS em f'1zer COIU

que SCi11>Jl'e 'esi:c;am a',u'1Üzadas as

nw10-f.J.'as <l";e e','ec"hl"';., da ... flllais,
-

pü!' fôrça da vizinhança e misteres
.

eh ondo, somos gra·tos e atentos
oilvilltes.

!

HIrTORlAS & ESTÓRIAS

s. c. r

o MEU PECADO CAPITAL

Confesso-vos, ao pé do ouvido
e rogand.o para que não espa
!heis por aí, que, dos sete peca
dos capitais, o que mais me se

dl\Z, sem dúvida, é o da, pregui-
'ça.

Laménto no entanto, desola
do, ser este, de todos, o único
que não tenho tempo de exercer.

Sim, nesta m�riha ,parva e obscu
ra vida não me resto um. só e

e",casso segundo para cultuar a

preguiça.

Bem podeis imaginar o quan
to é bela e subl!�e á éxistencia

..�,;) ocioso. Enquanto o desyaira
do trabalha de sol a 'sbl, o ma�

la�dro ainda dorme -émbalado
pO.f lindos a,njos barrocos,' num
eterno estado deslumbrante

I �
onírico.

Ah, viver pàro não fazer na

da! Absolutamente nada Com
C'3-rt'e:z;o objetareis achan'do que
isto' é simplesmente execrável,
além de entediar até a alma. Te-'
r,�i5, no' entanto, vos esquecido
dó que o preguiçoso só fax o

que lhe convém; que é justamen-
.

te o não fazer nada.

I'

. O fenômeno tem. também a

Sua antítese. f' o mouro. Aque
le que trabalha até enquanto
�"çci o dedão de pé. E' respon
.5ável e c,apa�, ao invés <le ali
enado e inepto. Como contra-

I ria a regra geral, ês'te espécime,
é um desajustado.

.

Se não chego a ser nem um,
nem outro, arriscarei di�er-vos
que sou a síntese d� ambos.
Acordo um pOMCO tarde se é

que despertar as 10 noa é rng

di'!.!gor, onebctod9 da �e!eido-

DJB DE VOLTA

De regresso de uma viagem
três dias à Capital paranaense

de
Secretário de Govêrno Dib C o

lt:d he.rem 1'0 a a cm ar do volun•

. lOSoexpediente da Casa Civil do P .

'dG� ala.CIO o overno. No momento
fI" mta se

. , de.
, < " com mumeros prob'!'

{I' d dminí t t·
. '

.. � �lnase 01' em a nnrus Ta ava, '�uj' iii} .

1
-

G
iJ. soouçao o overnador Ivo SU�' .

Ii "t eIraso ICl ou em caráter im,ediato.

'DOUTEL EXAl.\nNA POSIÇAO,
DO MDB
O deputado Doutel ele Andradej'mtamenie com o líder da opo.'-

". . �
çao, sr. v ieira de- Mello, Ílliciar
ontem as sondagens junto às batn

d '" an,ca tas oposícronístas no Congres
pura habilitar o partido a fixar

so,
,

. �

('l' t'
a

SlM PUS]!; ":0 ian e ca SLtcessão·'wcsIdendal. Há caminhos. a esc
11' 0,
ner: eambda.tura próprta, allOial
o General Costa e Silta ou abot., el,
se da pleito. .

-:1POSIÇAO TEM MAIS mvr

.

Os círculos oposicionistas da Ca,
p:,Üll. conslderaram "muito valiOsa"
a fj]jac?ío do r1enntado l,adir Ch�
l'urJJÍ.ni à banr-ada do MDB na As
sembléia Legislativa. CO"l
�v!l'sftO eleva·se a dez o

r1\!nutrydos da oposição
tivo catarinense.

,I

essa
Dú"1ero de
no Legisla,

Cosia loquaz só depois da convenção'

RIO, 10 (OE) - O general Costa e Silv9. preLen-
de fazer uma serie de pronunciamentos sobre a situa

ção naciomq, a partir da C9nvenção da ARENA, até
às VESp€raS do pleito indireto, O minisiro aprovou,

. inteiramente, os planos da sua asses�;oria Civil' e mili ..

tal', que insistia na necessidade de definições que de

monstrEm que o seu governo ter& uma 2)olitica propria
e não será simples coullnuação' da do marechal Caste
lo Branco.

DISCREPÂNCIAS

E.m. te"e, o m.in.istro da Guerra concorda com o

ideélrio político do governo a que pertence, No el�tan--
10, em ma' eria. de política economica e financeira, pre
tende .iniciar uma serie de alterações, fazendo com que
o pr'ndlllo, qll.e S'2 movera na direção ela estabilidade,
se mova na d'lE'ção do desenvolvimento ecol1omico.
Aos scu� intirnos" o ministro tem dito que não 'recor
rPTá, e111 hilJotf"S8 nenhullla, aos serv;cos 'da presente
rnlli,_,p economi2a, chefia,da pelo ep1baixador Roberto
Campos,

Em n;atsr;a de po'ítica externa, o mi nistro julga
que o Brasil deve evoluir '1�0 sentido de maior indepen
dencia com relação aos Estados Unidos, sem quebrar,
f'ntrptanto, a unidade do Hemisferio no,que concerrie
às t2.refas de SP2,ilranGa. Nesse sentido, a-sua assesso

ria t�l11 apontaG0 .ao r1'�Tiistro O exemplo da França co

mo digno de ser -imitado.

.

No ql.:'2 diz res'\.l::do à. pf)libé:à interna, o min;sLro
julga que o seu qnadrienio sern o da pacifjcac:'io- ']'<]�
c·onoo1. FmborH ,n3.0 queirá proIlunciar-se em favor da
anistia, náo a rejeita por princípio. Acha, porem, que
é neceo�'s81;éO "ue o te1)1\:0 cic::.+r.ize fei:,idas,l'eoentemcn
('e i'lbC'rt::>s e _c,ue o exiT6 amadul'e(;a certos poUtiC0S
que se deixaram influir pelo cliTP;;i de eufori8 que 1'°1-
nava l1é'S areéls traba1hió'ta'O, :!,!opuliE'ta,> e de esquerdà
no fim do governo do sr, João Goulprt.

PARADIGMA

Os. modelos a·.que a assessoria _!)olitica, ee0110n\l
ca e militar do. !:?,'2neral Costa e Silva recorre, no plano
da econom;a: Roberto Sil110nsen e não Joaquim Mur- .

Linho: 110 plano diplomatico: de Gaulle e nã0 Bidault;
no O''1no in"erno; CHxias e não Bernardes. De modo
geral, prrCu,rafll os assessores do general transmitir à
im.urensa e aos politicos e - atl'aves deles: - à opiniãQ
publica. a imprJssão �e que o regin:.le c1emócratj.�Q vo1
tará a florecer sob ' egide de um tipico representante
elo Exercito trélclicionnl e nuo do grupu da E::icuh.\ Sq
pel'lol' ele Guel'1'Ó(.

RENDA PRENDE LAVADORES

'I

Três lavadore's de carros da Pn
ça XV de Novembro foram levados
à Delegacia de furtos, Roubos e

DefraUdações na tarde de segunda,
feira, motivados por uma dellún,
;)Ü (,Ie alto funcionário do Imposto
de Renda da Capital.
A denúncfa, entretanto, nada

tem a ver com a declaração do Im
ptisto elos refer�dos cidadãos, Su,
ceô.eu que. encontrando o autllm&
vel do alto J'uncienário do fisco f�
d�l'al todo ehmeado, os lavadores
d�cidiram lavá·lo para depois pro,
e·.�der ao polimento e, finalmente,
p".ssar eêra. Isto feito, �6s o ex,

pe-1iente. o l1J.'oprietáriD do veículo
,

r.�"ehen a. el,mta de Gl.'S 5 mil. Afif.
. Jwm qlH) il'ÍlI. ao hotel btiscar o di,
nheiro. mas comllareceu à delega,
cia pa1.'a fa7:er a queixa, pois
se conformava com o prêço .

al�l1mas .horas (le xadrez os

dOTes foram sôltós.

"

cf,.;) de um 'café na cama, ou me·

Ihor, de um "beakfast' de filme
americano -. 'ovos mexidos, ba·
con, laranjada etc, - servido
no ft!;eu leito j,m,perial, desses
d·,;) cortinado e tudo, por
gomado mordomo.

Mas tu(lu se desvanece
do, antes mesmo de ir-sé
le gostoso langor matinal, te·
nho que me apressar para che·
gor em. ponto na hora do ponto,
que é ao melo-dia. Sem ser ser·

\ vido, sorvo eu mesmo Um cafe·
zinho

_ aborígene e ganho a rua
já ofegant� e atrazado, sem, se·

quer ter almoçado.
Então fermenta em. mim uma

re�olta e uma melancolia de pé·
rachado, de não ter nascido u",

RClc1,feller ou· mesmo um Tião
Pc;is Ide Almeida.

Se, por 'obra e graça de.
bendito sortilégio, pudesse ne'"

que por fugazes instantes, enc:'or·
n�H-me nestes dois cifrãos egO'
zor assim do meu pecqdo favori
to, estaria, em verdade realiza'
do nêste e no, outro mundo.
Créio que podeis bem, aquila

tar a trtinha cava despressão de
alguém que não satisfaz os seus
instintos.

Eis-me' aqui, frustrado e

.

im

potente a vos descrever os meUs'
sonhos im,possíveis, os meus de
yaneios de vagabundo.'

E assim' a meio pau descupr�
que o meu mundo não é daqUI,
tão pouco do Piauí, pois tel1ho
cá' as minhas dúvidas, se em ou

tra geração não fui.um paqui
dérmico marajá da Ind;o, onde

.

o primeiro mon-dàmen�o re.zOYo
'amar a preguiço sob tôdas oS

-' cois:gs' gy, ser ,ym doçe, yJ1l

et��Q, \'1Q��@.l •••
-�-
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Radar na Sociedade
LAZARO BARTOLO�

CHEGARÃO hoje a esta Capital,
cincoenta e quatro: estagiários da Escola'

Superior de Guerra, do Curso de Esta

do Maior Combinado das Fôrças Arma

das - Marinhai - Exército e Aero

náutica. �o corpo administrativo
.

da

E.SG, vira acompanhando os alunos, o

Brigadeiro do Ar - Roberto Julião Ca

valcanti Ide Lemosrn que é o encarrega

do do CEMCFA, .acornpanhado do Co

ronel José Brito da Silveira 'e do Capi
tão de Fragata - João Maria Baptista
e de sete oficiais superiores das três

Fôrças Armadas.

-'-X X X x -

EM prorrioçâo dêste Colunista, com
treze Patrone�ses da sociedade catarí

nense, no próximo dia vinte e sete, nos

salões do Lira T.C." vamos prestar uma
homenagein. ao Exército, com baile de

gala, pela passagem do J Centenário da

Batalb.'õl (:0 Tuiuti. São Patronesses: Se

nho1'a Governador Ivo Silveira; Senho

ra Vlce Governador Francisco Dal'Tgna
si·.' Preso da As, LEg. d SC-Deputado
Le-cian Slovisnsky; Sra. Preso do T, de

Justiça - Desembargador Belisário Ra

)11OS: Sra. Deputado Alvaro Catão; -Sra.
AhllirÇlnte José de Carvalho Jordão;
Sra. Secretario de Estado - Dep. Dib
Cherem; Sra. Prefeito Acácio'Santiago;·
Sra. Prefeito Nilson Render Sra.; Dilor
Freitas; Sra.. Eurico Krobél;� .Sra, Ro.,.
land Renaux; .Sr8.. Arno Buerguor.

-x x x x'_

MAIS um Curso de PEMADG, ...
fundonará no Clube Doze de Agôsto,
que vem sendo ministrado pela Profes
sôra Léa. As inscr icões estão abertas na

Secretaria do Club� cujo curso inicia

rá dia dezesseis para. a terceira e 'úlü ...

ma turma. Dona Léa, tem comprorriis
so em São Paulo, em Junho próximo.

r�

- x x x x-

ONTEM,' no 'American Bar" do ..

Querência Palace, para um drink, os

jornalistas _Alber o André-Presiderte,
da }\Ssoclêçao RJ,ograndense de Impren
sa; WE\ldemar Fonticielha, Public 'Re
lation, da Varig e Silva Júnior, do Cor-'
reio do Povo. )Úntem, participaram elo
jantar festivo do Sindic<ito dos Jorna
listas Profission;:>js de S'C, que aconte

ceu. no 'Mario Hotel'.

- x x x x

PROXIlVIO dia quatro no Querên
cia Palace, o CÔlisul da Polônia � Sta
l1islaw Ko\vnacki, recepcionará convida
dos para um coqlliteL por ocasião da. vi
sità do Embaixador da Polônia - Ale
kSilnder �rajrwski, Çlúe foi recebido pe
.lo Governador Ivo Silveira.

.

xxxx'--

.

\

NA recepção do casamento de Te
rezinha Amim e Nei Gonzaga a Sra
Ida Ferreira trajava um bonit� modê
lo brocado francês, côr de vinho e com
fachas douradas.'

.

.

J

x .x x X.-

AGUARDA-SE a confinnacão da
realização da Feira de Indústri� de ;.
Fpolis, que deveria ser: inaugurada em

agôsto próximo.

-x x x x-

--:x x x x-

o DESEMBARGADOR Eugênio
'I'rornpowskv Taílous . Filho, proxnno
sábado no Santacatarina Country .Clu
be, .recepcionará convidados pará Um
coquitel.

.

-x x x x-

SILVIA Fernandes de Aquino, pró
xímo sábado recepcionará a jovem guar

�a florianopolitana , para comemorar

quinze prima'Ver�s.

x x X X -

.

O PREFEITO Nilson B�nder em

-Ioinville, recepcionará o Embai�ador
da Polônia, pará um almoço

- x x x x-

O OOS�URÉIRO Lenzi,' confeccio
nando o modêlo deigala para Miss Cri
ciuma Leila Peixoto, que concorrer� 0/
título' de Miss Santa Catarina 66.

, ,

- x x x x-

FALANDO em Miss, estamos arti
culando calmamente a escolha de Miss
F'lorienópolis. Um grupo de senhoras
da sociedq_de local, manisfestar�m1-se, em
fa'lOr de um nome. oue reéllménj'e seria
uma forte' concorr�nte ao título de Miss'
SC-66. Depois eu' conto.

, , "

x x x x -

. AINDA comenta-se o sucesso dos
sete'manequins que desfilará� nqs sa

lões�do' "Clilbe DO'ze,'-álunas • dé . dona
Léa."'·

.","" ... ,

-xxxx--

O SINDICATO dos Jornalistas
ProfissÍonais '<I€( . SC, ontem, no' Mario
Hotel; comemorou mais um aniversário

.

dé fun?�ção.· P�iciparam convidados
de Honra e Especiais..

. ,

l=tECURSOS AO C.S.P.S; -,Diz ()
Art. 456, do Regulan'ieriro Geral da Pre
vidênciá Social, que' das deciSões 'd�s
Juntas de Julgamento e Revisão . dos
Institutos, poderão Os S�tis membros 6s
beneficiários e ·as emprêsàs, recorre; pa
ra o Conselho Superior. da Previdência
Social no prazo de 30 dias.

. .

. A fim de evitar a perda qualidade
de segurado, por falta .de recolhimento
d�s. c�ntribuições, já que os recursos
nao tem efeito suspensivo lembramos

b
' •

aos eneficiários, qUe devem requerer "-

,rito, autorização par.k. contribuir coino segu
ser· rh�o desempregado, iniciando os reco

afe·
d lln�utos dentro de 30 (trinta) dias do

rua eferllneuto do pedido. Aliás êsse salu

�ar aviso const'; o comunicado da JJR

ta° I:'-PC aos seus segurados, para evi-
r futuras recla�ações,.

�an'

Ruê·
te·

che·

-x x x x

APO�EAJtJSTA1VIÉNTO: PE:N"S6ES E
EijTADORIA: - Em palestra

COll1odl d .

IAPC
e ega

.

o Gualter BaIXO, do ...

, fomos mformados que o Institu

Saciál

-,x x x x -

DIA DO' ASSISTENTE SOCIAL:
No próximo dia 15 de maio aniv�rsário
da 'Rerum Novarum" os a�sistentes so-, .

ciais e os acadêhúcos do Servico Social
comellloràção .do DIA DO ASSISTEN
TE, SOCIAL.

�----�---_.__._----

ova Motocicleta Elétrica
oto���DRE� �BNS) - Uma nova

ret 1 et� ,:_letnca lançada na·Grã- ..
aUla e tao "I

uand .

,pequena que some ...

b ,o confrontada com o j á famoso e

l.\1:c�111 pequeno carro Mini-Minor da

Consiclp1'ad' '..
cid t .: : a ConlO a nnp'elra mo-

'al
e a eletnca a ter utilidade comer-

, a mesm t
'

a êst ,.� en rara em produção ain,
e 111es. .

.

O rpf 'd'
..

.e de "W�,l"l .0 �eICulo, que tem o no-

ge", mn CIty Bike', em, homena-
� ao

. ,
-

tern u
SPU 'inventor" Russell .. Winn

1 ln v 1 'd
" , . "

ô1lletro
e OCI aae máxima de 40 .. qui-s por hora e: l?'111,. ,raio de ação',de

.20 quilômetros por' cacla carga nas ba
terias .

-

E' descrita com� o méio ideal de
trélnsporte para mensageiros, para fazer
compras e p'ara ser usada dentro de fá
bricas, pois� é silenciosa, não faz fui'na
ça, e de baixo custo operacional.

Com exceção do guidon e dos gar
fos, o veículo é constnlÍdo em fibra de
vidro e, plás1:i'co. Para carregar a bate
ria; .bél.?+a ligar um fio embutido Ico�n ..

qualquer saída de fôrça. A carga é au

tomàticamente controlada e cessa as

sim que, s baterias estejam completa
mente carregadas;

leia antes o anúncio '�W''';''''''

da 3a. página
__i

Especialistas que mê pode consultar:
Dr. Otto Freusberger
Consultório: Casa de Saúde São. Sebastião
D.r. J. J. Barrete
Consultório: Rua Arcipreste' Paiva,
Dr. Júlio Doin Vieira
Consultório: Galeria Jacqlieline
Dr. Joaquim -Madeira Neves
Consultório: Rua Tenente.Silveira, 105

I'

I.

5.cnsseJ!� .

SIMBOLO DE PERFEiÇÃO, TÉCNICA Felipe Schmidt, 32 e 7 de Setembro 14
_'

-, ,

�----�------------�--------�-��.--------�

I\ORBERTO CZERNAY
'CIRURGlÃO. DENTISTA

, ....__
. IMPLANTE E TRANSPLANTE DE DENTES

Dentisteria Operatória pelo sistema de alta rotação
(Tratulúento Indolor)

PROTESE FIXA E MOVEL
EXCLUSIVAMENTE COM HORA MARCADA

EdÍfício 'Julietã conju�to) de salas 203
.

.

� -.'-.,-- - -.-_._-

lancha Vende-se
Ver.de-s� uma Lancha a Motor de Popa 28 cava

los - M�ca SIR Americana. l'rdar à rua Desembar
gador Pedro Silva, 708 ou telefone 2237 --- Coquei-
ros.

8.5.66

D'r. lucio �oricalves Uma
,

\ PSIQUIATRIA
(DOENÇAS MENTAIS E NERVOSAS)
I

I\ssistente da Cátedra de Psiquiátria da Paculdade de
Medicina de Santa Catarina, e médico do Hospital'Colônia
Santana.

Das ·15 às 18, lIoras.
Rua Victor Meirelles, .12

.-.----

REX-MA'R'CAS E PATENTES

LIRA. TENIS CLUBE
DIA:

PROGRAMACAO
,

14 - TRÀDICIONAL BAILE DA CAVEIRA
- 23,00 horas
19 - CHÁ 'BENEFICIENTE 'fSHOW MELIN
DROSAS" - 16,UO boras
21 - REPRISE DO SHOW REVISTA "ME
LINDROSAS" oferecidos aos Universitários.
23,00 horas,
2'7 - BaIle em homenagém ao Exército Nacional.

._..!..-_....._----"------ --'�.-

CLUBE DOZE DE 4GOSTO
PROGRAMAÇÃO PARA O MES DE MAIO DE 1966

Dia 7 - Chá em HOlTISnagem ao Dia das Mães Desfile de
IManequins da Sociedade que concluíram o· 1.0 Curso da
Professôra D. Léa Fonseca - Convites Cr$ 2.000. Início

15,30 hs.
Dia 15 - Soirée com iní�io às 21 horas ;-- 'Traje esporte -

Orquestra de Nabor - e:�dusiva do Clube.
Dia 22 - Soirée com iníç�o às 21 horas - traje esporte -

Orquestra de Nabor - excÍu,siva do Clube.
Dia 28 - Baile da Engrenagem com inicio às 23 ·horas.
Tôdas as terças e sextas feiras "CINEMA", '- diátiamen·
te "Curso ministrado pel? Professor,a D.. Léa Fovseca.

QUINTA PAGINA

.Nolícias do ·Baln9ario de Camboriú
"

•
-

�.,
,
'. .

•

,i :,,'
, •

(Correspondente CYZAMA)

ISENÇAO DE IMPOSTOS
MUNICIPAIS PARA NOVAS
INDUSTl4.IAS NO MUNICIPIO

,
Na última reunião da C�mara Mu

nicipal de Vereadores, assinado por 1;"0-
dos' os integrantes do nosso Legislativo
obteve aprovação unânime na primeira
votação, um Projeto' de Lei isentando
de impostos .municípais todas as indús
trias pioneiras que venha a· se instalar
no Balnerio de Camboriú.

Trata-se dum� matéria de vital 'im
portância, uma'vez que tal isenção virá
contribuir para a instalação de novas

indústrias em· nosso Município e tão 10
go seja o citado Projeto transformado
em Lei e encaminhado ao Chefe do .E
xecutivo ser sancionado. pelo' Prefeito
Higino João Pio ..

Desta forma, merece ampla divulga
. ção o mencionado Projeto para que to
dos os' interessados tomem' conhecimen
to, uma vez que a instalação, de urna in

dústria que não tenha similar no Muni

cípio, ser isenta dos impostos múnici

pais.
Em palestra similar no Município

será isenta dos impostos municipais-
Errt'palestra com o nosso prezado

amigo" sr. Prefeito Higino João Pio, fi
camas inteirados de que após a sanção
da Lei 'correspondente', procurará o nos

so Prefeito dar ampla divulgação da

mesma, o que ora estamos apresentan-
.

do em absoluta primeira mão para os

nossos leitores.

o SR. e SRA. Dr. Norberto Brand
(Eliana) próximo sábado reunirão ca-

-

sais amigos para um jantar íntimo. I
. Esta· a solução-PLANO DE VISAO; INTEGRAL
Eis como funciona.: .. .

Você vai ao óculista; A Cidade tem quatro bons especiaiistas.
(Veja a relacão abaixo).·

.

Consulta. Apanha a receita e manda aviá-Ia em nosso labora-
tório, com tO�a a garantia e tôdas as facilidades. do nosso
PLANO DE VISAO INTEGRAL, que lhe dá:

.

ir Credito imedialo.
*' 3 meses para pagar, sem qllalquer �créscimo.
,.. 5 meses para pagar, em plano lacilitadn.
* 100/0 de desconto, nos pagamentos à vista.:
* Garantia total de 3 meses, por quebra de lentes.
IMPORTANTE:. Podemos garantir estas condicões, até o próximo
dia 31 de maio. Decida-se agora!

GRANDE ANIMAÇÃO NO FUTEBOL
DE sALÃO NO BALNEARIO

.

DE CAMBORIU
.

Na quadra iluminada aqui da'lpraia
magnificamente localizada, vemos acorn

'

panhando o desenvolvimento do Fut(õ
bol de Salão' com a realização de [ogos ..
entre as nossas' principais equipes bem
como pelejas inter-municipais.

.

Quando dos últimos treinamentos

conseguimos anotar os atletas que inte

gram as equipes do Municipal (Barna
. bés) e' Casa Silva que são os seguintes:

Municipal (BARNABES), - João

Jorge; l\IIoacYr Cugnieri, Schlupp (Ta
naco), Acary.x.Iucelmo e Wilson. CA
SA SILVA - João (Bicudo), Adernar
Marcos (Noema), Lico, Jair e Valério.
Deixamos de relacionar os integrantes
do Universal por não -termos recebido
a escalação prometida.

A. mais forte equipe aqui da Praia
continua sendo a dos TUBARõES que
é composta dos melhores atletas das Te

presentações acima e mais o eficiente
.NeY.

Na próxima semana teremos ,a rea

lizaçâo duma sensacional peleja inter
municipal reunindo o 'ADESBAN", de

Itajaí e Municipal (Bamabés) desta
cidade.

NOIVADO LI�E,TE - PAULO CESAR

Constituiu agradável surprêsa o re

cebirnento da participação. de noivado.
dos estimados jovens Lizete e .Paulo Cé
sar, "ocorrido dia 23 de abril último, em
Rio do Sul.

.

A prendada Lizete, professora nor

malista, e dileta filha do nosso velho a

migo Henrique Jorge, veterano funcio
nario da DR? de R.io elo Sul e de sua

exma. espôsa dona Margarida . Jorge
e o noivo" nosso querido afilhado, é o

mais jovem Diretor de Broadcast do
rádio brasileiro, filho da exma. sra. vva ..

Erotídes Fiuza Lima, diligente Escrivã
do Crime da Comarca ,de IÚo do Sul.

Segundo tivemos conhecimento, o

grato evento foi condignamente .

come
morado na residência dos pais da noiva
C0m a oart'c-oação d= elevado numero
de nessôas da S relacões de amizades
das -conhecidas .e esÚ1Uada� famílias.

'Aos noivos Paulo César e Lizete,
almejamos um 'futuro risonho" e feliz
ao mesmo tempo em que .cumprimenta
mos seus estremosos genitores e agra
decemos a gentileza da participação eu

víada para a Família CYzama.

,CINE RONDA
Num pessmlO fim de ·semana; co

mo sempre, só sobrou um filme assisti...
vel e que roi o Festival do 'Gordo' e o

.

Mag,ro"; .. apresentando cihco história".,/:
Seu yalor é mais, histórico e de ator

no que concerne ao próprio Gordo e Ma
I

gro que por si só fazem o filme, imve-'
dindo-nus de vei" o· filme sob o âúgúlo
temático, pois o filme é cômico por ex

celência.
,E' uma comédia mais pura, ma's

original,. bem diferente das de hoje em

dia. ,

Eles trabalham cou). ahna, sentem
e aí reside o seu. maior valor. As'expres
sões características, principalmente, do
Magro, são os melhores momentos

.

Nada mais podemos ressaltar, além
do trabalho dêsses dois personagens
que mar�aram uma época n/o cinema co

média. Valor temático os Jilmes dêles
não têm, �as são muitos bóns como
um descanso' a�tíisiico.

.
..

"Os filmes que estão anunCiados até

agora 'para esta semana, não apresen-'
tám perspectivas de melhora" além do
mats qt,1.ando se tem anunciado para

domingo' um fib.'TIe' inqúalificável como

seja' "iA,Queda do Império R.omano".
A respeito do f1lme '100 mil dóla-

'.fes ao' Sól'� devo iiLi2íer' que não. -pasSbtí'
de mais outra droga. d filme passou-se .

quase inteiramen' e numa persegulçao
de caminhão pelo deserto ,entremeada
de pretensas 'comicidades, ·como seja a
destr\lição de um bar, e uma bebedeira
dos personagens.

Aguardamos que surja uma melho
ra . na programação·' e apareça perdido
por aí um filme da qualidade de um

Vidas Sêcas e 'de um Processo ou de
um Zorba. Temos notado que os bons
fihnes quando aqui chegam vêm perdi
dos mesmo, pois é tão raro o seu apa
recimente.

Estàva anunciado um fihne de Bu .

nel ·O.Diário de uma Camareira" e não
sabemos porque o mesmo não foi exibi
dQ. Gost.aria 'muito de sabei, pois isto
só acontece em geral com bons ,filmes. '

Parece-me" ouvi, dizer, que a censura

foi quem ando� se m·eten-do. Por que?

Jorge Roberto Buchler

------------------------- --------�------------ .�--..--------�-

Prefeito pi�aese quer
Nova Garuvauma

Tratando de interêsse do Municí

pio de Garuva,. no norte elo ·Estad�, estê
ve em Florianópolis o Prefeito Dorico
Pàese.

A respeíto da cobrança da taxa de
pavimentação que .a Pref�itura de 'Ga
ruva vinha cobrando e que tanta celeu
ma provocou, disse o Prefeito Dorico
Paese que a mesma é absolutamente ..

constitucional e que sômente á' suspen
. eleu porque recebeu a promessa do Go
vêrn� do Estado de ql�e terá os meios
necessários vara executar a pavimenta
9ão no trecho da estrada, que vai da se

de até, a fronteira com o Paraná.

Aliás êsse foi o principal assunto

qúe trouxe o Prefeii:p de Garuva' até es

ta Capital.

Frisou que caso o Govêrno 'não
cumpra com

-

o prometido a taxa vdIta
da é de movim�nto intenso, numa mé
d'a de 1.200 veículo:S diários o que dá
rá a ser cobrada, pois a estrada: rereri
bem uma idéia da- lmportâ'nciâ que as-

sume. São 7 Km a serem calçados a pa
ralepípedos sendo qele a taxa dará Ulna

receita estimada em mais de três mi
lhões de', cruzeiros por mês, estando, a

obra prevista para mais, de 15D 'milhões /

cle cruzeiros.
i

.
.

Nesse' se-l.r \curto' perÍodo ': Çle inanda
to popular, poi�, assumiU a Muriicipali
dade em noverhbro' do: ano 'passado ',' o
Prefeito Dorico Paese tem imprimindo
uma diretriz dÍnâníica e eficiente refor
lnando escolas e conservando as estra-
das.

.

Ressaltou o Prefeito Municipal d�
Garuva que atualm'ente a Praia de Ita
puã é ur:p dos maiores balneários do Es
tado, contando com três bons hotéis,
sendo aue só de Curitiba são mais de
onze m�il contribuintes, possuid�rE;s de
terrenos, esperado qüe até o fim dêste
ano tal número se eleve a 22 mil. Um
nôvo hotel, de doze ?ndaÍ'es, es+á sendo
levantado e a Associacão dos Servido
res Civis do Brasil iniciou há pouco sua

.

grandiosa sede praiana cujo investimen
to' alcançará muitos milhões de cruzei
ros.

to já e$távpr6videriçiàndo no cálculo do
'Reájustarhentô das Aposentadoi"ias' e

Pensões', de acôrdo com os nôvos índi
ces determinados pelo Ministério do ..

Traba.hho e Previdência Social. Os ín
dices são os seguintes: 2,9 para os be
nefíciós iniciados até 31· de dezembro
de 1964; 1,70 para os concedidos eni ._

1965.� I

.

Podemos .'adiantar que o reaj�sta
menta, 2. partir deste ano, será feito a

nualment�, a .fim de evitar que benefí-
cios ,baixos sejam pagos aos segti\-ados Agente Oficial da Propriedade Industrial

da providência social.
' Registro de,·marcas, patenteS de invenção nomeS comer:

Assim, velhas aposentadorias terão ciais, titulos de estabelecimentos, insignias e frases de pro

que ser pagas de acôrço com o nôvo paganda.

reajuste, que será em bases bastante Rua Tenente Silveira, 29 - sala 8 - 1.0 anqar - Alto da

razoáveis para todos. Casa Nair - FlorianópOlis - Caixa Postal, 97 - Fone 3912

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Reso videO problema , .

�� 1�1'1 �o em todos os Páreos com seus Próprios Barcos
Em ronda pelos clubes deu tudo de si e ei-Io em

" .

que domingo estarão dispu- condições de disputar a

tando a supre-nada do re-. prova inicial do certame
mo barriga-verde, estivemos que polariza as atenções
'n"eoll.tf,m, no galpão do·' jo� atíccíonados Gostamos.
-:;VTBE NA,U'rICO R,Ii'.-' e "chegamos mesmo a ficar

'Y'\'U:E'.o, depcís ce ter oh- surpreendidos, com o traba
�en'ado os tte_'.nbs de ;v;�-, /'1-10 executado por. Ibàrr?
',,� ';ll'rni"ôes do: clube de 'J. "Celso Ramos Filho", j('
°er';'tEl Atdo . .luz e clube ?/ri" ccndiçôês cie; .dQIni.np' .

-J:"clltic .... 1?l"'!Íf'i"'CO '1'lfártinei-' concorrer como .' um' dos
"

.

r .

•
1 -'�''1 -.,....

C -�S�·· 't?:r nu''; r,
- �::nt;�111a sendo movi-

"

;p1-"1.'] r:t "118V? sede do 8,�;
. 'i.�("e�te' onde a habllidade

Fe-v<n""n�lr' Il-, a�fI-VO�

gV"":)(':>d'" eté mes

1'; ç'=r:l;""" tó�n':r.C)- C1f'3 gusr
l�i�E)es, .: PC;s .f"·t às �rime�
"as D.QtT S (1n '''l,ar{ 12" 6Fl
.

'"!-nnha Coo '5'. �1'""\��, fi CO�l:rQ�"'�

,hf:l e' in,t'·11.3 r S re-nadcres
em movimentes na baia
<ul, <;nl":2 sprãf' c"e'1,0,dos' 0<;
-ete 1)""308 otí=npícos que
constítnem o j:F'08"'l'll8.
sensaoíenal C�""''lnet,ição
»rõxímo domingo.

.

"4 Com" em Co!.ulições.

Joel Lange, nue lá se en

contrava, po.is é um dos
mais 01:'erOS0S diretOl;,es do
c, N. BTAC1CtuELO, levou
nos a observar os :últimos
retoques quf'l lbar"a esta"a

proceden,do nD "4 Com". Tal

barco, como se s8.be, foi
ur" ctns l'Df>5S spriamente
dpT,df'ir:'ldos n" e,p10s1Í:O "'3-

rifjr:ada no gP 1n1'\,o 'nrc)"ip0-
rio e iá demolido do Ria

chpelo nor oc""ião do P:'é,

Campeonato. Nêle, Ibana

-:-..
Wt' ')(il' eJ;f t::J"n,Qém

,1

do

t'.:ra' ooasiãb, ,JOr1?S ,iÚfo,r
mados que 'o c11:lbé:':que' tem
a presidi-lo o.' dr. Cel!?Q, Ra
.nos 'FiIho disputará todos

\. os sete páreos olímpicos do

';"1:rDpecnato ,catarlnéns� ,éie
fi.emo utilizando seus -pró
",'ias barcos. A explicação
veio ·logo:.o "4· Com" está

. WlJ:Y\O novinho em fp1p.'1·· e
o "Oito" já está sendo re

formado, 'D�da a premência
de tempo, Ibarra' explicou
nos que a grande rachadu
ra contida nó "Jurubatuba",
também provocada ,p�l'.Í ia�
mentãvef explosão 'admi:i
'r8ferida será envolvida em

Como se vê, podem estar

tranquilos os numel'OSOS

ndptos do C. N. RiachueIo
que o cluhe irá, domingo.,
tentar reeditar o feito do.
certame anterior, quando,
após tantos anos de esn�ra,
recuperou O· cetro' maximo"
da canoagem catarinense.

.
Fbnt�s dignas de. crédito

nos irífo'nmin'l, de qU$ o' 5'r.
presidente da �edei'ação Ca

t.'1rinlense de 'f''utebor fará
-

r','
realizar 1fm C011C'c1rSO

p€lrtivo, cabltndo ao ven·

a Imprensa

es-

cedor um diplomà � d� hon-
ra ao mérito. <,.',

'

,As :ba�e's dá, concur�Q ain
da sãci déseohlleddâifi_pela
imprensa.

-,�-

D1RETOR: Pedro Paulo Machado COLABORADORES:
t.übel't" ;"aha - Ma.'celu.;; :_ Deeíu liortulQZ1.

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

e;,rlfr,!ntar
deixa

. .

T �qu�ó
Rarada em nova disputa dO

título máximo ,'1gora em po-

a
der do boxeur japonês, dei
xará o pais, hoje, viajando
vila,aérea, fazendo-se acom

panhar de sua espôsa Ma
ria Aparecid'1, do filho do

"

1

União txpõ'e Troféu Que {onqui'sfou

OFERTA .DE OCASIÃO: Por motivo de viagem "torra·se'

tuna excelente área em ,Barreiros C0111 20 metros de frentr
e 65 metros de fundos, pm,lendo ser subdividido em 4 lot�l,

O ) O
"

..,.'
. d· ,.' 1 .po,r .somente 1 mi111ão, e quinhentos mil, cruzeiros.

RI , lD (V;A. - , pn- o .Mal':;iQÇ1r;t8" logo.' epOls c o

111eiro grande prelio intel:--:' jôgG- �n:�tor,n_ándo ·';.pá;rf-i �a ._-ci-
�

nacional:, da, série, programa ,dacle\ ,flu�illEmse: Qüârít�, aos 2 LOTES ,JUNTOS -' pró�jmo a Capela de Coqueiros. Lili

"Bugr,.e'". Ba'iano·. PO·d'8·ra' [.�.xc'ur·sl·.o,n'ar d'1 para a seleção do Br::tsii� jogad6�es"que .fica·rãÔ'para da vista panorâ�i�a. pos;;;ue'� Atet�eno fig�eira centenária

I [ será nO'l dia 14 (sábadoh h.s" errfrent�rio Chile" déverãü ' gwr calrQo e propno par:. resldellclll
/

de estJlo.
.

')
, . ,

.

--:. o,' ":: ,_�. \ ',\'" _.
.

.

" . ',' ", "":;'-.<

P:"6 'd 'C'" " "

.

21ho'fà.s:no.Est�rliodoMà:o'·'viaJar:,:":'·TTeresópolis'pái;a·'",,,!;;-';. "'�'''' .
' .....

, 'or' rama 05:" atannenses' ",' , "ra,canã/')contra o selecio��:,' ,a' Q,l
�

•. '.' :'1, apÓ�.d"iÚmo-' '�RA (,}PORTu�lyAnE �. Vendem,se
6 lo�e� Juntos �0ta,

Todavia, ,a mesma '.' "do d'o' P�ís de Gales. Nol;dÓ::<:;j·-eb',.fttih'Í:lo,�pbt avm�'�pltT:a- ando .28 metros�e ,f�e:p.te '-por 72 de �l1l1(los, com lmd�

ra�;�u�:o::h�:'u���: o'��� não anuncia as cidade!O���. lTIing9, dia 15, com iilí�i(j' sã'ú' '.:.P��llg,;e hQ�JÍeda:ndb;�é i vis�a pa�l()r�mic�a�'emi.,EÕfir'Alí�igO, com_ f�en_te para UUal

r.ealizando uma sene çle tarinenses' q1:le o Guarany marcado para. as 15 horas,. éil H'àte,l:�ue vÇ1.L ser 'd?sig�'
"

rua:. Local ld(',al pal'� co�struçao de l'�sldencIa de _alto ��'

partidas rio interior gaucho, da Bo,'1 'rerr�, estq�;á "se" €iii- 013 brasileiroR enfrent,arãp a,_' " lta.c1,O)� �4.:�;to:ta1ida(Ú�, " élà",to, /",b.a.,�:ltO. " '
- ----!.�

• deverá estender
.

seu.' giro 'bindd nem'·��., seus 'f�turos equipe do Chile (também
.. mi�s�p . Téçnica q_evei:á.,· e!3', U''='.I·S .

TE'RR,ENTOS
.

�
.. classificada . para o MUI).- tal' ,( présente rios' Cl,ors cote-

..� 110 B<tirro Campinas por 2 milhões I

pelo sul do' paí& atuaytlo adversários. ,
. "

"Cl'fóero'
' ,

-

. " quinhentos 'medindo 24 p0:t: '28 métl-:·os, A metade finallcia
também no Pa'raná e em ,\ 'Aguardemosl dia!)" no Estádio � Jos" viajap,do pará .São Pau: ':." '.

' •

Santa Catarill,a. Pompeu de Toledo", no MC1l- 1'0 no ç{6m,il1go pela �narihã, da em 12 meses.

rumbi. Para a 'partida contra. mas é múifo provã,vel. que
o País ,de Gales, podemos seja

' d€i�ignac1o um' chefe PREVILEGIADA
.

A-REA em, Bt>m Abrigo p'or somente doh

adiantar que é perisa-menió para �ficaf em Teres6).>olis',
milhões e cem mijo -r13 (l·e, frente por 50 metros de fundíl

da CofutsS'ãó Técnica trazer:
. e' oi.ltrà�':pàl;a'''' áCO'mpanl1�r '. a _ma 'José Lins :do ttego.'

os 22 jogadores designadps Os jdgadores qué' virão' 'pa-
.

"-

�0>Y1�nte- an6s. o Jantar dir6:- ra '(.};' c�'p.ltal bancieir..an'te,·' ,;'ÓLIDA RE8IDENCIA »or preço de ocaSIaO - Vend�
. J,j ,Rua Maria Júlia Franco casà com 1f9 metl·os quadntamente;de Teres6'polis para '..

'
. ,

.

I'
.

d.,8. elt1 terreno de 430 por sómellte 11 milhõe.s.

Depois de abater 'duas

veze�-ào Olímpico, uma. vez
.

ao Palmeiras' B uma vez ao

Guarany, e
-

contando com

3 'pontos negativos, resulta-'
do de três empates, o União
de Timbó, sagrou-se cam

peão invicto e por' antecipa
ção do Torneio Rolf KUne

.

rich, fazendo assim jus ao

Santa
�

Cat::ulna mais u-

ma vez será '.Jalco dos jQ
gos do' CR�npeom1t0 Bra:o:i

leiTo de Tênis Infanto Ju

venil e da Juvexltllde; désta

vez a séde 's�rá Brusque e

os jogos serão realizados

nas quadras d.) Clube Ban

deirante.
.Em 1961, êsse .

mesnw

Campeonate "",. foi realiz<:tdo
,em Blumenau, na\> quac1ms
do' Tabajara Tênis Clube.

Esses Campeonatos desen

volvem O espirita de luta, o

hábito da disciplina,. ensi
nam a vencer e a perder.
E' neSses Campeormte:;;

Infanto Juyenil e da Juven

'tude que parte do can'i,ter

de muitos foi formado, des
ses e'stá sendo e de outro

será. ,

O hábito dá disciplina, se

rá aqueJ,e que os orientàrá
por toda. a vida.

�
Nada mais completo, sin

cero e fránco C,O que O espí
rito de união e de ainiZáde

rumo
plástico ,'reSistente e leve, ' \. '.

.

!
pÓdendo a embarcaçãó, cor- Segunde se informa em
reI' perfeitamente os dois São Paulo,. Q pugilist! E'der
mil metros dn percurso J

Jofre, que dia 31 enfrentará
sem' receio de influir no ren

dimento da equipe que o .tri
pulará -no páreo prinCipal
do programa.

que, medrarn desses· concla-
ves,

Brusque� centro desporti
VO e industrial, be� aco:.

lherá, sem, dúvida, nossQS
esportistas . vindns 'de ou

tros. estados, como: Rio

,Grande do Sul, Paraná, São

Paulo, Guanabara, Minas Ce,.

,rais, Bàhi'l, Pernambuco,
Ceará e Brasilia.

Espera .. se. uma afluênCia
,de aproximadamente· 350 te
n�stas. ,

O interêsse é enorme em,

todas as Federações que nor·

malmente disputam êsse
certames nacional e a expec
'tativa, são simplesmente con

tagiantes', ,
pois; o conheci

mento que os desportistas
brasileiros possuem da or

ganização e da hospitalida
de dos c'1tarinenses e princi
palmente dos Brusquenses,
assegura uma presença que

. deverá ultrapassar os- cam
peonatos anteriores.

lder O Caravana
Após o desdo)Jramento da, Ar com 3 p.p.

terceil:a rodf;lc1a do returno

do car.'lpeonato salonista da
cid::de, eis cor:r�o se apre
sentam os clubes na. tábua
de claE!5iificação por pontos
perdidos:

'

1.0 lugar - Caravana do

. � I�( � itml·:·r,; �,,� �

O z,a8'u9i�'0 C€rtn} Nilson,
pertoncerte $,0 elenco do 0-

I!m:'(l:CQ, df'c iJ;1e c1eferrde
d mais O;) iS, ,t':'!ps, depois
(:e um periaur) em lítigio
QO'In o clu�e, acaba de acer

tar sua perm!mência pgr
mais urna temparaM 11(:)

.

éOnjunto campeão de 1964.

2.0 lugar � Doze e Juven

tus com 4 p.p ..
3.0 lugar ...- B'lmerindus

.,çom 10 p.p.
4.0 'lugar - Cruzeiro CQn1

�3 p,p.

AI no no OH inpico'
Note-se que o Palmeiras

havia demonstrado interês.
se em contratar o jogador o
mesmo ,acontecendo com O

Marcílio Dias de Itajaí, ',atra-
. \rés de sugestão apresentada
pelo, seu preparador técni·

nico, Aduci Vidal •

bonito troféu ofereêido
lo homenágeado,
Agora, 'a diretoria do clu

be unionense, vem de colo
car em exposição, o troféu,.
que irá enriquecer o seu a

cervo de glórias, num'3. das
vitrinas de uma casa co

mercial de B1umenau.

. VENTO, VEL�l E OCEANO,

\

. ;Francarr..ent.e, não enten

demósl
A "Volta, a Ilha", todos sa

biainos, seria á reg,'ita. mais
disputada do anQ. Não bave
tia mole. VeJlto� de diferen
tes : quadrantes: fracos ou

'forte.s, de$a#andÓ a pericia
nas orçàs ou, arrih'1gens,
'testando as ,brandais, ou a

.presteza elas campadas. As

Gorrentes ,si.1enciosas, se fa- ,

zendo presentes num alo de

perIgo, empurrando os ve-'

leiros
.

par,'l fora ou para os

costões ameaçadores. O

pampeiro revolvendo o mar,
escurecendo horizontes, car

regando de chuva o peque'
no mundo dos tripul'antes.
A calmar.ia mechendo com

os nervos, noS entregando ar

mercê ,das correntes, irri
tando a m'1rujada que es

gota todos re,cursos no afã
de dar impulso ao barco

prrguiçoso e indiferente. A
calmaria mata o movimento.
Tudo para, e quieta, a noite
envolve Q mar estagll'1do. O

de!:1portista sente-se arrazt],"
do! Acabou-se o impulso.
Sobra a�enas um alerta, u

ma espera que aborrece i{)'

cansa. Mas, senhores' leito
res, isto também é parte
intrínsica. de uma bôa rega
ta. O bQI?J v.e1ejador conta.
com êstE! dj,ssabor. A cal!'
maria também faz parte do
rol de oostácu10s a serem

vencidos. Ali,mais do que
nunca, ,se faz mister Ia per-t
severança, o bom humor e

Q entusli1.smo. E a' calmaria,
foi a pr0vocação. que acom·

panhou. a maior parte do
perc:Lll's9 da clâ$sica "Volta.
a, Ilha".. Duas tripulações
toparam (;) desafio e trans

puseram o abstácuio. Outras.
duas, .entregaram�se desistiu
do . na, prir-q:eira, et;apa" e:mpa·

nande o brilho' da vitória.

Yara e MedôÍlho teimaram

Anita e S. FernandQ regres.
saram ao: PÔFto sem 0, gõs
to da conquista. Diga-se de

passagem, .ao, Anita! .erfl.m

apontadas as· pessibilidades
de vitória em . tratando-se

�le embarC!ação' que muito

bem se conduz em .. ventos

contrários. E houve nordes
te. Caiu mais tarde, obri

gando, ,aos concQrrent�s 'a.

habilid'1de das bordejadas
ora perto ora fora da cos

ta.
Não! não compreendemos

a desistência. Podemos quan
do

.

muito· desoulpa-Ia mas

mesmo assim não se' justi
fica. Como.· pretendermos
regatas de oceano se não
nos

\ dispomos a enfrent,'1r
com "raçfj," todos, os obstá
culos?

",'.. .•

Não. se perde quando se
.

disputa porque nies,mo o

último colocado, ao fim da

raia, rejubila-se ao -ter so
brepujado ,todas as adversi
dades e perigos. Realiza-se
o esportista ao término da

competiGã,o quando demons
trot1 aos outros e a si mes
mo ..aue dentro.·do homem,
a divindade. da conquista é

parte integrante de� seu ser.

Os louros ao prImeiro lugar
e o júbilo a todos os concor

rentes.

Ca.dq bom navegador.cada
velho marinheiro, tem por

obrig-acão identificar-se com

'a valentia de, seu barco, E-

}e tr�ns'borta em seu bô;o,
o mêdo, a cpragem, as ale

grias e as decepções. A mão
que agarr.!l o timão deve ser

decidida' e arrokante.
Parabens aos vencedores!

P.arab�ns aos que souberam
lutar até o fim •

,_. __ . ,�J���

I

Maury Borges Gilberto Nahas _' Divino Mariot

______ . .--: ._,"---0---

'.

.Je 8,
. ra

casal, Marcel, de seu pai e

. treinador "-.,Aristides Jofre,
de seu "sparring" José Se-.
veriano e do l'manager"
Katnelson.
, S'egl�ndo a mesma infor-

mação, a 'forma física' e téc
nica do "galo dé, Ouro" é
a melhor possível e desta
feita não precisará lutar,
com o problema. do pêso.

• f

pe- Primeiro Amistoso Infe-rnacional da

S�'lecão Brasileira será. Sáb�do
. ".

.

,contra o País de Gales

UtHmas do Espode BarrtgatVerde'
", ....,., "

A diretoria do Guarany,
.

chefíar a delega,çãé{do Olím

pico que .i:l��teve na, cidMe

de Lajes enfrentándo ao, In"

ternacional, na festa do�
campeões programada . pe

los mentores do clube colo

rado da serra e cujo. resul
tado foi um empate de Ix!.

\

xxx:

Retribuindo, a visita do 0-

límpico, o Internacional. esc

tará se exibindo na noite da

próxima quinta-feira, no es

tádio da Baixada, em Blu
menau. Domingo, o clube

campeão do Estado vai en

frentar ao Almirante Ba'rro-'
so' em Itajaí.

xxx;

América e Caxias; deverão
discutir as datas para a

realiz,ação de uma série \de',
:partidas "melhor de quatro
pontos". Todos os demais
detalhes já foram acertados.

presidida pelo sr. Newton'
José Garcêz, está se movi"
mentando .

ativamente no
.

sentidQ' de organizar a equi
pe que estará d'isputando o

título da La divisão de pro-
fisSionais:" �

'4 xxx

'o' atacante Vadinho, que
estava no Paula Ramos aca

ba de ver seu contrato· iin'

dar:se com a agremíação
paulaína, devendo transfe

rir-se p'ara o Figuéirense,
de .onde recebeu_ convite.

xxx

Continuam, os clubes da'

ill}a .a. treinar assiduamente;
com 'vistas a regata válida

pE)lo título estadual, marca

'da para à manhã do próxi
mo

.

domingo, na raia da'
baía sul. de Florianópolis.

xxx

, ,Coube ao sr. ,João Silva
;.ir '

CONFECCÀO E CONSERVACAOde PAINÉIS
EM TODO O ESTAfX)

.

A Vitória dó Padre Roma
Sôbnf'.9';'�;a,dàno

'

'.;:,.� > }II"_.
Por LÇR,:--' Jel1de sensacionalmente Ul1la

'. 'penalidade, 'muito bem Co.
Jogaram quinta-feira à ,br,ada pelo' avante

_ TalUino
noite no Adolfo Konder, COc' (\0 M;ariano. Pari:!: ::J.. seguIída
mo preliminar do jôgo en� .rase, a, equipe" do Mariano
tre Figueirense e Barroso

.. -: SUQüJ de Produção, e,. cOm
de Itajaí, os conjuntos do

.

a expulsão .de Jaceguay do
Padre Rqma vesus ,M;a:ria-,. Padre :Rolua,: 110tou-se, en,
no, cujo placard ;final, Wre-" 'tão, a .total. suprem'1cia ,do
sentou 2 tentos, para 'cada onze rrrariario, éUlminando
lado.

, .'
,.

,com. o seu primeiro tento
, O..prélio em si não chegou « empatando a ,partida, Co�
a agradar, dado, exc1u1;liva-· 10 elementos o ;.!'adré RotUa
mente, às más condições em ainda conseguiu? sustentar a
que se .encontrava o' gra-" pressão' adversáría, l'lã�, p�
mado, mesmo' assim, to�' dendo, entretanto, evitar o
dos os [ogadores': prooii- goal de desempate, qUe Se
raram se esforcar 'o rnáxi- dçu,ao$ 30 m�niJtos.:��o-npa,
mo dentro das' quatrp. li- gar das luzes,' DeÜl�ria,c�
nhas. O Padre Ho.má iniciou ,bra�do rn,agistraJim,ente u.

hem, çoristítuíndo-se qu�se mil penalidade máxima COn
I

,
sempre como clono' das, a- seguiu novamente igualar o

ções 'durante a, primeÚ\à ra-. marcador, . )lJstelie. assim
se,

.

oportunidade em que '
. cón�titüicia: a eq1.j.ipe, do

surgiu o te)1to inaugural' do ,i:Padre H<;>ma:; SílvlQ, R�na.
placard.v.através 'oe Al:i; a-; to� Sérgio, Oriésimo e Jo�
pós sofrer duas penalidades� ';, gu?y;' Gnb�rt0 e DemaÍ'ia'
visíveis. '

.
. .

'iltÚirio: 'wÜson (Rocha), A:
Minuto� após, o arqueiro . ri e Adilson.

padrerrnmense Sílvio de-

-------�--�--------------- .. - --------_

IMÓVEIS
COMP'RA E VENDA

CASA COMPRA·SE. Em bum estado de conservação, , com

tI'P'i' dormitórios garagem � demais depend"'ncias, no C1\

tro ou inlcdiações. Pága.s::: até trinta milhões em ,eondiçõrl
a combinar.

I

,Mj.�GNIFIC� TERRENO ,OJMERCIAL - No cruzamenll
.

da nm' F)íhtjo Adu�ci, com Wla<;hado dQ ASSIS, passagem o

'1,>rigatória l'lara quem' vem oU v:a;i 'para (, Estreito com ClI

,cá �le .dois inil metros quadr�dos apenas 6 milhões finan

ciados.

TF.RRENO _: na ��a 'Wàldf:,màr Ouriques - rua que li�

capoeiras ao Estreito sõ:n:ente dois mUhões em até 10 J1)1

ses!

CASÁ DE PRAIA - yende.se em Itagltaçú, Coqueiros, cO

liíld� 'vjsta panorâmica. ,C�a de Material tamanho ide�
llém grande 'nem pequena,. contendo 2 quartos, living COpl

c�inha, banheiro -completo. Recéul construida�

VENDE-SE a Rua José Cândido da' Silva 350 - Estreito'
Uma casa de �a.deira antiga, rua calçada; com casa de JlI�
deira nos fundos_ Terreno de 10x37 metros. Quatro nu

lhões e quinbentos mil à ,is�a on ClllCt> milhões a prazo,

TERRENO NA PRAIA DA SAUDADE a cinquenta JIII

ti"OS da praia,. çom água, ilumlllação pública, fundoS P

o C,ondomÍlliQ �Notmandie; 10x27 metros, Dois milhões
vista. Financia-se.

srflO EM ITACORUBI. -- Na rodovia qlle vai a Cana
ias, 1 quilômetro após o cruzamento da reta das 3 pon
com. ótima casa de madeira, com Ínstalação sanitárias
a-lvenatia e garll�em, 6 mil metros quadr;:tdos de terr·:
Apenas Tres milhões e' meio à 'vista. Vende-se aindaao
do um terreno com "O mil metros quadrados, com 50 J1Í

tr.os de frente llàra a estra,la geral por dois milhões à (

ta .

TERRENO 'NA RUA ODILON GAL0TTI _ 12x40 mts,.
pequena casa de madeira. Um milhão e ojtoceiltos à

ou a prazo à combinar.

DIRETOR: DR.,WAL'fKP. UNIÍARES
RUA PERNANDO lVJ:ACHADO, (l .. - FONE 2.1-1::: �
EXPEOIEN'l'E: Das 8,30 ::'s 18;30 'CNão fechA pariJ alJ1lo
Inclusive aos sábados e feriados
Aas domig'os aie'nde-se pelo� fone 23·41

>;, ''I

nua'Desembargador Petb.'o Silva, .. 196,

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



ais Canais d
"""" "'"
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para o Brasil

WAHINGTON Cons-
tance Baker Motdey, a pri
meira negra nomeada juiz
federal para o distrito sul
de Washington, de 44 anos

participou, antes de vário�
.

processos ligados a 'co�qU:is
ta dos direitos civis para os

negros,

EI0, 10 COE) -, O satélí-
.

te "Blue", dos que-será lan
çado em

'<
agõsto ou se�em- \bro dêste ano; vai,' garántír.

ao Brasil sessenta novos ca
nais de comunicação pa�a
Tádi� e televisão a serem u

tilizados e distribuidos pe
lo CONTEL e EMBRATEL,
em combinaçãg com a fir
ma "Page Comunícatíon In

corporarted", dentro do pro
grama de financiamento .do
BID.

stadOs Unidos tê!11 Juíza Negra

ateria] de construção

Entre êsses càsos, . figu- O técnico John Arn(J'!!!!, ea-
ram os incidentes 'que ter- quela ernprêsa, 'que veio' .ao
minaram com a admissão Rio, acertar detalhes da íris
de James Meredith, o pri� . talação das estações recep
meiro estudante ne1'1'O na, toras locais e cs materiais a
Universidade de Mississipi, serem empregados, infor
em '1962, e outros casos, se-· mau que o "Blue Bird" terá.
rnelhantes.

, _çondições para" acnrríutar
. mil canais de l'a<ijo e . Ty,
inchrsiva em côres, cabendo
a0_: !Brasil, sessenta, caaaís,

;\ proposta de juiz federal
nos Estados Unidos é feita .

diretamente pelo. Presid.ente·
e -confirrnada pelo, Senàdo.
O salário é de 30 milhões: de
dólares anuais. (Nova).

" QlJànto à lcic�lização: dq_s
. estações receptotas, o técm
co

.

nórte-amertcàao :diss�
.que Já sabe de antemão que
o Rio de Jarieírd está exclui
do, pois' a área. :doeGB.esfá
saturada de cariais e iss6.�:
trapalhará a captação

.

dos
sinais transmitidos pelai' sa
télite, O "BIite Bird" perasá
230 quilos e seu runcíona-";
mente é de tempo limitado,
com quatro baterias aciona
das por raios solares, '

-- ... __
c

•
__ .. .:.::_ ��

• #
", .. �.- ..;•• ,

E, além dos 10 meses de prazo, você tem:
Preço de à vista, para pagamento em 30 dias.
Descontos especiais para as compras' à vista.
Sua inscrição no cadastro de crédito, bastando
para 3711. ' -

Serviço de entrega a domj�ílio, fácil, direto e

Lin
ária

em

copa

"

. I
,

Os Ministros de Estado dos Negócios da Agricutura e

da Fazenda,
Considerando, que o INSTITUTO NACIONAL DE· DE

SENVOLVIMENTO AGRÁRIO - INDA -r-r- ainda não se a-

cha suficiêntemente aparelhado para receber e controlar
as contrtbuíções que lhe são devídas por fôrça da Lei x.o
2.61:1, de 23 de sétorríbro de 1955, e de acõrdo com o dispôs
to no Artigo 117 da Lei x.o 4.504, de 3D, de novembro de

I:1964, resolvem:
'

,

.

N.'o 140 - Autorizar o recebimento até o dia 30 de [u- I'nh.o .de 1966, sem. quaisq_l1er . outras, p�n'llidaà:es, Inclusive' 1'1 ,

novas multas de mora, oas importâncias devidas ao, IN& .> ';:c';:;�io;""$�:,,""�'===========
TITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT� AGRÁRiO I';: , .

_

- INDA- - que devem ser recolhidas nos exatos têrmos,:
do Artigo 13 doa Lei x.o 4.662, de 29 de novembro de 1965.

.

.
Juizo de Direito da Segunda Vara CíM

Ass. Ney Braga - Oetávío Bu.1bõ(>.s .

vel DHSfa Icmerca Erli'tdl de Praça
Com o Prazo de Vinln (20) Dias

O Doutor DALMO B A.STOS SILVA, 2.
.Iuiz Substituto da la. Cincunscrição Judiciá
ric-. no exercício nIano do cargo de Direi+o da
2a. Vél)'? C[�,;"J ;j" C"""ar,-::a de Florianópo
Fs, Estado de Santa C2.1:arina, na forma da

Q!I�fTORIQ! ACAD�E�'LC;.O DJ4L1Yl*;,
M'l)fLLM�NN'
ELEITA E EMPOSSADA A' NQVA DIRETORIA 'no' DIRE-.
TÓRIO ACADÊMICO "DJALMA iVlOELLMANN" IJ:-\ F'ACUL,

•

DADE DE MEDICINA

Em eleição realízada em data de 26 de abril e posse e- .

fetiva·. no dia Lo do mês em curso, ficou assim constituída
a Diretoria que regerá :JS destinos desta entidade no pe
ríodo 66/67:

. Presidente -::Bruno R. Schlemper Jr.
.

Vice-Presidente - Antônio Luiz Moura Gonzaga
Lo Vice-Pres�dente, __: Nadjo Nairo Mascarenhas

Secretãrto-Geral - Decio Brunoni
1 ..0 Secretário � �alduinQ Geraldíni
2,0 Secretário - Massahiro Oga
'Tesoureiro Geral - Osmar Creuz '

i.o Tesoureiro - Tullo Rogério .Víeira
,2.0 Tesoureiro - Manro Luiz Vieira

,
..

VISITANTES-
DR. TIMOTEO BRAS MOREIRA

.

;Ptoriedente ,da cidade' de Mafra, encontra-se em nossa
Capital; ó sr. Dr. "Timóteo Brás Moreira, Juiz de Direito da
queía ,comuna:

.

,

DR;' CAÚ)S . GOMES'DE OLIVEIRA

Encontra-se em nossa cidade, procedente do município
de Barra Velha, o nosso prezado amigo Dr. Carlos Gomes
ele Oliveíra.

.

Aos ilustres visitantes. O ,ESTADO, nesta oportunidade'
deseja-lhes feliz estada na Capital.

-----�-�--'--'--------------

EXCURSÃO A IrAJAI
O Cruzeiro Futebol Clube, do . Bairro da Agronômica,

por intermédio de seu presidente tem .a satisfação d� con

vidar os associados e acompanhantes do citado clube para
..

uma excursão de 'carater esportivc, a -cídade -de ltajaí, .no
domingo próximo. dia 15.

.�----�--�---�----------------�------

VENDE-SE
Vende-se um automóvel Aéro Willis ano 1962. Côr Prêto,

de uso partíeular."
.

Tratar com dr. Edgar Estêves --: 119 ,D�R<;Irt.a.mentQ de
Saúde-Püblióá,-nõ 'Horário -daS-7.3Õ, às 11,30 bs.:

'

meses' .
,

o
,-

D.

:INSTITUTO NA,(IONA� Df
OESENVOlVIMIENTO AGRÁIRIO

- INDA -

PORTARIA DE 11 DE ABRIL DE 1966.

ARTIGO 13 DA LEI N.o 4.862, de 29-11-65:-

"O contribuinte que, até o dia 31 de janeiro de 1966

_(prazo prorrogado até o dia 30 de junho-do mesmo ano), .

efetuar de uma sõ vez, o .pagamento de débito fiscal que
deveria ter sido liquidado antes de 17 de julho de i964, go
zará da redução de 50% (cinquenta por cento) d'l impor
tância das multas devidas, ,bem como ficará dispensado
da Correção Monetária do valor do crédito da União, des-

.

de á sua constituição até a respectiva liquidação",

Florianópolis, 9 de maio de 1966.

CLODORICO MOREIRA

Responsável pela Delegacia do INDA
,

'

Mo Ilt e p i o
. ;

telefonar
\

rápido.

�l
ATUALlZAÇAO

�
CONSTANT,E· �
�'00.

Garantia
dlt.
Oualidade

Milior
Variedilflc

Maior '

Facilidade

da F'a m i I i a,. \
, ;

.

,,--.

Militar
INFORfio1t\ÇÕES EM FLORIANÓPOLIS COM O CiW: NILTON MATHEUS.COMUNH':JiDO

Ar, to-
'

nte .

rIa comunica ao público em geral que se encerrará, a 15 de maiQ do

Posel7:�-:�p"�ieriv��ente, .

o �razo para. in��S? d�cosócios em sua Divisã.o
n1 Pensa0 EducacIonal com L'>Cl1Ç�,o da JOill. regulamentaT.

l'ôrh AI- '. '[ ",
'I! :Tê, 15 de' abril de 1966.

OU NO ESCRITÓRIO li RUA TIRADENTES, N.c 64, DAS 9,00 AS U,30 E

'H,Oíl AS 'l'í',OO ,HORAS.

DAS

13.5,66.

Setilna página

ÚMIDA OU SÊCO,CARREGAOAS - UM PROD.UTO.F'REST,O,l ITE

-..,....----_..;.__.--�-. o

- • ,

.:.

V'E-NDE SE
,APARTAMF.NTO ·NO ÉDÍ'FICIO EDUARDO (Pra-
'ça Getúlio Vargas) ,

.. .

,

'----,-_._- .�<-,---" • -- , .... _

'Curso de Bordados Finos
Contínua alcançando sucesso o "Curso de Bordados Finos"
com as famosas e modernas linhas Varícôr. Nas grandes
capítats como São Paulo,'Rio de Janeiro e .Pôrto Alegre" os

cursos de bordados com essas belíssimas linhas, funcio-·
nam sempre com elevadíssimo 'númem de alunas.
Florianópolis que sempre está em dia, com a mida, possue
também o seu curso com as linhas Varícôr, Novas aulas,
recentemente traztdas de São Paulo e Pôrto Alegre, estão
sendo ministradas pelas professôras do referido cudso.
As Inscrições continuam <,bertas na Casa Pôrto, O Curso
funcionará também à noite..

�----.--

,SARDINHAS EM OI�EO, CDME5TIVEl

SOL
Ifas boas casas do.ramo procurem :lardi'l
n�as SOLHA!, um ptodutD calarinense I

par.a�1ll"hl!arcado -11\lerliacionaL
.

- ;'i<:.' .-;�,. ',' •

""".$;,"�.
.-t:

lei,
I

FAZ'SABER "r"c: r"l�> o nrE'O'''nte edital dê praça com

o pr8Z0 de vint2 (2'1) d;"s v;rem, ou dêle conheci-
\ 1"'lP:'11';; tiverem, que no rliél. :iI <18 maio próximo à.s

J 4J1O horns, (> �" ...t?jrn r10S 'lur]itórios dêste Juízo, à

rua Vis�(m(le r>' ()11:l"O Pr,o,.(>, n. 57, trará à público
pregão d� ven:1:> " 8Y',.·... '-'''tA''8.0. a qUPn1 rn�is ijpr f' o
maior lance ofrTPcpr. s'�bre avali<w?lo de Cr$ 2.000.000,
de b'êm ab2;x0 1'1'""·",.,-;j,,, nenh01'ndo à NTT...O AN
DHAD'P.. n<1 ,:>n-n r"-�llFva 'lue lhe move ERNESTO
AMADO VIETP.I\·

'Vma casa ,,' ., '."c,
• �",.. r""'l Hprlue.s, n. 145,

no Estreito, 2. subdjstr!t� r1,.,'" r'l:�ital'e seu respec�
tivo terreno com a área de 300rr2".

E, para q:ue chegue ao c;onhecímento de todos,
mandou expedir o presente edital, que será auxa.do
no lugar de costume e 'Publicado .na forma da lei. Da�
do e passado nf'sta cidade de Flo:�ianópolis, Capital
do Estado de. Santa Catarina, aos quatro dias do mê5
de maio do ano de mil novecentos e sessenta e seis,
Eu. (a) .Tair José Borba. Escrivão. o subscrevo. (a) ,

Dalmo Bastos Silva - Juiz de Direito. Contere com

o original

,JAIR .TOSE' BORBA
Escrivão
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ESTATíSTICA
Por ato do Exrno. Sr. Governador do Estado foi

designado o Sr. Francisco Furtado Maia, Diretor-Ge
ral do DEE, para, na 111J:�, idade de Delegado do Estadô
de Santà Catarina! participar dos lrabalbo� da

'. XXIJI
Assembléia Geral do .Conselho Nacional �de Fs�:atís(i
ca, bem como' da Comissão de Tomada de Contas do
r�ferido Conselho, cuja instalação dar-se-á no '�)Tóxi rI: I)
dia Ll na Guanabara.

-

..

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

acariDi apela p'Of
áúde pÚblica

.

.

Falando da tribuna da
Câmara, o deputado Pau
lo Macarini teceu consi
derações à mensagem pre
sidencial do projeto que
visa a estabelecer normas
gerais para a instituicão
e execução de Campa
nhas de Saúde Pública,
com a participação do Mi
nistério da Saúde, Acen
tuou que o problema do
.nbastecímento de água, a

que o govêrno dá gran
diosa ênfase, não' se coa

duna com suas declara
ções no tratamento que
vem dispensando às ques
tões pertinentes ao Servi-

,

ço Especial de 'Saúde Pú
bl�ca, o Departanlento
Nacional de Obras e Sa

neamen�o e aos demais
órgãos que 'ctlidam da
execução de projetos de
rêde de áb,astecimento' d'

O' governador Ivo Sil- ,'8. PI\ULO,-lO (OE) -
veira 8caba de assin,ar ato A..tr{ll1Srerência de ca:te

pelo. qual. ó senl)9r, AntQ. _ 'gÓri'a Wa ,:arligos . do ra

nio de Pádu,a Pereira pas mo dos aparélhos cirúrgi
sa a exercer as\.)unçõps �(lS e.<'t-Ç.-s<> c0n,,1it1,.lindo
de Superintendente . do .' "C i' "" '0·'····

� c''"' •

1"1"":.:1 a

G2:1fnet� da Sec;etarra Jvl,'",•.,>'� """;,;'" .. 1 (1";:"
do Oeste nesta capital.

.

há 20 '�:no"s '�r)i �i;ljei�da
\

..

em SP '" d,csde então su-
O' novo SuperÍl'ltenden- pr�u:\tôdas a� �eccssldades

1e, Que substitue'" 'o dr. medIcas' hosbltalares do
Jfl.coh Nácal, já vi�'ha rPres País. ;S:egund� os diretores
t3ndo rd,:,vantes sen�cos, da J\ssociação BrBsileira
àquela Secretaria, de;de da Indú'stria Médico-O-
sua instalacâo. como : Di- ,. �ontológJc?,' a ameaça

Foi sancionado }lelo Pre·
i

' reüir de Acl.minist:t�ção. tbriui_se' 111a1s grave e11.

feito Acueio Santiago o Pro:.
.,

f�lce' do propósito del�10ús
jeto aprovádo pela Câmara O a to ,do gov�rnador trado ,pelo governo em

Mtinicipaj que' autoriza a
.

Ivo Silveira reT}ercutiu de facilitar 3. importação ma-

Prefeitura a abrir concor' .'
.

. f"
, ,

1"
. . ".

'

.. nlanelra avorave. nos;:se- C'C8 (lhoS arti,?os que aqui
· rêBCia pública para a: com;. tores l�gados à iirll1.1ihis- sGü f�bncados, o que, tor
trução de um re,staurante tração p}Íblica, beri1 coü;o pilria' di.fíc;l U'1:a compe�
no. morro da Lagot dá Con- na região de jurisdição" tição pOF parte das em

ceição em terreno. da Mu· da' Secretaria dó Oeste,' prêsas nacion,?is. O desa�
nicipalidMle, A nova I�ei se· onde' o sr. Antônio de. Pa . 'parecimento dessa iildús-
'rá pltbli.cada no n�ário 00·' duà Pereira adquiriu '�íe� tr;a i'''lplic:O''',á na c/acHo
cia1.do Estado esta sema· . vado c'm1c0ito nó' exercí- dr, .,,�,.;;" :"-hl�ma soci�l.
na.' cio'de luas ftüições. A() PARAGUAI

agua.
FALTA DE
RECURSOS
Acentuou o deputado

Pa:q10 Macarini, que o Mi
nistério da Saúde nãô te
rá recblrsos pàrà aSsegu
rar" em 1966, os� pagamen
tos a. cal'go do Fundo de

C�ã1(:@rr�ntia
par� conslruir

ela mí.<bli(H 'fo! hab:,vlo )1e·
la Sectetaria Excéu1iiva do.

.

PLADEM pata a construo
· ção d.e }6 s'Ila·, de <1Jlla no

interior eta Ilh'\. O nrimeiro'
.,

,eríHal foi. ;'t·nu!arl.ü é o se·

gundo 'dá um prazo at�. às
17 horas. do próximo dia 20

para' a apresent'ação naque·
,la Pasta Municipal das pro
postas :gara estas 'conlitru··
:'ções.

Secretários
tomam

OS 110\;.OS Secretários do. ,

Go��êrno, nas pas'as d'o
Trabalho e da Viaçã'o e

Obras Públicas, tomarão.

l?os�e às 16 horas de, lJo,jy
rio Gabine;t�;. de Desp"chmr
do Palácio" da Praça XV,'
em ato presidido pelo Go·

,fer�fldor I, Ivo Silveira. Os
li

"

;,

í'J,_

srS. João
,'.
Paulo Rodrigues

t1'ràbaIlw)' e Lourenço Fad.
ro (Viação) pertenciam aos

quadros políticos da' extin·
" , '-.

ta UDN e ocuparão' as va·</

gas dos srs. Hortêncio Pe.
reira de Castro, já designa·

· do para a llresidêncía da'
COHAB-SC, e Haruldo Para
nhos Pederneiras;. que des·

"de .o Govêrno Celso Ra·
mos ocupa o pôsto ..

As s istência Hospitalar. tíco vamos encontrar no
Disse que o Ministro da Ministério de Víacão e
Saúde acentuou em re- Obras Públicas, através
cente entrevista que 1966 do, Departamento Nacio
seria o ano da s?úde,' o nal-'de Obras e Sanea
alio hidráulico, pois se-' mep.to. Continuou dizen
riam construídos' cêrca do. que. "a pretexto de .es
de 200 'sistemas de . rêde Úlbelecer-se' um sistema
em t�do o país. "Mas

.

a prioritário para execução
realidade é outra, uma dêssr-s. �rrv:ç·çs· de r'&de
vez que .adota o governo 'de abastecimento de. á
um plano de econernia ", gua, de Sé1:Jpn'Olento e de
que reduz 'praticamente a -barragens, houve,i um pla
nada as .dotagõE's orçamen no . d� -ecónomia, também
tárias eClDsi,'n'<!dr's ao Mi-" de 70%."
nist{'J:io ó Saúrl' . e de' ];{EÇURSOS'SO' NO ',
VÍação eObras Públicas", SEGUNDO, SEMESTRE
FUNCIONARIOS ' '.' Mlacarrni: d is se q '.le
'DESCRENTES ' "êsses (bis órgãos' o

ContimlOll t:1izl"I1rif' nl''' Departamento'
.

Nacional
"os 16 bilhõe� e 85 mi� d� Obras .e Sanea�ento e

lhões, c o 11 S ig nados no, a ',Fundaç�Q q�. Serviço
SESP' para' êstes serViç,óti "Espee�al' de Sa:úde ·Públi-
em tôdas ilS Unidades :c18, ca·'·:"", n�o �o11taiã� com

Federa��o, foràm redu�:- l'E!Cu,rso,S .ar}tes 'do segundo;
dos para cêrcç;' de '5', �i·, ser;xestre· Não 'terão, em

lhões' e 500 mi�õ�s cl� (;QnsE7,quênê�a, çondições
cruzéirós. Disse que ""esta para � boncluir 1) serviço
medida "trouxe a: êl.esêreh. dE(!9bast�c4lleIlto ' d�água
ça geral dos fu,nciqnáli�$ nem em cinquenta' cida
c{ue desejam:. fazer

."

.do des, 'in,e:nos Je' um quarto
SESP tlm ·departamento ,progra.m,ado.· para 1966
\ aiuante no Ministétio da. côqfórme' consta, aind;
Saúdé." ilas, deCIáracões do' Sr. 'MI
Afirmou que fato' idêm,- ;nistro pa 'S�níde.:·

#"iI . Jl I "

�,i e':!,!e ;,em tF�'I!;r�

Superiniend,anie
ImpOl;fados

r

Câmarâ SUMAB muda
Det�rt�do

.U\ '...
ve pF!l?('Ot"jl;

BRASÍMA, uj, (OE) A Está nlarcada llal'�' as 15

horas de ho:ie, na sede} da

I)elegacia da Sunab' em
SânÚl Catarina,' 'a sulenida·

.d'e de '. t,ransmissãQ
\

do caro

go de Delegatlo do Õrgao. O
ato,J será pnrucerlido pela
Dra,.' Neusa. d'os Santos Ma·

chad.o ,Correia, Diretora ,da
Divisão Administrativa, res�

pondendo peJa Chefia, opor·
tunidade 'em

I que
transmi·

tirá o cargo 'lJara o novo

titlllar, () Dr. Roberto Lapa
Pires. O novo titular Dr.

. -�

Roberto Lapa Pires snbsti·
tue assim, ·nu cargo, o Dr.

Sylvio Amelio" Saraiva, da

Administração Central que,
.

durante cêrca de t'rês meses
esteve em Santa Catarina
como Delegado Interino.

anistia a tudos os estudan·
tes brasileirQs,' processados
eOHforme a Lei de Defesá
do Estado e da Ordem PO
litica e Social, a partir do
movimento de abril de 1964:
e até o dia 15 de abril ul·

timo, quando" foram presos
'estudantes mineiros, será

dehatida, no� próximos
dias, pela Cumissão de Jtl�..
tiÇ:l> da Camara dos Depu·
ta<los.·

O deputat10 Mateus Seh·
mit (MDB·RS) estendeu. a,

anistia a todos os estudan
tes do país e sua emendá
teirá parecer" favoravel

'

do
relator da máteria,

.
deputa·

do Celestino F'illlO (MDR-
nO).

.

.

II" \
� .

.,
•

COBOHEL IICTEBVaM EM Ase
• I,:; ..:. :

D
,

o 'J;'te. ���?1 �:W0 Medeiros de VqSC
atu�4neN� �efYI��6 no

. �3. RI, de BhpIlebàu Ol\b

p',osse. :olJtem:!l1) e:ar.,go; de interventor tH;>; th'!lnl '{ t
tàrmense '4e ·1sc*�<l. "

';
'

':
'

'I .... " ,c Pio

: Ci:rr'no,� lt�'ç>:td,a; por ato do' Presidente
Brarico, Ascu'r,Í'a 'Jo� o primeiro rÍlunicfpio catar'
a receber interventor após ser editado o Ato C illeJi
mentar 11, 2{ Olllp

/

O MAI� ANTIGO nptmb DE S,ANTA tJ\.TARINA·
i.

:. I

Florlanópolís, (Quarta-feka);,l1 de 'Maio de 1966
.' .}

�--,----- -�--------------",,-
. /

c.'

CASSA ATINGE· BllAC NO LEGISLATIVO:

,c';�' CD�la��C��,cl!:�� ;l�����:�c�oo�a:����i:;J��d��:� L" u'11'11"m'a "pre'p·ara'tl·v'OIS ]",i1'O cm' Paris deputado Bilac Pinto, que seja rerne-
.

'.
.

.

.

"

.'

.

tido à mesa da casa, um ofício renunciando ao �rm 1j�
. J'.

'

' .' i

• ..·..'.0
"

,

.

"

'

.

mandato parlamentar. \Õ'n1 virtude de o repr0Sé)nÜ1Ete ....
,

'.

mineiro nào t01' feito. qualquer comunícacão de' suare' ,

:��{{:���;��Ii��:':�:::�:;:a:,��,: C',..O,.·.n',U·i1.r· 'e.','Ss'o.
"

,

...p"",.·'r',','0'.,'.,.'.','. ·8.,,',.'.:R-1",·.,0:·,-1' "

cargo do .qual possa �er demitido' "adnptllm" e o re�
.

gimento da Camara estabelece normas para o. processo
de perda .do mandato, O sr. Adauto Lucio Cardoso de .

,
. .

seja evitar essa situação para o ex-pr'esiderite dó Legis
Iatívo, razão. por que' lhe dirigiu apelo no' sentido de Reuniu-se à tarde de ontem no ple-
que renuncie <'.0 mandato. nário da As;embléia Legislanva do Esta-

, Com, a renuncia do sr. Bilac Pinto, ó primeiro su- do a Comissão Par.amentar Especial que
plente da-antiga UDN; sr. José Humberto, será, efetiva participará do Congresso pró conclusao
do e o sr. Leopoldo Maciel será convocado para assu- da BR-l01 a ter ínícío 110 próximo sá
rr.ir a va.gei, do sr.: Pedro Aleixo, atual' rainistro da Edu bado, na cidade de P6rto Alegre," e que

'cação. e Cultura.
. .

.

.

.'
',,' contará com a presenç,a dos governadores,

Recorda-se que .o sr, Bilac Pinto já está investido Paulo Pimentel, 'Ivo Silveira e Ildo Me
em suas novas funçõês, Jendo ápresent�a� credenciais neghetti, de prefeitos dos municípios su

ao .prcsidente de Gaulle, o que agrà\ta süa.pps�çã:Q 'J)e- Iinos servidos p�la,,rodovia, de autorida- .

.rante a'. "Camara dos Deputados autorizan,�ó-� 'ii. cassar
. des federais' e Ae � parlamentares dos três

seu mandàto por nãQ cumprímento (h nq.rma éon!ltf- estados sulirios: :
tu.cional e ,'dQ regimerito interno, cC;�o nãç(fo:rrr'a�ize ,

o Teve 'por finalidéide a reumão .de., l�ôVO ,P:RÉDIO
seu pedido de' renuncia; como propjõé'. o 'd�p:u.�ado ontem' do�: deputados estaduais,

" elabo:" ,

Adauto ,L1.�cio C.ardoso.,
.

. �
,

rar o documento a: �er levado ao Cq:q...
fi.' ,,' • gí-esso da' càpitál gaúcha .e que cont.erá

'

),Ademar Denu�.·n''cl·a. CO[O't, ·1'.n·U,.I·S.m''0' .. , rtnmuciosos detalhes dos problemas qU.e

J' 'fi
" '_ entravam a .construção da rodovia em

RIO, io (OE) ,\' Ó. gov�rnad9r "Açle�àr !, de Bar- :nosso Estado. .

i

ros, deCla�ou ontem ao: chégar a: S. p�u16 que, para.l'e-
.

A respeito do assunto, o de�utad,o.'
lamente: ao movimento politico pelo adüirÍ:\ento chj!>' eÍei Nelson Pedrini,' da tribuna do Legislqti:"
ções parlamentares ';I!revista$"para:o dia 15 de' !fbverri- vO' catarinense, fêz um apêlo aos inte... ".

bro, existé uma man9bra' fio sentido de pi'ôri-ogár'
..

�s grantes da' referida Comissão, no se;nti-., �ND'ICAÇÃO
mandatos ,.do' presidente Castelo 'Branco e dos gover-' do de que elevem a Pôrto Alegre os' r�-

nadore's � t� Estado em 'filn d� �a:q.Q.ato.
"

clamos do oeste catarinense, que deseja
j

.Atendendo indicação do depul
O igúverRador 'paulista 'corifirmou ter' recebido a ver construida o quanto antes a recla'- Agosti,nho Mignoni, a 1V1iesa rurigenll

',visita,' em, S§� Paulo,' de uII?' bapqi,lE�i,r(), � qUê. ip.e foi mada BR--36, rodovia que permitirá <> ...Assembléia deverá encaminhar ao

propor, a pedido do presidente Castelo S;ràPÇQ, uma esc!')amento da produção daquela n�gião" v\ern�dot 40 Estado solicitação no set

sublegenda nf ARENA, oferecimento a que resPongéu de Sahta Catarina.· Afirmou o sr. Nelson de que "SeJa criado o ginásio normal

negá.tivamente. O' sr. Adernar de Barros, considera fal Pedrini que fazia tal apêlo, tendo, em município de Jaborá.
s'a a formação partIdaria do paí� e não se <li�pqe a in- vista: ter' tomado conhecimento que" no

, gressar em nenhum dos dois partidos. '

'

' '

Congiess� prÓ BR-101 Aerão tré).tad,os CUSTAS
Manifestou, ainda, a impressão de que o . general também outros a�suneos do illterêsse do

Amauri Kruel, que era seu candJd.ato preferidQ� éstá Paraná, de Sanea Catarinà e do Rio Gran
sem condições para disputar o governe;, ·d� São

� ,Paulo de do Sul. !
.

'''pois a exigencia de domicilio SÓ �erá ser modifiéa
da, de acordo ,com'o objetivo do' governo, déPôis que DENUNCIA
passar o prazo para ápresentacão de' canclidaturas
'ourrnrln p'l..-;·. C'n+[-)(), n�'#} y-."Iq�� t"�n"'�' 1""''"'f,",,,",:_1�' "".:...Iyq' i�tf)".

....

Segl':nr1o,0 p'\v''''rY'f-l('lr'r d0 �:() p",· .. �l,·.. ·-<11 ...1 .... " (T'H�

ocorre, ::eja na esfera federal, s�ja :na estadual; é 'dlta�
dó pelo governo federal, que d.etem o cOI,ltr,61e politico

!;tk�'�����t:�;�;����1����fo:�f:' .T,·r'·,'a·'·�·b'·a""l'h", 'O'· " ,,',·,····,e·.··_:.·.·c',',·:·'I·'··.,o·.' ',m"','; ,O·'./.' ah''. ,O�r"'rn+"'" (\,:.'\�pnl� rJ0,-1.·� 0 0�1r.l 'd·:'.f"�·l "",,.·'\}:+_r-· " Y)"·")_s1.�rl·�)".te ela
1.

•

:p,.. .....jl1-·1-:r�'.., .l':_1".., ("""'!"'1·-ltflÕ0",C; (Ip '=:I' �� .

..,").,� .... \_ non1e do seu

m;n;d)'n eh 0"PP'a1 do. nleito Sl�c2ssorjo." .

' ' . /,
'

P,4'irm6u .. ,,;',cl". o g'(')ver:n8fl�r AdplY'ar de É"'.rros
que n30 se candidata para qualquer cargo eletiv0 .

e

ql�e p"'.rmanecerá à frente "do gov�rno de São\, Pàu!oaü', o f'm ,tio seu man9ato.;, '.'. '

Lamenta ter p"rdido ul-n .Ü11ig9 com. a saida: do sr.

Arnaldo' 'Cerdeira, "que bá:+eu asas e voou pára .en-

grossar o rol dos ingratos'']
. .

"

.
"

/

da 'tribuna d� Legislativo estadual
. , as

tas cometidas pela nrma empreitei!
tratada pelo 1)N vS para conStrUir

a

.
..

" a
r�g!::m ao no .ra,o, que na nlaJ.s Ue
tro mêses nào paga seus operaflos

q

numero Ue aprox •.madamente 'IV·'
, a

ganco-os atravessarem as mais S�t.a�
rrcuiuaues, iazenuo um apeio às au
uaa,tS competentes para que 'lntti'iIl
junto ao '.Lh'l,uSI no se.nU<110 de ver
S01\71OO o angusuante problema,

. Seg:undo informações, pres.adas
deI>utado 1,.eclan :::ilOVlllSK1, pres,don�
Assembléia _Legislativa, dentro dos
.l{ünos cliiils. o PLAlVl.J:l.,G- deverá inici'
cônstruçao, em ritmo acelerado, no t

P,I'édib do ,Poder Legislativo çatar
se.

o deputado Luiz Bianchi denunciou

I

No m,omento em que encerráv,
esta edição, reunià-se e:x;traordinári
te a Assembléia Legislativa do
com a finalidade de debater e votm

U;ro i do nô�o Regimento de Cus'
ra Santá' Ca'41rina.

"
,

I'

.

M'fM:. 6ovêmo CU�p!e f
Atos e Indiretas

l

O -Ministro Peracc�i Barcellos, do fàmiliar,�de"m.odo a atender à fina:i

Trabalho 'e Previdência .S<;>cial, detemlÍ- social de; benefício ein questão.
ne;u, rec'entemente, o enyio de telegr�nüi

'..

Ó Ministro" Peraccl;i Barcellos

,Circular às Delegacia� Regionais 'do Trá:- ,entóü, n0 �efehdo aviso, o constanl

balho, ordenando' o levantamento da., sk. fluxo. de reclaniacôes que chegam a�

tllacão relativa .9.0 abono familiar,.devido :O:abi�1.ete,. enviad�� p'o� titUlares da

',aos'trabalhadores de prole nume17oSà; i;1� . �h:têHo e 'procedentes de tôdas as

acôrdo com o Decretor,lei n. 3.20Ó, d� i 19 dei fedêrativ'as. Há casOs em que
de abril de 1941.' ,sih�acão anôl'nÇlla àlcal1ca períodos,

.Com o resulta.do dêsse levaiitam�l1tô; . �:vior:e; a dois .anos e ó{;tr�s· em qUi

b titular do Trabalho, através de avis�;. .créditos r�1ativos a 1965, em sua

solicitou proyidências do Ministro Otávio
.

totâlidade cáíram em "exercicios
Gouveia de Bulhões, vi,sando à rápida di.s dos" em face do ta�dio rec�bimenl
tripuição dos créditos orçamentários pró las. ;epartições pagadoras, dos qUI

prids, de màneirà que os órgãos pagado- tivos destinados ao pagamento do I

res possam, dentro do exercício finari� farri�iia:r;, conclui' b Ministro PeracN
ceiro, satisfazer as prestações' do a:ba�Q', cellos, em seu: aviso.

.

RIO, 10 (OE) - O 'ministr� Mem de Sá desmen
tiu ontem que estpia pos pro:Jositos do govel;l16 res

tabelecer, o 'processo de eleição direta no. país. Ap'ós
et'\nr"'·-n·�'al· 1lJ�8.' hor.'1. com o marechal Castelo Bra�1-,
C". () ·"�·n;',b·n eh .Tllst',:,'� afirmoU: 0.110 () nl'él'?Ta'''la do

g'()v�r,�'
,: (\ (1e l"f'SnÜ'r ?S eleie;:;',C' inrl::r,�j·..,S' DRS. fQl'mas

ps+pl_r,]0c'rl'''!" '-""']003 A�os Instit1'6ona;sl·N.os 2 e 3: r0â
Hzá-las s�g"'ndo o cal"ndar;'o 1"1 ,jtot81 '0'," vilZor e dar

p0��n aos eleitos 'nas datas tar!"bem fixadas.
l�

.

"01JBndq o g'OV?1'110 deseja cnpl�,oc"r o pensamento
do COll.!'xrpsso!. 11�·TzR-S.0 do Gab;,,�te Execut,i.vr' da

ArEma, aljá,s, ;Jl1de tem acesso os. lider"s (1;' "r' da Can�a'
,

1'8. qu'er ri;' Se;oado. De out1'8. oarte, qua"1 ,ln l.l'�'" (18S
casa do CO,l2'reS"O que�conhe,;er os Donfos d� vista
do g'0V0rnO t'Hrbem o cohsegue atrav'és do Gab'ne1:e
da P,.RENA, que serve de po�1te ou' de .elem�nto' de li
gação entre os poderes Legislativo e Executivo", disse
o sr. Mem de Sá.

VAI CUMPRIR

.

. ..

,.. .'. .... li II'

P f"'a' m"
.

agl�· s,z�er
'I

'. :' •.. .' ,,;
r

l� 1

:'Quei-à, declarar prosseguiu - e o faco em

pome do go�erno, que at� este momento os orgãos su-{
periores e os lideres da ARENA não trouxeram' no

exarYlP ou sequer: ao conhecilBento do uresi'de:i1te d�
Republ;céi p de-.seus ministros q1ialqúer 'sondagem ou

sngestão rela�;va ao adiamento das e1eir:'3es, d� calell-
, dario eleitoral e do sistema de eleição indireta, rixados
nos .A tos Institucionais n.os 2 e 3".'

,"Na mesma forma - concluiú - 'Não partiú do
governo qualquer suge�tão 0\1 insinuação, sequer remo
ta ou velada, no sentido de qualqu€" 'alteração sôbre
materia de eleicão. Não partiu nem partirá. A decisão
do �'ovprno é �anter e c�mprir o qU� está' escrito e fi
xado: :realizar as eleicõr�s �as dat�s e n�los pr0cessos
em vigbr, dando posse 'aãs ,eleitos nas d�tas igualmente
determinadas". :0'

,I

A Secretaria de Educação e Cultu- sos, foram convocados através das

ra, através de seus diversos Ó'l"gã0S pros- tórias Regionais de Educa�ão nas

segue sua campanha de aperféicoamento Bas Cid",:des do ÉstÇl.do.
. ddo magistério catarinen�e. Nêss�. sentido .

As aulas, são ministradás _os
a Diretoria dos Ser'vicos de Extensão, da sôtes çla �actÜ�ade de. -Educaçail.qual é titular a Profe�sôra Maria da Gló dade de Flilosofla, Ip'shtuto de

dti� Mattos,' está rea.lizando �esta Capital, e Técnicos .da Sec'retar,iá de, EU.
tres, Cursos de. Orienül.cão Didática. ·Cultura.

. •

Os Cursos que terão a duracão de Ao términ-? de 'cada curso, di
30 e 15 dias, 'e,stal'ão assim distribuídos: rão os á.lunos, um cétifieado
um para prof�ssôres de Didática de Giná quência. .

j
sios Normais;, outro para Diretores . d� A realizacão dos citados cut1
Ginásios Normais e ; terceiro para Ori� sultapté de � convênio ení!-�pentadores ·de Ensino Primário.' ..

,
' ... ria 'de Educação � Cultura e o

Os cursistas, para os referidos cur- danaI de Educação.
.

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




