
o TEMPO

�íntese
'

do Boletim Gct-metcorológico de A. Seixas Neto.
',' válida até às 23,18 tis. do dia 24 de junho de I!J6H

SIIN'l-ESE
GÁS súi\1ENTE T.ERÇ,\.
6 problema do �ás ei.lgar.1

rafad� ,será def�tivamente Itesohl1,do na proxnna terça
feira. 'Membro do Conselho

Nacional do,' Petróleo ínfor

mou que o i"acion��mento
terminará naquele dia,; vol- I
tando as entregas

'

domíci- I!iaTes a serem+ feitas!

regu-!larmente-
" �

\
" .

200 MILHÕES PARA

MÚSEU

o governo federal liberou ,

a verba de 200 milhões de!
cruzeiros para &S obras de'jrecuperação do Museu His

tórico Nacional. Informa- I
ção do,' diretor do Museu!
após

'

receber comunicação I

presid'encial.

MEIR.À lVfATOS VOL':l'A À

S- DOMINGOE)

1'1 ANOS PARA ANSELMO

A . promot�ria' 'da nrimei-'Ira audttoria da marinha pe
diu a pena máxima de 17 I

. ,
.

anQS de prisão para o

ex-,cabo An�elmn e JT1C1is mm·

tro 1l13,rinheir<ls "C""llflns i
di! prática de 111o<i,..,. () 01'- :

gão da .iustiça miH",r f'eve- I,rã dar ho-;e a seu!c'1Cfl à

282 marinheiros' e 'f\l�ilei- i

ros navais tôdos acusados
de s�bversão.

CAíSTELO E)USPENDE

UNIÃO DOS PORTUARIOS

A Rainha E1i:ophr:rp D!:0r-
J

•

·rogou po'!' mais 30 di" s n, e<;-- :

J tadQ ,de emcl'gaTIf:i8 na Grfi- ;
B;-et�lnha, gari'\ntind�

.

pÇlde- :
res

I
absolutos ao gov8'rno

,t1'abalhista de Harold \Vil-

\san, para. conth1�lfU' enlren-
c

.tando a grev2 .dos ma'riti- II': mos, Ad mesmo te',1.11!l'0 10-,
ram criados comitês de!
,ernergenci'l nos diversos!
p,órtos do país" l?al�a provi-I
denciar a l'emoção dos bar- I
cos que congestionam os i

\c.�is.
J

,

• I
TOSCANO T,oMA. �()yS;m -- I

; almir,'3.nte Ama�dO Tos-I
c,ano tomou p<5sse no' cargo
de ministro da Marinha.

Ocupa intúh1amen'te> a pas
ta durante a ausenci't

-

do
1 almirante Araripe Madedo

que' viajará, para EspanEia e

, 'Portugal.
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CIDADE DO VATICANO
- Um porta-voz do Vatica
no declarou não ter conhe-'
cimento de qualquer Via
gem do Sumo Poniüice ao

Brasil, no corrente ano. In

terrogado a respeito de no

ticias publicadas na imo

prensa brasileira, 'anuncian
do uma possível visita do

Papa Paulo VI à América
Latina, o porta-voz respon
deu que S. Santidade é

quem anuncia suas viagens.
Círculos do Vaticano ex

-pressaram a opinião de que
Paulo VI po��!á viajar no

vamente este ano. "Mas

qual país visitará, não se

sabe".

DEPUTIU10S VAO EXAltrNf II
DENUr�CIA CONTRA C�JiMP'OS�

_!3RASIL�A\:. 23 (OE) Nove, deputados inte-
grarao a cormssao especial incumbida do .exame pró
vio da, denuncia 'do deputado Roberto 'Saturnino
coÍ1t1',8, o ministro Roberto Campos, que estaria incur
so em crime de responsabi,b:1ade por sonegar infor
mações ao congresso nacional.

A CO}_\.lISSAO

A Cnmara Federal, elegeu, em votacão secreta,
? 'comissão especial pára examinar .as denuncias for
muladas !y"lo"sr,' Roberto Saturnino (MDB-RJ), se

,I?'undo as quais o ministro do Planejamentó, 'Roberto
Campos, esta incurso' em -crirne de responsabilidade
"por sonegar informações. ·RO Congresso Nacional." ,

A comissão, está C011Sti tu i da pe los deputados
Luciano Machado. Dion';('�n Fre;�"" 1"1;�" (;<11''''''
.Iales Machado, Lacorte Vitale e Milton CasseI, pela
ARENA; e-Nelson Carneiro, José Richa e aire
NUnes, pelo MDB.

C�rne pode entrar em racionamenio

na.

Diante das divergencias,
scmen�e a· Cortsissã,o de
C ':o ...d�uação Execu�iva do
A.nas:ecimento poderá deci
dir..

,

O IDinistro Ney Bmg'a. da

Agricultura, opõe-se ao pIa-,
no, considerado medida de

D�pd;;:do quer fim de feriados

BRASJUA, 23 (OE) - O aeputéldo Hamilton
Prado (AR.ENA-:SP) en'regou ::0 presidente <;1a Ca

mara., sr. Adal1to Cardoso, ofic;o,,0l\l CI11�'pfde que a

Comissão de Finanças se dil'ija aos Ministerios do

Planejam�Dto, Tr.abalho e Fazenda. a fim de saber

quais os reflexos 'ecOl1c.micos e sociais dos feriado.3
.

e pontos-facultativos n0 pélís "de m(l:1o a que os

poderes publicos tenham
-

exa'ta noção do c�sto de
'um feriado para os ·ccfres publicos 'da nação, tortura
da, há tantos anos, por uma inflação que molesta o

povo, do empresariado ao trabalhador".,
'

Pede o deputado paulista que o levan1amento se

estenda ,ae,s' orgãos de classe da industria e comercio, I

"mais diretamente sob o impacto' dos feriados,- no
campo das atividades economicas, e' aos "organismos
tecnicos espeçia�izados em pesquisas economicas, co-

mo a Funda-ção, :Getulio Vargas
-

e outros." .

PROSPERIDADE

Diz o sr. Han;1ilton .Pl'3.do, no 6ffció,':que a "pros
peridade das nações e, em consequéncla, as' oportu
nidades de' fartura e bem-estar .c1�s cidadãos, depen
denl. do maior'::ou menor �sforçó da iniciativa de tra-

;1->aJ,ho e do capi+.al, que tambem é-trabalho acumula-
".de, 'a�,licados organizadamente." "

, IMPRV.SSION,A,DO
. './

. DefeS2 retarda Reforma Adminls!raliva
. ,

BRASÍLJ!\, 23 (OE) - O

empenho do màrechal Caso

telo Branco em promover
'a criação do Ministerio dti

Defesa é o motivo pelo Iqm\l
está sendo retardado o C'íl'

vio ao Congi'esso do proje·
to de Reforma Adminisím-

,
üva.

f

rIa, hoje, por um poria-voz
do govel'no, com o, esc!a:re·

eimento de que o prcs!del1·
te da Republica espera ven·

cer, dentro de mais 'alg'ul11
'

tempo, as resistencias que
ainda se fazem sentir n.lS

FOl'çfts Armadas rout.ra a

unificação dos Miuistel'ios

da Guena, Marinha e Ael'o.

nl1.utica.:Esta Ílll'or1l1açãó f,ui tia·
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FRENTE FRIA: Ern' curso; PRESSAO ATMOSFÉRICA MÉ'

011\: J026,� milibares: TEMPERATURA MÉDIA: 18,4" Cen

tígrados; UkIIDADE R.E:LATIVA MÉDIA: .83,9%; PLUVIQ.

SIDADr:::: 25 mms: N�gativo - 12,5 mms: Negativo-
cutnU1us - Stratus - Nevoeiro cumular -- Chuvas esnar-

sas
- Tempo Médio: Est.áveL

-

I lo i aug ra em Recife lá
'APl NÃO ViRÁ AO BRASIL VISITA

'"

/; .

" 'r ..�. .'

Prosseguem, -':l:à'il.1damente,
as obras di 'coJlstrução da

usina hidrôelétríca de "S"n

ta Cr.uz", ,com capacidade
llara 3.200 KVA e que é ,si
tuada no muv,icípio' de
,

Campos ,NQvus, ,atendel'á,

de imediato, também Ca

pinzal e "Piratuba. Reali.1la
cão do iGovêrhQ Ivo Sil·
. ,

-

"eira, "po�, intermédio da

CEL.ffiSC 'e cOllstruida pela
finna Cia. Ca!aI'ÍuEmse de

Construção,' Civil Ltda., li

":."-- ./

nôva hidroelétnca, cU,ja fo·

to da sua barragem ,1llOStl'ü
o adiantado do, empreendi·
mento, será a solução para

que o desenvolvimento mais

se acentu_e na rica região
de Campos Novos. \

,I

TRÊS PODElt1 SUBSTITUIR COSTA·

logo travado, entre ambos, recentemen
te. .' , , �

--
,
'\. .

, ", '.., ,

.,'

A a a�se.s()l;ia: dó mini'�tr'o da Guer
ra acreclit� qUe, o pr'e�idente da Rep,u
blica procurará o general Costa e Silva>
para um 'entendimento em torno > de
seu .substituto.

OUTROS MINISTERIOS

FORTALEZA, 23 (OE) O presidente Castelo

Branco que está cumprindo eXtenso programa no Es-

'. to,10 ceerense, visitou esta manhã (3 re,gião do Jagua-

ribe, regressando logo após à capital da Ceará. Ama-

nhã o presidente presidirá a solenidade de inougura-

ção de uma fábrica de asfalto da Petrobrás e v,isitará

o Forto de Mucuripe. A, tarde. o presidente Castelo

,

Branco partidpará da cerimônia de encerramento do

primeiro encontro de investidores do nordeste, Circu-

los políticos aguardam com interesse a fala do chefe

do govcmo, relido em vista� declarações do

Paulo Sarazate, assessor

depütede

político do presidente, de

': I
IO coronél Meira Matos,

retornará a San Domingos ;

depois de amanhã. _ 'O co-
\

mándal1t� 'da Faibj_'á�: tr�ta ;
na Guanabara de \l�rÚble .. }
l,11[18, ligados (à força da Fai- I

,brás; na República Domíní- I

cana.

-

" I
"i'REUNIAO PROSSEGUE '

Prossegue em Recife a
-I

reunião cios investidores' Ido nordeste que conta com .

a partícipacão de cerca de ]
! RIO, 23 (O�) -, A Cornis- emergencía " para preserva-

'iWO empresárín« ele t!'Y'0( o ;," são cle' Coordenaeão E��ee.u- ção do rebanho de curte;
pais. Novos - empreenrtímen; ' . .,1, • -' •• • -

'

,

t '-"'"
.

li d 'I
'- Uva ':':0 1\b.;�5t<,::,,,{).,(li'lt()1 deci- �•• '

comiJ tarnoeui. na.o o '.�;CCl,,1
os ueverao ser rea lza os '

., 'e,. ,. '

"

i t ,,.,' t
"

E +, d !
<lira, em sua }n'\)xm�a ,reu· a �lINAH, segundo a qual o

u u.amel1l e nos S,,'3. os' .- '." -
,. ,

t"" t
."

d
'

t' 'le,"
maa.. se, entra:" 011" nao em f,j racionamen o ja .exis e

})�l'nor es mos ,seQ1,m(� anr-. _. '., .' ,� ".",1, ',:.•,"', .' ."- �

,

'

, '.:; A
c· ,'- '-��lgÓl'<' {I'.';t;,�c19rra]ne�tó da força dos .preços excessiv S,

tharam '-(i,DSel.y:a OT�S,,-O que
ca

"

t' d di lO' d d d lib
-

O mi
vira pr';porcionar o apro-' .

me, a par 11' o � . e �s e sua eraçao. .

it "t d 'lh d
Julho. O plano preve o con- mstro Roberto Campos, do

ve amen o e mI ares e, '

_

t b 1'- d t
' trole dos abates nos mata- PlaneJamento, aclJa, contu-

raausoes.
'

dou:ros e frigorüicos e a do, que o plano deve . ser'

proibição do transporte e aplicado.
consumo de carne bovina
'durante doiS dias .por sema-

que o é'hefe da nação' dará pmanhõ conhecimento ao

pais de importante cccntecimento, relacionado com (J

,vida política e administrativa.
. O marechal Ca�telo

s, ence deverá retornar sábado à Guanabara, via.on-

de :iegunda feira ,>ara Brasília.
,

)", �.
'. I.

.; �' ;y \

BRASíLIA. 2:1 (OE) _:: A

COTllissão de JustÚ;.a 'da Cft

luara vai apreciaI' a;'elo
formu'al!o Ilela Gfl'l1ara ele

Caxias 1:\0 Sul 00 R'o Gran

de do Sul, solicitando anis·

tia à todos os punidos pe
los atos institucionais e a

realizaçãº de eleições dire
tas pai'a presidenfe da

Repulj1ica e governadores.
'O) düCHmento foi l't:cebido
pelo deputado Adauto Ca�

doso, presidente da Câmara

que o encamhlhou aquele
'orgão para que decida sob

a COll,luta à ,ulobr no ca

so. O apelo diz em considc-

randos, que centenas de
brasileiros estão exilados,
asilados, processados, con

demtd..,s. e cassados de

seu:" d'l'eité�s poHticos, 'e

priviCHlns até dc seus direi·
tos estatuídus pela declara

ção dos direitos humanos
- e diz ainda que conside
rando - que se, torna indis

pensável a unificacão na.

cional, que se düija' ao pre
sidente da Republica, ao
Congresso Nacional e às
Assembléias Legislativas,
apêlo veemente em favor
de eleições diretas e· de
anistia para tôclos> \

JI{ PRESIDENTE E BRASIL "TII"

RHiJ, - O professor Saturno, �_strologó que "pre
vil,!" o suicidio de Vargas, a eleição de Janio Qua
dros, a conquista do biçampeQllato de futebol e u

contusão de Pelé, na. primeiro jogo do Chile volta a

fazér profecias.'Afirma agora que, àntes da eleição do

gener:ol Costa e Silva, h.averá no país UlUa "profunda
transformação politica" qUe culminará com a eleição,
po,r voto direto, do sr. Juscehno. Kubitschek. SatLj.rno
diz també:tn qu� o Brasil conquistará na Inglaterra o

tri-campeonato.
.

/

ARENA GAUCIIA COM CASTELO

PORTO ALEGRE,
presidente nacional da ARE·

N!\. sr. Filinto Muller, coh·

vocou para unI encontro na

Guanabara, no proximo sa

bado, o presidente da ARE

NA gaucha, deputado SO]011

Borges, e os candidatos do

partido à sucessão no' Rio

Grande do Sul, srs. Tarso

Dutra e Peracchi Barcelos.

Este ultimo, aliás, já está

no Rio. Foram ainda con

vidados para a reunião o

presidente da Assembléia,
S!'. Alfredo Hoffmeister

que já' viajou - e o prefei
to de Porto Alegrl' sr. Mar-

O ques' Fernandes.

RIO, 23 (OE) - Tanto .u area li

gada.- ao general ,C'osta e Silva como á

ligada ao presidente da �epúbiica re

velam que a )ista de cin,ço l1Q:mes d,;)
génel'ais em i't:ondições de: subs,tituir ')',
atual. ministro da Guei-ra foi reduzida

para três.·�
:-Emqôra o presidente ainda não te

nha corl.versado com o· gen. Costa e

Silva s'obre seU sucessor, os ássessores
de. atual ocupante elo Palacio da Guer- Revelou-se, também, em altas esfe-
ra indicam os nomes dos geneniis De- l'as politicas, que cs dois senadores,: .1

cio 'Palmeiro Escobar, Adalberto Pe- serem incli'cado.s pelo sr. Danile K:i;ie-'
l;eil'a dos Santos e Aurelio de Lira Ta- _gel' para ocupar Ministerios, após 'as

('9'o,res como membros da lista de· três desincompatibilizações, são os srs. Euri

d0' general Costa e Silva. ,'co de Resende, da ARENA do Espirito
"

Enquanto isso, alta.. pérso,nalidade Santo e atual vice-lideI' do governo 11-:)

oficial anunciava identica redução n,a Senado, e 0./ sr. Adolfo de Oliveira Fran

lista de cinco nomes na area' presiden'" co, ex-UDN e hoje {)8 ARENA do Pa-

,{ D�'J)I';S :Jn c'}_r;l'�"clerar-�ú ip'nrp�,,,inn,,(10 C0111 () ciãI, sobrando os nomes dos generais raná, elemento vincul<,do ao sr. CarIes

1J1'�"�"" 1;),;1 ele <::c",,>: .. �. 11'::tY1<;F"r",--�d" P11' h0ras d� ]a-, �L��-a Tavares, Adalberto' Pereira dos Lacerda.
.

""r, 1'\0}.'1 1')0"<;;' lpgi-Ji'cão", oh-ma que UH" confronto
.... S!mtns 'e Orlando Geisel. A lista origi- O presidente da Republica d�e:ia

(le �'lossa� c('ndiGõ'_�s de tr.�baiho no �Rm1JO da iniciati- nal de cinco nomes incluia Lira Tava- atribuir ao Senado a indicação de :dois
va privada � no da? atividades publica� revela' "des- r,;'s, D�ciC', Fscobar, Adalherto P.ereira ministros, O sr. Eurico Resende 'iria

de ]ogn. '?,110maliilS iniLlstific':lveis: no primeiro. à pe- d�s S�ntos, Ol'hl1do Geisel e Jurandir para" o Ministerio do Trabalho "e o sr.

rirk10 rl", ferias é ele 20 dias, e, no segundo de 30: e o 13IZ8.l'l'Ul Mamede, Adolfo de Oliveira Franco para o Mi-

D?rí!j)O l1orDoal de trabalho, nó primeiro, é de 8 ho-
.: A meSF'a fotite acrescentou que o llisterio da" Ag�icultura, en;- substitui-

:rns, e no segur:do, de seis e meia ou n1enos". pre.sidpnte CasteJo Branco, em 'rêcf'n1.·� cão ao sr. Nei Braga "e para não dei-

conver�a com o sen'l,dor Filinto Mullerl xar {),i.sul �p'Y/ 1.1'11.1 C",rgO -Çle ministro,"
Fpz calorosos elogios 9-0 gener;:! 1 AU11e- Para o Mipis1:,erio (h Educacão,,' o.

lio 'de Lira· Tav,8res. aualific:'I)1(lo -:J nrofes"or Moniz f\n,qãn - ü·poã<.l ':lo
c1'e "o mais çomple'� õficial de Estado- ,�pneJ'al All!?:U;-tn (i;f''';W M0ni7: r]" ,A't'a:
:Mlgior dI" no"sas Forcas Ar'11éH·;"s". () r'

-

� - Ó ""_,ontfldr> COlO'" n lTl�j iS p1:r>.va-
"

�pn-Pn\l J_,i,J'8 TaVéll"eS,
-

que foi subchefe vl'l indicRdo, em f8CP rlp """" c.,Jw,i_ S"l';ÁRIO FAMíLIA PARA ESPOSA
do Estadr.-Maior do Exercito CI1!'lndo C) ';:lI' lip';�('õPs Cn1'l () PJ-OS;(l�l,I'" ri" (',,-

general� Castelo Branco era o '�hefe do 1n;:>I'R dos Deputados, sr. Adauto Lucio
'T'lI!!''''' � "'-'�ro"--f-l() c�'�o o rn".:" nl'{lv')-'

-

CamOSG!'
vel, su.cessor dQ ge�. C,osta e Silva, da-" Par� o Ministel�io da Justiç& Mt
C" s'"" ccnnp<>tibiÍidade ,tmito' com .,).' ,""1';"<] nnrnps elll cOQ'it;:>çãn, sabendf)-"e
,,,,,,,) f;astplo B1:anco� con10 gen, J')�('io ('jJle i nl'Ps1dente ,- seg-undo i'P'US ]i,:]c-
P,tf'''h''lr, ter-se-ia com o 'Í11inistro. ]"p" b)}'l"'mpntar�s - pretp11de "d>1l'
Qu:·nto elO d'�sg::\s1,;:1(1() :iunto ;:lO p1""8;- Tl·:,;fn· grandeza" ao preenchimehto' �do
.c]ellte, cm con�eqlleJh;lcl de él>'pel'Q dia- eaf2".

A impressão generalizl!-da
é a de quc o presidente da

Republica decidiu efetivar
sua ll}terfel'enda para pro
mover a união da ARENA

gaucha em torno de um no·

me. 4\s conversações que
até aqui vinham sendo man

tidas, com a participação,
mesmo, ile li,leres das clas
ses produtoras, foram ago
ra deslocadas para a orbi
ta federal. O governador
lIdo Meneg'lletti, contudo,
foi })osto à margem das

conversações.

BRASILIA, ::!3 (OE) - A COH)iss;;io de Legis
laqão Social da 'CanJara dos Depu' ados aprovou pro

jeto do sr. BraQ;a Ea,mos, anteriormente aprovado
pela Comissão de Justiça, que torna o salário-famí
lia extensivo à esposa do- tr.abalhédor, desde qUe nãu

seja fUl1cionária publica/nem receba qualquer remu
neração.
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CLUBE DOZE D'E AGOSTO COMUNICA'CAO No. II
.

GABINETE DE PSICOLOGIA
.

DIA 28 - TRADICIONAL, FESTA JUNINA - TRAJE A
CAIPIRA - DANÇA DA QUADRILHA - DISTRIBUIÇÃO
lH!.: QUENTÃO '- MI:ENDOIM - PINHÃO - GRANDES
ATRACõr<:S � RE. ERVIS DJ1J Ml�SA F. CONVITF.S NA"

,. .

I
SECRETARIA - en.1:: 5,000

à Prol'. Roberto Caetano Castiglia, Responsável pelo Ga
binete de Psicologia da Faculdade de Pilosofia, Ciências e

Letras da Universidade Federal de Santa Catarina comum

ca que o l.o Curso de Relações Humanas, programado pa
i'a' o corrente ano, terá início no dia r, de agôsto próximo.

Os intel'essa:dos deverão dírtglr-se aquela Faculdade,
]1fcra Inalares esclarecírneutos.

. ,

�

,

Florianópolis, 17 de junho elA Hl6G
. Jaldyr Rllf'riJlg' Fnnstíno da SnVfl Dírp!;nJ" C'n1 exercício,

2'HH16.

LIRA TE�HS CLUBE
,r

, ,.' I'HOGRAMAÇÃO
MF';S JUNHO

DIA - 25 SABADCJ' 'f.RADICIONAL BAILE DE SÃO
.JOÃO C/Banclinl1f1, (\).I<'1<!1'1111:1, Quentão, Rnpaduf!J., Pinhfto,
etc.

Traje C:1ipirn - M0SfI na Secretar!a do Clube.

�==-�--

-

Dr. Flávio Alherto de Amorim . AHISTOCRATICA. MANSÃO - Na mais fina rua residencial
da cidade, com :300 metrr.s de área construída. Fino acaha
monto, com 'escada de Mármore e rorro do EmlJnia .. Con
tem terreno com 1,DOn metros. quadrados.
TRATAR IMOBILU\l:UA T1.',H;\(;AP, rua Fernando Macha
do .�' 6, 'telefone 24 .. 1 �L .

Advocacia e Representações - Material para Estabe
Iecímentns de EnsJno. Atende pelo fone 35-96 - Re-
Giclênc'ia: Rua Prosidorito Coutinho, 83, apto. 2.. '

\

mento

,.'

-,
'

I,·

IMPRESSORA

fi. IMPRESSORA MOO�LO pOSSUI todo'! os (eCurso�
e O necessório experiência poro '90'0I'lt;r �empre o

m<Í�ilfío em Qualquer 5efviço dô romô',
TI ab'.irh'" iilôMo I!; p�rff.ij'(), lW' quI' V pfJdi!- t:ofli,t.II.

.

l1es�nhot
, dichii:t

folh€t!}$ = totÔloQo:t
(or!cizes ti ca,imboi
iflrpnHi!i()$ Em fjjllnll

ouPftlíi'rlO

,

,t, ii,
" � : J

i'

Cine 'Ronda

Não apresentarei, hoje,
um artigo mas sim, uma

breve nota ou melhor um

convite pois devido a estar

com o 'tempo quase que in

teiramente tomado com a

estréia do Cine Clube Uni·

versitário 'Cat'1rinense não

me foi possível escrever co-

mo sempre. .

Quero eonvidar a to�o� �s
interessaclos pra. a eX;lblçao
do filme "L'JIterneu He

tour" de Jean Delenoy, que

êste mesmo cíne clube apre-'
sentará.
Local: SaJão Nobre da Fa

culdade de Ciên'cias Econô-

mica.
,

Dia 24 - Sest'1-feira.
H01'Qrio: 20 horas,

Desde já conto com o. a�

paio do leitor, i)r�stigiando·
-nos com o seu compareci
mento .

.
' Jo.r"c Roberto Biichler

� .

'I

x x X ,-

eine Clube upiversitátill
Ç;lI'[1 rmense

"L'EI.erneul,Ée�our"., dia

.24, sexta-feira.
20 hornsr F8C. Ciências E

conômka'(salão nobre).
, ,.

,

CompareGa.

II.r.·ll.{� "

_,._- ---.�-_.__._------

Aulas
Particulrres
mtIENTAçÃO ACS ALU·

NOS DO CURSt) PRIMÁ-.
HIO E ADMISSAO AO GI

NÁSIO.
AVENIDA HE:rWILIO LUZ,
35 NESTA CAPITAL.

I'
(

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

j\(

Cmemas
,

CENTRJ
'fine· 'ão José

às :3 e '3 hs.

Peter Cushing
p(Ó'ter W,enthrcpe
/ ----=-: em __,_

O MON'�TRO "Im FRAN
J\:ENS'I'E1S
T0C:i1ico!cH"

Censura até 18 '-anos
I

Cine Rift
:.__, às 5 e 8·h5.

LesUe Nielsen
AJizia Gur

-em-

. Trmi\T NOTlIRNO PARA

PAH.IS,
Censura até IR 8n05

Cine' Roxy
às 4 e 3 hs,

. Prndeep E:unar

Nar,gis
-em,

ESPELHO nA VIDA

Censura ,'l[;é 18 anos

B.AlRROS
Cine Glória

US .5 e 8 hs,

Henry Fonda

Allctrey HCpburn
- cm

GUERRA E 1'l\Z
Tecnicolor

Censura até li ::mos

fine Império
às 8 11s.

AmUe Murphy
Dan Duryea
Joan O'Brien -'II!

.

�- eln

GATILHOS EM DUELO
EastmanColor

Censura atê 14 anos

"

Cine 'Rajá
as 8 hs.

Hegínaldo Farias

Virgínia Lago
-em�

MORTE PARA UM:
COVARDE

Censura. .até 18 anos.

)

SociaisAcontecimentos
Por maior que seja a boa vontade

da Diretoria elo Clube Doze de Agôsto
em fazer o Baile Branco em sua nOV3

sede, surgiram fatones que privarão ,a?:,
associados dêste contentamentc\, Se:d
então o Baile Branco 1966, o baile etc:

despedida da sede a r'ua João, Pinto .

_·x X x x-

Deixou o Rio de Janeiro para pas
sar' alguns dias em nossa cidade o NE

nistro Ivo D'Aquino.

--xxxx-

Segunda-feira próxima Genneine
Montcil" dará início a sua promaçâo
de beleza, com dUES cor:npetentes Assis

tentes, na Drogaria Farmácia' Catari
nense.

- x x "X x-

Já está de volta de sua lua-de-mel
o 'casal Paulo: Roberto Pereira Oliveira

(Paula) .

� x x x x

Urna arca colonial tipo baú ofereci
da por 'José Area Decorações",. ser.i
sorteada entre as Debutantes do Baile

Branco, d'ia ,1,1 de agosto, quarsdo dar
se-á o jantar de confraternização.

Aniversaria amanhã o conceituado
radv-lista Sr. 'Aldo Silva. Acontecimeu
tos Sociais deseja-lhe felicitações.

-xxxx-:-

Estamos >;(O'nelo informados que ()

Spnadol' Antônio Carlos K. Heis, OCl1Pél
rá urna das pastas da República.

-XXX({
\

No próximo ,·l-a 9 às 1q ho+as ]Vr!
na Meir'� e o 'conceituado médico ().,

waldo 'Kersten, na Capela Menino D·'" ;)

recebem él bênção nupcial. Os no '!'JS

receherão cumprímentos na sala de re

cepção eh c3:ge1a.

- x x x x

.:
Curqurirnenfail10s ao sr. e a' sra,

T�r(úJ'ilTh Aie)'-'l'ltine (Judite), J?elo pTi
l'neiro' aniv��l1àrio de sUa filhinha' Gta
ce.

, ,
'

--'_'--:-----�--"-._------

ZURY MACHADO
Amanhã Glaucia Zimen�ann l\i['o

Santa Catarina estará na passar�la �'SMaracanãzínho, concorrendo ao títu'�
de Miss Brasil. A moça dos lindos ,L:'
lhos verdes, poderá fazer Uma agr.ad�:
veL"urpl'êsa aos catal'inenses.i'" - ' ,.

'-- x x x x-

A Propósito, já qUe o assunto '
-

:\ e
Míss, sem dúvida alguma Ana Cristino
Miss Guanabara estará entre as tr'ê�
mais" belas clássifidas no certame de
beleza amanhã .

�x,xxx-

As 16 horas de amanhã, na capel"
do Divino; Espírito Santo, reahzar-se_á
a cerimônia do· casamento de Roseli .

Laus. com o advogado' Everton da Ll;7'
No Santacatarina CountrY Club, acon�
tecerá a recepção aos convidados.

x x X" x -

Também está na lista -das Debutan
tes para o Baile Branco, Maria Alice
filha dei sr. e sra. RanuHo de Souza.

'

'-x x .x x ---;- 'r

Logo mais às 20,3Õ h01as no TeatrJ
Alvaro' de Carvalho; dar-se-á a estréi.l
da peça 'Toda donzela têm um pai qur:
é uma fera', sendoa renda em favor da
'Sociedade de Amparo a Velhice'.

..:.... x 'x x x

A dinâmica Diretoria da
/

Associa
cao Atlética Banca do Brasil", em Su}
�(de social amanhã promoverá festa jH'
nina.

-xxxx-

Em sociedade está sendo bastante
comentada a' exposição Xilogravuras
na

.

Galeria Cruz e Souza, ele Marcon
des lVIardutti.

- x x. x x-

:'\T '" c8tedral Metr"Dolifana amanki
a" 9' 30 horss Sf·'rá ·('"le1�'·8é1., rni<QéI rI"

,
.

\

s ')fimo di.a em intencão da 'ahna de nos

�" ':oudaso amigo, 'Antônio._, i Benec}i:l),.

'0..,:.'

Cunha,
".�

�-----�--------�----

A:ssociacão Coral Já Te'm· Sua OrQuestra

,,' ',;,"s a· reunlão de ontem, enfl'e.
4r: �;)'. Csrlos 1'\1berto da. Silva Faria --

P1Tsjr!rnte d" entidade, Ma,esho AI, lU
'Kl'i P""('l" e v 'U': os músicos desta Cqpil&l
f<:li, finalmente, organizada a Orquestra
ela AS::3cciação Coral ele Florianópolis .

. O Conjunto que,' há algum tempo
acr.mpanha os seus recitais e oue. é(o-

'ré'.\�ante. sérá exclusivo do Cor;], ·é· , .

constl�uído pelo rlú�icos Roherto Gev;\'
erel Ferreira, SolÇlÍ1 i\/["'77"1'·8k;S. Nelson
Ami:ll. TV'ln Cqr]"s Scl:lr'� "Jt, l'!lartinb()
Aur/,l;n P'0>'�""1�i, Friedrich C'lrl Frans
k". (""""" ,r-'sconcellcs, Aclmar Ca:;
sol. y ; " f;. ::': ]\h�olau Savas e outros,

,
----- -,_.. _� .. _- .

i\fim de aue 2. iniclati,\'a da Asso
C;�(,8n 'CoTa( - ao ccns1ituir sua or

O". sir" - se concn;�izc, danelo à. Cid.1
(ie '[,'8';,; '}l'O cDnjuntn J1)nL�crll O"é'eu Pre

.

�iclente /C,u·lo.s 'Pllb2rj'0 Faria,
.

irá, pro-
curar � clDôio ln:Fsllensc1vel dos govÉ'r-

.

nos Estadu81 e Municipal.

Fica registr�d,a, desta maneira, a

satisbc50 que sente a Capital do Esl�
do, 1'lO;' n1als est2 vitória conquistada

.

peía' Associ?Gão COl�al,
.

reunicla a télF

t"s ou1ra's anteriores e as qUe, por cer

to, vü'ão muito. brevemente, C011'l os' ..

s'ôus !,róximos recitais.

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

--;_.
._ --.-II

nir � �l��,�\ !� �.1' 1\ 'ql}�'lA".zJ -4J!.... t)H.��· f&c.1;f1'1 � M, J!:�ll� I

.ARA O "I VOLVIMElf'fO DO ES,;

EE;�;E:j'�;i"ii�tl:itIL�E'v,;��",
.

-·""!�(r�.:t�1�:�:
'f.�.JlVI'IDNiC1lÇAO I' N,

.��
.- � ,

�4;.";r
�. .

'\' -"
.. , ...\.;.... , r,

I' - rdscri:.;ões -para o' .0 Vestibular de 10 à i� 'J�Jh�mo de 1.96d.
2 - Re.'ilização do 3,0 Vestibular de 4 à 9 de ,rulho de .1:966.
3 - Jns(;rições e informações na Secretaria da FacuJdade. de Engenharia de

,10Í!lVille, à Hua: Plácido Olímpio de Oliveira, (Colegio E)staduaD Joinville - se.
- Fone 2LA.

.

30-6-66.

Walmiré Joã.o Ribeiro - En,carregado do Serviço

rUI'lDliÇ�
LUNIVERS.
TADO",I'I'"

�"tACULDADE DE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PROTl�JA -sêus

'OLHOS(
(:;., )

use Óculos �

bem' cdcorodos
.

otendemos com exatidão

suo receita; de óculos

ÓTICA ESPEClAlIZAD)'.,

MODERNO lABORATÓRiO

.. -

_-:::
._-- ..:. ..

_'------:-----;----:-----

"Torne-se Você Também
proprietarIo do JARDIM .'l.TLANTICO

Bairro em üi:mco p'I\Jgresso e valorização constante pe

lo seu tr.açado ele urbanização:moderna e fácil 'acesso de
suas ruas.

Abundimtes constrnçôes que surgirão em muito breve.
-

ANOS DE: PRAZO 8E:JYf ,JUROS el!l su�ves pagamen

\IV� .r.�len�ais. �
�

Informações e vend'l:'. com BEnjamim' A"e b ',"k !'�úa

Tellente Silveira.·n.o ]r, 'e"q. Tr.ai8no. F0,,2 ;;817.)

,AVISO IMPORTANTE
.,�t, TRANSPORTADORA OSWALDO MAAS

LTDA, comunica aos sevs distintos fregueses e ami

gos, que co1'"n a trànsferência de sua MATRIZ para

Florianópolis, es'á a disposição para os fransportés
rodovíários enU'e:·· ,

TIJUCAS -- Cl\MEOHIU - ITAJAI - ELe,

lvrENAU - TUBARl\O - CRICTUMA ARA-

RANGUÁ - BRAÇO T"f") NORTE � ORLEAES
LAURO lVfULLEH -

.

L.JAJYS -- JOAÇ/<.BA

CAMPOS NOVOS � CAÇADOR - VIDEIRA

TANGAHÁ.
NLATRIZ

Rua Cd, Pedro Demoro. s/TI élTI"'XO POSTO Dl

NO - �s1reito: - Caixa Pnstal. 396,

FJLIAL
. .

BLUMFNAu � Rua Alm. Tamanclaré, 495.
:\0 ()

-,--------�_.-.
-_ ...�,�--_._----:--.....:...._ ......--_... _�......__- _.

�-
- _ .._--

..
.' t\g'dntp, Oficial elJ Propriedadt' Iud\P:;t.ri.::lJ

ReglS11'o .de !Tlarc·ss. pat�,);t:es de 'iiweneão nomes cOlne',

e'iais, titulos de l'sLabeJeciment,(Jii, i;lSigtli.as p f:r:àse:;: ele, prr.

óag"n(1a:
Ru"l' T"mente Snveirá,'�9 - sala. a - .Lo andar --'-' AJto da

UasR N ;'li;' ,.- PlorianópoJ:s ._. ()n!xn PORia). 97 ��. PODe '1!)1 �l

.1
�EDICO

Rua Vitor MeireUes, 12 Sob.
,. Das 15,00 às 17,00 hOI'as

Dumiense de Paula Ribetro

Advogado OAB/Se n 2055'
pausa,s Ç'veis, Trabalhistas

Impõsto de Rend'l, Inquilinato

f
.

Escritório R�1.a Victor Jlj(eirelles, 28

Caixa Post81 613 - Fone 3683

'FlorianópoliS
.

Santa Catarin /, ..

-,

- -r
PRONTA ENTREGA - RUA fADRE ROl\'IA, 19 - fone 3864

TABELo\ DE PREÇOS

Esquf.drias eie Ferro Dimensões Preço Unitário

,Janels, de Correr

.Janela de Correr

Janela dé Correr

Janela de Correr

Janem de Correr

Janel&. de Correr

J:,mela Bascul'lnte

Janela Basculante

Janela Basculante

Jane:a Basculante

,'�nrla B,nscuhrtte
Janela Basculante

.Janela Basculante.

.Tane� fi Ba,sr:ulaÍl t,e

.Tanel'1 Baseulant.e

Janela Bas�1l1:mte

200 x 140

H10 x 140

150 x 140

200 x 130

180 x 130

150 x 130

150 x080

130 x 080

100 x 100

lÔO x 080
lÓO x 060

080 x 060

060 x 080

(\11'1 x 0::;(\

050 x lOfl

050 x ORo·

59/200
55.200

49.900

57.900
'54.000

45.900
19.700
�6.400
15.700

13.900
12.500
11.200

!Jfíno

8100

,1,500
Hino

-

!," ,\
'

.•

':. "

.

.

.

-......� �-__.-- ---..�. ,.._..-....------.----
--�-�".----.-._'--'-�._-'- ,-'-'-....--';'/1-

Dominicanos pedem a retirada da FIP
WASHINGTON,. - A 01'· estabelecimento de negocia- O PRDE e o PRSC impug-

ganização dos .. Estados A- ções entre a Comissão e o Eleições naram as eleíções em 189

mericanos (OE:A), anunciou govêrno .de Garcia Godoy' c
'--

'ím;sás' eleit'01',CI1S, ,num total

que a República Dorninica- do .pr·esidénte .eleito Joa- Os resultados 'oi'ícirus da-, ele,69 mil votos.imats as im-

na, por intermédio de seu quirn BalangüeL· eleições presidencisis em pugnações toram l'ojeHacl<n

embaixador; solicitou oficial . São Domingos filo os seguin pélC) TÍ'ibunal Eleitoral.

mente uma reunião de sua Declarações de Bunlcer tes: I
.,. À; anunciar os resultados

Comissão "ad hoc", corri vis Depois, de uma reunião
"

Balanguer partidos defírittrvcs, a Junta Cent ral

,

tas à retirada da Forca Iri- corn .» Comitê tl.e Assuntos que apoiaram .

._: Partido P.,e ;Eréit�r�l não c1,iSse em, que

teramerícaria- de Paz -'(FIP>, ,Interanl.ericanos eh Comís- .

formista .Dórninicano -s-s-; dato prócl-rmar.l D,S candidu '

ele seu terrítorío. são, ele Reiaqõc<i' Ex'terior,es 75.9.887 votos: Partido De- rQ�'vepcedores,'
Segundo o anuncio, o pe- do Senado, o embaixador mpcrata Cristão ',- 9',378 vo-

elido foi apresentado ao pre dos Estados Unidos jUI'1'O' iii. tos: Partido Liberal 'E\'olu· 'Hl'!lUi1cí;l dr' Br.sch
:

sídente
' dá,. '10.a Reunião de \ OE!\·,. EJ.lS:North- Bunker. dis- cionista. - 6.5��()'

-i".

Consulta' dos míriístros de se que, espera para . breve

Relações ,Exteriores arnerí- uma resolução dá OEA pa

canos e.o orgão deverá rea- ra a retirada da FIP da Re

lízar uma x:euiRãQ 'previa p.a publica Domintcana".'
.

:

Partido de lllia

nede (!;lr,":1nria
't" t_..' \. J U u. • 1 �

ra apreciar o assunto nopro
ximo dia, �4. ,

Entreni�htes, .

.informou-se

que os países que possuem

tropas ria ·'PI:8 en.t:regararn

à ComiSsão ela DEI\. uin' pe-
.

elido semêlhári.te.
.

'

Um plimeii�o, :ppsso par::t

a. retirada .das tropas ·de ter

ritório dorÍ�'inicari'o; .�e;ria o

Partidos que' gpolaram ao.

ex-presidente Bosch - Pare

tído Revoluci.onúrio Dorni-
\ ." .

.' �

nicano' '-, 494.570; , Partido

Por out.r�,' lado, o prosiden Revolucioi1ario Social Cr is

te 'do Súb-Cbmitê elo Seni-' tão . ..:. 30.6�(i.
do norte:ametten.no; Waine <Partidos 'que apoiaram ·Do

Morse, disse que o presícen- nelly:"-. V!:inglial'� Revolu

,te Joaquim Bal:3.l1guer
. não cionária Dominieana '.�

.. ,

deseja a retinida imedia,ta 13'855; União' Ci,;!ca Nacio

das tropas da FIP, e que et\-
" riM'� 16.162; P,6'ão .Re'.:ólu

'tá sendo elabor'ldo, "um pla- eionfÍ'riR ,.-5.488; Partir1.o Na'

;r10 'para a; retirada ':gr?d'a�í- _
:Ci'on�Úista Ré'TÔ11Jc-i()n:�rio 'De

v'a 'das'· FÔl'q'as· (:1a OEA": mócráÚcü' - 4':039.

P:("JT:l"ZOS Alr?�'I:S -:- 'O, co-· U�':': FljJ1ente 2S :::::zucs dr co

n�8n'c1'"'.�1�:� cm cj:efe d9. I��X8.�: \nnhj.t;;;�d�' do C-'.)·I,>::�·�n�·�Ll�e

ci.to 8r'>çntino, gonepq] Os5.· do Exército".

ris .Víllegas. em um, cornuni-

cP.c1r;. rp'"f'l�u (r.ie .JuhlD·S"m

cerni .Iimcnez. o ir'igente ct'" Reunião

-JtÜ'm 'Bósch, p'i:p;'esidente Untão Ch·jr';:,. R?cl;C'11 ('ln, .ro.

9,a: R.épdbÜe,a, Dornlnic no, v;o (U.C.R.P,) Lllia, PCCh'l Jor"
.

Se[;undo. obrerv- �;O'iQS.L o

r::�:p�.?�0�1· à",:S�I0: co tcdra na je 81TI .ttno�Yle no ,'�'-v0""'no: Qc1'ii;ll"lLS!1tO (18. �ellÜ�2.') do ga

Umversidade de Porto Rico,
;

UP'"1:�"f n,,'U(1fll''l('H tendente i'l
I _l·)'1pci"o. prevista pq'>f\. 0"1t.e!.11,

s�g{�ndo, .. f'oi ,anun·ci3.do 'pera' ;J.'sse�:pi·?l·.p i)Pl'n-'0:re�c�a c�e ·r.ri.otl· novo .at r'to Ci.:t.r2 o

. rf,Ú·01�ta,;', ,

,BélSCh 'disse q'L1e o motívo
'

fundamental de sua decisão'

e,'tt ti: !ie�;e$sic1ac1e de dí rigir
pa;Udô Rc';;olucíon>-'Ho

Dóminieaho .em sua oDosi

�5;6 'lja,l\}lme�lÍnr '30 presi
ci:dhte 'éleHo . .Jçaquiin J3r;lan-

Illia na presidcncia". Executivo' e o :C:�;�·;"cHo.

Corn efeito. a )y'm\ão .deve

'ria Iocalizar o r-aso das em-
, '\

'Ent,:ementes. rtuns horas

rl� Y·�'1.1)J1(I�('fl0 c�é l"O�.� presas 'est?tfdCi 2" 0.:"::, C1er:'1('it,"S

T).<"'n�.'�hiiidr��J.(j c�o gQ\nrinj�r\
-

cp�e' '·el.. �;;::: a.1):rç�.:�q�:t:trn: qFf ti,

le' c1�) F:�(ér'cHc. urn Dorta ·Cxf�t::uTent.e. U1'�} dos nyob!e··

\':('7, (ln p1'esic1êr"l::,'18. p.fir�·r)ava
. rrÚ:J� quP ,os rrü'l.\ r1.t'êS Cil:lerelU

e{n ('o�"'lUniC8c11) O�iCif-d 'que ver' reso]vidr,s !rne'diatamen

o Exercito "de�c6nlle8Ü1 in- té,

.

,..., .

OU
.

diese,l) nao

rápido··· (g�solina
ser,o ;mais econõmico?

�

E quem diz· que o caminháo mais

pode
.i

Pode, sim senhor. :É o Ford F-GOO.

Como?

Simplesmente porque no F-600' Diesel

(motor de 130 cavalos)
a rel�ção pêsojpotênciél é de 22;4 kg por HP

(8Hás, a melhor de todos os camínhões

.r'I'éts"ileiros a diesel). Daí decorre a rapidez

�l!��sse caminhão. V. vai e. volta prim�iro,
transporta mais carga por unidade de tempo."

i

:fazel1do�o durar mais, teitppb� que .Qs·
motores cómuns. Satisfeito?:

.

Mas tem outra coisa importante que

V. precisa saber: só_o Ford F-600 tem

3 tarmmhos de chassi (148, 172 e 194,

polegadas entre eixos, a. gasolina ou

diesel) Co'nheça a mais completa linha de

caminhões no :seu Revendedor 'Ford.

E vá com Ford.

No F-600 à gasolina, além .. da m.aior
,

velocid,ade, existe outro motivo: o motor

Ford (um possante) V-8 com 161 cavalos),
trabalhando com reserva de potência,
nerni.ite-lhe

.

andar 811"1'5.<1 e 4.a a maior
�. I

.

parte di)' viagem (mesrno naquelas s.ubidinhas

onde 'os outros necessitam

da 3.à da 2.8 ••• ). V. sabe perfeitamente que

isso economiza gasolina e poupa o motor,
,

Padronize súa frota. 'Padroniz� com Ford .

A ÚNICA LlNH�
DE

CAMINHÔ(�
COM 10 MODELOS A SUA ESCOLHA. '"�,_�

....
,

' ..'

"\!," .�

, L, ,.
�,' •• ' G;i.. ,\,- r
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lIrasil·Paraguay

�u�o em PiJZ

çu.

ENCpNTROS

Como se !"'lccrria, os cll:m

c;elores do Erasil e, do Pa-.
raguni oncontr<!]"am-se ::ln

teontem em PC)'", f!l'l Igua
çu, qUfirrlD imcinram as'

convers3eões eJ!te''1,1 con

clu{qas' e!'1 Poito. Presiden
te Stroessher. � :rcimeira

rOl';nir{o, :r:{o Hotel çjas Cata

:r'8tas,' h'!,;ê' :a dur�çã.o de

/0ito 'horas, l].Qvpndo na: oca
sião uma \:ro('a' (lE: T"'emo

nll1c,os ci1tre os c10is Ch8 n

t�1era::;.

6'".�

(

o

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

---=--..;.....;;.;.:.;;:. ...:,--7":·- ;.:- :---r:---'-::-���""''''�:-' '=-�_�"':_�'_�'·�·T�;!;"'·l...... "-7:-�-::-�" _.;-
_ .•• �-�

i '

. ...

m r s s ao
r

",', .

Em que pese oa d!�eito que .assiste ao MDB, co ..

'nQ paltir.}o de oposiçdo. procurar desgastar o Govêt

t,O díonte do quadro sucessório definido em nosso

"

favor das eleições diretas. O próprio General Costa e

Silvo que, certamente, há de ocupar li cadeira �,�e�,'
de�cial por indicação do Congresso, já' de1xou expre

se a suo posicão nêsse sentido, vá'lida, é claro, sómen-
..... -

. '

,'als� não há como e�{:luir-se a sua participa9ão _:_,

�el'cp;e opostctoniste - nas eleições indiretas à Pre

sidi..ncia do Repúbli·ca' e aos Govêrnes estaduais em

vórias unidudes do Federação. Se por um lado a opo

sição acuso cornc uma farsa o pleit� indireto na vida·

demecréflce do N!lcéio, por outro lado' não podemos� I

deixar de considerar como pouco democrática � sua

'omissâo no problema sucessério. Isso, tendo em '" isto

pos1ível ele
':ido o � bem.

moCÍ'atização nos Esta40s e, por êsse meio, se'lsibili

zor ponderáveis correntes para a causa 'que defe.,de.

Em editoriais anteriores,
.

,""
.

.
"O ESTA�O" deixou

claramente assi,nalado C' seu pensamento favo ável

ao 'pleito direto, como c. mais cQmpatível co'm o re�
me c!emócrático e como o que mel'Ilor corrCspo'1C;!e ao';:

anseios cívicos da Noçõo. Em momento a!9u� nos

. fUltàmos a essa monifestação, S?7'p e . reafirmada
�,.,('Jndo, na análise dor a'contecimen�os, era preciso
..

I

definir a posição que há mais de 5� a 00 ,ia" dr

. "O ESTADO" O órgão de imprense .-le n'ais antilJÇI

tro4ição democ'rótica O", Santo (;Q�arina; A �·t'!.r d;�

;0, ,I'emos não constituir dúvida, a'gul't'(1, quer na

áreQ do Govêrno e Ja na ·definic'õo da o riS' '·050, ('",-
, o

•

• I

na voz da opinião púhlica ,a afi'n1"õo "oc:io'lol a.

v

Com un1:l (!.otl<:iio de CxS 14 bilhões' e
l�e"Cl'"a kc'nicil de (;rS 700 müllões, a I1:'ICI'.,\

v�l?rizaC:;:;.(l cios reqnrsos ':�H:'"\:.Jnop .será e

xerçibd'\ no iod"r de ensino'\li?"''luisa (' di·

fU5ãó eultUJ::1,J.
No. e:,lfijno JHÍl�l 'rio.' o n.o, :rlalll) . de

'''-':ehl.<i. ('(1111 ,'m (lesta rI"C (le llUl11 ,bllhào c

i" ,1 t n6e n"lhí'ies de r';·u;�e;ro". proTlõe·',e a

tllll'ltl'U'1' ,;,n sàhl.s ;'1e Tt.lH, ·el1, ,al,I'(�'.1aT'ia,
T':"1r'" n,'"!� :."\'� l���F,,·,l:��'e.':·� �nn. 'i�'I�a� de. fll"-'a.

cnl 'H::ttlcir:L. :V:)f''] r-r':('!)las n,·,tt,':llS e. final:
nlen"-p ·��.-�n�le.'" Tf'.

.

:1 ...., 1'�l..,�·�·,Je·ra dor.; C1n"

pree'1dir� 'cntqs' ':-·n.i:ran�ad"s .. � 'r' re'�-C'T�r ()

sUJ1oitf� ('(' "l")"etos SU"'CT"enientcs ii. pro·
gnlma'ção priO1'it'i ria,

'

A p:'cgT�m(1çãrt r'ti aposa nos estudos
e"ctülHlo,; pé),!) G�hiT'e+e ;'e l:"ane.i'llnento,
:1.ha:"h; )1(\ Grüpo E'"ecut'võ de Pl'éllios Es·
eolf'I'('.� IGlCPE). com o ('(V1'enr",q .,l'.,<; '--.
,,..'l .", ("" 'ed'l·i" da Se.cretaria de Er)ucadio
f'. r:11' i !ll"�, l'un<!;Hlos, ilO' conhecimento das
np,"c"sir"Hi('s r'e e-S',Ql"ri"arf(o anontadas
lle1f\ '('f""'" 'es" (l"'lr e n(lS 1(''' ll'1t":mentos
prói'lrios (�OS "eferidr\s {il'C'::io e.,;j·'ld!u'is, em

que' se' h've conta, nobd:Jl11ente. 11 ('1)',. '-C'

niên('ia t!,/ substitukão do." l_)réilios ina,l,�.
{"l<'dos -r·or construçnes novas, nos pa·
drões re�,omendados pela btg'iene é peJa
pe(l:! (';og·,ia.

P"r �'f"e'!''''('ão do ({abinete de Planeja·
mento, 'Ikm (lí'ste, diretaI'Ílente ou por cO�',
trato. a ('x{'rllção do proúama se desen.
volverá :'través das Residências dos ser.
\'k'IS de fnn'/'nl.l·11'ia_ do Estado e as. Prefei·
turas l\'1:.wicipais.

No "�Ior (lo ensino'me·flio, com um eles·
íao.ue de CrS 220 milhões, o programa tem
por ohj�Hv ..s: eoncluir 'a primei,q. 'ala do
Cf11é!dfl h.rl,1lstI'iaI r'e Tnl1arão:, "onstrnir o

pl'h1'lcirQ h10co ]'1a1'''I· a insta1adío do Gi.
J1'5'<;;..1) inlt-,,'T"'n+('� rll) C<)lt'O';(l .Pe�!-ro n, !te
r',l111rrnnll: ['nnsÚll:jr o nr;n'ciro hioeo do
Gim\"io ,; (;r"l��io '1\,TOfJ'l:lt de' Tnh'lr5.n·,

, . O 1J1'(lnl1m� !"e �:usfenta no. eonhechneh.
(iJ flns nc"e"!";!lnf1es de f!"col'lrb:'1dio. e1n

nil'f:ll'm_,i,lio" 'e"antml;ls "pIOS úl'r:"f)<; téc"i,
tOS do �';shd9, nos centros urbano!>; dç.
111'1iol' !lcnsiflaue pllpul:wional. Os empre·
en,di.men tos prM'ranl.aclo.,;· .Ht mereceram

solução m,s l11erUrlas ,prelimim res r1e aqui
Sif;ii..1) e nren'll',wi'io da á1:ea a edificar e

pro;ieto (ll'quitetôllieo, ohservando·se,· com
relação :w JH'o,ieto "Colégio lndustrial de
l'ubarão", Que a ohra foi iniciada em 19'6,5,

RIO, 23 (OE) - Em nota

oficial distribu ída os chan

celeres Juracy Magalhães e

Raul Sapeúa Pactor escla-

recem que Brasil e Para

guai "concordaram '"111 res

tabelecer, desde já, que a

energia elétrica eventual

mente produzida pelos dos

níveis do rio l'a raná, desde

e inclusive' os saltos elas Se-

te . Qued.'ls, cu Salto de

Guaíra, até a foz. 9.0 rio

Iguaçu, será dívídida em

p?'+e<; iguais entre os doi"

países".
O cOl""'l'ni�""d') salenta

que os doís ministros elas

Relações Exterio'tes chega
r:'�T1 a um acordo ])8.1'n a

solução da' questão trontei

'Tk.9 entre seus países, ma

nifestando o "vivo dese!o

de superar, dentro de um

mesmo espirita de boa von

cade e concordia quais "uer
dificuldades e problemas,
encontrando-lhes soluções
r-ompatíveís c'OIP os interes

ses ele ambas as nações",
Por outro lado, os represen- que, de acôrdo com a orientação portidáda, a agre-

*antes dos governos brasí- n,ia-çõo está prestes a iniciar uma campanha pelo. re-
leiros e !1.<t.rag'uai.o decidi-

I d Iterno às e eições iretas, com a consu ta. uni -ersel e
.
ram participm: c1.'1 re).mião
tle ch8.nceleres dos paíse,s secre!a do mais vasto. colégio eleitoral
da b�cia do prsta,.c;'1voça" atir.gir.. Dessa forma, apresentando .:an
ela pelo governG arq,2ntino, e '.'.' ..' I

prevista para Buenos Aires. 'escolhidos, com '':tomes 'capazes de ang'ariar o respeito
A IlOt<1 - ou at-a dos en- e a simpatia da maio; parte da ópi�ião pública, o

cohtros entré o gén.era1 Ju- '
.

MDB poderia fazê-lo empunhar a bandeira da' rede
raéy Magalhães e sr. Sape-
íi.a� Pastor - foi

'

redigida
em português e �spánhol,
�endo firmada pelos dois

rn�!,lÍstros em Foz do Ig'_�a-

f�OHl p�� r!�{I..i!�a('ã.o
.re�c: ,1.

'1'a1',1 o enSlIlO superior, C0111
. un,

·(1cSl.IY,u,e ,;e Cl'� 20 milhões, objetiva li

jH'Ug,l'UJU" rcal,zat estudos, projetos e

i .. � iidas pre,úlJ.l1ares p".ra. a címstruçào Cl'eguu ás nossas mã;ls, a revista argentinã edft:idá. �nl
uê j�l'(;di'J pa;:a fllll(:JonallJleüto da Facul- (�a('.p·";·I\ ','<;, "Ttrr. f�j\JO' onde se lê r.eferêildas elogio"iàs
d,tcl.e (le Educaç:ão,' Íntegnlllle tia TJniver· l'� ,:c':'í, ') "I"'sa pO(l,. !)sa ,), gllnizaçii.o (Toyring'l ilesta Capj ..

si.llal�� :J,u·ã o }je�eJlv_ulyimcr.to do Esta·
I

f 'I. soh <1 �nJ'eç,ão d.' Jlrof. Brito.
li,,' ·de',Í5.,lllta . Cab.rina e cOf"itnlção dos

J1réuios t!c;;tinadvs il il1s�;lülÇào da' Es·
cúJa (:c Engenharia Operac.io·mt de Joi.n·

viie c 0_1- Façuldade de Agronomia e- Ve·

lCdl�tl'ja dc Lajes,' igliallnentc órgãos

finau(:'cira ,do L<OVé1'110

da 'UDE8C,
A pOlítica edllc:1Cional catarinense,

gral1deml::nte impulsionada no últÍIllo

fluill(!uêni.o, ampliou 'não só a rêde de es·

tabelecimento . de ensino, no nivel pri·
'mário e nlédio, dando solu�ã·') ao probJe·
m ... da lnatrÍi::ula, conlO talnlJénl promo·

veu sua expa:nsão até o uiveI superior,
coní a il'upiaütação da Univelsidade, para"
o Desellvolvuneílto (lo Estado de Santa

. Catarina, à. qual se integraram, . em p,!e
na aÜvit!ade: a Faculdade de Educação,
na capital, e a Faculdade de Engenharm
,) 'pcraei:JlJal, em Joinvile.

A instalação definitiva dessas duas

,ul1.idálte" dc ensino superior, em prédios
próprios. será c\)lorário de sua repre
sentivltlade mI, estrutura. educacional tio

Estado.

",,,uluição erigida ao nhel de órgão
!te roo[j',�r;l.I.íío com. o n.o ;Plano de Me·

tas, l'csb' evidente que o adequado apa·
reThalilento das unida,des iniegrante-s ." l

'Çjiüvusi1ade para o De:owllvolvinlento
do Estado, é meta a merecer ,o amplo

, apôio dI) órgão ext,'.utof do 11.° Plano.

Conv) bem disse o senhor
.

Osvaldo
Melo, FilJ,o, m� oportunidade em que es·

,eJ'::rer;Hl llontos. (,(a meta, o presente pro·
g-r:una é complemen�ação do que se rea·

.

lizou em Santa Catarina, nos últi.n'lOS
cinco a�IOS, agora com' a Pl'cocupaçã.o
determin::t.da em têrmos' qualitativos e

, não qua!'tÚati.vos. Vale dizer, consolidar
o terreno ·conqúistado e apurar, dentro
da nova reaFdade existente, a sua ação,
tOl'nandü·a de modo efetivo, instrumen-

to de v:t1orizaçã!) dos recursOS hllma.
,

nos

te para o seu sucessor.

Diante de tal quadro, torno-se estéril a a!itude

assumida pelo MDB. Sebende que é imp ee i .ó e! Q

mudanço do processe s��ce�sório. nos têrmos em que

está colocado, o sua omissão reveste-se da mais ebse
luta inocuidade, mesmo levendc em conta os met]: os

que - honestamente, ccreditemes _ assim o leva

rom a proceder. A preten .... ida componha pe;a I �de�.o
érotização a que se propôs empreender 9anharj� ;di

mensôes da mais amp,ia seriedade sé ,co:1tas,:;e 'om a

�UQ participação.- mec;mo qu'e a pre'exto pa a !eha-
,te -- no -processo SUc(·ssóri_o.

,

lo; outro lado, nnda tem de louváv,e' o Se ' t�

pódio a, qualquer entél"!dimentQ com o c'.1nd:da'o da

+RENA � su�essão presi.dencial. Não há, ne::essõri�
,:"ente; que'r ser um entendimento, visando unicqmen,

I "

te o' fins ele1torais, com ou sem o apo:o do MDB na

e'!ei�êio, ma,r, si ... , 00 diál990 objeti'Yo éo a.utll pu 'es7
s� resultqr bene.fícios verdadeiram�nt:e

-

positivos' p�r�
. 1',··, .;

a normalizaéo insti"jcional". dó País. Seda, ce t:CI�
.� "�,,.

,

me!'te, !;:TI �nt�ndimento quc"conta-ia ("o," a mcf!'! ,,�:

c(ll�lllo 1.,0'" vo·,tpde por parte do candi�atQ da ARENA.
., '\

,
.' �.. !

.. - "n:io do Morechd Costela 8'an':0.

'!o C!ltonto, as dificuldades do n'o-'ento - o'

""'pe'''In'los �eiol11 em brey�� "S�l'e d';� ,
lo"

t:!'1 -:�édito nóo .os êrros da ARENA ou d� MDB, mas
,., "'""ifici�lis!�o de ambos oue, ce al.,umo 'orma, {�.,

! '.'''''' ,".' "

"
. ,��",' de':Ís;yomen'te na inautentieida;;!e 'dó'$ �uodrós

,

. .', ,I
,

·,�·:o� (I"!�' VigO'OI"� no ��í.s,

HeSS.1 CA.PITA.t·

"
OSVALDO l'v1FL(J

:mGENTTNO� ELOGIA''!' O SEH.VJ.CO DO TURING E AS
BELEZAS DA ILHA

COUlC'1110S (.10 re"cl'hl::l artig'o alguns .tó!licr;s (�l1e' põem
eddênda as dec1araçi:'es e- impressões do auto? do ar·.

''<''',1, Secretário do .rou.ring Clube· da Argentina, por eon ..

't're·'!. referêneias altamente elogiosas e que muito nos

desveneeenI.

"M,ereee especial aten\,ão - diz a revista - a Delegacia
dil Touring (te Florianópolis, que é a IUl'f.is nova délegacia
rj-) fh�lSil, situP,da numa ilha. unida ao contint'nte 'por �ma
s,oberba pónte de �32 metros de ;�xtei:ls�o (Cnmpi'illJento),

.
1)iarbmente, dirigida pelo );m,)f,. Brito, a d�legacia no ..

1'ià..1611oUtana brinda com uma c.-hnstante assistenclà a seus

'associados e ainda dlspõl� (ie um grupo de galas, gl:atuitos
que levam' os 'turistas a visitarem as incomparáveis praias
da illm,

'

E continua a revista: - "'l'.imb�nl á disposição dos lis·
soeiados do TOlll'ing, naQuela Cai,ital, encontram..se diver
sos ti]ws de veículo-s, qu� por uma módica ,soma ��ali�à�
ex(�u1:'sõe!; individuais oH coletivas, sendo que os sócios do
TOU.l'Íllg da Argentina, também, gozam dessas vantagens.

Pura todos os turist:ls, há u.m descmito llOS' hoteis (b
(:>'pItal de 'Santa CatarÍna de 10 por cento'nas des!Jesas. diá·
rias/"

l-lfi, que aercscentar de nossa parte, que, quando o se·

nn�tátio (10 TotiriD,g da Argentul3. � seus: companh�iros es

Hyérarn por aquí, ainda 'liio havia sido feitos os trabaUlos,
ho:e .iá eoneJuidos, dá est.rada da Lag'ôa dã Cobceiç:ão, pois,
a!!,'!)l':l é nossível o turista ir .10 centro até á barra da La·
g'oa correndo por unia estrada boa.

.

De forma que a f�lIlHl, as belezas sem par de nossa ma·

l':lYi1hosa mm já atravessou fronteiras e hoje j,'í. é motivo
de franeos elogíos no estmngeil'o ..

A Prefeitura Municipal de aeordo com os desêjos do
Gov'cl'llador da Cidade, d,�·. Acacio S. Thiago, contiúua em·

penhado 611:1 f,Iar á mIa, estradas boas e nêsLe sentido já'
a!gama

r
"'.' le!" sid� '''''0.

l
' ,

po'LmcÂ & 'ATUA�IDADE
l\1,lVI�.

APOIO PARLAMENTAR

O líder do Govêrno na Assem·

bléia Legislativa, deputado Jota

Ganç'alves, declarou' a esta coluna

qub 'está satisfeito com o apoio
.

ollrla.mentar que o Covernador

Ivo Silveira vem re�cbendo na

.quela- Casa. E não é para menos,

tendo, em vista a unanímidade que
cerca a recenptivldade do parla
mento estadual às mensagens go

vernamentais para Já enviád�s.
Nêsse início 40 seu Guvêrrro' o sr.

Ivo Silveira ,iá submeteu à aproo

vação da Assembléia inúmeros

pl'ujetos de lei "bando ao maior

desenvolvimento do nosso Estado.

Seria exaustivo aqui enumerá-los,

ainda mais sabendo tiue a aten

ção do leitor não passou por des-

percebida aos noticiários da irn

prensa que' dão conta. da ativida
de do Govêrno nêsse começo i j

adr-Jnístração.
,E, gora, a pergunta, A que

deve' a unidade do .bloco governif
tia na' Assembléia que, pelo me,

nus até 'agora, representa quase
a unanimidade da Casa'! É certo

qnc, fora as razões da Iiderança
que o hoje GO\'crl1adur Ivo Silvei

ra sempre soube' exercer quando
na presidência do Legislativo, a

AlI.ENA (�a grande responsável
peJu êxito' dos éntenrJimentos en·

Ü'é os dois Podêres. Aciemais, o

ao\ual G .." êrl10
.

abriga em. seu"

'luadros e1emenfos pertencentes
a tôdas as facç.ões políticas exis·

tentes até a extinção dos partidos
Pelo Ato Institucional n.o 2, .hoje
_integradOs· na mesma legenda' da

.

a;remi.ação desti.nai!a a dar co

hi-)l'tura aos atos dos (,"ovênl'os da
União e iios Estados, em sua "�maio
OJ'ia. Diante disso, torna·se pacifi·
co o apoio ma;Ciço qm' � Assem·

�léja, �onradamel1te, tem sabido

4ar às boas eausils que tem parti
do da iniCiativa. <1.0 Govêr••o do'
Estado.

Entretanto, eoillO é sabii!o, as,

agl'el)1iaç.ões políticas que bem ou

mal, ho�e comandam . as corren·

te, de ouinião em ,nosso Estado,
c3tão com seus dbs contaQus c

sua vigcJ,lcia não ultr�.·'Jassará .

o

dia 15 de março de 196,": Essa, na

verdade, é a. tendência prevista
lle�o grupo mais sensato e jJonde·
l':lUÓ dos que hoje al'óÍ:1m a cano

didatura do General Costa' e Sil·
,'a ;t Presidência da Repúb:ica.
Diz êsse gruJ)O que" tão logo as·

suma a Chefia da Narão. o futuro
'Prc"i,dente dever� "promover ime·
'(}latamente a reorgat�lzaçã.o dos�
guadros partidários do País,' se;,
g,'rJ'ldo o 9Y" f'stabelece a 'Icgisla-··'

,.

ESlrÓRiAS DE PROVÍNCIA'
A ESTRANHA GOTEIRA DA NOVA CAS,\

hélto;" medeiros

". Aiíuh.' o caJl1ulhão. le�ava a� ftltima.s
mobilias, transferindo·á dessa ma'nehl )a.
.r� á nóv'" -casa e' ,imHo alegravam .. se, 'os
meninos por ganhareul outra mOrafu.l. A,
vellIa, comprou ..a uma grande firma, 'àfim

.

de que se demolisse e no local out�'a se fi·
zesse, bem maior c de mel.hOl'es ut.ilidacIes,
Dona "Ap�'élica olhava. de tristeza a 'casinha
em flue tantos anos residira -e mesmo pre·
feria não mudar, pois' até as 'paredes (les·
cascaHas e embolorentas ach::wa bonito e

também gra;nd.es saudades sent:ria das

goteiras pmgonas pelo chão. Sentiria tatll.
bêin, saudades do degrãuzinho da cozinha
que tanto estalav,t quando �e pisaya, do

galinheiJ:-o velho, da janelinha fluebrada
aonde, de manhã' cêdo os primeiros raios
de 1>01 1}at.hm no escuro asoalho, ilumi..
n'lÍulo. A Ílova c.asa seria maior, bem mes

mo mai'JL' e localizada na zona central, on.
de vàriados magazines aglomeravam·se, e..

com cérteza as escad'lS, não estalariam...
.os p�ás pelo braco puxavám a mãe pa ..

ra' OJ'e de imediato deixasse a casa Dôdre
e caída, ,'omo falavàm, e logo assCl�tasse
no caminhão das mobílias para desandar
aVl.'Ílte. Um último olhal', bem triste e la.
c)'i.mo�Q p foi. a últinla vêz que viiI a eas;�.,

O f'1.minhãq cUstanciava·se e na curva per.
d!hu·<:e de vista.

De ytimeira impressão,' assuntou Que
a outra casa era bem grande mesmó e (lHe
a tonalidade verde das pl'lrw1es c"h helll.
Os earreifa fI ores, nê!tros �ônl(!s de cami"e.
t?s'encatdidps, descarreg'avam os a'�ett'e.
cho nara os 'anl'o]}riados lue:ai'es indicados
nf:lT (lona. Angélica, Os m.eninos, espeelllen.
to." perco7reram peh casa, tÕlÍa entrl'.n<10
('l)r:tedeirüs nos Quartos vf!7,:ios e dando
berJ'os, n:ua ouv;rem o· estra.nho eco nro.

dnzirlo. Seu Lenine, 10.!!'O botou a carleiri.
nha de, ba.Ian('o num cômorlo lU!!,'l:r 'PP'!';')
(h janela e pÔs.se· a coc1úmbar. Não deu
pvJavra: e mesmo que quizesse não podii\.,
Rra tmido. Apenas olha,fa de gramies arre·

I galamélltos fIaiS vistas u taju:t,nho rehulicIJ,
enqüantu (IUe com um pálitiullO' l'e'lolvlli,

:;:io votada ou ano passauo
Estatuto Nacional dos Partidos�
a, fim de que os políticos se ag

,

, ruo
pem segundo a sua tendência d
trinária, sem o artificialismo' ;�
marca atualmente a constituic'"
11;1 ARENA e do MD:G",

vao

Dessa forma, seria fatal ades
. /_ ,ar·
ticulação (lo bloco governista da
Assembléia, com a dehandada dos
membros da antiga UDN para a
nova agremiação que vieSse a;
prumover a reaglutínaçãn das &uas
dispersas fileiras e com a l'einte.
gração do ex·PSD em um novo
purfido que" per tradição e. COe.
renda, permaneceria leal em' tôo
d·:t$ as frentes ao GnverlJed?,fi,j que
elegeu em 1965. Quanto ao) 'aüFil,.of!
PTB, vale a incógnita que S�inp�'e
foi nas grandes decisões lJoliticas
em Santa Catarina.
Fato da maio!' ímportâncís. ua

ra o futuro politico 0 administra.
tivo do Estado, sera, sem duvida
a eleição de rem vação do parla:
mento estadual a se l'ealizar\.a 15
ele novembro do corrente í al1o.
Dela, certamente, sairá o traçado

f t
. _ I

�ara a u ura organizaçao r parti.
c:: iria estadual, da qual clepende.
rá, inegál'elmente,' a tl'anql�ilida.
de' da execução do plano de tra.
balho do quínquênio (administra.
tivo que estamos iniciando.

O')NGRESSO GEOGRAFICO

ElItre os dias 3 e' 12 de jUlho
próximo a cidade dt� Blmnenau
será paieo de mais um congresso
d� ânlbito nacional f!ue re�mirá'
g'cográfos de todo o País !lá dis.
(!ussão de importantes a atuais
temas geográficos, O Govêrno do
E�tado estará representado rio
conclave' pela sua Sccl'etária Ci,
,iI, De]Jartamen�J Estadual de
Geografia e Cartografia, Departa.
mento Estaduai de Estatística e'
Instituto de Reforma Agrária' de
Santa Catarina.

AÇ�AO POLITICA

O Secretário de Govêrno .Dib
Cherem está' eolocal1rl0 em (na os

seus despachos na Casa Civil" ano

tes de empreender riemorada v;�

;.-:el11 por vári.o� municípios do in.
terior do Estado, com o objetiv"
de organizar os g'abinefes executi-.
vos municipais da ARENA, O ex·

líder do Gevêrno Celso Ramos
vem estudando' seriamente a s'ua
candidatura à Câmàra Fe�eral,
lima vez que desfruta de amplas
possibilidades de apolo no inte·
ri.or, sem falar a sua penetração
na Capital onde se iniçiou u'ia caro

H'í ra

-

pÕJítiea.

.

o fumo já gasto,' Os meliÍl10s vieram a

. correr aj�nll1tando ter no quarto dos fun·
dos uma ninhada de gatos, dos quais como

a\'eriguara.m, todos eram fêmeas. 'O carré·

gador chefe, o 'que c.·tú;pia etU fornia de

carôço de. la1'3l:!ja, foi o que ficou �ncarre·
gadQ de .jogar os filhotes �10 do, e dai <os
menÍlws. abriram enOrme' bel'reit'o; de 'na·
(hi adianl.ando, Passou·se horas e tudo qua.
se �m seu lugar, faltando de resto a luso

t1:eza dos assoalhos. Como era tarde, lá

pela noite, f(Jram�d.()Tlilir, e us pais, . por
serem os pais ficaram com o maior quar
to e ele até armário embutido, e os dois"
piás no ct.os fundos, no qual acharam·se'
os ditos gatos.' Os dois ,nem dormiram nes

sa primeira noite e bastante conversaram
'

e ]1asmar�m com as coisas novas, admi
pndo-se de as janelas sétcin de �im'G Ií>

não de madeira como I!, da çasa velha.
Quem mesmo 'não dormiu foi D. Angélica,
que esperou,em vão o barulhinho da g0-
teira e. atfo finda a noite, não ouviu.

Acordou mais hem disposta, de cal'à
não tão ,tristonha e logo pô·se nas limpe'
s�". ne�r"'1o a 'colabor�ção do espôsl), o

J e',h�e, \"'ra que as cinzas não espal'ra:mas
se }1(1 chão, Estava, a D, Ang'ç]iea naquele
(I;", hem mesmo sonolenta por não ter dor·
�',lfl fluase e mumdo bocejava, podia·se
11em avistar a cárie do dente lJódl'e.

Nêsse J)1'Ímeiro dia de residência na

nova e:1sa" tudo ·acharam beín estranho e

O" meninos requisitados pela mãe, logo
trahalharam afincamente e sempre qUe
riam ter I) ,mais -o que fazer, para cooperár.

-

À noite, D. Angélica s011hava novamente

�om as goteiras da vçlha. casa e muita falo
ta, muita mesmo, sentia .do piqueplaqueal�
dos pingos, até que um dia, u.,ez depois da
ilJstalação 1m 110va casa, ouve proveniente
do quarto dos filhos ,iá de madrug'ada, tô�
da alegrolla, l'uÍclos tal qual as tíio qtieri
dllS g'otehas, Então, dormiu bem feliz na

('IueIa nOIte, No outro dia, quando se acor·

dam os nlenul0s, dão·se por conta de te·
rem feit\) algo na cama' 1l10Thando muito
a mesma. de maneira a qua�e e�c'!:lcr o pe·
nico eOllljJrado especIalmente pa I'a a casa

nova, O velho IJaí, quando sabeliça teve do'
casu, até que riu,
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� da TV Glob3 ouve. e�:diretQr Flpri�o'QPoJis no TRI
BRASILIA,23 (OE) -NodePoi- l'Oer:eD;l�ouvequalqJer'<:oosequendâ ':'�,,' ::':',1 ,:.',!i"��' .'

,

ptO que pres�ou na CP! "da Cffi?ar� dos financHunen�os' do gru� ameríca- .'
' A.'Prefeitura: Murt��{pa1 'de f Floria-:-

Irca das Iigaçôes en��e a �y�Gloho no, sobre os telejornais. ' '

nópolis, 'por intermédio' �d:a:. "S.ecre�ria
TUPO norte-amencano Time-Li- d PI 'de D

' 1"" t � '-

Mu
' ,

o g
di' I - • 1 d

. '.. ESTR'AN ,9, ano., ,;esenV�Y1lTleIl,o mCI-
" eX- xe.or-gela a emissora, sr. GEIROS pal _ PLADEN, -(,n,;��' , 11,4", o

1 di
,

dei '
, '" C'i"°5",�llla np. .

"
.J

f bens Amara, lsse que
.

elXOU a
'

Educação Física::' e ,D�spottps, insti-�
resa do SF,_ Roberto Marinho devi- Mais adiante, decl�róu que os ele-

_ tui > a' protnô:çao' 'IFr.;ORIANOPOLIS!� confrataçao de um assessor es-' mentos .estrangeiros - S1'S. John Bar- NO TRI; vi-s�io o.fertai' a till1 contri
t;gei1:o, sel� . s�la a,untc:ri�a���" fato.que. 'roW e Alberto Cattá - tinham, por for buinte �u, C��<1i'��O :,:pà�:á" C9;J110 repre-

Ib ceI tas, ':ll c nstar eras,
,

e ,con!I ario ça da função, que exerciam, "marcada sentante -do ,MUruCIPl!:>'" assistir ao; Cam
COJ1stitUlçao, que proíbe � direção �� inclinação para a ingerencia, em alguns peonato MundiaI de, Futebol, a ser rea-
jpaiS e �;ll1,f�oras .'t:1e ra�lO ,; televi- negócios da "TV-Globo". o ,sr. Barrow, lizado "dt1r�nte .o. mês de Julho próxi-
o por claaoaqs es rangeiros. acrescentou, criou conflito, - com. �ua mo, na, Inglaterra.

'

posíção, o que' motivou pedir dispensa
'

,A promoção "FLORl.ANOPOUS
da emissora, O sr. Cattá era também NO TRI',atenderá ao .drsoostó no ReO"l
inclinado á vocaçãc. do mando e com, lamento abaixo:

'-', "" ,

relação ao sr, Joseph Wallah, disse que
,

l---!. A Prefeitura fará sortear, en

sempre manteve-o á distancia, prudén- tte cs contribuintes do Município, uma
temente, aproveitando-se, apenas, dos vaga-na excúrsão patrocinada pela 'R�
seus conhecimentos tecnicos., dio Bandeirantes '�,' de São�páuio; consI Disse ignorar. o

�

qUe ocorre atual- tante de ,U;rlla' vif1ge�' à' �nglaterra,' commente na "TV-Globo", mas afirmou, preenderrdo , uma _ passagem ��I:ea �

mais adiante, "que se fala que .existem Florianópolis-Londres -', Florianópolis
outros contratos de comprometimento aooinodações«, na Inglaterra, durante r

"-do sr. Roberto Marinho com o grupo 'Ca111peonat9' Mundia], einhotéis de pri
,"Time-Life", També1jll não sabe o que meirq categooiii," ç�)ln, re��ições, 'bem
faz o sr, Marinho com os financiamen- éomQ ,c�n'P4çªo',- e>é.n.tra#a ,:numerada
tos que recebe, mas, acha que se desti- �ará.� part��s. :'"

"

nem 8.S despesas com a emissora de te- ": § �lo'. _:.. Será absolutamente nulo
levisão.

.

'-""',
o 'sorteio 'QU�", r�àlizadó por' qualquer

Considera encerrado, acent:uolu, da's l\il.aneifás' previsti?s neste Regul?
com o acordo que fez com o sr. Mari- I�énto, r�cW �,b ccintrib:uinte; deved?r
nho.,o "triste episodio de sUa vida pro-

'

ã, -Prefeitu�a, Mú�icip'al, sejª pOr tri,bu,
fissional_" tos; Por' preços, épd,r_multas,: ou por .,'

g\ialguer,' 611:t�a' obiigáção' ,de c�ráter fi
�ceiro. ::

'

"'"
,

-;, §, 20. - Se sorteado um -coritrib,u.
;nte, �m débito, ;��erão � re�lizados t=pbs
n:ov:os- 'sc,rt�ios' entre qs deYI1ais crmtri

blJ:rües, quantos os neces!?ários para €s

colha de Um contribuinte em <4a.,
,

,II -'-::- Não p�itidparão dos sorteios�
l' -'-o Pr�feitó',Mlinicipal e Seus .a�ses-
,so:reQ' ;:lire�b;t, ",; \',

'

,; �"
.

I·

"
',2 -,.- oS'viI1.c\ilados à ,fj_rina AS" Pro

pague' Lt�q", ' tanto.".a titulo, societáriq
como empregatício;,' '

:. ,: ,3 � :os membros da Comissão men

éi�riadà po�iten1 XV;
,

,', 4 :_ 0,S contl'ihllínt�s i.sentps do irp
flOSto de licen'P'l, 'do impôsto 89.b1,"e in
�.Jú�; r;2 e' nroikóõé"S" do irrip_Ô$to territo
r :�I',)l'·b.21'_;.' ou dó imPGst�, pr'e4ifll ur:
bp,no. }:e'ssd�;aqos os seguq1tes çasos:

,

'�':..,:_ qu.�o,·� :epntti,bwnte 'isento.'s,e
ja

.

associação recreativa;, p,e$�rtiva ou

de :classç; < ,;,
..

': " ':' :"
SI'do" b �,quando d isenção tiver

concedidii.' p,os têrmOfs 'do di's,posto no ar

tigo36, 4aJeFij� .. ��, �� 23 ,<!'e dezem�
brô' ae, 1964, e ,p imóv'el,selecipnado fôr

� :\illico ,4e:'pfôpne9,áde- do so�teàdo;
c ___:" qu;ah,dq -embora isen;tp o pré,

dio, Qele 'est�jaÍn estabêlec:do$ contri·

?io��e�:' im�ÔS:0,
'

�?re � in44stJ�a'� e

p.... - "
'

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

,lI! �. (') $ól':t,eie ·se: fará" inieialinen
te,J*las�própP.ê(Iades iri\ó�s l@caliza
dás:'pç' M��éíI>i9;' -deVi<iplrient�

"

cadas
,trad-ás ha'í$écçªO de C,adastro da Pre
feltvril,. 4� :m'a,n���,'� selec{o��r-se, por
ord� ,de enU;l:lêia'ç�o, o 9.�tor, a Qua

,

c;ka 'e '(, I;6te p:r;ernia'4�s, �,'quando ca-

bível, ,o �4b-loté.
"

-,:.,
"

"

'

lV"':'" 'Qliando o terreno pertencN
� un1 , ,e, à b.-Utr6' à' pr�diQ;' nêle edificado
à,êste ea�rá 'o pr�nlio.

,,/". �:.'. .';.
�

\,,' , :

. "
l

'" �.

f'0;;pOJ;'dendo é!( ,S deputados Rober
c,8f"':n:'v,, _"'M,",�nT1+0, Djalrna Mari

, rElator e Mario Piva, o sr. R,ubens
nO�l'al revelou, ter participado da ela-
I1)C,

..

'acão do, contrato de assstencia tec-'

';R�{jrn'�o() .entre a "TV-Globo'! ,�'
I

" " ,e -
.-

ditn'P:" IP e ! 111US t PZ. )1�'_ ocaSIé1ü. 1-

_l'SRS r'é!"�"llYas, aler't'lJ1:1o os diretores
"�l"lis,,('r'l "contra o excesso de oti-

� .. '
,

;'1"0, ,c;Ab"'" ()'" ,re",l1lt;,ldos desse fínqu
;at11E'nto", ',Pre0cu'poU-,<;"! em apontar,
�I)nd() di,,-'se, R inutilidade de contra

cão oe assessor.es es' rangeiros, de for,
., a (�1jç> "9 3D1"()veit'l"�.p, d9S cOl�tra
dos, 80e11as o IRdo, no"itivo,
DpCJ8rf"11 0"P (I',l:mdo era diretor

pral il� "TV-Globa'r não houve Q�al
uer ingerencia do assess,or estrangei-

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

1oticias�Militar�s

por José Carlos

Conta-nos o, Evan,'!elho que u'n

astor pudeu uma ovelha das eem que
i 'la, Saiu à procura da, qUe se perdG
a e não se al-egrou até que a tivesse

fIlcontrado.'
-

, O oue nos poderia' interessar uma

vr)]," ;�0rrl:r1,? 1\T;-1da! Oü' quase n.8.da
"
? çAilhdo ela nos in'eressa muito,

,nA1' q,lc?
"Sup-"'nh:o.mos ('1]e no noo,'so círcuh

"hi+;:t ...............Y'+n !=l10<"1:''l�1. C'0y·...... n")·q ]P":!·l]. f.�I.
�:S'? C0YY'l :�� l" ...... "1"'1"y..,P'S rln ri'1'"l��V) �or \�1'Y'.'3.

:en.'n

afastasse da tupna, isto ,-não nos

11-------,------,----- -----

deixaria mi:nimizados? Certamente.

Porque um �migo, com 0 qUq_l �ontá�,�
Iros incondicionalmente, nos faz falta.

E se êste amigo, reconhecendo se',I

êrro, tornasse à velha tunna', isto não
seria motivo para uma . ro,da:1a . de
ch01J�?",

E isto, meUs amigqs, Que acabamos
de ver. n50 'acontece som�nt? n{') -t<;rr'·1-
r'" �r-,:;,"'.J. "111 que há alegr;? nelo ami
Cfr, (')�)'" volta. Acontece também' em

o,�h'� a"necto 'da nossa vida, C1';sf;() nos
.-J;7 n",," há n-íais alegria no ,céu' n�)r unl
n,-'p''''�'1r que volta a- Cl;��1:i.,. c";�n f'�1.lS
r1r:-'p.rrTPS do que �nt" Tl.i!v":"n1-71, e' rnv·�

r.. "" sempre cUmpriram com, suas obrl
gélções '

Atencão
,

'

ALISTAMENTO MILITARO
(Ieatro do prazo previsto em Lei, vai Cl

té o d.ia 30 (trihia) do corrente mês de
jlmllO, parq os jcvens que até o dia 31
(tLintá e UJ'n) d,e dezemb�o de 1966,
completarem 18 al�O� de idade.,

Jovens! Se estais enquadrado pa-,
ra ser alistado, procure imecli.atanien
te, a 16a, CSM (antiga CR), se residi
res na ilha, porém, se résidires no Es-
treito, procy.re o 1�. BC. '

-

Para o ALISTAMENTO, apresEm-
te:
1 - Certidão de nasciinento
equivalente.
2 - Duas fotografias 3x4 em.

ou prova

"" _,

onselhos
MASSAGEM MANUAL DO ROSTO

Dr. Pires

A massagem manu.al' pode ser, l'�a
lizada com os dedos 'ou com as próprias
Inãos. Sua importância sóbre as demais
espécies de massagem é enorme pelo
fato de que possuindo a mão, por e�ce
lência, o sentido do tato, só ela indica '

na execucão dos 'Íno:vimentos as regiões
osseas petn1itindo, ainda, localizar 'os

lUúsculos que necessitaní ser tratados.
A rnassagem estética telll várias fi

nalidades porém um de seUs objetivos
principai<: é zelar pelos cuidados da pc
le e dos músculos que são por ela reco

bertos. Sendo ,assim a massagem toniii
Ca e amacia a pele, combate o relaxa·
lhento' dos músculos retal'd� a forma
ção das 'rugas,t ativa 'a circula,ção.

0' tempo de duração da massage:n
estética do rosto é variavel e para cc,,:'"
caso que se tem em vista depende o n:i
nlero de minutos em que se realiza a ;'!

plicação, 'Regre>. g€;r';l, cntreta;-;to, po ..

den1 ser feita em reis ,a_ cincO' minutos
cliàriamente e quando _prati�ada COJ.11 o

propósito de conservar e protegeI' a pe-
le. . ..

Existem vários mapéls explicardo
movimentos ou exercícios de InaS3d

gemo Ci:tarer�'o,cj adiante; entret2nto, (JS

pril1cip8,is e relativos à testa, olhos, fa
Ce e pescoço.

'

Para a testà os movimentos são fel

"

"

3 - DecLaração de nãQ havei: siq,� ails
tado em. o.u�Q órgão ahstador, �SSi:tlª
da pelo alistanclo o.U à seu rogo,_ por
uma pessOa, idônea.

Essp, d�lariilção p<>ÀeráJ*r feitá. �a
FICHA 'DE' AI:JSTAMENT-O: MIDt,.
TAR (FAM) ii, ser óigàÍliz�k pélo (ir-,
gão aliStâdor.

'

OBSERVAÇãO:

1 _' O ALISTA�N-r:O'MILiTAR' é
inteiramente gratuito.

2 � Incorrerá em multa, quem i�ão
se apresentar dentro do :prazo legal
para o devido ALISTAMENTO. ..

"

Di Soares
_'''--- .. �......�,- .� ... _..._.__ ...�-_ .....

de Beleza
'''DESAFIO A RÍQUEZA'

Cada dia que passa ,mais frequen
te 'se' torna a 'presença do economista
cçrmó peça prin!cipaI ,na compreensão.
'dos fenóruenos e transfÓrmações da Ç!

tualidade. ÇuÍlliar MYrdal, economista
'sueCo de, renome mUndial, não f! des,

,

conheddo do leitor bra!:\ileiro, pois tem

vário$ de súas obras àqui kaduzidas
':De.safio à ,riqti,eza; é o. seu mais recel1

te livro lançado entre íi6s, pêla Editôra
Brasiliense pá col�ção filão e pensa-
mento.

.,"
'

,

.

.Neste ttaballio, Gunnar MYi-dal dE'
fetid�, a ,te�e 'que n;'iq será Pdssível fa
zer .com que a economia hÕrte-amel�i
baP,à, atib,Jà: Um erescimento rápÍlio e u·

niforme, e uni, emprêgo total de sU\_a fo!

Ç;:1 de ttabalho, sem que sejmn tOIi1ada.�
médidas vigorosas afim de possibilitar
maior igualdade de opottutiidGt.:1es e 13<1
drâo de vida ",: .

,

à tradução é de Rafael TtaJnm. Ca
pa e A_!)olo Silveira.

tos em sentido horibontal indo do lado
esquerdo até o direito e as mãos tra
balham' alternativanlente.

Em relação aos olhos e palpebras
o exercício começa no canto interno
dos olhos e daí �, dedos paS$run por ci
ma dos supercílios (sobriux:elhas) e
voltam por debaixo dos globos oculares
(sóbre as olheiras)' até terminar no lu-
gar de origem., .

Quanto à fa,c� os movimentos se

rão 'feitos rotativamente sÔbre 'toda e�
sa região�

�-,

No pescoço efetuar os exercícit>s
comp na testa, isto ,é, em sentido hori
zontal e, indo do lado esquerdo até o di
reito.

' ,

De um modo ger81 nrat:;c:J.r oS 111U

vrm:entos devagar p lf,=,"rm'" f-r
- ..

�Y)'.'

til' cel.'la exercício cinco a seis vezes.
,

Existe no mercado uma inifinici. d,"
de produtos aconselhados para a !T':él:,

E;agem· Devemos e,sclarecer, entretan
to. que os cremes são indicados para <iS

p�les non:nais, enqUanto que os 01e08 o

são p8.ra 'H" �)eles secas, As peles gord11
l'(\S<J,;; requerem talco ou pó para .os me)

vimentos de massagem,
?-Jota: Os nossos leitores poderi:lo

solicitar qualquer cónselho sôbre o tra
taTDpnto da peje e cabelos ao mA::1.ico es

pl?cialista Dr. 'Pires, à ru,a Méxi�o, 31
Rio de Janeiro (Est. da ' Guanabara),
bastaJ;,ldo enviar o� preseni'e í11'tigo de,;;
te jornal e o el1d�reço comple:to para a

resposta.

MONTEmo LQBATO

" Grande 'foi a atuacão de Monteiro
Lobato pela c�usa do -nosso' _petróleo
AndQu, por tôdo o Brasil, nUl11� verd,d
deiTa peregrj,nação dvica, discürs'aneb
e fazendo coilfei·ênci.8s aue' foram autên
ticas aula.s de btasilidac1e, 'Por motivc)�
0Ut-i-0Sj o autor li'e -'Uru:oês" nuo teve' a

preocupação de, em vida, reunir e'3sa
,vastíssimá colaborac;'io que- ficou dísper
sas em jornais: e revistas do País,

, A Edi tÔ\'a: Bl'asiJiense,., enCàl'l'egac18
,de editar as 'Obras Completas de Mon
teiro Lobato', achou po.r beni, reuni.l
'em !iv'To, parte dessa variada ,colab 1'0,

I ,

,

� -

v - Quando condómina e indivi
elida a propriedade, e não aproveitada
a hipótese e transferência do prêmio
caberá à Prefeitura proceder a nôvo
sorteio entre os condôminos.

VI - Quando o premiado fôr um

dos mencionados na �línea 'a' no, 4
ítem II, a Prefeitura promoverá nôvo
sorteio entre bs i'espectivos' associados
que se encontrem no

�

gôzo de seus direi
tos em relacão à associacâo.

VII -

�

Quando sorteada uma en

tidade coletiva, de natureza comercial
a ui ilizaçâo do prêmio será restrita a03
seus sócios ou acionistas e aos seus em

'

pregados, .desde que domiciliado o es

colhido nêste Município de Florianóno
liso Em tal caso, porém, será vet1ad� a

. trarísferência referida no item X.
VIII - Quando. no prédio sortea

do forem estabelecidos contribuintes da '

impôsto sôbre indústrias e profissõas,
entre êstes e O proprietário será sortea
do o prémio, Da mesma fonna se pru
cq-l.?rá qUB,nclo necessária a' seleção do
Sub-lote.
rX - Conhecido o vencedor do sorteín'
ser-Ihe-,á dado' !l_razo ,improrrogável dE'
4-8 (quaren'a e mto) horas, para qF-=
expreo'ie desejo de UtJiz8c:'iO do Pl'êmio
0',\ dr;: direi.to dI' transferê;lcia a que ala
da o item anterior.

X - E' permitida, mediaute pré
v;a comunicação à P,refeit-ura, a t1'an,,
ferência do prêmio, pelo sorteado, da

consorte ,ao pai, ou ao filho exclusiva
mente.

Xl - Se in�.:orovei'tado o prêmio
cl8. '�rom0pão por culpa exclusiva do pre
miadol a êste caberá indenizar a Prefei
tura municipal, pe1as despesa E' havidas
com fi. nresente promoção. Será o COI1-

; tr'bui.u'''c desobr�gado da indenização
sem qUe justifique satisfa' oriamente, pe
rante a Comissão: a Q'11;' alude o ítem
:({V, o inaproveit3_mento mencion.ado
peste ítem.

p'aráe;rafo úniço -, A ,desistência,
em tp)Tn() hábil, não configurará ina:-'
nr0v-ih,mento passí\Tel ela obrigatorie-
dade da indenização,

'

Outra pessoa à quem o tl�ansferir
a Prefeitura promo.verá, dentre os jor�

-

nalisfas e radialistas sindicalizados, qUi:
neste lVrunicípio exerc""" 3.- profissão
nôvo �o\tp:.. '_"�l";l Ia e,scôlha do représen
t�."t� -'.. 'lIlf":l;ópio ao Crunpeonato
lV[l�n":�l de Futebol. '

XIII - E' considerado como Co;n
tribuinte em dia para com a Prefeitul'!3
MuniciPal, t�::lo a,quele que, ,ao momen

to da realizacão do' primeiro sol'teio; ê.

ela não dever 'qualquer quantia, cUjo
prazo de pagamento já se haja expira
do;.

.

.�, r,

XIV - O sprteig s"cá ro"il:7"lrl0 ;]0

Mês de jU11ho Cnr)'opip_ PTVJ b0""" d;a e

local previamente designadas pela P're
feitun'l,

,

XV - Os casos omissos erão d�fic
nitivam,ente resolvir:J"" Dor lU-:1::l CO�11;S
,�;:;o C0l'Y'l'''''-''fa r1e �� (tr!\o:;l n'ernbros: de
livre escôlha do prefei.to MUll��ipal,

Florianópolis, aos 14 de junho
1.966.

ção, O resultado, é o vólume'ora pU,bli ,

cado "como título gera de 'Conferências
artigos e crônicas", onde o leitor ehcon

trará desde 'as longas conferências sô
bre o petróleo até os pequenos discur·
sos de ,agra.d,ecimen'o ou de saudação
das igênua. sconfissões sóbre a sua for
mação filosófica às últimas mani.festa
ções políticas', do primeiro ao último
prefácio, das pr,ofundas observações sô
bre a psicologia infantil às ligeitas crô
nicas de pura reminiscência, enfÍl11, :um
volume eclético, que traz a, marca 10-
batina em tôdos os seus _ tÓ9icos".

NOTICIAS VARIAS

BERGSON E 011TROS ENSAIO��
de HenriqUe Stoclieck, 'editado pelo Ro
t�ir(1, ._--l"'verá ser lancado, com tarde dE

autógrafo, mú-i'a conheci.da livradia eh
Gl'-"l1abar'l.. PosteriorJuente, o cronista
e editor Silveira L'2nzi, fará entre nó'i,
idên'íjco lançal'rientb,

-x x xx

DOIS LIVROS IJ\lfPORTANTES edita
chs pela Ed8rt: 'Histór;"" e il1tern1"pta
cões'-dp 'OC't Sertões" de (�imn;o 1,-3e SQl!
7.<1, ,.Anrh·8dp e n rOm'lnce "Doraliitda"
de Otávio IVlello Alvarenga,

'--'x x x x -

'T'FRC/l. To'lêTRA TTT,'l'Tl\/fA. n'1 Li,
V1" ..... l·.:fA_ ,AC':)0"-;rq�í''' Ftn}.r1'p">-"Y"I!".lf l\/rPll°7.r..S
),<>npn1l () 1;y""0 :"Con!-r-, d" }Vrl6.3icn'" ::lIl'

tn1oO'i8 cVQ'3ni7"da �')f>1" �pvjsta Pl1}:,n
emA �'Pl1n" (1" ri nz "1plh0res contos :l.e
médicos de iôdo o Pai,;,

_,x x x

F.i1derpço para informações:
Rua, Oswal,do Cruz, LI0 - ,E treito

'I

I
h I

,. . ... ,�

, ..

IMÓVEIS
COMP'RA E VENDA

Casa em José Mendes - Rua São Judas Tadeu, 12 com 3

quartos, 2 salas, banheiro completo a casa mede 7 x 13 me

tros; e o terreno 10 x 27 metros, Preço: 16 milhões em con

dições a combinar.

Duas Casas de Madeira Pequena - Vila Operária - Saco
dos Limões, síutada na Servidão Vadico, que parte da rua

'

Custódio Fermino Vieira. Preço dois milhões. Condições de

pagamento a combinar.
'

'

Excelente prédio Comercial - No centro da Cidade conten
do no andar terreo 1 loja, e 1 consultório tranformável em

lajo. Na parte superior amplo' apartamento que, poderá ser
vir para exposição; e no subsolo. grande porão para depósi
to. Construção sólida em bom estado de conservação; 40
milhóes financiados"

Apartamento em Camboriú - Localizado no Edifício Atlân
tlco em situação previlegiada, com duas frentes, 2 quartos,
amplo Líving, Cozinha e Banheiro. Aceita-se permuta por
casa pequena ou apartamento em Florianópolis. Base 15 mí-
lhões.

'
,

'ferreno '- Terreno na Cbacanl. da Espariha,
por' 29 metros: 11 milhões., '

medindo 11

Casa de Madeira - Rua Marcelino Simas - Próximo ao

14,0 B, C, Estreitei com 2 quartos, 2 salas, porão habitável.
3 milhões e trezentos mil cruzeiros,

Terreno - Comp]'u-se De preferência no Estreito, em uma

das ruas principais, contel�do 15 a 20 metros de frente poi
40 a 50 de fundos.

Casas Compram-sI: - Nos Bairros próximo ao Centro. Uma
até 30 milhões,' uma até 20 milhões e uma até 10 milhões.
Terreno para condomínio. Dispomos de magnifico terreno,
na principal rua,' para construção de prédio em condonúmo.
Terreno firme, de esquina medindo ::;0 metros em cada: rua.
Interessa associar-se.

"

Vários Lotes em Barreiro� - A partir de 200 mil à vista
Depósito em Cüqnei.ros - Contendo dois galpões de ma

'cleira, com 50 m'etros qua,c'rados, Depósito de alvenaria com

.
25 metros, mais inst,alações samtárias de alvenaria. Terre
no medindo 18 por 29 metros, c<;lln luz e agua ligados, ilumi
nação púbI1ca. Estacionamento l'ácil. Oito milhões.

Imensa área 'no Interior Oe Paulo Lopes .,,;_ Medindô- Um 'mi·
lhão e duzentos e setenta e seis mil metros quadrados. Ter
,ras boas para cultura de arroz, cana; banana, mandioca 'ou
engorc',a de gado. Pr,opriedade servida IJor pequeno rio, com
boa estrada, luz elétrica próxi�a_ Preço de ocasião: 6 mi
lhões com 3 de entrada .3 3 em 36 meseso Aceita·se proprie
dade em São P(.l,ulo ou Santos.

Rara Oportunil1ade - Vende-se 6 lotes junto� totalizand<Ol
28 metros ele frente por 72 de fundos, com linda vista pano
râmica, em Bom Abrigo, com frenw para. duas ruaso w(i!M

, ideal para construção de residên.c� de alto gabarito_
Dois Terrenos no Bairro Capiô!i::;; por 2 milhões e quinhen
tos mil, medindo 24 por 28 metros. fi metade fi.Danciada êm
12 meses.

Terreno na Praia ,da Saud.ade - a ciriquénta metros da
praia; com ág1ta ilumina:;ão pública, fundos para o Condo,
minio Normandie; 10x27 metros. Dois milhões ã vista. Fi,
nancia-se.

de

Moder,n8. Re.sidêpcia - LClcalizada nas proximidades Cl3

RodovIa, com abrigo' p"iautomóvel, 3 dorm., Livina copa-C(;
�inha, banheiro em côres a, sepa:'ado, dependências de em"

pregada e quarto de costura; 28 milhões, com a metade fi
nanciadao

,,' .'

S

b�l-la � SI "IhImo 1 laJOla 1 ,oeaI
-,

DIRETOR: ,WALTEl;t UNHARES
RUA FERNANDO MACmmO, 6 - :FONE 24·1:�

ExPEDIENTE: Das 8,30 às 18,30 (:Não t:eéha para
Inclusive aos sábados e feriados
Aos domingos atende-se pelo fone 23-41
,Rua DesembargadOl' Pedro Silva" 11.0 736

alm0_90)

..��;� .:::;::::;:=;==;=0=::;:==,í' "�:: I. ,'1�/ �.

Irm�ndade do Senhor Jesus dos
Passos 'e" Hospi'fal de".càrjdáde!';-.,
ED'ITAl DE CONCORR'ENCL4

\
. .

.

,
,"

De comlssao do lrmão,Provedor previno os .int�res·
s!',dos de qUI: esta'Secrehtria recehcr�, até �s 1�, liortl:� :fl�
dia 27 elo corrente mês, prQPostas, ein sob'recartas :feclJ�
das, de fornecimentO' de: gõneró's 'alimen'tíciós: aO' 'I�o�p'itàll
duré',nte o segundo Sel11c':Jtre dCl ;a� mH; cti�so: :Ü�,s. �4�N>
deverão ser abertas c- rt'Jleéiadas eHi sessão' ordfuári:{' da
Mesa Administ'rativa

-

a s.e T�alik��iiàs 1;7 llo�as;rd�' -S\ipraci-
,

'

tada data.
, '; ll.'1� )":: ':, ,,,,;

"

,

Secretaria da Irman�hde 21 de Junho', de
Améric� Vespucio Prates.

Adjunto do Irmão Secretário.

196,6

:m.G.66.

--o--------
- '_ ------ .-�...--�----'---,

NORRFpTO' (lfRNAY
,cmmWTAO oENTISTA

IMPLANTE E TRA'NSPLANTE DE DENTES.
Dentisterla OpeLltcíria pelo E'isterna ele alta rotação

CTraw,]{;ento Indolor)
o

PROTESE FIXA E MOVEL
EXCLUSIVAMENTE GOM HORA MARCADA

Edifício Julieta C(ll1.iunto de salas �:03' '

Rua Jernnimo OOb]l'lO, 325
Das 1:� as 19 horas

l1esidêllCii.J:

, ,

I'
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1'. .. diretoria e13 ?e::'sr-:;ão
ç�, .arinense de Futeb J1 r'e

S ia procedeu ao . so::, ..teío
d- jo,,·r'S· c:i; n;""�:r'.:Üo Qu�··
drrngular !391Jni�·a de âm

bit') Interestadual. ,TIa'!'�,�dG
. p:: --a sábad-i e rtci--1.Ín;; .... , neE

tp ""!aV"<ital, cstârlio Santa Ca
tr r'na.

Abrindo o Torneio, i�ga·
ri, TI'1 T'�eli,:nini1r 0'3 e'en

C".., do C"�av'l!la do ilr a

tual campeão da cidade -, e

I I
Maury Borges

."
Gilberto Nanas - Divino, Mariot -

------_ .. _-�-----

'Ti'beJa do Qua

Páíneíras, atual vice líder,

A título de cm:i"sir'lde,. de
vemos esclarecer qU2 n'1S

partidas disputadas entre

Paineíras e Caravana, do Ar

por ocasião do reg' anal, o

Paineiras venceu a ,r:rimeir,a
partida por 4 x 3 e-iquanto
que no returno, regstrou-se
um empate de 3 x 3, 'Para
o clube campeão, esLa nartí
da terá caráter- de reva-iche,
.No prélío princípal da nof

rrefeu

o 2tua 1. ·presidente da Fe- ne;.o, interestadual nue con

dr"aç:'io C8tarinen.se de Fute tará com a particiração dE;l
I bcl, que foi hO'TIen9.gepdo Doze de Agôsto, P'1inelras,
pela diretcria da Fw"el.'l1ção Caravana do Ar e São José
Crtarinens'3 de P'üernl de de Pârto Aleg,e, que será
S::>\ão, ,<:1crba de dO'lT um desdobrado. sáb,"ldo e domln
troféu ao campeão do toro . go, no estádio Santa Catari-

na.

-.------ _."_. -�..-.----_. -------"'""7�----------.-

.. �r

J� resr�' l1:?á,1ei'J pe!a pr
:': -�1.i:3'-. �� _ .10 :r';i:.18�O Inc:J��

'lU que ccng'e:;arã '330 :-e5-
seas na crpital do l�s!aà.o
n p"óxt'lO mês de agôAa,
já selecion,'l,ram os jóg'dn
res que. estarão clis:Jutando
C �rr 'ne�_(l Ide F�.r�8Qcl: Eis:
S ,��uvcnir� Raul, Silvio) Ita-

\J.'")l",
-'�'rl." 1V"li6''''�,r, Fernar'do,
W'3lin<;ton, Eniq, Ramom e

Gr'uvêa.

Entre êstes ele"'1entos se

rã9 conhecidos ma's ta'''de
os .'3et1érãs que fo:rrrarã')

--_--- �-_._--�.-- ..._---- _ ...... - . . - _" ----.:.- - ._--

�q'.\ipe de, futebol de sal1Io.

EME-UE

Foi rearzado na m"nhã
de sá')ado na seu.e dI'} Banco

IrlCo, na Praça l5 de Novefu..
bl'o, lA reunião dos intel'eSs3·

das, para a confecção das
tEbe!as de futeboll d.e sa-ão,
futebol de campo é hülã{), a
serem disllutados por oca·

sIão da realiz�(jão do XI.o
T!)rneio Incoano.

xxx

Est.iveram presentes a reu·

ni.ão repres8.1tantes das de·

le�acões de· Pon-;;a Grossa,
C'lritiba. Gasoar, Blumenau,
G')m�')oriú, São José, Pôrto

União, Tubarão, Ficc'u então
r'-;fL"1ido que Bhmenau' e

V'deira, ab:rir3.o o Torreio
de B ,Ião, prOI';1"nma :10 r::ara

a cancha do Bgrriga-Verde,
no dia 13 de !'JO'fJsto.

xxx

Obefl,ecendo ai'1da ao siso

_tema de sorteio, cabe�á a

!Po do Su' ]I; Camuml Novos,
d'·.:te""'" 1110 .. 9.}}eJ·t� os �O�OS·
e""l. �;;fr!)ut�, do 'ítu1o f'e iu·
trbó� �!'_ <r,\l-nno, f4l'e \Jave·
rf,� se'" il<e'lrinhi·�,rO" no es:..,
ti flio d'" lG':","e'>'f)'lse, no Es·
ti' ;t", cm.,., ;'''{n'' {) r:revisto

1'pl'a :;§ W 00 lc<>ras do dia

13, re'r.; ch""e B.

xxx

Wa chl:l,ve A. ·forflm cortea·
Chi; <,s enuipes elo C""'a10r

e S8� P'�lllo qUO f:a""l;Jêm ini·

(%r.ão es.t!3.s diSPll'tas às'."

10,00 hor��' da manhã do
"

di'1 13, provávelme'J.te
'

no

gmmado do Abrigo de Me

nores.

xxx

Das duas chaves serão a·

pontudos os seus respecti·
vos campeões que disputa·
rão/ entre �í, na rranhã do
dia 14, O. título do Torneio.

xxx

As delegações s8g;undo a

Comissão Encarregad,'l, de
verão começar ,a chegar à
clluital catarinE'Dse a partir
das 18 horas do ria 12, seno

do recepciona9.as por comis
sões esneci,qlITJente forma·
das para êstA fim.

xxx

Na abertura do XI Tor·
m�ln

.

Incoano. êste '!.tlO pro.
gmmado lJara Flnrianópo.
polis, peh, prhneira vez. te.
remos a chee''\da do Fogo
Simbólico que seri condu.
zido ue1a de1eg-:'!cão de Pon.
ta Grossa, úJtima uromoto.
ra do cel'tam� incoano na.

cional.
xxx

A)Á,." õ�;; "qrias 'l!!ências
(',8 R"'nt,<1 r,flhl'ina. f) tnrneio
cont.�l'�. ta.'l1r�"" cC'.:;, a par.

.

tici.nacão de �ã/) Paulo, a·

través das agências de São
Paulo, Campinas e Pil'acic.'l
ba: Rio de Janeiro. com Rio
de Jamii.ro e P::tran.á
P".nt'l. O"(lssa, Cnl'H;ib<i.. P".l.·
mns, Palmeiras, Cleve','1"dia
e Maringá. Ao todo 800 peso
- I

soas.

te, o Clube Doze' de Agosto,
.

estará defenc'enc1o o -rrestí
gío do salonismo catr rínen

se ao dar combate a.o São
José de Pôrtn Alegre, clube

que conta cem alguns de

seus jogadores na seleção
gaucha.

n �,. � ...=» �1.ft� �"/I"':I, '1;: ", � � ri ao' r.�,i.!'�.[: t,.l � M �
\> .. ' � "iJW' ..-,..J •• !li \:,...1

As ínscrícõss pan;l,c o carn

peoriato de voleibol adulto

estão encerrt.das, tendo so

mente se ínscrtto para às

disputas os elencos
-

do Clu

be Atlético Cat8rinen:e do

Estreito e da Cruzeiro de

Saco dos Limões.

Contínuandó a série de

amistosos preparativos' pa

Ta a sua participação na Co

pa do Mundo, a seleção do

Brasil, que 3.à feira derro

tou o Atlético, de Madrid,

por S a 3, deixou .ontem a

Capital espanhola, rumo 11

Gl�sgciw, onde, amanhã, em

frentará a Seleção da Escór

aia.

G'ILMAR - Praticou alga
mas defesas difíceis, príncí
palmente no 2.0 tempo; não

foi cupado pelo 2,0 gol' do
Atlético, marcado de longe.
FIDELIS - Esteve mal

na La etapa, sendo respon
sabilizado pelo gol de aber

'tura; melhorou uni pouco
no 2,0 período. D�ve-se con

siderar que enfrentou o ata

cante mais habrlídoso do A·

tlético, o ponta Collar.

ALTAIR - O melhor dos

zagueiros, muita preciso nas

interceptações.
PAULO HENRIQUE

Menos exigido: que Fidelis,
portou-se a contento

ZITO - Aparentou cansa

do no final da partida, quan
do decaiu: pecou em não

dar mais combate a Mendo

za, que armava o jogo' do
Atlético.

GERS,ON - Esteve bem,
embora, infeliz nos chutes a

gol.
LIMA --,.- Entrou em lugar

de Gerson, no' 2,0 tempo e

melhorou; a produção da,,"
quipe,
JAIRZINHO :

-:- Não foi

bem um ponteiro, mas na

La etapa esteve perigoso e

alvo de jogadas viris dos

espanhóis, às quais revidou

GARRINCHA - Melhor,
t-

na posição, do qUe '

nho; infiltrou.se em
Jal

mas ocasiões e nu
aI

, uma dsaiu o penal que deu
e

síl o 4,0 gol.
aa

SERVIL lO - Lent> d a,enten �u"se bem corn fiPELE - Em gra'
e

ncte '

nada. No 2,0 periocl J

d- ., o, qllo passou a Jogar
1 d

' avan�c o, eu o ,triunfo ao Ii . 1-

p.'1rticipando de tOdos
ras '

'gols assinalados s
OI

"

',endaautor direto de 3 deles,

Amarildo - Demanstra 3 -

. progressos, nlas ainda _

atingiu nível ele prad
n

!_
satisfatório, llç

, 5 -

Um por Um 08 Brasileiros

Eis como a imprensa viu

a atuaoão dos brasileiros no

encontro com c .. quadro do

Atlético, de Madrid, em que

triunfamos ,por 5 a� 3.:

---_._-----_.
___, o -.-......-.-

ranguhr Na' R�t-;do I'TRI"
Domingo, j')f"rão·"i.,� ';"e1;

minar os pe"ded0re:c da ro

dada de sábado enquanto
que no match de fundo, :de
'ià.iJ1dr, o título do torneio

0Sl'TI 1\;TFTf) ;"9:" -ão os

vencedores de eábaão,

O ,Sete de Setembro, não
.

se inscreveu dentro do' pr'a
ZOo previsto, sendo bem pro
vável que o certarr e seja
disputado numa sé:'ie I 'de

partiri8s, "Melhor de cinco

pontos".

----'-

T,..· �r· ." l'
en�s pous 'tal' m�cro no, um

dà sernrna

Depois de sofrer duas

O Torneio, de Tênis patro
cin<ldo e or�anizado pela
Federaçã'o Atlética .�a·ar;'nen
se, deverá ter seu i11'C1'-' no

fim de semana_ deDe·ldendo
.

da tab.ela que .deverá ser

confeccionada nos próximos
dias pela FAC.

Ins,creveram-se às dispu
tas do torneio as equipes
do Atlético, Fl<;tmengo e Ser
rano.

O 'T',,"'nei,1"' V-YZ8fll!O ('[ue
vem send') C\i.SY)lÜfF10, no es

tádio da Vila em Sa �o dos

Gmões, te'le andarrento

"

2,0 lugar _:_ Ipiranga com

2 p,p,
3,0 1ug;a1' - F'erna:1.do Rau

lino com 3 p,p.
4,0 lugar

com 5 P,p.
5,0 lugar

Clrintians

ais D�l

com. mais dJls 'jogos o A

vante derratau· ao Crl'.·in

ti,ans nor.� x 1 e11 lwmtiJ
que () C"'i�f!r'l goh')Ql' an 'e
lenco do B.81nw'rio pela con

tagem de 5 x 2.

Após os resultados de�tas

partidas, a classific8(!ão do
To:rneio pas:50u a ser /3. se

guinte:
1.0 lugar - Caiçara e A·

v:ante cam 1 p,p.

,- Balne2.rio

tr::>nsferên0,ins. n 'r.Of'leiO de

Acesso, foi iniciado no es

tádio S�nta C9t.ath\a. com a

re"li�f!('ií.o dA õo;s infro,:;. ,Na
preliminar. o Tiradentes a

presenb'ndo maior sen�ido
'conitmtlvo venceu ao Inca

pela contagem de 3 x 1.

oom (l p,p;
Domingo, pe],\) lnanJ1ã ,ia·

garão Ipiranga e Fernando

RaulIno, vice líder e tercei

ro colocado em' luta nela

mannl;êncao da posição Em
quanto O1..1.e à" tarde nrelia

rão Bfllne<Íyio, fltual h,.,ter·
na x Corintians, penúltimo
,colocado.

GLASGOW, 23 (OE} - Um deSf'l1Contro de

dflt"". provocado pelo representante da CBD, sr. Pe
t=r Pnllen. fêz co:;"" oue a chegada da 'delegação bra
sile ira a esta cidade ficasse completamente tumultuá- .

da, a printo d-e ser necessária umar divisão t::1"l comiti
Vél.. f;cando o" diriaentes no Faval Stuar: Hotel, en

quanto os jogadores se hospedaram no. Stenock, tu
di> porque os. p<:C0ceses/ sóroente aguardavam a che
!?"ad'", ,.1"", brasileiros 'rara hrrie.
L

TaJ1Jb<21Yt PlU Ln,ndre«i, a rec=noâo foi, d+scretissi
ma. e o sr, J.,,3_O Havel=riae e3tr�r�hou qUe nenhum
revrf's<'ntante da L'ga Ine!lesa 'dn F11teb0l tives.�e com

D;,,....oócl,, ao ,8"lrOP0rto, por ocasião. da, passagem dos

bicampeões rr,undiais.-
Devois· dI" .lU)1a boa vi.agem de Nhdri a Londres,

on(:1p ",

-

rpcC>1wão foi ;:1 ynq;S 1::1i.S::TpÜ) nnsdv"'l. a d"le
ga�'ío h,rasjJp'r8. ;'m"diat-01npnte' sPP.'lJ;U viagem para
� Fs�óciq, onde CheQ'Oll na horC! aD':aZ?ct"l, sem qu�

pessç,,a 8.l<'uma ali estive!'se p'lra recapcioná-la,
LCH!.O dPDO;S, ci. sr. João Hava}ange .àpurou qlJ9

}'?vi.,q oc"'''':ri r]o 'l'-n desenconLro de datas, provocado
pelo sr. Peter. Pullen.

"PELE' E-MAIS DEZ"

GTjp SGO'lJl, 2:� (0'<') - Pelé e 111fl1:S d"z com

�...,.� h,-=-!rnQ
r
_ 1sc::j-rn' f:.. Ch?1"Y' ....t-1;:) � _Sfi'1p(';:lf"', . hra�ilD;ra

p,..h" "';�"'�C"'S"" � s"·,, f"v'w;1;".<: da :>.:wt;r1::! ,.1", s"bado
110 �<;t6+" do P�.l"'Drlpn, f;nnhuiO. os anfih-iõ"'<' ]"vam
+Á. ":fq R1Jr.;"';l'!'5'pl""'I,Nn'y> t\ "M'"'lJnrl0 ·r.-�Y.'r\rti'VI')�. ty',�'��".l:n'i_..:r(\ lll;lí'l_a

,,'tóri,"> ,('I1"P I, ";·"'fJ.i·Ci.�::tri�, f:él""h�,.,." 11n1' if'n:tjvo pqra
np"--yn "n;r, .�(">.�ç'?Çfl'i�, só". �n�l11filo Pt1t.rp ()� o-?zpsc;,ejs
,ri

.

.,,' 1; ",.,,'c: ,..,,, r:,...')� 0" ""Cf'C",,,,,<' Con.C"11tr"rl.."s p trei
r'I-:'lV"'"'",_,: O'Pil.f.,:,,_ v�� ria- 1l"Y""'>!;I. rl:--'?"�I"\,t:t �;rrq 1?("'\1�t:lle'�.l ,e
";""-1...i-:'l""'�" ,...r.",:"",,,,,1,,,,+()� Cf"\nJ".,� n R'VI.......�..:1. A.11 s.o,�,q. COn;;') o za

�,.�,�� H'ddie Mocread!e, que já melhorou de sua con

+l',ão.

"-3 - 3-

rT.,fI S(!'0'iT (17'"nn";"'\ ')� (()H') __ A ��1,..�;" rio
R�''l",;l r1":V0 .J."lt"r ::l'" ti �-�

. ::>nro"c:nhnrJfI �ito. Ger
�"n o T/rri� n� f,",""'tV)R(lq� ri") t,..if"l ,0t"\ vr'IPj{) r.!=l.�-n!10. uoi'S
H c;";'''';''!'330 'T'6.'�P;"H p ...';t"'nr1", J"pfnr,,!>r f'ste sptor,
r111p., n;:! ""8 (W)·;n;ão. �,,1'''; san,:jo s"cri,f;cado e, por sUa

VP7, """ ..."l'jr"')1·00 3 Jinh::l (lI> 7::Jdllpir0s.
.

"1<'''138 ,,]tpraceo no "i"+ep"?, tátiC'o. da p011i:oP bra-
siloi ... ;:! s,'Jynpptp spr8 f",;ta nos ;np-.-,,,_t,,,Oi'ln" 'l)"'mH'a
"""::lrl,,� 1'18''','1''''P S"�C;", ;� C)11P a Cn"";ss!'ín 'l'pcnica de.
�pi::) f�7,pr�' ::ljn,cl�. D.�. v'cP.Â':;::l. n'ai� ?'lo.,rrn:::I.C; �ynorj�n_
ch" pc; a"8al'p. ]"nc"'1,rln �qV8 ou Alcinoo. Se não
0hti.,ior o 1:ps111+Qrtn ·c!,,;sni,"il0. Cnm Um OU outro, con

firw8J"-sp-á. pntãn. a alt.�r9cÃo rIo "ist,pJ"'la.
As a1tor8côe" prpvi"t,ps p,,13 Comiss:'ío Té.cnica

vi.sélm a dar 1)'1ai01: spgl·'r�n"'a :>'.0 mp;o C8mpo. spto.I'
0'1", a SP11 v"r. pst,'; 111'<>;ll.rli·"'lnt]o não só o si�telna
d"fp""iVf'l ii::} eal'il'1P brasileira" c�mo também à pro-
dutividade do atEl.que. .

P<1ra os diril1:pntps da solpcao, existe nec�ssjd'a
dI" t'jp que o n1pi(l C.<1111PO sp;'" r�f()rc!'!,d(\ uor mai.s um

hcwnprn e. seo'un(lo BS '�1'!'l� últi'-;,,,s' 01y'�rv';·cÕas. as

(111n18S a"6 30'''''3 f()l·""a<1'l.s - Zifo e, G'�l·"nn; Zjto e

Li't1'1a 'e npnnsnu p Li,,'a n80 cor-ros:'J0nder"lm tot,8.1-/
. 1T''''nt" nos ;1"',d05 c01,trél Chile""". n"l()n<>sr�s e téhAco
es]"vqcns, Ach8. a C01nir.:s:::ío Tpc'lica ClUe ·com dois
l,n't1'1"'ns !lO 111piO C"1Y1))O há s�crífieio gpl'al. v�i<; êles
enC0n""""m Ó ",,.1v"'rs,5 ...;,, se"""">''' corn lnp;s un, h0l1'0111
val'a dar CCirnbqte, F"t'l op;�iã.o é corrnbor::tda pelos
veter:mos dp sol(>c;:;1) 0.""'. sAbre o assunto, conversa
n.m com a Comissão TécnÍea.

-_._------,_._-----�,,_-------

M· d S 't' O··'Js.sa e e.lmo Ia

ANTONIO BENEDITO SALGADO DA CUNHA

o Conselbn bel;her�tivo e a Diretoria do Clube
Social Paineiras, a;nda ·constprnados com a perda rJ.::�
seu sócio fundador e conselheirp Antonio Benedito
S81!tado da Cunha. convidam seus associ",,;:jt>s para as·

sistirem a M:ssa de'7. Dia que sel'� cel"br;)da às '9,30
horas do dia 25 do corrente, na CatedraIMetropoJita-
na, em intençãd de sua, alma,

.

.

Agradecem Q 'comparecimento,'

Jo-rneio de Acesso: T�'fadente5 e

Atléticoi' os vcnced.ores da rodada
.

.

dp �bertllra
Na partida de fWldo. o A

t1.ét,ko, com !5Yfnid') dif;cul·

dade passou pelo Rodoviá

rio, marcando 1 x O.
.

A próxirwJ, rodac.a nlPrca

P8"'3. a noite de h"'ie com

início p21'a às· 20, horas, os

jOgos: Rodovi)í."io x Inço e

Tiradentes x Atlético.
..-..:._-------�

,

LáJe.s poderá ficar fora do
,E'd�"H;l1'1 ��Ioni�til

com

Ser;undo iá noticÍ<;,mo<;, a qUflnn.'J todos os camY'eões
,diretoria dft Federa'�o Ca· reginais, terão que ser co

tarinense de Futebol de Sa· nber.idos vela R C. F. S.,
Ião, enviou longo ey.pe(1ien· -para 0 esboço da tabela do.
te a Ligll de futebol de sa·· campeonato estadual que
Ião da cidarie de Lages, exi· deverá obedecer caráter eli.
gindo a documenta,Gão legal min'1t6rio.
que dê como realizado o A entidade salonista até. a.
campeonato reg'ional ou gora, não receheu qua'nuer
quando será realizado, uma resposta da entidade lagea
vez que o pmzo estará esgo· na.
tado no pr6ximo dia 31

•

Efllrentám Esenci �
,

,
._" "._ ... � .- . - _" ",-"__

---��_. __ ._ ... _--_.. - _'_-_"'-- ._.

}

Estado de Santa 'Cafarina
JU�IO de Oireito da Vara de

Iam'lia e Sucessões
Escrivan�a de Falm�Ha e Sucessõ'ss

EDITAL

O DOUTOR OSWALDO AI,mAS HOR�'\i
Juiz de Direito titular da Vara de FamíL
ê Sucessõ-;s, da Com::fca de Florianópo
!is, Capital de Estado dé Sant8. Catanlt
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dê
1e notícia tive'l"em, que está se processando por êst

JUÍzo, e cartório, a suce.ssã'o provisóriq dos bens d
MARIA DAS DOHES GA;=\CF,:Z, tendo sido profer'
da sentenca determimmdb a Rbertura ela reiNicia suo

cessão prCM.ss6ria e deferido a. posse dos bens da 'he
ranca as herdeira.:: LINDTNALVA GARCE.Z ROS
E' NADIR MAR.IA ,GARCEZ, tu!.J.o ,nos têrmos d

se�+ença qlJ.e vai abaix� tl'ánscrita: "�ist�)s, e'e. Ha
vendo o. processo oc!)rrldo os seus tramites legaIS
sem ,oposição de !1ós,Jveis interessado.s, e em face a,

prova produ:cida, DECLARO ab�rta a '3ucessão pr�
vi�sória de MAFTA DAS DO�ES GAECEl, (tefel'l
da 3 posse dos b�ns' da hennca às herdeiras Lindina
va G�rcêz Ro�a e NIldir lVIarja Garcêz. Faç<'Jn-se a

nec:,ssárlas ])ublic2CÕ"S. F'ca, a,<:sim, a,nulado o pro-
.

CeSE'Cl desde �,fls SÕ; inélusive. P,R.I, F10_rianópo!is, ,6
de iunho de 1966, (a) Oswaklo Arêas Hor,U - JUI
de· Dire:itG da Vara de Fá"líli.a e Sucessões'. E par,
ql1e ohegue ao' cnnhecímento de tCI::los os interessad,):·
mandou pass,ü' êstp., que s'!'tá pUpli�ac1o e aGxado na

forMa' da lei. EDITAL d'ado e passado nesta cidad
de FlorianópCilis, aos vinte e d�is dias do mês dp ju·
nhQ do ano de mil nOIVecentOB e sessenta e,seis (22·()"
196'». Eu, escrivão o subscrevi.
OSWALDO ARFAS-HORN - Juiz de Direito
Vara de F�mília e Sucessões.

26-6-66

,.

"Toda Donz'ela Tem Um Pai
Que é Uma Fiara"

.

A Sociedade de Amparo a Velhice, promoverá na noit

hOje, uma pré-estreia de g.gJa, com o lançamento da peç:
"Toctá Donzela Tem Um Pai Que é Uma Fera" pelo Teta

troo Catarü{ense de· Comédias,' esperando contar com o, a

Pôio e a. presti.giosa presenç:.'1 da Sociedade. f.lorianopollta
, .

.

lhO
_ na � de todos os qml der,;ejam cooperar com este traba
s.oci.al.

-_-!._----

Grêmio dos Bacharelandos 'em

O; r"oft.o rJ·� 19�6
CONVITE PARA MISSA DÊ SÉTIMO DIA

,
.

nster'A Diretoria do GREBADI;R-66, profundamente cO
11'<1nada com o trágiCO élesaparecimento de seu colega Bac
°

relando ANTôNIO BENEDITO SALGADO DA CUNHA"
corrido 'domingo último, convida todos os Bacharelana�
eni-Direito de 1966, Acadêmicos de Direito e demais coleg�
universitários para ,'1 Missa deSétimo Di� que�..

na inten�,�ele sua ah:t).a, será celebrllda sábado próxlmQ, ma 25 àS

horas, na Cat,ec1ràl MetropOlitana.
'

Teodoro Rogério Vabl,,� PRESI'DEN'l'E

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I [onvênio de Auto-Financiamento
fundo Comum Somare - Série: "F" .

A FIRMA C. RAMOS S.A., INCOR,PORADORA D0

I'mO COMUM SOMAPvC - SÉRIE "F", CONVOCA OS
.

RTICJ'PANTES DO MESl\;i? PAR,A SE RE"jJNIREM NO
rA
oBE RECREATIVO 6 DE JANEIRO, NO ESTREITO,

� DIA 28 DO. CORRENTE AS 20 HORAS, QUANDO SE
I�. FUNDADO O REFERIDO CONVÉNIO DE AUTO-FI

;�NCIAMENTO, COM A SEGUINTE .nto,
.

cOIl1 fie
rande j
elo, qll,
�

, ,

ao �an�P. � ASSINATURA DO CONVÉNIO PELOS SEUS PAR-
raso I

TICIPANTES'adas "
.

sen O!'l� ELEIÇÃO DA D�RETORIA COMPOSTA DE: PRE-

dele
de· SIDENTE, SECRETARIO E TESOUREIRO, ,COM

• S,
SEUS RE9PECTIVOS SUPLENTES;

,

SORTEIO DO' PRIMEIRO CARRO A SER ENTRE-

Inda n-
GUE PE,LO FUNDO;

,

PrOduç j � SORTl<:::IO, DAS CAUTELAS;

5 _- TOMADA DOS LANCES.

ORDEM DO DIA

r
\

_ os INCORPORADmmS SOLICITAM O COMPARE-
CIMENTO DE TODOS OS PARTICIPANTES DO
FUNDO,

,
-,-,.--�-

CASA - VENDE�SE
2 pavimentos, 3 quartos e demais dependências.
Rua Bocaiuva, 1�4 - esq, Ãlves de Brito.
Tratar: Deodorõ, 31, - 9 às 11 hs.

---'<-:--"--�--:---'--'�---------,-- ..

Organi'zação Técnicâ -ContábH

I dê
,"t'

êst ,Técnica.
ENDEREÇO: 'Rua S�ldanha MarinllO.d

fel': Caixa Postal, 596
, . -

��:deJêç9 J'elegr�:ticQ �:Ortecol"
Telefones: '6381 ,- Gmlmar .ÇJLÁUDIO''he

)8
d

Ha
:ais
d,
Iro

;ri
na

1'i'iorianópoL'l - ,?;mta Catarina

.
-

.,

....-..:-------_.-- __.,_ .........._ ____._-_ .. ---_.- ..��._-----�..:;..._-

Em FlorianÓDolis 'hosoedem·se
.

" ,! .

Jheiro Mafra 70, Fone, 3659�,
"

.I
- --_'--- --'----�----,_,_-----_:.... ... _.

loja Maçonica "Regêneração
Cafarinense" .

, I

CONVITE

De conformId,qde COIe' a dE)termbac;ão' do, Ir ,: Venerá
vel dest.a Loja, convida 8. todos os Itlnãos do quadro des
ta Oficina, e visitantes, p,,-m participarem da Sessão Bran
ca de "ADOÇÃO l'VIAÇ'ONICA e réalizar-se no próximo dia
24 do corrente mês, com micio .'1.S 20, horas.

. ; ,
,

01'.: .de Florianópolis, aos 20 horas. '

01'.: de Florianópo�is, aos 20 de junho de 1966, - E.: V.:

A. M. S., _;_ Secretário.

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

II SARDINHAS EM OLEO COMESTIVEI
I

.

"

'

SOLMAR I
, "

.

!

tfas .lIoas ca� do ramo pl'�CDrem Sardi·ti'
I ohas �OLMAR, um produi� calarin'ense

I

para, o: m����,��,J��:��picicma1..
." ,:\�,�}�:�;r' " .

�
.

lTl\1nitnúpoí,r::>, ?4·t:,Ui
,\, - . '=' 4 •. '_.' •__�_·, .._,

\.

atalhão Rodoviári J58 anos t,e Existência do 2-
tradas no Estado de Santa Catarina,

. tendo deixado São Paulo com destino a

.Em ,h.omenagem ao '20. Batalhão Jaraguá (SC). Sua companhia de ,
'

Rodoviário-Batalhão Rondou, que com Transmissões, já desmembrada de seu

pletou dia' ..
' de .. ,', p. passado 58 i)_. efetivo, permaneceu na capital bandeí-

nos de existência, un-dade de nosso E· rante. Em outubro a Ia. Companhia de
xército que muito tem contribuído, pa- Sapadores Mineiros deslocou-se par"
ra o progresso de Lajes, a partir de ho- São Francisco (SC), afim' de executar

je fàremQs uma completa reportagem melhoramentos na estrada SÃO' FR;\N
das atividades da briosa unidade em CISCO _ FORTE MARECHAL LUZ.,
nossa terra . .Iniciarnos com sua Síntese Recebendo nova missão, a de conservar

Histórica: O 20. Batalhão Rodoviário e construir a antiga estrada de rcdagem
é originário do 50. Batalhão dE) Eng'2-' LAGES _ PASSO DO SOCORRO (di
nharia, criado por Decreto de 4 de ju visa com o Rio

.. Grande do Sul), o Ba-
nho de 1908, com o objetivo de dotar 'i talhão deslocou-se para Lages , onde
Comissão Hondon de um núcleo prin- chegou a 4 de Dezembro de 1934. Em

cipal de tropa para a execução de sem' marco de 1935, o Batalhão passou a de

serviços de construcão, transporte li:' "i no;-ninar-s-e 20. Batalhão I.:l� Sapadores
gílârrcia.. Seu primeiro Cornãrxlante, o. 'e, a lo. de Janeiro de 1939, recebeu a

então Ten. CeI. Cândido Mariano da:' denominação atual, de 20, Batalhão. Ro-
Silva Rondon, foi nomeado a- 7, de J2,- , doviário. Já é bem extenso o acêrvo de
neiro de 190'9. tendo assumido o Coman- realizacôes da 'Unidade nesta Região.
do da Unidade a 21 de abríl.rinstalando-' El� rodovia, realizou- trabalhos de' me-
a na mesma data, em -Juruena

.

(1\1T), _, lhoramentos; revestimentos e conserva-

As realizações pioneiras e ·àdmirávei s, câo 3",. estrada DAG-f:S' ----, rno 'DO ..

I

,

da Comissão Rondon nos anos que' se S'ULi no trecho LAGES - PASSO DO
seguiram, vividos no desconforto d.Q ser" SOCORRO,' inicialmente realizou

'

me:'

'tão e durante os quais sómente o'. i,r-: _ lhorarnentos, e, ,ànQS, depois, construiu '

restrito sentimento do dever' conseguià., urna -variante e asfaltou: reconstruiu e .

fazer sobrepor o cumprimento .da 'rnis-. asfaltou. o trecho ,LAGES _ SANTA'
são às adversidades do .meio; fRraip' ���' CEÇJLIA ;da BR�l'16: projetou o ..

�OVI).
bundantes, em exemplos invulgares d2," t,racac1o da iigacão LAGES --"-- FLd:RIA
devoção à Pátria, t�stemunhádos de:m'.)' N'OPOLIS? ,(B"ff�28'2)'�e inicioll 'suq. im-
,do expressivo pelas palavras, do e,x,.:pre 'pfàntação', E'rn 'fehrovia" n� 'IS; çon:,�
sidente dos Estádos Uriidos; The0�fL")� truiu�. infra-é:-:trn'tut',a 'do tt'?cho' PON
Roosevplt" p-roF'-'rirl::>Q em: entrf'v;"h(' tE �,\_LTA DO 11'IORTÉ -- LAGES e a-

concedida em Núw YorK.' ú.n0'3 _:isii;:tr t;l�l;TIf?Jlte faz' nrn'''0-C'.·;_li,reFl r-" tnba-
os trabalhos, ela Comissãó: 'A América lh."ls, oté o rio P-F�T-,OTAS, lia ('1 V'"" C')�11

pode 'aprespntar ao, mundo r:luas reali.- o Rio G�ande do Sul" Hmi'e Sul dr:; ,.

zações ciclópicaé': -Ao norte n C1nd sr,us encantos, estando os s("rvi�os ".�

do Pa'namá, 1'0 Sul o trabalho dp J�()Ti� ctesenvolverdo em 'ritmo acelerad(),
.

don - científico, ,:,ditico, humanitÚi? com, ::llto índ.ice de nrodução, incluindo
a ü'-iTaplenagem c01�1Um � obras de ar·
te de l"Ta,nde norte como túneis, viadu-,

'

t0S e' d;v'2rs�,,- Dontes, das quais,- se so

brp;o:"R P)1'1, 2.S nn'�'lt�,s sôbrp 0-BIO PEJ_,O
''T'TNH,b.S e ;;ôbre o RIO PELOTAS.
Cnn� a destrui6ío 'cb Ponte Eng�. A!'..

tÔl�jO Alvps de Norcnha' no dia 18 de &.

é,do "de 1965, 'reJa' gr(lnde en:::hent.e

q\_IP Rssolou.o S�1 do naís n'3Cjuele mês,
_3. U):;0a.de" tend� rf'cebido

_

o eI_J-cargo
rle ,-1.lr'O'l' e, cooruen"'r as acoes Y1SélnclO'
o resh'helecimen'-o da importante t.i,,:'
ve.ssia do rio Pelotas, ViV�li, uma' das
félses mais 'árdü3s e difíceis de sua eXls .

tência,

Escreveu: Nelson Brascher dando para o desenvolvimento de vos

so pais,
Inúmeras também têm sido as bOI1

ral'ias recebidas pelo 20. Batalhão Ro
doviário, entre as quais pode-se .ressal
tal' a denominação 'patronímica de 'Ba
talhão Rondon", por Decreto. de 10 de
Julho de 1963, e a concessão das, \�Ins!,g
ntas da' Ordem do Mérito Militar, p.J",'
Decreto de 13 de Agosto de 1963, CO�l1.

que foi condcccrada. a sua Banderra. A

7 de .Seternbro de 1963, o 20. Batalhão
Rodoviário recebeu do povo de Lages,
como .reconhecimento aos relevantes

/ serviços prestados ao municípío que l'

abriga, um exemplar da Bandeira Na,
cional.

.

Na próxima reportagem abordare
mós "Aspectos Humanos de sua rvl:issão
-e Influência Psico-Sociais na Arca. (Da'
elos históricos fornecidos pelo Cap. Má
rio Moreira Leite).

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

PREVID:ÊNCIA SOCIAt
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇAO

DOS SEGURADOS QUE 'DFIXAM·.
DE PERCEBER INTEGRALMENTE'
o- SALARIO-MINIMO:. - A fim de
dirimir dúv'das e urriformizar , o, nroce
dlrnento das'Delegacias do IAPC·nos' di
versos Estados, com relação à fixacâo
do· salário de cóntrí huiçâo do, segurado
quenão prestou serviços, a uma dete�- I

minada emprêsa durante o mês, Inte-
. s:tr'ahn "nte: pf;:-clarrcpu' o Denartarnent»
d" A' d

- _;�. l' __ .

-

..J TAP";,e.' rreea açao e l!JSCa,lZaçao Ii,>"'" ;�,
o' seguinte:

__
.

a) --:;- o recoihimPl;to das ccn 'ribuiç�es
se: fará, obedecerxlo-se ao limite' mini- .

mo' _ salário mínimo _ ':'esmo ,que q
.

s,eguradó�ã0 ten h.a nerceblc1o. por irite,i
1'0, em virtude de fal<:as não justifica'
c1BS ·ao serviço., liceriças concedidas. no
]Tlês, peta eT"prêsR, e outras. razões:
b) -', as únicqs exce<?õ�s à ,r�gra do l,i
mite wínimo de contribuição - o só<Já

,
"

rio lTín'lY>" (mensal, diário e horário)
são as rela1tivas aoO' mêse ; de ",.:la ,issão,
e ldemissãq, s'e estas ocorrerem após o.

início" e antes do fim do Ir ês.
,

-2' - 'Remuneração, efetivamente,
percebida', só tem aplicação quando, ;1-

ciina do salário anínimo para efeito de

'cômpu 'o ge' tudo quanto venha a P2'l'
ceber o' empregado, .além do.· seu salá
rio.

S -' As exeecões 8, que ,se refere a

letl'a ."b' .,1.0 itep; 2',' S8.0' adr1ítidas a fim
,de evitar a,'duplicidar,h: de contribuição
em virtude das "denússões (' admissões
n�: mesmo mês" isto é, um, empregado
d,emitido e muma _emprês"t e ,Y.1mitido
'em Qutra,de..nü."ü de um ro esr=o rr-ês, re
colhi» 'agu�Ie" ;nesmc perfcdo d,� 30 di
à�,. pelas' aü?s :fInliéls. "

"". 4 -,,:_,,·Desta forma �e -r,roriunci:"l 'in
'pfQç�sso" 11� •. ÂC ,� 2i.OS9-66: COlT' i)

.qúe D()J:";'�-nó�,' de ac81'do. o ilustre Pro
él1rad.or Dr, Jàf.9:e Botelho,.

-

com a apro
'

vação 'd" q,. Dr, Procunt10l'-Chefe d3
(:ol)""lto'';''

.

fi. d,,'ltón de Albuquerque - Diretor
ela D,A.

Ff'rn'Jn00 R'-�,·-'ra de Mello - Di.
retor Geral do DAF,

"._ ----�-- --,�-�----�-�

Rotary Clube d,;> Estra:to
Posse' de Novo Cons�dho
Dar-se-á, no dia 30 do corrente

mês, em reunião festiva na Churrasca
ria ruo Sulens\2, a posse do novo Com:"
lho daquele Rotary' Clube para o pedo
do 1,966-1967.

O n'ovo Consé,lho assim está cons,

�itu�:lo; '" _ P�esidente _

..

Plínio FraJ.l
zoni J(miar; -Vice-Presidente - Wihn2.l'
I-ienricjue Becker, 1,0, Secretário _ An

gelo Ribeiro; 20., Secl'etárió _ Laudeli
.

no Weiss; Tesoureiro _ Moacir Dutra.
Para dirigir os trabalhos de suas

Avenidas foré\m eleit;s os' seguintes l-O

tarianos: La:uro Maia - Servicos Inter
• \ .' J

nos; Paschoal Guedes R,9drigues - Ser

ViÇ03 � Comun;dàde; IIto Campos
Serviços 'Profisslor1?ii3, e Herval, Melír:1 '

.

Serviços I�i+ern,�cionais. ' ,

.á_ Comissão de Classificação ficará,

a cargo de Estefano Nicclau Savas; a

de Informacão Rotária t �rá como res·

"ponsável EgI'--lio' AmorilTI, e a Redação
d.o Boletim de rnformaçõ,-�s caberá a S,
10mão da Silva Mattos,

-x x x _

Nunca vi, nern :onb.é:';;� ob�a igl_�l:''Os h0111enS que ,estao reallz,anoo .O:éJ.i),
pela :Sua abhegato e patriotisl1w, 0;3 m;l;
ores - que existem, Un-: novo Cllj(� tem fi
lhos . âe�tá ordem bá éCe ven�er". Co;--n
Ja inÇlu�uração 'oficial da linha'.teIegrcíL

26 .. 6. ca Cuiabá _ Santo Antênio do MaJf;l·
ra, 'compeeerl�endo 1498 Km

'

de linha
tronco. e 769 de,rámais', estava conclui"
da a' tarefa, da' Comissão, Restavam, os·

trabalhos coinple�-iell i ares e � 'conserva
cuja execução; ini2idmente, sel'ia atr,l.

Escritas avtil$us _ PrOCl'!8dorJ.a _ Contratos _ Distratas buida ào Ministério da Vj,ação, Tal en
�. Impôsto d� Renda _ Impôsto.de r:-orun,jn',o _ Previdêrr- cargo, entretanto, foi entn'gue ao Cei,

eia Social -- Correção Ilicneta·Y' ..
;'1 1 At' A' t'

" Rondon, que, e.111 consequência, d0veria
._ c e _ +,Vél ,- _ SSJ.S enCla

permanecer no sel'tão zelançlo pg:ra ,Çl1.H:"
1 tão gnmde' esfôrço 1).ão. 'fÔS5�, perdido,2 -. Loja,D, _. 1�')<l_Sf'OU êle então a -'_·cali7.ar" ,cçincO'-'l;,-

,--,{.f\utem&-nte;,<o .J:eval1t2trnento !�eogrMiéo
de pontos jiTl)_)Ol·Üll.1-ies da regi�o',� desii�'
nad0s à Carta, de Mato Grosso. Esi;jva .

o CeI: Rondem llltü'nàndo ,:êsses.. trab!:I�
lhos: qualJdo o'Batalhão re�ebeu h)'d(":�l'
de (I'-:l11'sferir <õq'-l ,,<,-de 'para Ni1e>I',Ji ",,)

'Fst;({� '-do,Hi,;' ';J('" Ja�leii,o: eY� L'�,:;;'rll";"I�l
de hfi'vel' 'r.��·ls;:;c,d(l tl integrar ? tla.,Re
gião lVliljjar-, bC5'ncdiU-se dê seus co

rilalldados CO�(1 estas. palavras que lhes

no· ,'REG'ENCIA' HO'TEL __�nu'a ,-Conse-'
. ,apontariam, nO,luttti'o, o carriil'l.ho do

f'\ dever ,da dedicar:ão e da ,honra:. - "Pa
rà a frente, custe' o que cüstar'. A 8 de
janeiro de 19,16, o' Batalhão desocupava
o quar.tel·:dp·São Luiz de Cáceres, para
onde 'f'ôra :'Ulrt"'iQl"rnente tl'ansféHo e

iniciava o ,pu de?locp.mentQ i1m:a ... o, Es'-,
t3do do Rio. Tl15Lab�o e1"n Niterói �, h·
,go depOis, em São Gonçalo, éuidou seU,

.

novo Com.2TLdante de, melhorar Sí.lW3

condieões. de' ,,'
-

, :la troo'a ê de fazer.
fuc�o�'ai; em IJível adequ:�do, a inst�'t
ção dos conscritos. Foi, porem;, rnuito
efêmera? permanência do 50. Batar}lR2J
de Engenh�ria em s�las no,nas instala·
ções, pois logo 110 iníÓio do ano' de .

"

1919, houve determÍl�ação pará qlle fi
caEse ,sem organização' etetiva. F.nl fl",

zembr9 dêsse mesmo ano. teve sUa de
llominacão mudól.'h, para 20. Batalhão
ele .Eng�nharia, com -sede ern São Paú-

, lo. Sàmente DO ano de '1923 o Batalhão
tornou a se reorgani:wr, tendo seu efc'-

-

tivo sido reduzido ao de uma Compa
nhia de Trànsmissões, com sede em Qm

24.6 taúna (SF). Irrompida a Revoluçãô :;lê
1924, a Comp;anhia de Transmissõe".
participou de várias operações detenTIl
nadas pel<j? .

Govêmo Estadual, tendo s;

do deslocp,da de \sua sede até afrontei
1'a dos Eg-+-ados do Paraná e Mato Gros
so, no cumprimento de nUmerosas mis
::-õ:-:S de êonstrução de pontes , linhas
J�rreas e telegráficas. Afim de entre
g.ar suas instalações ao III Batalhão do
40. Regimento de Infa'ntaria, teve em

1931, sua sede transferida para Finda
monhagada (SF) , onde se instalou a

7 de maio., Cuidava ainda á Companhia
de reajustar-se às novas condições lo
cais quando recebeu o enca'l"go de cons

truir � campo de aviação no lbirapu
era, tendo se deslocado para' a capital
paulista em setembro do mesmo allO e

acantonado 'na Vila Clementino. Em
ní.arço de 1932, foi dada nova orgàniza-

, ção ao Batalhão, que passou a sér�cons
·tituído de u ma Seci3; Exh:anu11Jf'r8ria,
'tuna Companhia de Sapa:lore�; Mineiros
e uma Companhia de ,Transmissões.
Nêsse. mesmo ano, recebeu nôvo 'encar .

-go de construção, o de melhorar e man

ter em boas condicões de tráfego ,� es

trada exist.ente entre a cidade �le Sãé)
Paulo e 8, Fazenda Ipanema. Que havia
passado à dispo,sicão da 2a. He!;ião Mili
taro Em outubro de ).932. o B8talhão foi "

desligado da 2a. Divisão de Infan+aria I�

passado ,à disposição da Diretoriá' qe E'l1
genharia C(i'I� a'mi ssão de construir e�

. Graças porém ao empenhõ\e a CO:l.

jugação de esforços dé muitQs, foi po,;-'
sível restabeleCer e assegLirar_a )igac.-�º
l'c'i:loviáTia. ['ela BR-1):6

-

sôbre o Rio Pe
lotas, por níeio de, Pontes de equipa:

\
gelp, B4 AI e de ponte3 de painéis t1-po
BaileY, el"1qu.:mto está sendo construída
a POlite ,definit.iva. Nesta ocasião' assim

expressou-se o, F;Xl"lO, �,., r-�� T_,_',!�"I

Àl�es Bastps, COiTLanda..nte ·do' IILEx:ér
cito: 'O esiôrl�o denoc:auo, '", .1'-),;. ,,: "<�'- ,d

e, por vêzes, � 'estoicismo de Oficiais �
praças, permitiram que fôsse mantid::l
a passagem, em luta per-m.anente com

um rio impetuoso e de comportameni'o
extremamente vpriável.' A verdaaeir;l
bat.él.llia travada nas lnargens -do l'iO Pc

lot;ls, bem sempre rep:resentiilu pela po
P111acão beneficiada, roi cesenv01v;ôl1;
di:1 (; noi' e e, com rrequên,cia, erv-i meio
"0' Crio, à chuva .e à 1an1a, sem nenhu
]1�a coronensacão outra Que n8,O fosse a

s'o.tisfa�ã�o do 'dever �u11�prjdo', Concei
tos .. os" mais Tio'30n5?:2i.ros e desvanecedo
res: têm -di'stincruido a TJnidade. A 27
dI" 'aq'ôs'to� de 19f';, ,'-'lpÓS v: sóta feitél ,ao -

Batalhão, o ExI11Ç>. Sr, Gen. W. A, R'li

dehlindon, Chefe (19, CODli.sS8,O MilltC1r
Mieta Brasil ___:__ 'Esü'dos Uni.dos,. assim
S'� expressou em c2rtQ c1;;�i<?�;,r1a ao".
H:XTllO' Sr. Gen. Mini3tro ela ,'";uerra: _-

'Provàvelmente, foi esta a viagem m,ais
,in+prpS,<:Rl1+e que até 2f':wra Í\8alizei no

Br�lsil. Gostari'1 l1?rticu121\"pnip de n e

referir ao 20. Bat�hão Ródoviálio. Os

padrões,' de seus trabalhos de engenha-
'

ria vistos por um. leigo fsão ri-ruito ele
vados,

E' como se 1')8"5'lE';·;e d::t escuridãC\_
Tl"!'''l a 1HZ no ,"ai.r da estI'a:_dé1 '2'mstruí ..

c1 '1 � conservada por outras el'l'lD'·B.S<'.s
para, entrar naquelas sob a respons<,�b;
lidde do 20. Batalhão Rodoviário. .A ,,

nergia, o moral, e a eficiência da, Uni-
dade para cumprir seUs mister�s, 00'11

limitado pessoil. são particulàl'l1l�nte
dignos de nota. Também, a organização 8. SonY 1"'., dR Silva
e o func1onamento da manutencão, elo 9. Tân�a RJsini
material são notáveis e fora do comum.
A cátaÍoQ-,8cão � o armazenamento das LICENCIADOS
peças sobressalentes são o .que, até a-

gora, vi de mais 'Perfeito no mundo'.. 1. Alfndo da Silva
Em 30 de ;111ho de lCl6�. l"pferindo.. 2. Arnaldo Dpin Vieira

se à visita realizada ao B::ltalhão, o .. 3. Dinah Fernandes Brognoli
Exmo. Sr. Gen. H. W: porter J1"., Co- 4. Eda Maria Evangelista
mandante' em Ch�fe do C(')mando Sul 5. Ester Tomelim
do Exército ,dos Estados Unidos da A- C6. Fani Adélia Diem

mérica; assinl se externou em carta eu 7. Gleci Palma Ribeiro
viad� ao Comandante do B"ltalhão: 'O 8. ,Tanuário RaYmundo Serpa
trabalho que vós e a vossa Unid�de es- 9. ,Tocélia Marília Pereira
tão realizando .:'lOresentou exc�h'l1te or 10: Lúê�a Mar.garida Currlim
�;lniz;:].pão,

.

bast.a;l+e conhecirYlento p.ro- 11. Lúci:3. Mar'a Corrêa FreYesleben
fissional e Uma d", ..:1iC'):)C'80 ao dever que' 1.12, Mílton Digiacomo

'

)muito iínpl'es"ion�. lVÍii-j�ll. curta pel'- 13, Na<'1ia l\II'''J�ia Daúx Ferraresi
manência convosco foi não s6 interps- 14. OdaJéa Bilk

'

sante sob o oon1;o de, vista profissional J 5, Oswal,dina C.abral . Gomes
como COllloi>l1sador no ,:iS1)prio Di>'iSOéll. '16, Teresinha de Jlesus da Luz Fontes
Pee.o est0nd"l" "OS vossos ofici is e di? 17, Therpsinha de JesUs Sachet
mais comanc1::ldos n'lPUS sincer "cum- 18, Zanzibar dq Silva Fprnandes
prilnento.s' pela mai1eil'a q_up 0. ão ClUfl 19. Zulmira M, Maria R�mos Schaefer
prilldo 'com seus, devpres. F,s u ce.,.to Comunica outrossim, que já se en

que,cada um (le, ,rós está mui o orgulho contram na Secretaria prontos para se-

130 da importante Ji;ont:ribuição qU,e vem. rem entregues o;s diplomas \'10S seguin-

x

Nos dias io., 2 e '3 .de julho reali,
iar-se-á,.em Blumenau (Norte), 2. A.s
sembléia Distrital de. RotarY. Nesta o

portunidade assumirá 8, governador ia
dQ 'Distrito 465 o Dr. Arr:Jando Odebre
cht para o oerícdo 66-67.

Tanto (�S Tr:andatos ,dos Conselho8
de Ro' arY Club�s eOlT>O ,)S de Governa
dores dos Distr'tos dura�n t.:n'l ano e se

ir;ciéim, impr�t2rivelmente, a 10. de ju'
lho.

MÜ1�stérf:o da, Educffãn' e Cultura.

Un�versidade Federa/I 'de ,Santa Cat�(na

'Facu!âade de Fi'losofiar -Ciênd,as e' Letras
COMUN.íCAÇAO No. 10-66

, \

A S"crelcü',a da' Faculdade'l de Filo'

sofia, CiBl1C,,,,, e Letras da UniVC:I'i.. da
de ,J:i'ederal de 0",nta Catar�nl 80mu111.-

'

ca que se ach.am 11a Secretar.a dü Fa
'culúade, a fim de serem aSSiEêIQOS, 0;3

seguintes diplomas dos bachm',j;, e li,
cenciados:

'

BACH�L\"REIS

L Avtenol' LllZ
.2, Arnaldo Unin Vieü�a
3. GlaYcon Porto Lucena
4, Gled P&lma Ribeiro
5, Luiz Alberto Vieira
G· Maria do Carmo 'Rodrigues
7, f.'ejc:'n" ]\'r"xia Fontes de Mello

tés báçharéis e licenciados:

BACHAREIS

1. Deodoro Lopes Vieira
2. D l1r,h-Fert.úmdes bl'ognoli
'�, Fàn; Adélia Diern
4. Gir,D.lda SeYferth
5. Hend Miguel.
6. Hugo Wiehert
7: .João .-:,dalberto da Silveira
8, .Lia ,Mer,des
9. M:::ria Lec,nete M2rtins
la,

.

M�rja Sa:d. Cherem
11. Nelsa M<lJ'ra
12. Neusa" M.aria Peluso
1:3. Oda]{.·a Bllk
,14. Tb'.re�'il-!ha de Jesus da Luz Fontes
15. Teres;nha Oenning Michels I,
1 G, Z1;lrr;ra M. Maria Eamos Schaefel'

',1'1 Ívbr':, Bt,ch�le
? D{;cio J():� G'�fl'1.es
3. Elisabeth ]\lIn,fJJ.m:::tnn Gomes
4., (�:'�r1J�') l\:,T.� 1·i �). Dllarte
S. 'Girald,-' q, Y:-':"r!'],
(�_. .rnR0 /lo �':-,ib'2rt0 d..3. Sjlveira
7 T ,i 'õ\ J\I[,_'1" �1- "
� ",""'1"::'_ :r,-.,�,'. V:"ira

,

�. �!!""I'""'"' �'1�rl rJ""r-,l"r."""Y1
lO.' l\rI'o;:,c"'" A l'T."<" ·T)"':.l'C;a'o
11, Mp3C' r N�'eT'Y; 1,,-r
12. Noi,de Oliveira l'h� ,"-l;lleida
13. Nplsa M8fra
14. Norma Fllchter
15. Odair Gercino ',J,q mlvêt
10. Sônia Maria Silveira
17. Teresinha Matilde Marques
18. Tpl.'esi_nha Oellning M�ehels
19. V'-llrool' Brmifâ.cio iie Sena.
2/), Zu lf';:ka M'1ssi LenZÍ
:F'lôriarlóoolis_ 16 dI:' i1JDhn de 19ÔG .

Aur.ora Goulart, Se�rctária
29-6-66
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A�semblela aprova IJIensagem de Ivó
Acabam de ser aprovadas na Assembléia Legi,/

Iativa, mais três mensagens do governador Ivo SIl
veira. São elas, 3S de l-1oação de área de terras ao

Sindícat� dos Metalúrg.cos de J'oaçaba, que estabe
lece o prêço mínimo para a uva e que concede aO.5

egressos da F1::'lJdé\(b dp F'ilo5cXi a; 'flJ:'eh"l'êllc:a p, l I

lecionar nos Cursos Normais estaduais. �,O,'1 ,"w·,,·;','·- .

d2.s vantagens asseguradas por lei, aos' portadores de
outros diplomas.

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

Governador em 'Rio do Sul DOfllingo
o governador Ivo Silveira estará em, Rio do Sul,

no próximo domingo, a fim 'de partícioar.dos-atos dl2
assinatura do contrato de implantação de trêchos dê:
rodovia estadual SC-23. 'O governante 'catarinense
.far-se-á acomoanhar de zrande 'número de Secreta
rios de EstaJ� e' assesso;'es da sua administração,
uma vêz que se trata .de ato público do mais alto in
terêsse para aquela região e para o Estado Dois a ro

dovia ê r1e transcedental importância para a xono,

ma catarinense, interligando oeste ao litoral e ser

vindo de meio de escoamento e comunicação entre as

duas zonas' geo-econômicas, "

O governador sábado estará pernoitando em

Blurnenau e regressará a Florianópolis' 10g9 após '?
encerramento da solenidade,

)
x

BHN financia 1.000 Casas em Se.
Regressaram da Guanabara, orsde estiveram a

serviço da COHAB/SC, os senhores Roberto Matiar
e Alvaro Selva Gentil, respectiv.amente Diretor Vi
ce-presidente e Direton: Ecônomico-F;]):mcciro da-
quela eJ1tidade de economia' lJüs·�a.

,

Segl)ndo adiantaJ"aIn à imprensa, R missão que
os levou à ex-capItal da República obteve o mais

amplo êxito,' tendo conseguido junto ao Banco Na
cional de Habitação, o financiamento para a constl'u

cão de 1.000 casas Doada.res em n08SO Estél.do. "A
�onstrú.cão deverá St·�' io'ciada i:med:a:müente, d,=-'",

pendendo de providências preliminares' indispensá
veis que já estão sendo determinadas", Wormou o

dr, Roberto Matfar, adiantando que "serão ben�ficia=
dos nessa primeira et"lpa,' os municípios de Criciuma,
com 500 lUIlidades; Florianópolis, com 300 casas, e

Joinville e Blúmenau, cada Um com 100. dessas uni-'
dadeiS." •

'

-
-

Ainda no Banco Nacional de Habitação, em ep
tendhnentos mantidos com seu Presidente, dr� Luiz

Gonzaga do Nasç:lme�to e Silva, foram estudados vá
-

rios planos de interê8se de Santa Ca' arirta, no setor

habitaci.oilal. os quais mereceram integral apoio do
clt" Gilberto eoufal, arquiteto e- I)iretclr do BNH.

Como se vê, a COH/\B/SC inicia auspiciosa
mente suas atividades .em Santa Catarina.

Cc,�l'v,"::�lo (;_.,;0, (. j'''I'rr SC�,,\c!hrc:l ';T)'lio 'da popu-'
lação 'e sob a onehtaó;ü do C 'L J: s; Tr,rr,?;:\{id .

Ccrr
rea, Delegado Region;l de Polícia, é:caLa él_i:1 �w 'ir:s
Ilh;_;da -em Lajes, a "guarda-mirim", cuja -precíp-ua
fD",jirl-,-1-o é· ;, dI": tr::>nsfFrir criancas; nUma 'sã moti

vação, da �'r(:,2' de ('ei0�i(!crlp "81',; a de 'um trabalho,
orientado, de grande benefício" ':'Geiais.

>

A iniciativa, da,,: mais louváveis, encontr(':u' fran".
cC) r'1:V': " ,' .. � _ ct'r��r;f) ela Segurança Públi.ca, est')'n
'do _ (1 �(" 1 v:.-· r" J n Fosa \d.vamente interessado J1D

,�P.t'tj;!·., ,(', Ç"""'.,,, .':. ;'"" ,,1P'l"P;5 Dele:oacias R., "'0i011"-;. <". . ...... _.a._ b ... ,,:.. ,',J •• ' ,

c1? P'n)ícia;' que sigarD o exemplo da "Princeza (;;-1

Serra".

Na Ca,pi'al ."81:]5s+(1.' c�)li7.�,r-s",",á, nos pl'imeú;os
dias do mês de ,iulh,) v'nd, ,1)1'0. () UI c.ongresso, Na
,cion,<Í.l de �seol:'ls de; Pà'�� reunindo d�leg'açpes',' de,
tu:j.osos Estados brasileiró's. .

('
. . ',,'

Serão oradorss' do Congre:sso, eX1)nfntr�·, rn,1t.

mados, de non'ne internacional élD lJrohl�,-r",c.; c1;' ",dl,--
'cação, COPlO D. Zil1a1:, Totta, Ter;z;nha Fra"', J'/lad,f:
Cris'ina Maria, Luiz Arroübas M:JxÜns e Pe'; Paulo
Eugênio Charbonn�au, versanJo o temário sôbre pro;-
blenlas de adolescência. '

.

Di.vprs0,S ,:,,,,,:, e 0(lnc.,.,dores dest'a Capital ''d;ve
rão repr2sentar Sra, Catar;na nO"'Í11ehcionado '·Con-

� d' .

d
'\

gresso, pJ.even O�SE' I') cí)rnpareCl1J1(.�nt.0 e .?�-r�� 1."\)il
congressO ,3tas.

,

O Fspr",'lc ChJ,De Pinheito5, Jidal<;;0 C]l1hP pa'.I-
1i.st"lnr' ,-1F:'V()r:, ,é'!-r I) lp1co do ;1iagno' ccncla�e edu ..

,

caciol1aI.
.,

':�

A iniciati;vai d,. Fl�,�feitúl'À, sOI:teélnlo um contri
bui.nte rigorQ�çL:'eA+e ,;,.

.,.., dip com' �s itr:.postu3, já deu
hons lucros '�\ rnlln;cind:�.8.de.

SE'gllndo lpV81J}"" ',ir. efetuado nelo setor téc
ni.co. da $pçrp!",,,'" ç1,' p: '1'l,nças., de""d� o la'nçan'!ento
da pro'i';ocao "Flm'iànénoI-is tio Tri" até o dj.� 21. a

ancc,dação dànlun;cip3.lidaqe, elevou-se, em, 144%
':sôbre a ,-1",:: igq?l período no ano passadó, ; s;:;lien�an ..

dü-s� débttós atraZados. '

.A,,..�;m, "d v;;:>geYrl de, florianopolitano .a' Londres,
está rf:>nilédo' ótirnok hrcro's pa.ra o r.,í(m'1jcípio, que
"agiu vi"ando não ap�n(').s a. v\:""!<'JU de alg�ém a Lon
dres, 11'8,S ,élCÚ":"? dp tudo o pr{,;rio lVIuni.cip<ll", para
:'poder atenôe1' à,,, inúmeras obrks e servicos ele' inte.
l'ês'se da coie�iv�dade.,

' '.

da fNGEVIY
,

(
·P�._""�CJrl��Y'I+·-· r1", l"n, C}.,�O·t;"l .�.. esta Cq'li1-al o D;..

R-=l.r.s T�.11�?' T-1a"�'-' 11-'�""Yl�\. "Prr·sinr.lnte d8. Engevix, f..!

vice P,:p;';{jpnJ'� e'a P"J'\rix. F"j'lldos e Pr0ip1os S. A.,
(j1'1�� C'J:'\ r' -,.; .. , ..... r.,,�·�·.,' �ôl., ..... ,. " ..... Dr, (i·\· ...·:-'.ndo .....F ...3 ...... nH ..

v"';",C> i" ".,'.('L,,�";., ,1", rYrdOrl8. est"vi" na CKLrSC,
T-r.:::rn+0·�f�f'\ crY'''''�� -\ �. , ... l""·s+r�· (lr'\Yl'1 ,0 Sl', Hpr'1,t;pl:n" 1,.8.1'"-
2'U1'a, fl(l'"'f' (YP o;�"''::''''('"'-t;·U0.. S- 82 qn�7\ �S c·.:d:arinenç:p. fêz
a!O'11"(')'" � \Ti'.'!',H' i). _fr.r,·'t·:Hleln. saud:�d,:..·\{·�n c01'no \Iar'la_.

' �.- ,'�'
..• "'- c:.:._�. ::0. �..J f � Q ..... '-'

j

)
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ST
O MAIS ,AM,TIGO n1Âfuo D� wtTA CATA1UNA

oEstudantes capixaha� prelendem visitar Se
" o Govêrno do Estado, através da Secre r'

'

Ca�
. Ci� aça\)� �e informar. qu�, �O a1U� la da

�"íl1Cu�o qe('Engenhana d? F;-spin,to Santo Prt!� do. il

vir � a .:pos;;" ,Estado, a flrrt ?e, reaU,Zate:t;p Yl.,a :nqe�1estudos,
.

' .;, ': '.
g � dI!

Cu:ç:unii:'t=lçã� do S,-�(:�retário do qovêrno .'
'

.

'

, ba Alvíno Gatti T 'c!aroce, ainda, que essa v' �aplXa_
\ verá" ocorrer nos dias 24 e 25 de j�lllio pr6x;slta de..

,.'lUa.

-�---�,,-�,----

Florianópolis, (Sexta-feira}, 24 de j$1ho de 1966

. f
..

_----;--.
� -- --:--'--- ----_.

,I'

�--------�------_._---_....--_,..--------�-----
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Governo Homena.g'ei�
Ccnsul do Japão

,

"S,ão numerosos os fiTI10S do Japão ClUe tferindo-se para terras do nosso con�i.nente � eh tans_

pelas imensas possibilidades de eXistêl1ci� palll�dosI b '1' A d d
. ae�ficaem so o rasi erro, vem am OI ao Brasil não .

...

d 1 b d apena0a cooperaçao e seu a 01' a vertido e persev r s

t 1, ',"
- e antemas am oem R sua coca de sangue Com que se _,

defini'ndo os caracterísi ' icos técn ices do nOSSOI �ao
mern, para a hercúlea tarefa do aproveitamento d'infinitos potenciais de que a Natureza dotou o

e

P '" f' d t 1 D'b eh nos_
's�, a�sJ' a 'lrm_?u cl" ,epu1 ndc.o 'J. 1._ ierern, no jantar
oíe�clll:;-O a� conDsu g�ra 'o apao, Kazutoshi Sato
no � a aclO LéOS' espacnos. '

A hornenr.gem, que contou com gr8.nde núm '

de autoridades civís, militares estaduais e' fed�/�)'
r:alizou-se na .n?ite ?e an" e-onte:?, tendo 9 Secr�::
r�o .:da Casa CIVil feito a saudação oficial ao ilus.tre
visitante, em nome do gevernador Ivo Silveira

-

t
.

t
.' , que

nao es eve -.;resen e ao ,ato DOr motivo" de fo'
•

1< ,_ '

,

'J rca
n1alOr. �

'. O sr. Kazutoshi SatQ, na oportunidade, proferiubrilhante discUrso 'de agradecimento, ressaltando· "

propósitos de colaboração e amizade vigente� ent��
Japãp e Brasil, dizendo da sua franca diSPosição /
mantê-los vivos e cada vêz mais fortaleCidos.

m

Ontem, ó cônsul geral do Jé1pão realizou viSita"
de cordialidade ao Poder Legislativo, Poder Jllcliciá�
rio, Tribunal de Contas: Corn,ando do ·5. D;strito Na
val, )\rcebj�po lVIetl'opolitano e Prefeito MuniCipal
estélndo seu regresso a Pnrto Alegre, marcado p·al'�
esta tatde,

"

"

(

'I

BJ:V\.S·iLIA, 23 (OE) - O
diretor-geral do DFSP, ge
neral Ríograndíno Kruel,

. além da crise" irrompida na

Delegacia Regional de São
Paulo e do caso do "Dia.
mante ,007" -, em que é
acusado de ter. tido conhe
cimento' previo das tortu
ras infligidas ao grego
tem, outra frente aberta

-,

contra ele, desta vez no ca

so do cimtr"hando de mine
rios atomícos,
É que por sua determi

nação foram l'ccolhidos, a

uma prisão comum, 11a De

legacia Geral de Investiga
ções, os norte-amecícanos
Ralph Dial e Sam Sexton
Jr., que estavam em prisão
especial no quartel da Po
licia do Exercito.

transterencía dos 1l1'CSÓS,
que esLn-am scb sua excluo

siva responsabilidade. Por

meio de oficie, indagou do

general
'

Riograndillo Kruel

com' ordem de quem foram
. eles removidos; pára cela

comum, pois ambos têm ti·

tulos universrtartos c fazem

jus á prisão especial. O di

retor·gerâl do DFSP res

pondeu que atendera a pe
dido do comandante .da PO·

,�, ,

sua unidade,

PROTESTO

.

A providencia provocou
protesto por parte dos ado

vogados dos ·norte·america.
nos, os q\fais após os escla

recimentos prestados pelo
diretor-geral do DESP, con

cordaram em manter Ralph
Dial e Sam Sexton Jr. �o
presidio da DGI, já que o

Iocal onde' estavam não
mais oferecia condições pa
ra que, lá ficassem.

freI itura pagac funcionalismo
A Secretaria de Finanças· de juylO' serão .pàgos, 'os cução de trabalhos nas cém·inaugurado tem sido

t;la Prefeitura baixou. tabela Inativos, PeJ:.lsi�nistas e ()p'e. • ruas subsidiárias, como AI- ser�amente elimificado por

�ara pagamento aos servi,- rários:'
' "'.' _,

mir.ante' 'Carneiro, João Car- cidadãos iI1escrnlJUI{lsos, em
.dores municipais, dé venci· �ais;, pagamentos �ião valh(), Padre Schrader, Man detrinlcnto ·das centenas de
:fuentos, safários, vantagens efetuadas áiravés, (lo ,B�IiCO KardeC e as Servidões Viei,; :milhares de cI'iapças, ricas
e proventos. 'Agrícola Mercantu, 'a, rua ra, e '�ff& � o�tras. ou póbres, que ali encon-
Pela referida

.

tabel� rece- Trajano, neSta c3piÍaL : I tram alegria e diversão,
beram ontem, aquêles ,que ( ", AP1!:�O elementôs indispensáveis a

integram o (labinete· do PREFEITURA ESCLARECE. formação de uma infânci,a
Prefeito, Secretarias de Ad- 'O Sr.. ,Aéácio .Sím Thiago sadia.
ministração e de Finanças. Com respeito as obra�. eStá, fazenaQ �ecmente aPê·
Hoje e 27 ,receberão os ,de 'canalizado d.e á�s. lo à populaçãó fl�ria�opoli

da Procuradorll Geral e De- que es�o' SehdQ efetuadas' tana, para' que auxilie a,

parlamento de Estradas de nas' ruas Fréi Caneca e Ruy M:úniCip�liclade na vigilân
Rod'agem e Secretaria de Barbosa, D(f bairro d,a Agro,-' cia e cÓ,nServac;'ão dos jar.
Obras e Sen,riços, respecti- nõ:mica, 'foDie munidpat eSo runs. pnbliCos e demais lo·
vamente. c]arece que o c31çamento p:,ailoirr0S.' . A informação
Já nos dÍas 28, Pesl\oal /daquelas vias públicas' só procede qe elemento ligado

do,' Interior, e 30, Seção '-,�e poderá ser recuperado den- ao Goyer.ilánte da Cidade,
E{{ucá,çâo. '

, tro 'de mais ou. me��'s; � li esclarecendo que o Par.(lUe
FinaLmen�e, 00,8 dias, J- €._7 mêses, e�' 'virtüqe da ex&- 'InfaptU;' Ik,na 'Tmnha, 're-

Biuménau ReaHza CongressQ
de Geografos

Está ma,rcado para os dias 3/ � 12 de julho pró_'
ximo, em J?lumenau, o Congressc, Bnsileiro de Geó.

.c O' t t' 1"
- .l',

. gralOS. cer ame con,ara COIU a co aoora,çao (�e va,.

rios órgãos de S.2.nta Catarina, os qURis apresentarão
temas de grande interêsse para o Estado.

Segundo determinação do'governador' Ivo Silvei
ra., a :Secretaria da Casa Ci\!il, Departamento �'de
Geografia e Cartcigrafia, Depar' amento Estadual de
f.:$tatística e Instituto de Reforma Agrária de Santa
Catarina, deverão préstar a contrlbuição técnica ne
cessária para q estudo das terras catarinenses.

Insfalacão da Comarca'
, ,

de S. Cecilia à 28

JUIZ ÍND,i\GA

O juiz da 1.' Vara Cr�.
nal de Brasília, Juscelino
José Ribeiro, que ia profe
rh; sua sentença hoje no ca

so do contrabando, já a

adiou e protestou contra a

."._

Iicia do Exercito,' que ale

g�fa não,
.

ter condições de

continuar' com os preso,s na

Aduziu, aind.t o informl;ln:
te que apesar dos lastimá,.
veis acontecimentos verifi

cados, a Municipalidade já
iniciou os, trabalhos de ins-'
talações de u111 novo �:r.
que infantil, nas imedia.
ções do Colét�io Nossa Se';'

nhora de FátiIna, no Estréi·
to.'

la grrúule maioi-ia do povo
e autoridades hnsileiras"
No

. dia 29 apre',entará
sims -.l:iespedidas aos ofif.iais No ent:mto, T,arte cOllsi·
ele seu gabinete, À tarde, se- derada mais importante da

O programa hOje aprova. .lá �úmprimentado pelos ge� proxima programação do
do;'peío mipil'tro' .da G'Qe:r· hef,ais uresente" na Gtiana· candidato da, ARENA e!;itá
m. imwê', seu compareci. ,biu:a; a· comef,�ài: pelo mare· prevista para ,0 dia 2, �e ju
ineuto dia '28" 'à vila, Mili.- . chal .. I\1asca:reÍlhas de Mo- lho, quando, não nials co·
tal'; onde ,receberá uma h'o- . tais, Fará, então, o se�l se- mo ministro; será recebido

m:ena,y,cm 'da ,L" Divisa0 de: gllndo pronunciamento po· no Chibe Militar, para seu

Infantaria, tendo à frénte o' litico.ír..nita'j;. �alisará as \i(liscu'�so na condição de

genel';ll Bizarria, �fam.e:de" ' e razões .do lançamento de.'candida to,
assistirá ao� desfile d� ': '25 suá." camli�atúra e como

.

A inclusão desse item no

mH homens: 110 inesmo dia, aceito'iI "entrar ,num jogo ,programa do candidato
será recebido pa Escvla. i de :·perigQsq.: pOr ,conhecer os Costa e Silva, segundo J' óS
r;'r' """''i �l 'Es1)e!)iaUz�da, 'pái-ceiros". '; Ser.á' saud.ado meios militares. foi conse-

r''';<> ..··,··,.:·';"Ííi-t l11.lf f)fer,ec,e· pélo chefe do lnVl d'O Exe.r. quencÚ" . de ponderações que

r\ I"".' ""'':'.'9: (,"':;:' )1, ?�.�- �it.(), 1(e)�e1'a1 i ,?ej3.io _ESC!!- lhe "f?ralP, ft;litas qÜ�fm� na.

sen�", fIe t·"(J[)� "'" n�'CI;ns ,'�'H'. r((IDlião do; Alto CO'Tlal)do
P"�1,'''''':ilJ'''1 C[IJ' eomi,,'sã0 ',' �u do Exerdtô, ',eorrobol'ados
.e"'1. tl'vnsito ,H(�ln n;.... "c'rá Dh 30, já em Rl';l,-'bi,h, cO,m os ultimós resultad.os
:T' .' o'" Iro t· Ilartici'mlr:"'de' r,ffls i,leD'ti. (le: d" /, ;; '{ d"a' nl'e r;encf"" os.l!. e . 'son ..� ge!l"l Il.hm a as

1"'111'" f;>,rá seu discurso de cos de
.

(kspe'Hda� cniu a eJ'f'hí'.T em, varios wmtos do
�"snedida 'it' tropa, relein· gua:m;e)jf' lo�".l. No dia se· pp.ís, e que :le'nonstravam
hral]f1,O n';' n";...",,,;-·o<: ,/,:\:1S guihte: trans':m1Urá:' o c:1rgo : esb;; Q l'.·cneraJ Costa e, Sil
rh RI�Vnl1J{';;" ,i,,, "� ,d" !lUl>!'" a se.u su,?st,Hutn. no P,JIac;io ,V!,' perdemlo' consistencia
1)"" e ='l l1"rticip�pão '1"{" néla do Planalto. na presença c()mo candi1ato e como li
teve o. E,xeJ;çit'), E _cit�rá do';'márechal Caste'l� Bl'an· (ler militH, 'Iem fllce de SIm
11om;n",.lme:1te· f!";uel�s qv,e I

co. A pilrtír' desse mpmento, silencio e das mallob��s. �lD
con�irlel'3; os 'i;l{ciâr1'01'es do deL�a 'de ser n';>1j"t,,'o para desenvo1vimentv c'on�ia sua
movimento, '''esq�e<;i!lo,S:'.pé: ser apet;tas candidàto. candidaturai,.

.

i.:

o ir ri'
I· b,�;. miUI

.

'.
!, ,'Á;manâdi;V(JI�ri;; dé As�js �: Família, cissodod;S

es'S'O
à 'dor."q,ue ;j:>oss",i o família, de: João AlcântaJ'o a

,

", ? L
'.,Cunh�< p�lo 'p�em'at,ui?,' d,e�(zpàre�imeni'O do seu ines'

, c;i�ec,�vel'�a!1�i99 ,A�tô�ip, Be,"�dito .Salgado da cunh:�
, :co!,,�lda <p�ra a MI,ssa,d� Setimo Dia! a ser celebrado

enquanto ::a ,Cam�ra não �tyI Intençeo de. sua bor'ldosa alma, as 9,30 hora�;
aprove o pedido' �de tran�. próximo.· sábado, na C<ltedral: Metrop,olirand•. ,;

fO,rInl1ção da Casai' em Co·
missão Geral de Investiga- CONVITE
ções 'para apreciar suas de
nuncias contra o ministro
,Roberto Campos.

Eis as palavras do vice·
lideI' g'overnista: "Quero
que fiquem definidas as

responsabilidades. UIl). oro

g'ão (jl.le não funciona pre·
chm ser medicado. Esse oro

gão está doente. E o reme·

l-1i" lJlll"a o Con�Tesso adoen·
tado pode vir das mãos do
Poder �-:xecutivo, através'
do recesso parlamentar"•

NO :CU.JBE MILITAR

Segundo inf0rmaçôes oficiais, a instalação oH"
daI t.::1.a Comal"ca de Santa Cecília, será realizada na,

próxima �erÇ<1 'féira, elià 28.
.

_

.

,

,

"
À nova Comarca.' foi çriada, c.omo se sabe, pela

lei 3.787, de 29 de de?embio de' 1965.

MISSA DE 7° DIA,

7' A família João Alcântara da Cunha, profunda.
mente consternada com a írreparQvel perda de Antô·

nic;» Be.,edito Salgado d'l Cunha, ograde<:e as manifes·
.' .

'

\
.

toções recebid�s por parte do bondoso povo florioÍ'lo'

politano "e co.'vi'da poro â Missa de Sétim� Dia qlle
.

',erá .ce,lebrada �m intenção de suei alma, �s 9,30 ho-·

reiS dia 25, na Catedrc;i Metropolitana.

MISSA DE· 7° DIA
i

Os moradores do [dm-cio Eduardo, pesarosoS pe·
lo falecimento do seu inesquecivel amigo

ANTôNIO BENEDI10 SALGADO DA CUNHA
convidam os seus parentes e amigos pará assistirem a

missa de 7° dia que em intenção de suo olmo, será �e-,
lebuada na Catedral Metropolitana no próximo dia 25,
às 9,30 horas.

.

Antecipam (l9�ad{�cimen�os.

Qs amigos do inesqu�c:ivel' Ant�nio: Be�edi�� S�I
gadó da Cunha conVidam para.á Misso, de.Sétim�. DI�.
qU'e serCí celeb,.a,da ",o Pl;óxi"'lO sá,b�do', dia ;v,inte e

CiflCO, ,.às 9,30 tiorci$ na Çat�dr,al M'�tropoii�an9'., l,:
i:'

MISSA 'DÊ ,70 'DIA

. l ,i
,
7..

MISSA DE 7º DI� ,

ANTONIO BENEDITO SALGADO "DA CUNHA
• nÓO Secretário de Estado,Sem Pasta e os funC:lo

. ' ",en-CIOS da S.E.S.P., consternados ainda c:om o passa, d
to. do il'1lesC'juecivel cole ...o Antonio Benedito Salga o

:li., aS-da Cunha; conv.idqm /lOS parentes e amí{jos oora,'
S

sisti�em à Missa de io dia a se' realizar às �,30 hor� ,

do dIa 2S do corrente,' i'!a Cetedral Metropolitana, e
,

intenc;a,o de sua Alma.
.

. Pelo comparecimento} a és.te ato de fé, os nOssos
ogradecimento!l.

, 1

mo, 2:� (OE), o pri· sório não têm '} 11.1CnOr fun·
dmnenÚ!" - disse.mcirn resultado da reunião

do AJtü Com:úrdo J1i'li'ita'r
foi conl�eciUo hoje, qU,an,do
o general Costa e Sihra" cqrÍ.
tradamlo opiniã'o de sua' as·

sessoria, decidiu !)ltcri?r� ·al·

guns pontos de sl�a estl'ate
gia polítiC:a, aceitalido con

vite TIara,' eomtJarecer, <: 110
dia' 2, ao 'Clllb', "Militar, 'nãõ
mais COll1Q Íninistro, mis
na· oondição ·de'

: capdidato,
"para uma pales,h'a franca �
a fim de dissipa),' duvidas' e

. caracteri;zar SWJ: candidatu-

o PROGRAMA

"�"'(. l"ii",,\ pode mu'rhiI"'o
:atlml Qlmdro "nc�ssório'!,:_ .

r1i.,.,�e, 'ho'�e· por' 'ovtro lado,.
:',0" �enaddr ,:FiHllto Muller,
�"f� chns;r.�1"�. f!fc"Siyas' ,ao
yal;�����1(:��1� '·'rl.a -nr.1Jltblica ·�s
esncçuh!.(',õe<;

_ qnaI_ltó ,
ao.

;l,w,io do' márl'c�"l. Castelo,
p.,l·""�n à (,�H,di"lnhn'a 0.0

gf.rn.f'l·� 1
. ('n�1-:, e . ·SP'ra. �,·O

. 'i .•.

rnare"h'll r�"'�l" Branco é

h'll11('m i1e J�'"'' \,ó nalavrai e

�'ma só de<'i��:: \s ·hforma.
('1'\1'" 'e" os hoatos sobre aI·

te�aç1í;o d'� quadro ' Sllces-

'" . ',i
;'"

BRASíLIA, 23 (05)
Falando, Desta capital,' eill

nome da liderança da ARE·

N�, o deputado, Ultimo de

Carvalho, dec!:.u'ou que o

governo pOderá decretar o

recesso ela Câmara se p{;r.
sistÍl' a obstrução da oposi,
ção. A declaração do par·
lamentar provo;:tm

.'

protes·
to dos oposicÍorist"ls, tendo
o deputado Adauto Lucio

Cardoso, advertido ao s.r.

TJlti.m{' il.e Carvalhq, para
que não ferisse ao decôro

parlamertüu',
l\Di-\Ur'O ADVER'I''I<::

Fe'deral, 'deputad·o· Adàuto
Çá�doso. ádve"�tiu' ên·e.�giCa ..

mente,· "o �'ic�lider da:::'A,RE
NA, . deputado urtimQ',. ',(ie
Carv'a)ho que, criticavit ·);ãs
ma�(t'bras obstrucionistas
do MDB,1:" dizen�d.o' 'qite� ':' "õ

o' aplaudiram. O ,dce·lideI'
dà oposição, João Hercula·-
110' afirmou ine�mo que" "o' .

sr. Adaúto Carrl_oso adotou,
nesse i.nstante, uma posição
coe'rente com toda a sua "i·

dà publica".
PALAVRAS DE ULTIMOCongl"el'iso está doente, e o

remef1io lJop.e vir fIM m5.ns
do ParleI' Executivo, ;ttra- As palavras que deram
V,;" 'lo "�<'esso". origem à advertencia presi.
O presidente 'Adauto Cal'· denda.I foram pronuncia·

O,fi!"fl classificou 'd(� ")}OUCP das pelo sr. Ultimo de Caro
�, rv�"'i(.;""*"" i\ ilignidade da, i "àlho durante ,), seu' discur
C. sa "as palavras 'do vice;".' so so'bre, ," disDosição do
II x governis,ta e teve o

; MDB de não lJe1,nitir ,a

jlar; apreciaçfio
.

de proj'etos cons·

pl'esentes que tantes da. ordem (lo dia,.,.,..,..'
O }Jrêsidellte da Call11U'1l
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