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SINlESE
AS URNAS

Cerca 'te 900 mil elei
tores, bolivianos irão às
urnas hOjé afim de esco-Ilher o nôvo presidente I
do país, viCe-Pfesidente e I
.os novos representantes
da camara t; senado.

'

JULGAMENTO
ADIADO

� i

ANIpERSARIO

Dj versas cerimônias se

i. rão .realizadas amanhã na I,
, Guanabara pela passagem,
de: mais um aniversário I
da independência dos IEE.UU.

TRANSMISSÃO

Será amanhã, às 16 ho

ras, a transmissão de car

go de presidente da co-
.

missão nacional de ener

gia .nuclear, ao professor
Uriel da' Costa Ribeiro.
O ato !>� realizará no ali- i
ditório da

/
comissão. !'

f
I
I

I
,

Ficou para o dia oito I

a reunião do Superic,r Trj
bunlil1 Militar quanao se

rá julgada a apelação in

terposta con"ra a decisão
do conselho de i'.l�tjcà àa

quarta região minar" que
condenou o lideI' sindical
e ex-deputado Cl03smith
Reane a 18 anos ,de pri
��<? por subversão. I
:'CASSA" l\TAO

�EA9A
Não 'existe ameaça de

cassacões 'de mandatos na
a:ô::mb16ia l@gi-slâi'?,vá'

'

de" '

Min:as 'Gerais segund0 '

opinião do deputado' Ma-
, noel Costa, q\:le frisóu qu�

,

ii Assernbléiá mineira foi
a í>rime�ra do país, à pro
mover' o' expurgo'de ele
mentQS COil1sideràclos sub�
versi;vos e, COITUpto�

INOUSTRIA QUE
CRESCE

{} crescimento da indu:;,- í
tria' au+omobilística n,q-

'

cional, êste ano, vem re-
I

velando resultado '.alta- '

mente satisfatórios, Tam!
bém: a producão nacional:
�e tratôres ';em aumen

tando eÍn r�lação' ao ano

pasoadc. conforme nlfol'-
.

"tT'aqão d� fontes' do mi

nistério dó plan"jainento.

BOMBARDEIOS

Aviões nor���america
nos continuaram bombar-

J deando, os depósitos de
,

combus'íveis cOP1Unistas,
nos suburbios de Hanói,
HáY-Cqrigh, , "'I,
Nesta ultima' cidade foi

,de.struido. um gi15antesco
depósito, localizádq ape-j
nas 2,5: kilômetros da zona
urban'â�

,
'

I' ,

.

!
:R.ELAçõES COM CUBA i

Ao :assum,ir a preside�
cia da República D0t111-
nicana, o senhor Joaqlliln 1
Balaguer deix()u benl, eh!
1'0 que seu paí." e,:tabeli:-:
cerá relaçõeS com Cuba e!
l'elaç?e,s estritan1ent� co- I
InerClalS COl1;, ,8,S nacões

Ido bloco socialista, AnuJ1-
ciou que _Pl'ocurará a

Ul1l-1dade nacIOnal e anuncioU
de imediato a constitui-
ção de seu gapinete: I
DNER APROVA i

C'ONCORRENCIA

o DNER a1)l'ovou a COD

correncia publica realiza
da pelo departamenro d,� Iestradas de, rodagem .:la
G:uanaba!'a pm;a a con

c�usão do_:; serviços de pa
Vlmentaçao de diversas
estradas federais, !

/
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Vi�na cassa

, qgQudo , precisar
RIO, 2' (OE) - Pode-

rão' Ser. assinados a qual
qüerzmomento os atos de
cassações de mandatos de
deputados gaúchos, pau-'
listas, e cariocas. 'Informa
,ião, extra-oficial, acres
centa .nue o presidente
Castelo Branco recebeu
para despaches, o -mims

tro Luiz Vianna Filho o

ch.efe do servico- nacio�lal
de i,nforma'çõe;, general

" Golberv do Cou+o e Sil
.va, com quem '{ai exami
'R<j.l' o problema Falando,
'à',impr'ensa, o ministro da
Justiça, .informou que
serão feitas 'novas ea s

sações 'de mandatos, tan- '

.

-tas quantas "forem neces-
,I sárias para consolidar a,

,

úvolucáo democrática de

j.,'arço, de 64, O ministro'
N;;ma Filho, frisou' qUe .o

a:c"'1H1tó: rs'lá- s:Ondo estu

dado pelo serviçc nacio-

n ,�!, ele", informações, que

já 'está de posse de várias
qenunClss de �C9rrupção
�9,s Es:tlIdos, Falando, s&-,
bJ:0 a suc",'são gaúcl"a' o

n�inJstro' di r,,,!, O'le' ,o a' '''-
",

'\
" ...

"
"

sunto es',á �nd� estudá-
d� .peló p.resídente Cç:s
telo Branco f' t'deús da
'A,RENA.' HI',ie e!li' fl1?ôr�o'
,Aleitre se reUIl" 'o ' ,1:, �" 'i)�'

, b, ,

:do l'eglonal da ARENA

gauç,ha, em con_veI1:ção 'pa-'
ta innic"t',.o candidato':ao
"'').)'1:,'':'" 9, "ç-"""-

,

g� 't � ,'�..)
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,

"�rR ':!.I"" ,i+:ii�l-,:n"n:S""0 1'\ do'!"
trab3'�ho .

�,e�ilior ' P':'Tàchi ,;

�aréel;;:,��,lôs ,que :apoiam',
a candidailiira Tarso :r>ü- '�:
�Çl �6: go��mo, ,e o' i1-p�J '>,

•

p1>"':=''' ,,�á'i a:�é agci:r:a sem
'��l'Jç8o, :,,�"

'
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, CQS,iet 'i�rga
,àmanliã',
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" ruo,. ,2 (OE) - O ge
neral Cbsta e Silva que
sexta-f�ih deixou o lni

nistél'io: da ,Gue�ra -p:iS
,�anâó ,ao 'marechal de te
servà clt'-" exercito, inieJa-
1'3: amanhã o'fi�ialmente'
;ua caJ11pan11a' gt'n iôrllO

q,e sua'Ç[lI]I,:lidátura à Pl'e.�
sidência da República. No
çlla quátro 'o maliechal
Costa e Silva�Viajará' pa
ra Pôrto Alegre, inician-,e;
do 'seu' roteiro de viagens
pelos estados, Boje à 'noi-'
te o candicla'o da ARENA

será hO"ccenaQ'p"rl,y no clu
be militar no,· Rio.

,ITF r�duz '

pena de um
RIO, 2, (OE) - O Supe

J,'ior Tribunal Militar redu

zlu, hO,je, de 10 para 2 anos, '

W;, reclusão a pen� i�:riosta.'
,

pelÓ Conselho Permanent.e

o r�sultado das � consulta� qu� )utl'e' sÍ
de Ju'stiça da 2a; Auditória

faze� os demaIs:países' do continente, da 2.a Região Mmtar" se.'
Em Wasgruton... ós m�l;Iibros, 'dá Orgapi:' djada em, São Paulo; a :An

.záção 'dós E'Stados Ame.rican:Ó5, ,estãó t,ónio Rodrigues, manten·

inaritendo contatqs, esfudando à ciÚes- do a pe'n;l' ,'de � anos para
tão da Argentú1a, adl11itíndo-� q�e po-

Vitorino Nogue,ira. Os ex·

derá have:: r,econhechllentos, eni peqU& ,I1derais sil}dicais são acu

nos blocos de países com algumas ex- ' sados de insuflar movunen

ceções ,de governQ já declaradamente' tos grevi.stas em Sá{) Pau

C(jntrário's ç,O golpe militar lia Ngertti- )0;
na, 'No Rio fontes ligádas ao Itahiarat.Y Em' sua sessâo de ontem,.

indicaram que. o embaix,ador bi-asileÜo o STM deu prOv1mento ao

em BuendS Ayl'es, 'já recebeu" instru- pàJ:érer do procurador-geral

çôes, para no momento oPortul1o,Vi�ltar da Justiça Militar, 'sr. EraJ·

o pl'�sidente Juan Cárléis Ongania, rea- (lfI nueiros' Leite, 110' senti·

iivando 'as, relacões )'e�ltre os dois, pai� d<t' de e�c1uir líl �x-governa-
,

�s.. suspensas i{ uma sén'lan'a, d.n do Territól'jo d,o Ama-

pá, coronel T�:o'encio Furta-

du de Mendollca J'ndo, '1h •

Na oportunidade da entrega do )J!'cmio, realizado na

Ag'cncii1 A FORTUNA, o ]'residclIte da Caixa Ecoúômica
investigação sumaria soh,rc Sr. Hcrihcrto Hulse, disse da satisfação que tinha em ]Ja:
pratica de delito cOl�tra a "gar aqupla illl}JOl'tância ',I um FlorianopoUiano conhecido

segurança nacioJlid. e deter. c, �lém de goza,I' de um "35to cín�lJ'o de l·e.llH,ões. por s,ua

minou o prosseguimento da
vida honesta e dinâmica, tudo levava a crel' que a, sorte
aO lhe sorrir, al,ém de !ranquilidade, lhe traria felicidade.

lição na Auditoria da 8.a'

, Região ,Militar contra o Ao receber o prêmio de quàh'ocelltos milhões o Sr.

deputado Janari Gentil Nu" lconomus Atherinos fez questão de salientar que era sere

nes e outros. A decisão do1 namente que enh'ava de, posse daquela fortuna e pedia a

Deus que lhe inSVll'aSSe para que J1'_1lte�se fazer uma apli
STM foi tomada por unani- cação conda llaljl.lt'i(' I'l:lpital IJUra, Q,ue além, dck., fJutrOs
midade. tumbém pudes:scm ::.e beneficiaL' com Oi. �Ol'tc, �lue lll.,õ SOl'!·ia.

',l
"

Oposição' Fepele
, Sérvidor 'vái 'BAlOU �'O /'SOL

, pedir' ,ameaI.,
Já está Sendo ' elaborada

memorial, à se!." diiigido ae.

governador Ive Silveira, so

licitando aumento de ven

éimentos ao funciOl)al�Q
estaduaí,' A info� é

da assocíáção dos sUv.ido,
'

.res publicas após
\ reun.iio,

mantida' com a 'associação
catariuenSe dos professores
primários do 'estado: 'O me
morial deverá ser encamí

nhado nos próximos (fias'
ao governo.'

.>
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O día de �ntem este'\'e �riste e n�rlado,at(> tal";' quando, ç'>'fPJêndido i;âiou' 9 �l, •

,,' .'
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LEIA
2. pagina: Acontecimentos Sociais, - Previden

da Social - 3. pagina: Aconteceu ..• Sim - N�ti
cías do Balneário de Camboriu - 4. 'pagina: Cirne
Lima, Será Espinha?" (Editorial) - Tabela - Nossa'
Capital - Bastidores - PJ�íneg 66 - VIII - Esto
rias de Provinda - 5. 'pagina: Radar .1a Sociedade
- �artas da Guanabara .._ 6_ pagina: ESportes __;. 7.
pagina: A Casa Propria - 8. pagina: Nova AL: "O
pcato de Encontro ..:Ias Vontades, Cónsirutivas·.....:
Oste Pede Energia e Governo Dá Préfeitura
Vai Disciplinar Propaganda.

.
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Vai·faUar
arroz e leijão
A "'partir de outubro' vín

douro poderá hltat ao- een
sumo popular .arroz, fei.j3.o
e batata segundo acaba de

anunciar' fontes do abaste.
,
.,

ci:mento ,e do Mi�é.rio, dI)
Plane,jamentO. ' 'Seg-lIn4o os,

ti."Cllicos o' colapso no, abas" ..

teciment,o poderá S€r e\'i
tadQ se o governo impor
tai' êsses genêr�s

�

d,e pri
meira nec�sid8de ou ��tn.
minar pro:vid�cias yisantio
a, antecip�ção' de suas �
fr�s com o pl:iútio no clía

mado período de inver�o.

\ I
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, -ATO 14 ,COITEM ABUSO ,�

I
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,

\

através
/

ato

,
I

�,rá na capital paulista
de quatro. à noVe de 'julbo
sob u patrücínio da' 'EJetro:

brá� de São l'mú'tl, I) tercei·,

ro seminário nacio,nal de

distribuiçãó de energia ele

trica, qUe tem Por objéi'ivo
lO intercâmbio ck conhooi

mentos técnicos 'entre as
..

\:-. ,

.� .'

maJOres empresas naCIonaiS

que operám' r,ésse setor.

,
C!)nsta da pauta dos traba
lhos estudos !' debates .. e

métodos emprega!los' para
a distriblúção d�,'�nel'gia
eletrica às zonas rUFais. A

comissão de errer.gia eletri·

trica de �anta Catarina, ao

dar à infon]lação, aC'r,e'S-,
centou que uma, delegáção
c;ltarinel1se pal'tjcipará ., do

seminário.

�', RIO, 2 (OE) �.,�1,l��s dqs;',;��di- Se�do' o senh.���'·LUiz,V��na F1-lho, ()

das contidas no, ato' cOl:npl�méntar llU�" ,BôVÓ ':-'?tó, ,não, Sé (·.estina}.' àp�nàs ,um

mero 14 :bqixad2.:s ontem' pelo 'pr�si- ÉstMi:> àà fedéraç,cto, nja�' à' (Gelo 6 �país
dmte Cast,elp'SrancQ 'são aeeitáveis<Ra'. - 'Acrescentou que o ,goy",rpo ,nào

ra. a, cOÍ1tenção.: çie ,ábu.OOs > que, <�arn"c", 'sUbmet�� á -'inatéria ao congre"sso, ppr

pratica.ãos· no cDngressO naCional; prj,n '; que 'tem ,tompetência pará decidir o

cipaJ.:mente' no tocante à substÍtGÍ<�ão. de assuntó.
' .

parlainentares pelos setfs' suplentés:,' ,,'r?everá ,ser e.ú,é":"'1i1ihad,o' pará �u
Decku:qções feita, !)e,lo jurista e 'senadcJl' ,I , blicação" o ato _:comp1ementar numero

Aronso Aripos; dizendo que êsse)s :ablQ� 1.4; assinado 'pelo presiqente,�, Castelo
sos existiam de fáto, ,e :qtle no 'Partic';. Branco, O, dbC\lJn�nto esclarece ,que os

'lár as .medid"s bai,xadas 'pelo gcrverno cargcs legislati,vos. vagos pcr' renuncia
s�o moralizadoras. Lamentou oontudo não poderão ser 'pi'eenchidos pql' subs-

q1.1e tais medidas não fÔsseli1 originá- ,titutos, petermina ainda qUe ressàlv�t�

nas do congresso. 'Segundo o senhor" dos, os afastamentos p21'..3' o�úpar posi-
Afonso. Àrin?< o e,.;ectitivo terià agíd6 çõe(3 'no podet executivo� somente' será

melhor se, propusesse � l'!lensagem e acelta, a convoé8.<:,ão 'deo Stl-pl,ente� do

encaminhada ao cQngresso nacional. cqngresso; ,assem}:Mia, legisla�,vas e

Enquanto i,ssc: o minist�q da J�stiça., ca:maras de vereadoh=s, ein caSo de li-

dec1árava que o afu' complementar nu';" cenca não i:6.f@cit;Ír fi. um ano, :ráis li-

mero 14; é uma espécie de exfensão êenÇas não, pederão sef inter�b1Í1pidas,
,das nle�idas anteriormente tomadas pe- salvo no caso de afastamento pai:a OCll.,,'
lo', governo, em relação a� ptefe�tbs. par' ca';gos exeeu1iv�s.

' '

no::i !e:r� é::o:s:!:" ,R1SIL JÁ REtoRBECE AJlG,ENTIR�
ção dos fiscais do' ciitadó de

Santa Catarina, ,parã' Ó, pe.
,

ríodo 66/67. Foi eleito pre
sIdente Gélio Osório, vice

pl'esidente Edú Amor Le-
I

mos e Abelardo Antonio G()-

mes. Pará secretário g-eral
foi escolhido sergio' Bop'i-é
e Tesoureiro AntOnio Càt-

Flos rieiia.

,

Em setores oposicionistas, ;:"enovaram:se ontem
os protestos contra a, idéia de a nova Constituição
ser implantada apravés de um A to InstitúcionáL o
deputado Franco Montoro, presidente do MDB 'de
clarou \que "toda Constituição' tem de ter uma' fonte
popular".

'

Já ? d�putádo Mario Piva, também do MDB, 'dis
se que

, editar "�tna Constituição não ,me parece' 'um
ato .revolucíonarío, mas um ato arbitrario com o -qual

-

ord "
'

nao c�ncor amos . Assegurou ainda o sr. Mario Pi-

v�, que a ;intenção inicial do'governo era' 'im�lantar
a _Reforma Constitucional através de um' Ato Institü-

,

c�onaI., só n,ão, o fazendo em faoe da, reação do rrii
nistro, Orozimbo Nonato, membro da, Comissão de
Junstas. '

" '

1)EFESA

o déPl!t,a�o Raimundo Pad�J�a, lideI' do governo
na C<i<,na�a, ll11ÜrmOU, })or seu; turno, que até setem
bro - quando enviará mensagem que propõe a Re
forma Administrátivn - ,o presidente Castelo Branco

p:osseguirá ,na tomada de oi)üüões sôbre' a unifica
çao da:" F'�:'(,2S Armadas, não só em áreas militares
co�<? t<Jnb:ll1 En1 se�ores politicos. ,:

'

,

O lider do governo disse ainda que pretendJ�
manter entendimentos sobre o problema- com o 111íÍÜS

tr? da:Guerra,.,mal. Adernar Er:� QiJ:eirós, e acentuou
o desejo do mal. Castelo, Branco de !lromover tam
bem no Congresso, um amplo a:�'b�te"sobre a matéria.

,

"

A '

..
FORTUNA FAZ' FORTUNA

,

f1 /"', •

Associação dos,
Fiscais' tem

/

Dova Diretoria

..BUENQS AYRES, Z (OE) -- 'Os
observadores diplomátiCos: M , capital
argentina já 4e pósse da,mIormagão (j,e
q}ie' él. Bolivia deCidiu \ cQntmuar suas

i,da;;ões diplomátic4s e', diante, ,das de· :

.cléll'açOeS do ch�mce1er br�leiro .111-'
raó JlVIagalhães, de que Q.' Bràsii não

,

se afastárá da observâriciá ôo direito de

áu'�b-d�terminação, Inerente à tôdos o"

países 'e qu,e'"agirá den�;ro do' direit0 in.'

,ternacioná,t7� aguard;ml para as, próXi-
,

mas 1191'as o 'reconhec�r:hent.ç, do' nóvo

IBEU �comem,or� , ',gove�no argentino Pêlo goVerno brasi-,

�
,

, leiTO.,
"

. ;.

d "d''''''
' Én;' Buenos 'Ayres, indica-se que a'

aquI lU enpen e.rCl� situação 'est� Ilormaliz:ada e que o goL.
dos EUA \

.

verno do presidente .Ongahía aguarda

• uni coktall às 18 horas 'de

,
amanhã às �ut,!ridades es

taduais e imprensa falllda c

escrita da cápital marc�l'á
a passagem, do dia da ln

dependencia-dos EE.UU. O
coktail será l'ealizado na

,

r
dil'etbria do Instituto Bra
sil·EE.Ull., â ,rua I<'elilJe
Sc,hmidt, 25, edificio Zahia.

,

.,
.....

,
/" .

SEtEMBRO TIAZ CONSOLIDAÇAO CONSTITUCIONAL
., ','

.'t
. ,'). •

"
'

BRASILIA, 2 (ElE) ..,- S€rá en

caminhado ao congresso n'acional em

se�embro vindouro mensage�l pr�sidé:l
cial propondo a çOl1solidação constitu-

, cional. A infó'mlação acaba de !"er pr8s
bela pnr fonte das laranjeí1*a�. 5eÉ,"\ll1d(;j'
infornwu ,.o ctepl.±ta4.� �J.·mU:!'2do "P2,g,-:;

lha, lider do governo' 119. câmara, os as

,pedos mais impqrtal).tes do dc,cumento
serão ,a outorgação de podeI; especial
ao poder central' para' intervir' n;:l po

litica ecô;nomic� dos estados, bel�1., as

sim COlHO a iJ1tl:(i'lueãp,' nos d:i..�po;si.to"
dus atos institui.:iollai::; !la, carta magna.

'Flaglôanie coÍIiido quandu do pagamen�o· do prêm:o 'de

�rS 40-MOO.OOO aQ sr. ICtll1Gr1US' ,AtlHll'i,Ílos, na,iii de4'cnden.
Cl'l:S eb Ar;ência A FOItTFNA: O sr; Célio Pumplóna. l'ecebc
do fcl,Bml'do o bHhete Mlltemplado, na' ,presença da sr.

lle.rIbci·to flulse e do ,cambistà "Joca'I,
'

'.

I

O sr. Ehúo CoeUlO, gel'ente da secção da Lol-eria Federal e
"

,

'o sr. lCOUOlllUS AtherulolS

A Lotel·já ],'edp'ul vendeu mais u�n prêmio de milhões
em Santa Catarina: Desta feita coube a Ag'êl1cia A FORTU·

NA, através o cambista "Joca" distribuir o bilh.ete da sol'·

te. E esta coube ao Sr. lconomus Athcl'inos, funcionário
do' IBC que, de posse das duas séries da estracão de, São

João, f�i cOllt'emplado eom;b segundo premio no valor de

Crj '400.000.000.
' ,

,

')
Ê esta .u segunda HZ quc , a Loteria Federal prerilia

Santa Catarllla na estraçuo de Sã,o João. No anü passado
O primeiro premio n.o valor de UM BILHAO de cruzeiros'
foi vendido na cidade de Curitibanos.

'

,:
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. Vende-se 'Residência PR'EVID·ENCIA. SOCIAL
,...� .

AUXILIO-DOENÇA E SALARiO-FA
MILIA: - De acôrdo com recente jul
gamento do T.S.T. os empregados em

gôzo de auxílio-doença têm direito ao

salário:' Iarnílra, cujo pagamento vinha
sendo negado POl" vários emjiregadores.
'Os Institutos, contudo,

.

não receberam

"qualqlwr \lrtf'rmi�'é.ão·::I respeito.

Casa térrea com 2M m2 de construção, contendo
:1 c1ol'mi�ól;.i('s.)� banhr-iros; grande Iiving, sala de
jantar, l'Ozil�T'.'l, :2 qunrtos de empregada c/ banho,
gal':lgeLn,' depósi to, ��\lIJ·r��S(llleil'a. Localizada à rua

.Iosé ck)·V,llle P��i'rcil� y(H;faJí:�,'la),Cn(luejf·os, Pceço>
[ixd e parto fill:II1Ci;jfl:L 'l'ral�ti· pessoalmente com

'

'J

sr. Luiz. no Horár-io C(lIl,f>I'C'ial, fi Pra.-n Pereira (:' Oli�
veira, 14.

Não, se dá ip('nrlllflc;ôes .no)' telefones
7 7Ji()

SóBRE CONTRIBUrçõES DOS COR
f1E'TOHEc'; AO I.A,F.B.: - A direção
di,) Sindicato dos Corretores de Seguros
1 Capltallzacão, no Estado. do Rio G rau

de do Sul, informou aos seus ri%oci:1-
(los que o Ministro elo Tt'abalho (> Pro-

. vidência Social, deputado Walter pi;_
racchí Barcellos, no dia 4- de maio, hai-

.

xou portaria, ou> t (IlTlOU o n. :12:1, esta
belecendo o . alárí» -héIFC de. eOlltl'ibui-.
cão ao Institu+o df, Anosentndor+a I:

'Pensõ0s dos Bancários �_. T A PT}

l·� �v1B'br'TA' O' f(Ali f\l . I

B,4RBADA
Vrnc'o uma Lambreta zero KM com gararvtia de. fábri,

ca (ó".imJa lacrada I, à VtMtn ou financiada em .<::té 15 mêses.
'I'raí.ar na rua Almlrante �,amego n.o 45 Apto. 102 no horário'
r'l:l"l l:!.�O .'1<; 1.:Ur,. ou pelo telefone 3040. 7,7.6ô.'

f'
j

c .

Florianópolis, 1-7�G(i

Acontecimentos
ZURY MACHADO

Em avião especial da "Sadíatranspor
tes Aéreo", chegou ontem a nossa cidade

procedente de Brasília, o Senador e a. sra.

Atilio Fontana (Ruth),

Quada:feira na Capeh do Colég'io Co

ração ele .Iesus, realízar-se-ã a cerimônia da

benç-ão nupcial de Cecília Cnhoulína Muniz
de Aragão e Murilo Salgado. Os .noívos e

dignas fa.mílias. receberão cumprtmentns
na Capela.

Mauro Amorim está cm atividades
com a organização do programa ."Show
'de Vanguarda", que será apresentado aos

sábados 1;0 auditório da 'R{i.(Í'io Guarujá,
por Rui Neves Gonçalves.

--' j
O Prefeito Acácio S 'I'llh{;'o, reuniu

seus Secretários, na "Lindacap", para um

jantar,
(Transcrito da. Fôlha -.da Tarde ,

P. Alp�rer
,

.

.
.

.

'

---,��-;,;, -'-,-�j-.�:.,,�_._,-

pelos Corretores (autônomos) de Se

guros, na base de três (3) salários mí
nimos regionais.' Equivale assim, que
os corretores contribuirão sôbre Cr$
,229.500, Foram, PQX�éjnt_o,<,�omadas de
êxito as dernarches do presidente Pedro
Cardoso de .Azevedo, que desde dezem
bro do ano passado, manteve contato

com as autoridades do Ministério do

Trabalho,. nesse sentido. O estabeleci

mento do. salário base de contribuições
constituia velha aspiracâo eh classe,
principalmente daqueles que, já velhos,
aauardavam' com -ansiedade tal' medida,
p;1'n se aposentar,' Os corretores de se

gurcs, passarâo a pagar ao I.A.PB. nas

novas bases, a partir de maio passado,
Í(·ndo em vista que a oortari= ministe

)'i�ü foi public:ada no Diário Oficial da

UIl�5() c1c"'17 c1élqllE'1e rnês.

.:«
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ERVABEt

Nas. msôicias': ..)
.

68 x 1,aS e
'

78 x- 1,S8
':. '

Muito confortálfell;Molejo "FaoriC', Link'" :e ·acol, ,'. 'o.
choado' sUDN,mô(;io! 'Facilimô de guaCdár.! -Basta

' ,(

dobrá-Ià sel11 tir'ar o {;orch�o i FechaJ"· tem 21 cm,
de largura I Fácii de �ranspo::tar i Equ;s2da ,c'omrie,
Quenas roldanas, pode ser tró,'lspor(áda fàcHmen
te I 'Càbe também no porta-malas de u;n éufornóvel!

COLCHÓES DE MOLÀS 01111
'. os PR!MEIROS EM CONfÔRTO E' JDiH�ABIUDÁÍ)n

j'

l �

CONSEGUE OS MtlHORfS PRftos'
f fR4NSffRf n VOC[

'Conjunto ClHViA &,E t

Modert:.o·' F-unc1i��al t Indispensável
na decoração dê) seu lat.

Revêstimento 8111 iJi�stlco ou pi.UJI-lec,

NUNca fOi TnO fáCil nD�UlRIR PRODUTOS
T,

.
" :- MÓV'EIS

1 ,

'<,
Procedente de São Paulo, está pnssan-

do. :féria<; em nossa. cidade, IvJa.r::isa. Benve
nurte..Em recente reunião dançante l\'Iari·
�a fo( pa.(, constante 'de Ces�r Mutilo 801"
bi. ,.

Em Jecente reunião so�ia! era o assun

to núm grupo de senhoras, ü "Bohishow":
que segn'Jclo estamos informados será

inaugura.(lo dia. 7 de Setembro" na "Praça
Lauro .MiiUer", PTaia dê Ft-íra.

A extl'eia de Paulo Autran quarta·feira
110 Teatro Alvaro de Carrvalho, foi tuna

,noite de !'xtremo hom·gôsto. Centenas de

pessoas t"tiveram aplaudindo os consa·

grados r,'distas mi peça. "LibErdade Liber'
dade".

1

No 1'i�Óxi'fllO dia 9, as lO��O horas, na

C�p(.la rh) Mf'OÍllO Deus terá a cerimônia

(1 fi ea·sa�mp,nto d.e N.llrna. Meira, eom' o dr.

()""i,;>"ldo Kf'rs1.en. Nó salão de �epção Ih

C"ne!a, os uohos receberão ellÍllpriynei!'
(ros.

. P'l.ss::.ntln f{>ría.s no Itio de Janeiro, as

neh",(:�ntc·"; fl� ROlHe Branco: Raqu� To

Ie-ntlflo" .JP. C,rn'alho c T.ania 1'la.ria Ramos

Goilles.

�rl!}.feira no Plenário da A;,;selll.h1eia

Legi�ati\'a do Estad.o), deu·se a solellÍr>la.de

(11';' in�:llgura.ção .do retrato a. óko do ex·

Pt'f';si�ente daquell" Poder, goyernador Ivo

Silv.eita..
'

N'-o ()llf'.r�íicia I'alace, n;alizou.se ianhlt'

I'e:stivo ,'lo "Çluh!' dos Diretores'. Lojistas
de llloriailÓl}olis". '"iJl1rlo aSS}ln;!U" Pre-

sidênCia .10 tlube, ( sr. _ '1àrio Wleyer. J

ENL.'\CE [\'lATRl1\'10NIAL

ABREU - BERING

Renlizou-se .mtem, 2 de

julho. eivil 8 rc.i'f(iosamente,
�13 lt hor8.s, na Capela db'
,Dlv.tno Espirit:) Santo, nes-'
ü'\ Capitai, o eJ;ilitee matri

lT!,onhl da graciosa e pren
dada, sta, VER\'\, dlléta fi

lha, do noss!) copterrâneo
Sr. Gua-iberto y .Abreu e

/ \ sua exma espcsa D. Adelai·

de de :I'rf:�i:.,as }.\br8u eom o

nosso jovem eonterrfl;.'1.eo
]\iÁRIO, filho (ia casa.] Wil,

ly Heritig ,Iúnio"' e, SUe] e:m.ip.

esposa, D, L;jd'l' Meinick

Hering" resielen�es em H,io

elo' Sul.

'Paranirifaram os átos
}

Por p\l'rte da:t noiva, o Sr.

João José, ele ,Cuperbno 1']18-
((eiros e Exma'.' Esposa. DL
A1ntqnio ele Freita� lVIoL;ra ';)

Com 11 presença do Governador Ivo Sil

veira, Deputado Lecían Slovinski, Presi
dente da Assembléia e outras �utoridades,
sexd·feir:l, na velha Praça da Bandeira,
deu-se a solenidade de início da construção {

.

do Palítcio da Assembléia Leldslativa do

Estado ,1e Santa' Catarina.
�

.

COll!lilel: AC{lnlCCeU bastante movimen

lado o elegante coquitel clalllc.ante quinta:
'l'cira, no salão de festa _dO Oscar Palace

Hotel, húmenagem as Debutantes do Baile

Branco,' Nada deixou a desejar o esmera

do servioo de bar'c copa sobre a respon

sabiliclurk do categorizado Iiotel Oscar .

Sorteadns os prêmios oferecidos as De

butantes: pela Sras,Etiana Cabral, Cherem.
Magazine Oscar e Super Modas, foram as

cnntempladas, Margara Meira e Nlarht Au

cilíadora Mener.
1

'

, ,

. �..
I ,i. .

Dia. io no LU'a TClllS Cmhe, realizar-e-

á' o esperado "Festival da Juventude", pro
moção' da Departamento Social do elube

da Colina.

A bonita Lellita Wcndhausen, uma ,'das
. Jlebutantes do Baile Branco, em reullÍi?('s
sociais tem sido vista sempre aeompanha,
dil, do discutido jovem Serg'io Cal'ris(� €lH·

o L
I'eira. J

o Almirante 'e a 'sra. Canalho Jordão,

quinta·feira em sua' residência rec�beram
con"iclados. para um jantar.

Vai promover elegante Cl.q{�pteI dan,

çante: � Santacatarina COUl1tI'y Glnb, ho·

memtgem a Glancm Zimerma i:m, Miss San·

ta Catarina 1966.

RIO: Na lista (le hospedc:, do luxuoso

'rntel Tl.'ocadeiro na rnaraviThosa praia d�

Copacabana.. o casal Augusto Volff (Son1a)

No símpático e elegante Jantar de ter:

, ça·J:eira, no Conntry Club, assumiu a Pre

sidência do "Club Soroptimista;de Floria

nópolis" a Sra, Adelgumle CarvaUIO.

,

Com as cOlllpetentes Assi'3tcntes de

IMontbl" Grislandia e Julia; na Drog'al"ia
e Farmal'cia. Catarinense, a IJl'Omoção de

beleza esüi movimmltanf1o n niundo Soo

cial eJe!!,'ante da cidade.
--,--_._----

PenS:lmento do dia: Não precisas
((esanimar - estas pequenas coi·

sas te rar��) Gnm((e
�

Exma: Esposa. Sr. AlUno

Pereira. e Exma· 'Espos,'1, Sr.

João Abreu e Exma. Espo
sa;,� pr. Floriano Lopes Viel

l\:l e Srta. Cbália Vjllela
Guimarã.es, Sr. José Men

des e Exma. Esposa.
I Por parte do noivo, o Dr.

João Demaria Q'1valazzi e

E.'<.ma, Esposa, Sr, Heinz

Meinic1�e e Exma. Espqsa .

sa, Dr. Francisco Dalligna e

·E:\.TIla Esposa, , Sr. Herb@];t

Welnluth e .E:,:ma. Esppsa,
St. Jlilério Meinicke e srta,

Ieda Si1v8., Cap. Andrelino

NatividG.cle ela Cosb: e Exma

Esposa,
Os eonvidaÚ0s' foram

.
,

I

S O C 'I A r s
ANIVERSÁRIO

li �\i ,

Festejou ontem, na' reSi-

dência de seus avós pater
nos, o seu terceiro aniversá

rio natalício a gracioq 8'

encant,lc'ora m:o>nina Cilena,
filha elo nosso eo.nterrftneo
Sl'. Coriguasi E:uros da Cos

. t'1 e sua espl'sa Thereza

jK('stinsck�, re<;Jdentes em

São Paulo.

.{\.niversário ocorrido dia

29 último foi festejado

re-

no� di.à de ontem com a à

legúa de seus familiares, re
sidentes em (nessa Capital. "

. Ds que faze�u este jornal,
COl� satisfação, visitando 1.

ar;i�erS3,ria!1te, formulam vo

tos de perene', felicidades,

e�terr�ivos aos dignos rais
,e para' .alegria (18 seus Avós

Paternos._"a' quem' tambem

cl.Jmpriment8.l1l0s.

cepcionados, a:)ós 0'�8Dlace,
no

..,ReS'taHranl'� "Lirl,claeap".
FOl'mulamos .elos jovens

.

noivos os melhores vot,;s

de 'felic�d3des '" umq, vidr.

pere.pe de ven�,ur�s, sob as

bcq(�ões dos Céus.

CONSELHOS DE- Bl1EZA
"..

DR. PIRES

A papada, ,:luplo queixo ou co

mo cha�lam os francezes "double men

ton" é um;;, desgrm:lc,sidad:e' Que atL."l.ge
1 antos os hO!ll'''DS é'F-:10 as mulheres·

O ,cu a'l.,p,1'ec:mPJÜo não' significLl
veltr'c? poi:-,; -Y)OdE\ ser "',,,to (:"Irn Ul.d'i\'l

dU0�' a�nda jO\· _'ns,' gcréi::_'tlen1'\" após 0:-':

tl':,nt:' S!lOS.

No iriicio a papada I;Oll:Ulll 11iío, lO

mals dm' que um,- pequeno �lcU1:nlÜ� J,c

gordura que :;e vê em baif'w do queixu
e cuj.a formação vai se far..endo vagaro�
samente. Com o decorrer

.

dos meses

.
esse deposito aumenta

.

poUCO' � pouco
para, em algUlls ano..,>, tornal;wsJ ,�o1Ll�
moso. Em certos i1'j.dividuos esse. ;;:I::;:(j�,
merado de gordurn é tão grande ,..-'8

chega até quase aos 1'opulos da �Jl:'dJ.la,
formando como, que UUla �ah{.a., I

Já um outro tipo de papada, decol.'
r�nte Quer de \mia frouxidão (mtanea,
cura d� emagrecimento ou mesmo por

moléstia, se apresenta como uma P9lj
<.ião de pele mole ou Í'>endente, de pio
porçi?es as m"ôs variadas possivels.

.

Em' relação ao trata..'llento da papo8.
da existem vários processos, a maior

}?<lne deles, infelizmente,. illeficaze::...

,ll

'1'

í
•

Loc;:;Jmente é',collselham-se as 10-
cõef: e ,os Cl'Pl11f2S adstringentes, As 111a3-

�ag'E'n'i 'l"D.nu"is' 1)aree2rn de melhor re
su1t�dn dC'ode U1�lél vez que se "l�rocure
dCi'�l""1' ('I'n' rs '-].0'dn.s o panícuJo adi":

reso qu" ,(:(,;',0:10) i' Il'J";XO duplo, :Qura�l-
!,� .... ·1'. ! .. ',

" ." ". �- :::(léi" ap[ícacõe::;
\ .. ......'''� crmfundir: ê:"s
I ,\"·(�""o:;' C:' ,'" ;,,, " '·"· .. ,,'r<:. injeções ,

.. te
" ";' T,.� (' J-o." '.' .\ ,,1'I'''01u''anlente
C···llr.tenadas. A ��ill{'-!SI·(''' �") rosto 'JU

melhor do pe::icoçü produz !:' f<5url1
.

1 ':;

sultado. Os regimes .de eúgorda; 110 �;�l'<
so da papada ter se origlrlado de um J.

cura de emagrecime.nto ou por .ln()lt�:'- .

tia, 'podem melhorar o prbblema. A i.) ..

nisação e a galvano-faradisação são t('(

nicas- Que d.evem ser tentadas: Fin.a"
mente resta o recUrso da cirurgia este�·

tica que às vezes produz algum resu1t:çlv

,

do a despeito da cicatriz l'esultante"

NOTA: ._ Os nossos leitores- poderã(�
solicitar �ualquer conselho �obl:e'o tra.J
tamento da pele e cabelos ào· médicJl

especial'ista Dt. Pires, à rua Mexico, :n
- Rio' de Janeiro, hastando e;tfyíar' (J)

presente artigo deste jo.rnal e, CJ -ené{erf:l�

$0 comjJlf'to para 'a resposta.
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ACONTECEU.. SIM

por Walter Lange,

NO.444

\,

Em certa ocasião uma família in

glêsa foi passar 8.S férias em certa par
te da Alemanha. No decorrer de um

dos passeies repararam numa pequena
casa de campo que lhes pareceu ótima
para passar as férias de -verão. Regres-_
sando <l. Inglaterra, discutiram muito
sôbre os planos dá casa quando de re

pente, a -SeIh�oi'a se lembrou de não
ter visto o W.c. - Confirmando o sen

tido prático dos Inglêses, escreveu ai)

dono dacasa, um pastor alemão, para
obter pormenores. A 'carta foi assim es

crita: Gentil Senhor: 'Há pouco visita
mos a sua propriedade com o fim de 1)

lugá-la no próximo verão, mas, esque
cémos um detalhe e muito lhe agradece
riamos se nos informasse onde fica o

W,C,' O proprietário, não compreendeu
do o sentido da palavra abreviada W,C,

julgou tratar se da Capela da Seita In

glêsa, White CapeI, prontamente assim

respondeu: 'Gentil Senhora: Recebi a

suO carta' e tenhp o prazer de lhe comu

nicar que o lugar a aue se refere fica
a 12 Kins. da casa. Ist� 'é muito cômodo (

sobretudo para quem tem o hábito de
ir lá frequentemente. Alguns vão a pé,
outros de bicicleta. Há lugar para urnas

400 pessoas, sentadas-c mais J 00 em pé.
O ar é condicionado para evitar exces-

so de .aglorneração. lOS assentos são, de
veludo f recomenda-se chegar cedo pa
ra encontrar lugar para sentar. As cri

anças sentam-se com os adultos e to

dos: cantam . em côro. Na entrada' é, for

l}-ecido uma fôlha de papel a cada pes-'
soa, mas se alguém chegar depois da

distribuição pede usar 'a fôlha ,do visi
nho do lado, sendo que tal folha deve-
rá ser devolvida :3 saída para ser usa::la
todo o mês.' Existem amplificadores .-:le
som e tudo o que se rec�lhe é para &'3

erianças &l região. Fotógrafos 'ti:rmn io
tQgrafias _das pessoas para 05 jornai,s da

,cidade, de' modo que tôdas possam vpr

seus semelhantes no cLUnprimento .-10
dever tão humano.

-x x x x-

Dois jovens trabalhadores em M,a
rYland, Jess Coock e Robert HenslY, a

postaram quem conseguis�e ficar acor

dado mais tempo, sem dCJ·mir. Dep');s
de 98 horas e 47 minutos HenslY .::l�s:s-·
tiu. p:-lgOU os mil dólares e foi para
calna.

-x x x x-

Georges Ponmidoll. o Prlmell'o Ml
nistro da França, 'diz que os pais e não
ps filh0s faltosos as' ,mIas, sejam puni-
(k-s. Assim q1!l�n permite que o ,,cu i i
lhO' fal�p rl1ais de seis aias à aula, ser;)

punido com uma multa de dois mil fran
cos ou prisão de dois meses.

-x x x x-

HOUve uma surprêza durante um

jogo de futebol na cidade belga de Luet
tich. Após algumas falhas clamantes eo
metidas pelo juiz, entrou em campo 11-

ma senhora de sombrinh8, mandou pa
rar a partida, exigiu do juiz o apito, di
zendo: Saia d'qui. Esse 1110ÇO é meu

genro, não entende nada \:le futebol. Se

permitem eu terminarei 9 jogo.' Espan
tados os jogadores concordaram e a so

gra, de apito na boca, acabou a partida
a contento geral.

-x x x-x

,
Respeitado por e;tadistas do mun

do inteiro, o ex-chanceler Conrad Ade
nauer, o líder da reconstrução alemã ;c

pós os dias difíceis dá guerra. mundial
recebeu em Bonn as homenagens dos
parlamentares pelo transcurso do seu

900. aniversário natalício. . A' homena
gem .tambérn compareceu c chanceler
LUchdg Erhard; que entregou ao vplho
e influente estadista um ícone do Sécu
lo XVIII, da ilha de Creta, erá prE;!sen-

, ça de todos os parlamentares, inclusive
do vice-presidente .. Car10 Schmidr• As
razões de sua longevidade, -Ãdenaur::i.·
explica de modo simples e incisivo: '

.

Não, fumo, bebo com moderidade e.'.
tiro as minhas férias'.

-x x x x·-

Concurso de beleza e �Iue de .. a .ser

imitado aqui! De Manila info�m� que
o Prefeito da peqUena localidade de Sa
1aman, no Sul das Filipinas, e�i�iu que
tcdos os votos depositados num concur

so de beleza loc.al, para terem valor, :;i
nhan1 que ser /depositados numa urna

juntamente cam um rabo de ratazana.
Depois de uma dramática batalha ga
nhou ;) candidata Carmelita Caraso.
com 17,834 rabos de rato! A segunda e�
locada foi Lolita GanavgeY, com 17.585,
rabos. Segundq. os jornais de Manila, a I

idéia do prefeito conseguiu acabar com

84.276 ratazanas!

-x· x x x-

Pesquisas feitas na Inç;biorrq e ril_
vulgadas pela 'Unida-d� d� Histórir:t K,
tural da BBC", conÜnn que 11ma dei0r
minada borboleta, cham<.'1:'la Dm11J::!" P'"

x' "'nl'::::, pode voa.r uns 25 quÜÔmetros
por hora, rigorosamente medid,o.

-x x x x-

Ser n1ãe ... lJn1 erro comum entr'"
as' mulheres é pen",are� Hué' basta ti-r
um filho para ser .mãe, 'F' um a bSUJ·,l l

como ·pensar aU00 h 1"1'0 ae ú� ,-::'pesso�
ter-um pl-'lryO faz dela um mús;éo.

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

- -Você lem dificuldades na educação de seus filhos?

�requenle a ESCOt� DE PAI�. Ela poderá ajudá-lo.

120 QUILOS
DE PÊSO
EM a'MESES?
-e por que não? \

I

2600VOS
POR ANO?

36 QUILOS
DE LEITE?
e por que não?

'i

AprelMtada em

socos de 20 quilos
lEPEMIX·S mISturo '

vltC!mfntco e mineral
id.�t, P�IO raçÕ.,

,

de sulflGS • é sotisf(](ão,
é lucro assegurado
Expenmente-o

e por que�não?

é um tesoufO owlto paro o'seu plantel _

LEPEMIX-A, enriquecendo os rações, li
mais saúde, mOls carne, mais avos para
suas aves f lucro certo paro seu negócio!

Apresentudo em

rotOS dol20 qUIlos
lEPeMIX·� é con,,,soo

total r.ara o

seu p Golel. Foca
Q expenênCla

LABORATÓRIOS LErEm $.A.H
DlIlsao de Vetl!'marr.

- -

Rua Aíonso Celso 1015· São Paulo

I

São Paulo (Gul!.llabara Curitiba. Ste. Catnull COHI.S) H Ar c 1 1015 l)� -\! 1 •

341/349 Hcclfe. R Oliveira LlnJa 997': v'" J
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andar s/401 B J" R G V 8
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EM CASO OE O JVIDA CONSULTE GRATUITAMENTE O NOSSO DEPARTA��"NTO TÉCNICO
-�----��-- -L ��----�----�R.�O'�Jy

/

------�_.t-----..----------�---.--.- ...!-.--- .�-------

Ao prestarmos a nossa homenagem
ao dileto sobrinho-amigo Paulo Rober

to, erguemos preces ao Todo Poderoso
para que vo Paulo Roberto venha a ser

es13550 e chefe de família exemplar l'U

mo {OI em vida seu .saudoso pai e. nosso

Inesquecível irmão JupY Fiuza Lima.

Após a cerimônia. religiosa os nUI

vos e corividados serão recepcionados
no calão de festas do tradicional Espor
te Clube Concórdia. .

Aos .�OVE'l1S YrolpY e Paulo p'nbf>l! ')

almejamos U111 futuro repleto ele ale

grias e felicidades, oara sarisfacào imen
sa de seus mui estimados genítores
sinceros amigos.

.ANIVERSARIANTES DQ
DE .]TJLHO - De nossa Acrenda eles �l

camas nO. mês de julho os seguintes '11.

talici an td que CO'l1 inteira jíÍEtíça pa ,
sarr-os a homenageá-los 8. exemplo c1 ,

anos anteriores

DLA 6,- Ov nosso mui disti1Jto a111i2'o
�l'. Waldemar Bornha�sen estará 'n{s
g�11do folhir'ha' dia, 6 de iulho, !11OLl \'0
porc ue 'sua bondosa 'e:01)Ôs," está nr'f) 1·

�'an00 uma- supimria c'arrar"a(1a em r<>

gosij o ao évento ''I'1'a:a---e dum granr1e
arnisro desde cs ü"J,\noq em (1'.1e �+,.i�21ct '

as Indústrias G�O:R-�; ,R' dcnois pxprc-",,-,

\
com cl"r1.v�?êl/-2ia, a chefia dó ExeclHI
VQ Mqnicipat de�·-RiC) rJo Sul. Em SUG

confortável 're31dênéj�, aqui na Praia 1)'
próximo ciia 6 dé'iúlho -será COmell"Ol'3- r'
l:'lo com r>. pTesenca, éle "filhos e né'os .

bem Cf:mo pessoas' anligQs do eshJ}lacb
n8+,,1'ci"11J p

-

8 (lUem' aDre'3entamos -calo
rosas feljclta�õe�.

NOTlflAS DO BAlNEA-RIO DE CAMBORIO
(Correspondente CYZAMA)

NOIVADO TEREZINHA
ADEMAR SILVA fi

Dia 23 de junho findo, quando do
transcurso de suas ] 9 nrrmaveras. .l

gentil e prendada senhorita TereZ'inh::l
Fernandes, ex-Rainha de nossa Praia,
festejou condignarnen te o seu noivado
com o sr. Ademar Silva, um.' dos maio
rais da tradicional Cãsa Silva, dêste
Balneário.

O grato acontecimento teve Iug ,]\
em Cutiflba onde reside a mui digna la
mília .Ja noiva, atualmente e seus' estr>
m0505 pais sr Luizinbo dcna Irene Fer
nande srecepcionaram os convidados
com um lauto jantar.

O noivo, é filho da exma. sra. VV<'.

Rosinha Schmidt Silva e um jovem que'
por seus predicados desfruta de vasto
círculo de amizade� nesta região e ct

nr-iva é fino orrramento de nossa SOc'Í2-
dade, desfrutando da estima e con518'3-

ração de quantos::> conhecem.

_

O sigificativo evento que virá. ULJr
dentro em breve pelos laços sagracL.;,
do matrimônio duas famíÍlas estimadis
simas, vem sendo n10tivo de imenso jú
bilo aqui nes�a Nesga Do Céu Na Praia,

.
- x x x x ,--

. -x x x x

WALDF'l\!rAR :
BORNHAUS:?N'

ENLACE YRD,LEY-PAtJLO
ROBERTO

Recebemcs -e agradecemos amável
convite para 8!5S'S' irmos, aó' el1Jace' má
trimonial do jovem Paulo Roberto j'

Lima, operoso funcionário públieo esta
dUal. filho da exma. sra. VV2. Ero{idr.,s,
F. IÍima, COI11.·� Sjenhorü1fla' YrdleY, '::J
lha do sr. e sra. Ani ônio Mauac1ié.

O enlace de 'Paulo Rober1.o-Il:dleY
será realizado- na Igreja Matriz de RI ) _

do Sul. dia 7 de jttlho às 5 boras da tal'
de.

I.

* TV e Rádio para
todos os apartamen
tos, com-café da manhã

(b rrea k fas I)

200 aparts.vt." ca- *
tegoria -16 andares -

....

5 elevadores.

Apartamentos, em

pleno centro, volta
dos para � face Si

lenciosa da cidade,

* Cabeleireiro - Bar
beiro - Florista
Bomboniere.

" - ,,------ -,-�,--_.�---

Dr. tucio Góncalves Liula
• 't •

VIEDlCQ

Rua, Vitor Meirclles, 12 S';b.
Das ]5,00 às 17,00 horas

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

�
--------------�

Voluntários da Pátria, 1981 - Fone 2-10-01
Postal, 2020 - P. Alegre, RS. - End. Tel. Patrol

FILIAL
7 de Setembro, 1051 - Fone 17-78 - Caixa Postal, 324
Illumenau, se. - J:nd. Tel, AGROPATROl

1

•

��PEMIX-®I LEPEMIX-rn3 LEPEMIX-�
,� perml �ornudo, �rredo�dodo, profundo, li o grande conversíío, o conversíío total,
fl��e. lE,_EMIX-S e o CUidado de que dá lucros Imediatos! Evito doencas
ohm:ntaçao 9ue faz o suíno ideal, o tipo mantendo o sanidade dos rebanhos,'

,

padrao de saude, porte, e lutros tertos! melhorando seu pêso e aumentado
a produção leiteira e o fertilidade.

'1"'
tem'

, à'ma'is
'CO I:eta::
'tinha de
máqui!l8S
para' ,

N

construçao
e.-:- .�

, �"#'ItJ

a:nse�vaçao
estradas

R

,A. ALLIS
CHALMERSi
" ;

.

"

• MAIOR ROBUSTEZ
MELHOR DESEMPENHO!
• MElHORES CONDIÇOES DE 'PAGAMENTO.
• ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE.
• REPOSiÇÃO DE PEÇAS GARANTIDA.
• ENTREGA IMEDIATA OU DE ACORDO COM

. SEU INTERESSE.

IMARa�A.
MATRIZ

Caixa

. \ ,/

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



TABELA

S.L.

Só NO LAM.PEJO

o problema minha gente,
é que realmente existe um

problema com a' seleção
brasileira.

Estamos ainda na base
da improvisação da equipe
titular, sem sabermos qual,
011 quais os propósitos da
CT (.��jssão "I'écnica ) na

arrumação der!nitiva do ti

me, e na' tátiCli e tipo de

jôg'o a serem adotados. Es
tamos como alguns homens
que 'se' flpaixOIianl por mu
Iher à primeira vista: con

versa vai,.. conversa vem,
os dois a,cabam n3:, gama:
ção, sem que, entretanto,
possam se definir em fêr
mos, ele casamento:
E notem que faltam sõ

mente dez <lias para enfreo:
tarrnns a 'Bulgária!
lV(eslTlo com os corres

feitos na seleção - que par
tieularmente achei-os acer

tados' '-;- não dispomos da
chamada CORAGEM Vl'.I'AL'
para aspirar o trí campeo
nato.

P,LAMEG 66 - VIII

Cirne

O'ESTADO
� MAlli AJiTlG,O UlAlIO Df: SAtIU CATARIU '�O-I"

�.�J"\'" ., ....__, lO...
,

.".

sera

I

Espinha?
As vésperas da desincompatibilização do Min,'is

tro Guerra, em hora di.ficil, portanto, alguns proble-
'

\ '

mas surgiram nQ cenário política nacional, desconhe-

cendo-se ainda as implicàções que possam trazer 'com

referência à sucessêo presidencial. Insinuam ser espi
nhos atravessàndo na garganta do Presidente Caste

o; cujo tenacidade, e segurança têm sabido transpor

os obstáculos interpostos em seu caminho � s-égvndo
o ,próprio --':, O da consolidação democrétice do regi
me, cúidondo, ,agora, da institucionaHzação revolucio\
"ária.

sor Cirne Lima não surpreenderia se aceita pele eúpu
Ia federal, o que ainda parece provável, ou ao menos,
não seria uma atitude destituída de lógica e de razão,

Não importa o lado que a tenha lenç ndc, rois
ambos os partidos são passíveis de êrro, de lôgro e' de

engôdo, pouco importand�' ,a colo,ração, mais vá e do

o acêrto da atitude e <) (;onteúdo da medida. Além do

que, público e notório é o fato de serem as 1:'uas. a . r ,

,mi,ações frutos do mesrno acontecimento, restrit�s em

seus campos de 'ação� mas, legalment� cepocita,'as c

permitidas quanto ao funcionamento livre de pressões
e injuncôes obsoletas.Todavia; vemos n� tabuleiro a necessidade \H

gente de um Ience que deverá satisfazer os l.tigal1 es,

né.o sendo outro senão o que se refere ao Rio, Grande
do Sul, onde. com sabedoria e tirocínio, foi lançada
uma candidatura que J6 empolgou a opiniuo j)úb_i.::o

gaúcha, pelo respeito e pelo conceito em tô,,'O d,? j.<es-

soa do Professor Rui de Cirne Lima, homem ce.vinc\I-

lado das extintas agremiações partidárias, mas, nem

porisso afastado da's hostes
.

�eYolUcionál1as r.iogran-lO _

i' .

denses" pois foi ainda na efervescência inicia,l da ,re-

.alução de março que r,erviu como Secretário da

z�ftcta de seu Estado.

Já se diz', até, em "eu favor, que te, á

p� d� 'PôrtQ' Alegre, como um sinal do ,reQ�
o Arcebis-

significa :0
,de sua candidatu'ra que, além disso, chegou a tirar

alguns "austeros e circunspectos órgãos da imprensa
9aúéha de sua., tradicional e costumei; 0- d�sc eçõo. S�,o

i�dício,s irrefutáveis do prestígio' pes50�1 do ,.and,da o,

refletindo clara ,e ineq'u!o,'ocamente o ap a" so se ,e 0-

lizado da-população que, embora
_

não par:lcipanc!o d:-

retamente ao escôlha, possui o inalienável ti ei' ° de

o II Plaúo de MetaS já. está em exe�u

ção, no s.ctor de.. traüs:llortes, pois o gover
nuclor ,I \TO Silveira' prcferiu começar pela
infraestn;,r.ura, decidind,o-se pelo mais im

portante: (,I _seto�: ródo"iário_ E, o que é

profundamente significativo, dando priori
dade a ,uma rod6via ,que não implicasse <l

pena� erIl solução econômica de caí-áte!
local' ou T:egional, mas que ;,;t constituisse
numa :r.Qdovia du integráção, a SC-2:i.

Há poucos dias, um toi·
cedor tanáüco publicou
a'1lúncio em' um jornal c�a

r-ioca (e digo o nome do

torcedor, Jomlthas Carva

lho), pedindo ap presidente,
da CSD; Sr. João Hàvelan

g-e, para que ir.fofinasse se

foi feito um exame psicot&.
nico nos integrantes, <la CT-

�sse é, o drama que pai
ra sol:J nOSSaS cabeças, com
,a. determ.iJlante do sofri
melltó' e dá an,,?:ústia.
Tenh!l para mim um úo,i-'

co COtlSÔ1o. Acredito ainda
na capacidade de improvi
sação" dos nosso's jogadores,
não da "garra". IDas da ma

lícia, do lampêjo, do dom]'-
, nio de' bola; da fúria e da

sêde de gol.
Tomará que dê tudo CN

to coIÍlo ''a CT e»llêta; mas opiniõ9'.
sem e�sas qualidades carac- Plelas qualidades opresei'ltadas atraves
terísticas do, futebol brasi- .

, ,
. munhos isentos de paixôo e de interês�'e ime L a is a,

leiro, iÜo ganh�rerri.os' a Co-

pa, pOrque • eXiste
'.

muito peto 'comportamento pussado com relaçõo às Ldzran-

chapéu! pa;�;a püuca cabeca, ças políticas de enNio, pele desvh,cu"a!l"en ',o de gru-,tntre os OIJe oite!ltam ,o tj� , '

.n1e n�ciónaI.
L

• ,'pos, e d� trogQ$ de i;ho�u�, a cQndidci�tq Jo Profes-

Tal é o sentido ,da assimLtura do con

trato ue implantação de 36 km. finais_ E li

ligação' p!aualto:litoral 'estará. e[eth,ada,
concreti?ando sonhos e aspirações de to·

'

dos os 0ô!tal'Ínenses, nuiu esfôrço sem pré
cedentes J1a 'política rodoviária de Santa
Catarina_ E que eüstará atJs cofrê êsta,
uuais, -W.\;'1a mentis que fi. bill1ões ue cril,

zeiros. (mportância elevada, sem, dúvida,
m:lS iJwcstimento dos màis rendosos pare:
a economia cataTinense. "Ésse esforço se'rá
plen:llnel�Ü' recompensado �;)m, sua intt·

grilção lH pli11lf) priorit.ído dr)' Gr·lPOT, '

q!l� lhe l'c'mütfrá sua, total pavime-Q,!1!ção.
C'IIU finandamcnto pelo Bànco I\1�,mdial.

l're';'� ú II Plnna de Meias" um desta,
'IIIC de Cr$ ;?l20 llúllh:'es vara aplielção
!lU SC-;�;l e 'SC-:n, e"ta Última C0111. vist iS ii

.Í1:lpl:mtiv:ào fIe R:l lflll ('o.ll111.lctando:' o ln',
cho ci)k� .[\'[a[ra, e Alto da Sêrra.

A -imj)ortânci.a e.conô n,iC;{ cle 'SC-23,
per,tencente" ao plimo pr,iorit írio, de rodo
"bs ele, iliterêsse ,econôl,nico regional, ao

nÍTcl d.o pro;�l'ama de àçã,n -federal, dispeJJ:
s� maior' d_etalhnmcnto qnamo à jnt1.u�n
<:ia dessa' via de integração nJ cOlnj)lexo P.-

- <

conômÍeé' dó Estado.

A SO,�l, por' Sllll vez. também vIa d ...

inlegr<lç,ã'J entre o litoral e região norte,
fazendo':l 'ligação com o po'rio, de Sã\;
Franciscn.' ,lo Sul, com a-_p'Ôi,o e interliga
(;i1o às' fa;xàs d,e inflriéncia lia BR-2 e' BR,

101, na altll.ra de l';la'fra e. JoimilIe, tem Jlú:c
s'lIstl'l.ltàçiio razões irrecusáw',íb J>a:ra o es

fôrço do' Estado eni atingir ·�!ua conclusão
a curto urazo.

TIm destl1qu� de Cr$ L150 ,milhões, de,
outra 6<\rte; objctiva realizar I) revest,imen
to lI.c ro�lov.ias integl'adas no plano -rodo
yiário !lo J<:sía!lu, em convênio com, u De-

,,'

c!e te:,te-

I <

.
'"',

part:Ullpllto lle' Estrada de Rodagem.
O, programa se fundamenta no intc

rêsse econômico estadual: , os recursos

prioritários estabelecidos nas diferen�-es
regiões fisiográficas do Estad�' cm f�IÇão
do fluxo do tram;portc da ptedução, serão
contemp!aelo� 'com a execução dos servi-

'ços de conservação; pam asseg'U�ar ao trá

·fego, c.onuições de rodagem permanente.,

Outro destaque de unpol'tâ.ncia no s.e

tor "tranSIIort-c", é o l'cferení.3 ao plano d,e

cooperação cOmo' o sistema l-odoviário mu-

11.icipal,' da ordem de Cr$ L150 lúilhões.
Destina-se a promover, em convênio com

os municípios abrangidos pelD estudo prio
ritário fundado ria importância eeonômica
regional, a ,retificação, melhoramento e

revestimento de' rodovias intetúiunicipais.
"

A 'Lei de instituição do rI,o Plano de
'1\1et'Js erigiu ao nhlel de Objetivo priól'itá .. ;
rio p'l1'a ,.' (juillquênio, a execução ,de obras

"

e scr\'iç():> de ap.oio às ilLieia��va,s da.s arl-

,ministrações lllHnicipa-is, naqlleles empre
endimentos de e�'idel1te iU1110rtância COIllU".

n;tI e CO\11 manifesta repercusão na sócio,

e�nnômica regional.

o si�temit rodoviário de cada municí

pio e SU:l -interligação com os municípios
da mesi11ll área geo-econôlllka, deve ser

cllidaclo ('orno medida de govêrno de cará·
ter 'prioriiúrio, para imediata inClusão no

Prog-ranla de Cooperação Municipal; den-

J 11'0 f1" HIll.' Prescreve o art. íl.O da Lei aci-
nla' refenda. -...

o recurso destacado par;! ésse. p.lano dt:

coopetaçfto. acrescido' da participação de
cada l\lunici]Jlo interessado na melhoria do
seu sistema l'odov.iário, supol'tal'á a eXCClI

ç,ão simultânra, ao longo do exercício, nu
ma de extensão aproximada (lt. 800 l'lil d0

serviços de nlclb.oranlcllto, retificaçãio
I

e

rC'iestinl!:nto de cstraúas.

�s objet.ivos llelineados' no n .Planos
de l\'Ietas elo Govêrllo Ivo ,Silveira, dizem
com ela reza"lllcridiana, dos elevados pro
pósitos d.a Chefe do Executivo no cumpri
mento de pregação' eleitoral DO sentido' de
dar um tl'atalnento priorit'ário às rotlm1ias
de Santa Catal'hm, dando ateJ1(limeJlto a�
legítúlloS reclamos e ,U1�cios de sua gente:

As razões que levorcm os 9aú'::hos a ;an.:;a evt a

Prof_ Cirne Lima como candidato, certernen e es ão

correlecioncdos com as necessidades públicós e sir.to

n';zadas com as esperer.çes e csp.ircções ,!e seu, 0,0

caso cont!ári�, nãgl alcf.in,çario nem ":eta::e da ,e', I',

'C�ISSÕO que teve, inclusive ultraj,assanc:o as r uet o pc-'
n,des do Ria Grande do Sul pa a' pro;e 0,- e !'Ia, vas

tidõo do território brásileiro. fortanto, to ou;á o $e -

tido indiscutível de aco'l'Itecimento nacio!')al, ,pois plO

vocará definições e atil'udes comptrHveis com a s:nce

ridade i<e que se 'diz imbuído o goyêrno.
As qualific�C;ões do cand.idato faz,em-no me ece·'

dor Qa 'c'onfiança do próprio Presidente da República,
ainda estqndo na lembrança· dos brasileiros a iminên

cia em que esteve o pr"fessor de tornar-se Min�stro do

Supremo Tribunal .Fé��efal, sob ins;lÍraçõo e r,es;·onsa·
bilidade rcvo!ucionó:';os Ta:ve:r:, se:a soluç;o mais,

od':Jqua'o do (iue a resultanl'e dá clislHJta
. I

are.llstal

\ CU,I" (onfequ<�ncias nóo pode,ão ser me idas' CO.1 o
\

'-i -r'!es encerramento de convenção gaúcha_
, Por c;ons,eguinte, () la!1çamento da ca'�di'datu a '

C,me Limo poderá vir (l ser uma saída honro,a p 'il'Q

a c�'i$e su:gida no Rio Grande do $..ul'. cabendo a e',

gunto de fácil respostc'; o Professor Cilne Limo e suq

,�and(ídatu:fa, serÓo. ,'e<;ilmE!"tl'!, espinhas
I
a�ravessadas

na gorganta do Presid,3lite 'da Repúb!iç1�l
" í ,. l ' ').' ,- , r-

,.,:1 .�;,,_

NOSS,A_ CAPITAj:�

O�VALDO MELO

O,�valdo Melo

,CALÇAMENTO R'FUNDA-SE CADA CEZ
MAIS E CONSTITUI ?,ERIGO.

'

Aquele trecho do çalçamento a pá"ralelepípedos,
que fica ao lado, do prédio do Instituto de Educação
para querh entra na Avéüd,a rvIauro Ramos, está 'no
'fim..

, -
.

Dia' a dia (' calçamento se 'afundà e já., constitue
sério perigo para quem se locomove pot aquela parte
da cidade.

'

Os ônibus 9as�,3m\com grande dificuldade e bem
assim todos 05 veículos.

Só fica, Uma faixa e�treitá para o trânsito e ciKla
vez se estreüa mais.

Se não fór tomada uma providência que aliás
já está sendo reclaj11,ada há mULto tempo" ning1,!ém
mais 'passará por alí e isto, a POiUCOS passos da artéri.'1
principal, da cidade.

,

Onibus e au+omóveis terão que passar por ou_tr()
caminho, porque a isso serão forçados.

lJJ\/L!\ PROVIDENCIA QUE D�U
CERTO E LIMPOU A CIDADE

A retil��,da /18 tú'dos' aqueles. caJil'inhos ,de lnadei
ra qUe se plantavam eTn cada esquina, sem atendel"
a,o, lllenor requisito de elementar princípio de higiene
sujando as calq';ldas com cascas de frutas, e, por €-'s-.
ta épocp, de pinhões e amendoim e que por uma 111e

l.."lida acert.ada da prefeitura formn retirados dos ·pon-
, t"s e"l qu� faziam seu. comércio, deram ,resultad� 3a,..

ti�;fa' órie,.
'

As E'sCJuin'-1s d8S praC'as e ruas estão desempedl
das, as calcadas' e bUeir0s, limpos e os veículbs que
Dor '" li l)a�S"'nl, 1i,,1"0'o; de esb�rradas e de ameaças
à v:da dos transeuntes.,

F(iS8S medidas CJue ao princípio tocan1) éÍ parte
sentimental que logo repelem a' lJrovidência, são en

tretci.nto neces"ál'ias como no caso. em foco.
'

b braÉ:i.leií'o é sentimental Dor índole, 111<1S. êsse
,seníimen'ali.,smo nem setnpre pr;duz resultados bons.

COJ\T1'TNUAlVI OS. FURTOS E>
ROUBOS NA CAPITAL

Florianópolis está se tornandó _a meca da ladroei
ra.

BASTIDORES' ·

O lV1DB de São Paulo vai marchar
agora para, a Convencão em que lança
rá candidato à sucessão estadual, Pl:O
curando reeditar o fenomeno . que está
ocorrendo no Rio Grande do Sul, onde
uma formula nova e extra-partidária
abalou a ARENA e deu condicões de
luta e vitoria à oposição. &nbora o

senador LÜ;lO de Matos 'reitere segui
damente o argumento de qiie o parti
do deve lançar .candidato a gov, rnadül"

e:ll_: São Paul�, a �irn de marcar sua "po
siçao de' luta, a,nd' 01'10 nr: ii perder.
fo'ntes opos.cionis as ';'\l'::,ar".:.' (,1:LLc;
que as artcur-çõcs dos fnwd.:bi.s(,'.'
paulistas são n» S'110 para valer, e ViS8!'1
à conquista do Palacio ,-los B'<nd -irau
tes através, elo voto indireto (�a Assem-
bléia T ,�,;:_i slati va. '

,\

lÚCUJ1'I.L,CUil essas fontes do lVIDB
que ii" pc.ss.bi.l.dadcs de vitoria ainda
suo .d. beis, mas que, conforme o rumo
dos acontecimentos, pcderão '

robusto
cer-se. Duas hi!Xlt<2SeS es.ào postas di
ante do lY+DB: 1 - aliciar, deputados
da ARENA para que ingressem na opo
siçãc, antes, do dia 15 de julho, data
em que se encerra a filiação partidaria
para os candidatos B. deputados ou à

'reeleição; 2 - Iançar uma candidatu
'ra extrapartidaria 'que empolgue lar
gos setores da procria ARENA, caso do
Rio Grande do Sul.!

'

A primeira hipótese é considerada
bastante remota, nc, adamente porque
se voltou a falar com insiste.nci_a em

cassac6es de malldalos em São Paulo.
Os rUmores ele cas.'klções, entre nós,
têm servido quase que exclusivamente
para Iconvencer bom numero de cUpu
tados a permanecerem na ARENA, re
ceosos de que a pél,ssagem para a OpO
siçãc, acarrete a cassação politica.

Resta, assim� EJ. segunda lúpotese,
encarada seriamecte pelos emedebistas
de Sã'o Paulo.' Aparentemente, porem,
não há nos qUêdros do partido um no

me que possa sénsibilizar setores are

nisfas e do pro1)rio esqUema' governista
federal, além' d� seto.res da: opÍl1�ão pu·
blica 'e 'de entidade de classe, I Diante

,disso� abriram-se as articulações em tor
no de outros nomes. As mesmas femtes
Que c0l1Firrnaram à val'dade da deci-'
s'ão de d'is'putar o governo acrescenta�
ram CIH8 entre o,,'nomes 1c)11b1'a30s, até
agora,- for,a das fileiras dedVIDB, estão
os do prof. Carvalho Pin o, do sr., Gas-

tão Vidigal e do ministro Paulo Egídio.
Este ultimo, é mais problemático, devi
do à exigencia de desincornpatibilizu
ção do cargo até o dia 18 de julho; não
S€ espera que até lá a situação em nos
so Estado tenha se alterado a ponto de
permitir a previsão pacifica de vitoria
de Um esquema da oposição,

Os mesmos informantes aCl'escen-.
taram que ',nenhum dos três foi consul
tado, tendo, sido seus nomes apenas, ob-
jeto de exame. '

'

ARENA TRANQUILA

./

A nova movimentação de proceres
do MDB em terno da sucessão 'estadual
não está causando à direcão da 'ARE. '�
NA e a sel+ candidato, s;. Abreu Soo
dr-é, 8, mosn-a preocupação que causara
o roalogrado acordo' M-DB-Ademar de
Barros.

T'<nto os dirigentes do partioío co·

mo o candidato :governador
'

vêm tra

b,�lh:n(!o normalrnen e, estruturando'
Diretorios no interior e procurando po
pularizar a legenda partídaria, sem le�
Véli< l)Tp I,' (.A)'Y'Pl1te em conta 8S mano

bra= 01'" ,'I,ebist'a8, Acham esses diti-,
gentes que o lVIDB manobra em, deses
pero de causa, e porque, no episodro,
T,�·IR j'e]'r él :'lerdr>1', Reservadamente,
"r""'1""11'1 (11'e arien is l]111a tr.vnsforrna
r'i-, Y'r) (�11prho" n<lc;"'''''Ilnnderá alterar-o
quadro pé'l1..!lista, fruo.trando () exito :la.#
! P'fNA e da eandida' ura Abreu So°
rir', '\"i'in cr2.pl1'1, !;'m S1m1.'>. n0 "fato
nOV0 q'l� ::>lgJJns do MDB crêenl.'

Tanto assim, que passaram a, eXd

lllinar com mai.s cuidado o problema de
complementacão da chapa, com, a esco
lha do candidato, a vice-governádor, e

do candidato a seI).ado�-) que ,- espe
ram venha a ser o prof. Carvalho
Pinto. Ainda ontem à noite, o' dgp: Ar
naldo Cerdeira, depois de presidir à
reUnião dO' partido, recebeu em sua

tesidencia o governador Laudo N.atel,
com quem tratou de problemas politi
cas e administrativos e das relações 'do
,partido e' do Poder Legislativo �Qm o

novo' governador, Tranquilo, informou
mais tarde que "mida de\mais profun
do" tratava com o f. Laudo Natel. Ad·
mitiu-se, porem, q,ue um dos assuntos
em !-lauta tenha si.do' o da designação do
novo secretario do Interior, que deve
rá ser feita por indicação. do 'partido.

ESTÓRIAS DE PROVIH'elA

NO TREM, O GRA.."/IIDE ROMANCE
'.

.
'. /

!leitor I11Bdeiros \

Os alto-falantes atotdoavam os ouvidos
,do meni.'1inho, que com o peludo \lfSO de
feltro na mão; junto aos' pais aguardava
a 'saída do trem_ ,Estava bem, mesmo ner

voso, poi,,' sucedia-se que �riil' naquele elia
a llrinleira vêz que excursionaria de' trem_
Apenas o conhecia por grayúras e julgava
ser um monstrengo' e que muita _fumaça

, � .

soltava. pelos tubos, de f�rrQ. �nquanto a-

guardava. faria com :;t bÔCR harulh,o iden
tico ao do trem chegando a chamar ateil

ções dos demais, e ate tiram, de graça ii:
c.qurenl elo peq:'1errucbo.

A viagem seri� 1001ga, a avÓ mOl'ava

distante l' no percurso queria apenas a

preciar a� árvores e ás mO.ltanhas passa�
te,s, e' ainda dal'" um berro quando passa
sse pela escuridão dos

-

fúneis. Sentaram, os
, três elá fr.miUa, mIm vagão de J1rime.il'<.�
sendo que não existia outro, � o Mimo lo

go' pros�ou-se c arreganhou largo sorriso.
Deu partida e depressa as coisas foram de

sapal'ecemto, ficando longamente distantes,
O Mimo pôs-� 9-epressa curioso a olhar as'

outras pessoas que cOJU êles sentavam e,
, tossiu de fjninho quando o veUlo que lhe,
deu as "alas de goma, assoprou forte a fll'

maça para cima dêle., aiud� rindo, b escon·

jurado_ ,;.

A ';elocidal.le não se fazia pouca e o

níenininh(l só queria olhar por através das

vidraças, para depois contar })ara a avo as

Raro é o dia em que não. aparecem na Delegélcia .,' coisassue vira; "os vira-bostas montados,
que�xosos pedipclo p:J:ovÚência �onío víti.mas de ':fUl"\. �laS nuncas das vacas, os enormes sítios de

tos e ropbos, po.[s. até êsl;es por arrombamentos.
'

cerquiriha branca e os peões cavalgantes
, O bairro d Bom Abrigo.,

-

no continente tem nos cavalos encllhados. Sim, tudo mesmo

s;,do agora o lugar preferido pelos amigos do alheio_ contaria à avó e ainda algumas coisas iu-

Dirigido à Nossa Capital, alguém escreveU uma ventaria, dessas bem edravagantes, para

c;:)l·ia-8pelo, (que pelo missivista assiu). échmnada), que ela d.e abismada c bem querença do

solicitando que por secasseme,s nosso intermédio neto narrador, lhe dess� os biscoitos do vi-

UIl1.'l visita da polícia Dor 'a.quele,s lados', J ara sossê- dro de cima do armárIo. As á"vores cOlltj,

go das fall1ília�- que ali re.sidertl. lluavam passando, os bois, os pastos, as

,!

','

plantações de arroz, as v:�ndas da beira �das ,

estradas, as mulheres qu� colhia-m milho'
.

,e as pessoas quI' abanavam daS janelas;'
sotride!ltes e âle.gronas,_ Fazia pôr "volta de:
já uma Otl mais hora de "iagem e nC'm pieS-]
mo assim o pequeno l\1imo ep.tediavà-sK
com a tal viagem, � sentadinho ,quietinho"
no cant�' do janelão; boqu�bria-se com as"

estranhas. coisas passantes_ Sentiu vontadé,
e foi a mãe que o levou para a casinha de

trás, bem no fundo, para alh'iar os líqui�,
dos que antes tom�Ta no bir da estaçãG.

Esvaziou e ainda, quando vinha, de cU'r�'
.

tos passoló pelo corre�o.r, de mão com a,

mãe, foi ('ia que assUntou para êl� abotoar,.
a,S calça.s, pois davll'se, que a menininha de'�
tranças sentada llo'banco da frente., já, no-'
tara, a tamanha vergonheira. Abotoou, es

queceu- o últirrio e ,foi meSmo, a mãe
.

que

prendeu, ficando dessa maneira n;,wnhlo bo- ,..,

nitinbo e até merecia mais sucos e" balas,
coloridas nara sí. \Ofereceu 'uma à lnenini
nha de 'h:;�nças que por insistência dos
tíos 'eom que viajava, aceitou. COJüeu cau·

sando nó na garganta" tã� melada estava
abnla e cheia de fiapos de linha, provebien
t6s do' bolso da calça onde �Ultes estivera,.

Tra,j�va_, vestido azul com lJoni)Jons no

llescôço, a cuja menina, e às vêzes olIlava
meiO. de tessabíõ para o menino viajante,
que constantemente lhe, oferec.ia as Inela·

das e coluridas' balas. TIm boeejo. alongado
fêz-se vor Oltvir, foi do 'velho .'pai 'do Mimô,
e logo adormeceu, fazclHI.o-se acompallhact'
da: mãe_ Os tios da menina fizeram tam·
bém q mesmo, e o jornal no qual liam o

misterioso llOróscopo, caiu esparramado
ao chão_ Faltavam. poucos minutos para, o

túneo e o estridente apito do trelll ou.Ji'a-
se_ Veio muita escuridão, um estalo deu-'
s�_ Voitando de novo à claridade, os dois
menulotes davam-se as mãos ,escondidos

pala qm- nem os tios nem os pais vissem.
Na �stação, a avó es,perava e ainda endirei,
tou a '1clltad,llra para melhor sorr�l', {quan-
elo 1\'-iu o neto abanar bem me51mo sorride!!
te ,da janelinha.

,. I \
I

,
,
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\:�Organização Técnica Confábfl
fi;" .

.

I

REX-MARCAS' E PATENTES
avulsas - Proc'll.!acloria - Contratos - Distratos
to de Renda - Impôsto de Consumo - Prevldên-
1 �,Correção Monet4ria de Ativo - Assistência

Ág�mte Oücíal da Propriedade, Illdustr1al
Registro de marcas, patentes de invenção nomes comer

cíaís, titulas de estabelec.1mentos, ínsígnías e frases de pro
paganda.

'

RUa Tenente Silveira, 29 - sala 8 - 1.0 andar - A,to ela
Casa N lit - Flol''ianÓpot.s - Caixa Postal, 97 .:... Fone �i2

/'
'.

" .'
, '"

'EftÉÇO: Rua SiÜdanha Martnho=-- 2 - Loja D. -

Caixa;' ostal, 596
,

E!Pderêço Telegrátiüo "Ortecol"
Telefones: 6381 ._ Crmmar CLAUDIO

'Florianópohs - Ssnta Catarina

Associacão Catarinense
, t

de Viajantes
)

A V I S O'
ASSEMBLEIA GERAL PRDINARL\

J CONVOCAÇÃOLOPES i'.L,PAIATE. w'sa a seus distintos fregueses que
mudou-se para a rua Padre Miguelíno n.o 21 .- Edifício Ci-
ne Roxy,

'

Convocamos 'na forma dos dispositivos Estatutários.
Art. 28, os senhores associados para a Assembléia Gera1 Or

dinária que; se realízará 'em sua sede social no dia 14 de

Jull�o' de. 1.966' ,I ,

ORDEM DO DIA'
1.0 _ Leitura do relatório. da tÚeto.ria
2.0. Apr�iação. .e votação do relatório. e contas da Dire

toría >

...

3.0 Eleição da nova Diretoria

_-- L_.__ ,_ .. ----

í

,ALUGA-SE
Três salas à rua Felipe Schmidt, .ponto central.

Alugeu Cr$ 150000, Tratar pelo fone 3748.

Cercy OOl)val Mac,edo � PresideD'te
, ,

CASA DE PRAIA ,

, ,\

Vende-se, em Bom Abrigo, uma confortável residência,
possuindo garagem e acomodações, em separado, para em

pregada. Tratar no Escr .torío Técnico Comercial à Rua Fe

Iine Schmidt n.o 19 - Sobrado - Sala 1, no. horãrío. c0-

mercial. 6.'1.66.

I

Torne-se Você Também
propríetárío do. JÁRDIJId ATI.ANTICO

Bairro. em franco progresso e vaíorízação constante pe
lo. seu traçado de úrbauj�çãd moderna e fáCil acesso de

suas ruas.
,

Abund.antes construções que surgirão em muito breve.
, .; ANOS"DE P�AZO .:JEM JÚROS ell1 sU3ves,paga!Íwn-

:
",,6 tllen,sal:s. _'" , , ,,'

'

,
Informações e vend�s'; com"BénjamÍm �verbúck. Rua

Tenente S.llveir!L, a.Q 16 (es�. TraJano.. Fone 3917.)

,---,---_ --�

Vende-se Maauina de Escrever
Vende-se

�

uma máqum� de escrever portátil Alemã· ó
timo estado de conserv8cão. prêço. à vis�'3. Cr$ 150�OOÓ. In

formaçÕes co.m Nivio. na-ótica SC�ssel. ,1.1.66

--- -----�- --------'

'.

e a experlenCla
"

," I • -

"

"

'

que·maIS e, I

" ,

, '. ,',

mI

\

,

,

.,

\
\

TranqJilida'de, é o. que e pecúlio. Integral
do Grêmio. Beneficente de Oficiais do' Exér
cito. está asseguraride a seus associados mais
de 150 mil em todo. o País, � a 'seg��ànça
que adqu,iriram (com 6 ou 11 mil' cruzeires
mensais) de u;" pecúlio. de 10 �u 20 milhões
de. cruzeiros,' além de: segure-família, segure
acrdente, 'auxílio-doença,

Aberto' aos civís em dezembro de 1'965
com 75 mil associados milita�es em 47 ano�
de experiência com a assistência previdenciá.
ria, o GBOEx já viu inscreverem-se em seus
quadros, nos primeiros 5 meses mais' de
80,OqO novos chefes de família, F�ram atraí
<;los, .ex:lu�i,:,amente, pelo cumprimentÇl que
o Gremro da a seu lema: ,

" ,

No amp&uo ao assoei,ado, dedlcaçio 8b�It!b!l

"

assecie-se' ao.

- Andradas, 904
,

e 9- í 4�5'l
'

' ,

",;
..... ':.;

RUA CONg'EürE'IR'6 MAFRA, 51 .....:. !:ô -al1dar
(altos do .jpr,pal .4\,Gneta I - fM.'� .265[)-,: •

, f' ",,,,,,""'<, d:'f.tr •

FLOmA�õ�pI;í)'S _. SANTA CATARINA
"

� �,.

Radar n'a

I

f
revendedor auto
,rizado Volkswager., '

,c. Ramos S.A. Comércio e
,\ Agências

"

Rua CeI. Pedro Demoro U($
Estreito.

/
"

I
RECEBI correspondência do Sr.

Silvino 'Gaona, promotor do desfile ,;ie ,

Míss Objetiva Nacional e Internacional
Em ,sao: Paulo, será realizada dia qum-

,
ze de .outubro, 'o desfile de candidatas
estaduais e internacionais,' para uma bo.
nita festa de .beleza, como vem aconte-,
cendo todos naquela cidade. Eleziana

Haverrouth, será a nossa candidata.
-xxX,x-

O SR. e SRA, Almírante José de
Carvalho .Jordão (Zilda)', em sua resi

dência, recebram para' um jantar cinco

aspll:éint'7s . da Marinna Amencana, e
Brasileira: Janes Me Neece, John Die
ríng, Michael Dermolt, Eurico Libe�at
ti e Miguel Fontoura, Entre as candida
tas os ,"brotos"; Regina Lúcia Carnei
ro, Ani Lopes, Ana Dimattos, Mariazl�
nhá Atermo, fviarcia Silva 3 Scheila Mi

bk. 1"01 servrdo um gostoso, stograt, pe
la' anfitriã dona Záia. A reuniào 'roi
\,Una das mais simpáticas. Depois as mo.

cas e os jovens aspirantes foram parti
cipar do 'C0q" .do Oscar Palace,

.

- ,!. .

- X X X X'_

NO desfile M,íss Radar, será, esco-
.

llida à "Clamous Girl' de Santa Cata
rina. ,Em setembro próximo.

LAZAllQ Bi\.RTOL01VlEU

A. SRA. DR. Mário MeYer. entre
gou, a Sra. Moacir Pereira Oliveira, Um
bom to bouquê de rosas, homenagem da
nova diretoria.'

-x x x x-

O ATO de posse, aconteceu exata
mente às 21.55 hs. (sexta-feira), quan
do o Sr.,Moacir Pereira Oliveira, pas
sou às funções, de presidente ao. Dr,
Mario MeYer.

, 7 x 'X x x-

USANDQ (:ia palavra o Sr. Rober
to Bessa, prestou UlI1a homenagem ao

ex-presídente.. em nome dos associados
entreíou um' bonito. cartão de prata.

'

-x x x x---

O JAl"'ITAR; foi à 1 'l!z de velas, com
um belíssimo centro de mesa, ornamen

1
tado com flôres. Finíssimo serviço. 'apre
sentou o Querência Palace.

,

\
, -x X x x-

: O PRESIDENTE Pi. Mário Me
.

Yer, discursou. e -após alguns , minutos
deu por encfrr_ada aquela elegante reu

nião festiva de lojistas da Ilhacap'.
. "I' _ . .

\

, -, X �',x x-'-

Na próxima sexta-terra, rios salões
\:1q �U'tn:.ücla .t'aial:e,' sera realizado o
jantar do Sindicato dos .Jornana.as de
;';'-.;. '"era homenageada a Primeira Da-

'

rna d? .io..stado. "i=!llUO;ra liovei'naUOl' ,.LVIJ

Suveira (L.llda), Promoção de .Kad.ài
1.1.a Sociedade.

,
-x'x X,x-

,
A' CONVl'l'E do. J..>r. GUilherme Re

,

;:Lau,X, o AJniirante Jpsé de Carvàlho
J,Qldão, irá'a BrJ.1Sq4:e.

'�xxxx-
PASSARELA _ O Prefeito Acá

cio Sanuago;' para'wn jantar na 'Linda
l':ap', re�uu seus aux:diares - x'- FOl
à CriclUl�la, o Deputado Alvaro Catão,
� x "� Divi:p.b LvíanoÜi; dêsté matuti".
no, íoi 'a Caxlas do Sul, partrcipar do
41 Senunâ.ri�6: de J o.rnallstas profissio
nais ';_ x -,Ca��em AdelaidE; BleYor

, ,e, �s�r Silva, f��1illl tl01VQS - x -

Em: rec�Le r�epçãe a Sra. �ana.Çan
dida Scliaéf�:r,. traj�va boni,to

\
modêlo

verde abacate com fios dourados ,.:_ x
� Foi lançada ,a� fundamental pa
rà o. início' ela �pn.strúçãó .

Q.o P;;Uácie Le
�lativo de se - x � �� e Moa
cir Benvenut'ti, viera rode São pklulci,
fára umas 'fé�as - x -, Corr,eu notl
� não confiimada' que Roberto. Carlos
êst,ava desàpareéido à bordo de uni .1-
viãe � X-'�'A.m.a.hldO, FÓ�tatia, Valdir
Séi:-vi.l.ho e' Dino, 'foram' éoi1ados da se

l�' � J[ =;' _Servilho9 teve'muita" pio
�. m!l.S ltllOO' ronsegt,iiu entrar em for '

lri,�' ,nos '��ta' tr:eill()S' que' particl;'
,

pau' - x - Amàrildo., co maquela 'con- \

túsão', qUe veio na hora, fo.i motivo do
�t1.�. �El�, n�_;.apróv?u d�sde 'O 'ÍnÍci'o
...;.. x -Po.r,hoje ê' ;só. Um 'bom. domingo

, pélra vocês.L
,

' "

,

'

"

'; \

Ememas
CENTRJ

One São José
às 10 hs. - Matinada

Ronald Golias
Grande Otelo

- en1-

O HOMEM QUE
ROUBOU � COPA DO
MUNDO
Censura at� 5 anos

à:s i 1/2-3 3/4-7-9 hs. I,.

JerrY LeWis
'

Stella ,Stevens
-em-

O PROFESSOR
, ALOPRADO

Tecnicolor
\ Censura até 5 anos

',.., '''·t'

,. , I J � .,

às 2 hs.
Ronald Golias
Grande Otelo.
Renata Fronzi
-em-

Ó HOMEM QUE
ROUBOU A COPA DO '

MUNDO
Cen;'ura até, 5 anos

às 4-7-8' hs.
Richard Todd

Anne AupreY
, -"em-

,

DEMIONIOS DA
AFRICA
Tecr;irama

Tecnico.lo.r
Censura até 14 anos

.fin? RoX'v
,

'

,I

... '

às, 2 h8.
'William Hokien

Mona Fteel'nón
'�ei�l �

MOSQUETEIaOS DO
MAL

'

, Tecnicolor
\ Censura até 5 anos

àS,4 e 8 hs.
Richard' Burto.I'l
Elizabeth Ta'Y'lor
Rex �arrison
,-em-

éLEOPATRA
Todd Ao. - SÔr de Luxo
Censura até 14 anos

.r
-x x x x- /

VERA Cardoso, no Oscar P�ace
Hotel, recepcaonou as debutantes do
Clube Doze de Agôsto, para urn coqui
tel, dançante. O conjunto do Clube. Vo- ,

'

, .;J.. •
•

I __ •

, ze; aJ.l1mou àquela recepçao.
'

,

", -x":xxx-
O CliUBE dos Lojistas, nos salõeS

do. Q'Uer��cla Palace Hetel, promoveu.
"

o seu, Jantar Festi,vo ,de posse da no

va ,drretorià cOnstituída com os' seguin
tes membros: Presidente _ Dr� l\llário

MeYer;' Vic,e�' NetY Bittencourt; Se.
cretário _ Emílio da ,Silva Júnior; Te

SOU,relro - Miguel 'Kotzias; Di.retor Sç,.
cial '_ Nilyio &ussel; Diretor Relações
Públicas .,...:. Roberto Bessa; DIretor da
SPC - �'1pk:lió Mac�do e Dir�ior Sem
Pasta - Moacir Pereira Oliveira. '

,

. ".1 .• .

- x x x' x

NAQUELE Jaritar co.mo' convida
do.s especúüs part�dparam: o Reito;r
Professor Roberto Lacerda, Barão DieC-
'tl'.ch von 'v'-�genheing, Professor Ril-:-,
ton Prazeres e $'a., Dr. Ari Pereira OJ,i
veira,. e SÍ'a;' Coronel 'Euclides 'Simões
de Àhneida, da, .R,ádio Diário. da Manhã
Jornalistas Porningo:s de, Aquino-' Ro
meu Vieira, de ":O,Esta40� e. A Gazeta.

r,

,

4
_ ,x 'x x, X - ,

A SAUDAÇAO fo.i feita pelo. Sr.
Émilio da Silva Jimior, que homenage
ou !as Sénhoras presentes. Usaram' ua

palavta, .. 6 ,ex�1'resld�nte, MoacJ.r, Perel
d'a Oliveira, Nilvio Scussel e Itooer,to
Bessa:

----------------=---------------�------- ----

." � .

n�os; acentUando e vigor da ,cooperação
que �o seu govêrno vem prestando o 1-

, lUstre marechal' Juarez Távora, afiE
�0'4' que tem êle procurado, obstinada
nieht'e, dar eficiência a meios de_ trans
portes cririlinosa.'llente desmantelados.
Y�ciàQ>amen� onerosos' e deficitários',
(Dl.ári'o de, Notícias d� 24-6-1966, Íá.
se<:ção - pág., 3) ,��

,

l!.sses IDeiOS de transpo.rte, a q'\<1e
se refere o Mai�echal Castelo Branco, e-
,videntemente são. o ferro,viário e o ma- '

rítimo., os qÜais de unS .trinta e cinco
anos para cá rapidamente entraram' e�11

tal decadênCIa, que deve êsse estado de ' " '

coUsas estar muito co.ntribumdo. para ó.
ag�avamem{) da cr:ise inflacionária que
se abateu sôbre o Brasil·

,

Em cpÍi$equência," outrossim, ,teve
de oferecer um, tal ,desenvolvimento o·

transporte rodo\áário, que 'êste- já belT
precarias gárantias pode oferecer, pelo
seu exagerado vo1tqne, tando. à segu
rança das pessoas como das mercadol,'i-: ',.,

as. 'Os 'deSastres rodoviários sucedem-
se ,d� um,a f_orma, alarmante, motivados
fi'or e.xcessô de 'veloddáde, é certo, il1úS
prmcipalnie_nte pelo ácúmu'lp de veícu- "

los sobre .as pistas d'e rcdagem, nem tô ,

das oferei::ep.do. 'regulares condições de
conservação, cor�..o ,e sai:>idõ " .,'

Aliadas. essas enumeradas dilicul-,
da'd�S';: .à,s,' q'J5ê;ildecor;r;em, do ;petmànen
"te J�91J,f1it() ,de ,Í<pteJ:ê!ls�s fi_sca.isj .entr� go
'véino e í�mpi�ru

'

�iIti'cJIar�s;:' cortf1ito
qt,lé; g$.���i:$1�!$qi;pliIl�,'er 'burla, por parte
destas, e re,g!F}?;ç�O p� arrôcho por par
te do prü4iMi'rô;lbeu1:'é' de ser compreen
der a razão por que se origineu todo ()

mal eco.nômice de que se queixa o po
vo brasileiro, sem qUe se possa ver mui
to, clarei, nos, horizontes nacionais, a ..

perspectiva do' 'futuro. Azado é 'o mo�
men'to para uma patriótica ação conjun
ta das administrações federal, estaduais
e mWlicipais ,no sentido de prodigaliza
rem ao povo cnn desafôgo para esta si

tuação aflitiva, baixando. corajosamente'
os impo.st,.os e de tal mo.do que as indús
trias, o coní.ércio, os profissionais libe
rais sejam Íl':t.:1uzidos a diminuir tam�
bém grandemente os seUs lucros. Nesta
coisa tão simples, neste bom exemplo
dos governos é que está a salvação do
Brasil. Tudo o lllais é pOür épater les
bo.urgeoi's � e Hão ljode ter guarida nas

1ll'�l1tes li res de coaç5es a;rtificioSClS·

B.AIRROS
f;np �r';r;(l

às 2 hs.
Brett HalseY
Claudia Mori'

-em -

O MAGNIFICO
AVENTUREIRO
Tecnicolor
,Censura até 10 anos
I,

às 4-7-9 1/4 hs.,
Gl'egorY Peck

TonY Curtis
Angie Dickin.son
- en1 --;-

PAVILHÀ.O 7
Ea\tmanColor

Censura até 14 anos

ri"" 'mnprio
às 2 1/2�� 1/2-7 1/2-9 1/'2
hs.

,

Brett Ha:lseY
Claudia Mori
-em -

O MAGNIFICO
AVENTUREIRO

, EastmanColor
Censma alé 10 E\.nos.

CARTAS DA' ,GUANABA,RA'\
-,' �

, Arnaldo. S. 'T�go
Tendo eu atingido à idàde que S€

chama decrepitude, pois cempletarei a

primeiro. de julho próximo 80 anos de
eXIstência, n�ste 'belíssinlG planeta, •. '

cuja hUni.anida,de: ião pouco:;> o sabt! "...

preciar" mui pouco, pesso�lfuente" p0-
dem ínteressài"-me Os problemas econô
micos, pois, que se me fo.i possível con
servar,' ao longo. de tão. ,dilatados anos
tooa a plenitude do mais sadio otimis

mo, em meio dos desastres sociaiS que
venho' observando, devo-o ao. arraigado.
espirItualismo. da minha formação, a

pontando-me o. fim desta existência co

mo. o. início ou reinício da vida eterna,
livre de' �onstrangimentos carnais; ten
do 'atingido, dizia eu, a idade proveicta
de 80 anps, pessoalmente pouço.'me in
teressando oS problemas econon'lÍoo5,
pOrquanto VlVo. tao bem ,nUma palhoça
com�. em um palácio e muito' melhor,en
tre os nossos cabóclos, simples' e gene-

'

rosas, hwn.j.lde e sinceros, do que entre
os gr.an-fino.s civili;r.ado.s pelo mater�aits
mo ateísta, tão. lig�:loS à dissimulação e

às �aidades terrenas, não posso, co:atu

do, como jo.rnalista independ'eine, d'2i
xar de reconhecer que êsses 'problemas
eccnómico.s constituem, de fato, para (JS

meus semelhantes, principalmente para
os que desconfiam d.a vida eterna, moti
vo de sénas preo.cupações - o que me

obriga, po.r espírito de solidariedade hu

mana, a dedicar a ês�es problemas a a

tenção que devem êles merecer de to

do.s; que têm amo.r ao' próximo. e qu'::)
não. podem esquecer que já passar.am

pelas mesmas preo.cupações, elevadas a,

té a um alto grau, por isso que o chefe
de fam,ília' que teve ele encaminhar do
ze filhos p�las ásperas devesas dê,ste
vale de lágriJna se tem de se preocupar'
ainda com o encaminhamento de 65 11e

tos e 27 bisnetos, claro que não' pode
desligar-se de .assuntos tão nevrálgicos
como, êsse da manutenção da existência
em um mundo. em que as necessidades
físicas �ão premelltes e de caráter ime
diatista.

'

Vamos, pois, ao objetivo real dêste
meu ártigo de cola:b0ração para o "O
ESTADO".'

, ,

Leio nos jornais' de hoje qlie o pl'e
sidente Castelo Branco, durante suá
lecente viagem p"e10s Estados norc1esti-
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-------._-----�-_.._-------�--

Vitóriada 1.usca

fr Tarde't·,,·;"

. o
;. r

Na. tarde de hoje será da
da continuação ao Campeo
nato Estadual de ;Futebol,'

com o Atlétiéo Operária, de

Crícíuma.
A batalha de logo mais.

está sendo esperada com.
ansiedade pelo público que

deverá
.

dar às bilheterias

e Orlando; Joãozinho. e Ti

te; Antoninho;. Édson, N.

Hoppe e Zezinl'lo.
AVAl Marcia; Ronal-'

do, Deodato, Necy e Hamil

ton (Niltcn): Rogério I e

Cavallazzi; i\Vilson (Rogério
II), Ito, Morelli, e Silva.

conheceu o poderio do líder;
que é o Metropol nos do
míníos do grande clube. de
Criciúma. O pelotão alvi

negro da !'Maqchestér",
quarta-feira derrotou o pal
meiras por 3 x 1, tendo, se

gundo os observadores, de-
, monstrado que operou, pro
gressos,' esperando, esta tar

de, no' "Adolfo, Konder",
jogar o fino do seu fute
bol, ante o "Leão da Ilha"
que, 4" feira, obteve seu

/
pri

meiro 'ponto ao empatar

Zona Dorny Antunes,
a realização de vários

com

en-

contros,'
Nesta Capital, novamente

veremos o esquadrão do

�Avaí. que enfrentará o con

)junto do Gaxías, de Joinvil
ie, índíscutívelmente um

dos mais potentes do certa

me, pois até agora só veio
a sofrer uma derrota, isto
na terceira rodada, . quando

aindaum bom movimeht?,
mais levando-se em consi

. deração o cartaz caxienses

que é dos maiores entre os
florianopol�tanos.
Adelso de .JVlenezes, da

Liga' Tubaronense, foi es

colhido para mediador do '

encontro,

Os quadros provàvelmen
te serão êstes:
CAXIAS - Jairo; Luízí

nho, Caruca, Dínho (Udo )

PRELliVUNAR
Como partida 'prelirnínàr ,

jogarão São Paulo e Paula

Ramos, em jôgo!válido pe
lo certame' de profissionais
da cidade, que deixou ele

ser 'efetuado 4" feira, . por
motivo de poupança do

gramado ql1e se encontra
va -bastante enoharcado.

_.�'--._._-:_._-_._.�_ ..........-..._._-..::;.... .._.---.--

......

Imensas fscllldedes para a

Copa do Mu'ndo.

,\
Mariot '-01""v�'.rOR: Pedro Paulo Machado - COLll.BORADORES: I Gilberto Nahas - DivinoPorges

'" imprensa na
--------�------------�.-

Brasil. novamente em àcã�o
_ _ ,...,

amanbê na SuéciaF

í.

,

i. \

1. 000 . REP0It'i'ERES 'Por Denis Follows
J

'"

Haverá aCOIrlodàções para
40Ó. repórteres .em cada uma

das partidas das. oitavas de

final, 500 nas quartas
.

de fi

f�cl!idades nal, 700 nas semi, finais, e

para' a
.

imprensa [amais ar; "1'.\000 nas fHÍ.a�s
.

- q que.
"ganízadas para cobrir um representafum vasto traba

acontecimento futebolístico lho de redistribuição de ca

ao mundo as ultimas notí-. deiras na maior parte dos
. 'õías <ta Copa .do • Mundo a .. estádios. As cadeiras _

das
ser 'realizada na Inglaterra. áreas reservadas aos [orna-

.
Um dos aspectos ela orga- Iistás .são. mais amplas a

ruzação do t&ne,io da Copa fim. d;e' oferecerem'maior fa
dê§'si; ano, a que' a E!}gUsq cílídade de tr;apa!ho';: além
Foo�balÍ Assocíatíon díspen- 'de selem dQí;idas de 'cartel
sou especial atenção, foi ao

que se refere 8,S facilidades
oferecidas

..
aos

.. proríssíonais
-da imprensa, do rádio e da
televisão. Nenhum dos está
dios nos quais serão reali
zadas as' partidas da 'Copa
tinham capacidade para a

comodar o púqlico e fazer
face às exigências .-de Up1
acontecimento esnortívo da

m�gnítuâe de uma Copa. do
Munq9. Muito tempD, por
tanto, foi dedicado ao .plane:
jam!!mto visand'o 3, pr61)o1'-'
.clonar ·f8eilid'Jl.l.es melhores

Secretario da Engl�sh Fuot
ball Assocíatíon.

.. A seleção brasileira, con

tínuando os seus . prepara'
.

tívos para a Copa do Mun-

, do, vai, amanhã dar comba
te ao time do Malmoe ou

AIK. ambos ·dá. Suécia .

-. AsLONDRES

mais extensas
-.---.--- .-----

. ,.,' ,:.

M;arcHio Dias, único vitcrioso d 's
Joaos de 5a. feira

segundo ante o o Marcílici Dias que 'está

sendo
.

esperado: pelo onze

local do União.

ao Avaí e 'o
· Fig"ueírense.

(
..

.

INr.rE;R x:OI,.IMPICO

comple-Sete encontros sua primeira vitória.
4x União O�o de FutebalEstadualtarão, hoje, a quinta roda

da : .. lU disputa .0.0 Campeo
nato Estadual de Futebol #
- 3Jha Dorny Antunes."

Em. Imbituba: Imbítuba
1 x Comerciário L
Em Blumenau: Olírrrpico

4 x Guarani (Blumenauj+ã
, Em Itajaí:

.

Marcílio Dias
1 x Am�rica O.

·prosseguiu quinta-feira,
quando quatro gogos foram

efetuados ' transferidos elo

dia anterior devido ao' mau

tempo.
Em Criciuma - Próspera

BiL."lROSO K ATLÉTICO
:-

Os. campeões -eatarínenses
de. 64 e 65 serão .adversãríos

·

no reduto do. nrímeíro. em
......�

Lazes, É o encontro prin-
· cípal da: "rodada.

.. "

PRóSPERA X HERCíUO
\ LUZ

Itajaí será palco do
match Barroso+ .x Atlétíco
Operário, êste de Criciuma,
O Barroso está .com 4 pon
t0S perdiq,os..:_, e o Atlético
com 5, possuindo cada um.
uma vitória.

raso

Os jornalistas que ocupa-

·
rem cadeiras .para a' impren
sa. fora dessas áreas,' e por
tanto pagas; poderão fazer
uso de carteiras portáteis �
'que acompanham 'cada "kit"
de imprensa e que são ore

':recidas pgr,;.. W. D. e H. O.

Wills .Ltd. Os �stádios
. que

contam CO'R1 400 cadeiras
· para �: imprensa tiveram

qpe s,-:primi'r. 500 lugáres
normaIS p'lra datem lugar
a essas especiais. A maior

parte dessas cadeiras espe- .

dais lJata _a . inwrensa foi
·

pré.fabricada/pilra que pu

de.ssem· ser 'logo instaladas
,a:ssim O.ue. tel'mina."c:;e. a tem

,rptítac:la üÉ), tu,teh;q.}.I inglês
em maio.; pois tinham' alfe

ser �oloG9das à. tempo uarl:1
.

o jnírio do torneio no dia
11 de i\:!lho-; e denois retir�
d9s.'e as 'normais l"ee?loca.
(\"R a temno para. Ó . inído
dn ter"'Y,l""'úh - inO'lS,,� 8>Yl

H�nsto. So Ô. custo da conver
SR." pc:;cenne a 8 lib'r<1.s nor

r�rU�i1"a:. O fl11� rr� mi1a ·inéi�
'da SUfl..di""'II'le:;i�ão n'ar� 'Ofe

....p,rPor ,rn�l",l)res con�ç?es
,

�e. trah<:tlhq. !, '.

! FWUEmJ.\'1\íSE ;EM
JOINVILLE Criciúma 'verá .Próspera x

'Hercílío Luz. que poderão
realizar um grande encon-

tro. \
Na: rodada Lolj5.'l o líder

invicto: Metropol.

-----'-_._.

!

Müinh6. poderá ser cedido por
erhpré�t;mb ao Iom-rclérlo

'

O lateral esquerdo Miri- vai .ser cedido por eínpres
nho, que não tem atuado timo, a pedido elo jogador,
'no Estadual de 1966 por ter ao Comerciário, ele Cnícíú
sofrido contUsão num dos . ma, enquan�.o perdurar. a

ainisteso� do Avai, mas' que pat:ticipaçãD do time' ,<llvi
já se sente réstabelecido, . celeste da terra d.o ca:í:vã'o

,.

sem, no entanto, 'icQmpare: no certame em anda:me.n
ceI' aos trei.nos do "Leão".' .to.

- -
' .

.

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

o campeão da cidade

novamente terá 'que deslo

car-se ao ínteríor do IEs_
tado. Jogará na cidade. de

UNIÃO X �RÇíUO DIAS
._

FERROVL\RIO X .J
. Timb6 verá .hoje em ação.

.

.IMBITUBAjo;nvHle, enfrentando.
Ar:. .érica, local.

o

- .--_::"�� ---:-----------_.-\---_._-
Em .Tubarâo serão prota-.

gonistas o Fme �local do

Ferroviário e o esqu'ldrão
elo. Imbituba, dH cidade que
lhe empresta o nome. Am-

Iorneio Jubileu de�Iata do,
I:piranga te:m do�s lideres'
, /0 Torne�o varze�Ao, pr�-'

,

1. lugar .:_ Gaiçara e' Avan-

/;. movido pela ·,.çliretoria d,0 t.e. COjil -1 p. p.. '

,,' _.

Ipiranga de S'itCO d?s ,Li- .,'fI 2 ·lup;à'.f '7" F:�rJ!ando R'ilh
mões vai prOSSegl11" hoJe no ·Com. 3 p. p.

com mais uma partida, de· �.ga:r -' Ipir'lnga com ·1

vendo 1')reli.qr .:�"�rnando Ràu D. p.

lino il{ Galçara.. 4. 1tlgar :_ Corltians .coql 5

AVAí X CAXIAS

E o cotejo m8.rc<),do pa
i
ra <.) estádio "Ado).fo Kon

der no qual O' vioe-campeão
da �idade espera colhêr

bos possuem _ uma vitÓria,.
colhida o p�imeiro . frente e _l11l3is adeau·adas.

.

Quinze Centros de im

prensa e Sabs de imu'I"en.;ã
sel'i'í,') Ji'gada;s.· fcirrnaritlo
im;:,,".r8de ilâcional'::" um

Cent';'" em cBrla cin.acte on.-,
de 'll'li have:r ingns e uma

8'al", en, cada. est:'í,dio..
T"R"s· os C,"ntrf"S de im

-pr.en,<:<), nas cir'l"'nes pron6r

_cioh"'''i'í';l t'<1.�ili.0ades dural!'
tes rl'l 24. h"1'Q" do dta ·a

'

tnBis rle '.),'iOO
.

in�'l'ifl1istas
;, �

OU" "e nreSllme fqrão a C0-·.
l)�"'h�"''' m'ra 0;'1) naíse�. As.

flJl"iHrl<1rlec:; d"'" R",iac; rlfl irtl�
nrp.""c:� nn.c; p'�f<5r1i()�. f'i('o��O
H,. r'l1",..."",i';;;;') r'l"f' ifJrnalistas

Roaérfo 'I e Cavâ'lazzi na laca Brasi·1
.

• "",'f ._ . '-i.

�.Áo. qtl'El .soube�os, .'R0#é-;'7�,Ça,mÍ?eão Cat�riense, ASe::;i';r;J.O
rio I e CavalIazzl, qu.e: C0�S- 'se sabe, estaQ marcados
titÚem o meio�c!:i.mpo 'do, para.os elias' Ito, �m L�ges,
Avaí deverão 'ser ceflidos, e 17.,.em Curitiba, frente ão
por empréstimo ao Internai· Ferroviário, G"tmpeã.o pata
danaI p.'lra a disputa ·da naense.

T�ç!\ 'BrasiL Os jogos do:
--_-'--.----,_._-.

p,p.
5. lugar
pp'.

, ,

2 . .lugar Colegial
2 p.p. .

3. lugar' 1- paineins
r, ]:l.p.

'. .

Balr:'.eátio com iiA' '?tU,al classificação é a

seguinte:
com

�'" --,")1;:::.') ri.., ">i..-i,Br":lft.
ri-' ,rl0, Tv"""'�ni�, f"'";

../ ----�-_.-------�com

\
- Sa.loniçm6 ém Lages

tidade maXlma estaduai do
futebol de salão: deverá �o.
nhece,r o seu c}lmpeâo.·

111.7"- - Cár�vana cio A:r

com 11 p.p.
.3. lugar -_ Jl1v:entus com

13 .]:l. p,
6 .. ,1u�ar �. Ba�c:.erindus com'

14. p. p.
7. lugar - Cruzeiro com 16

c�,·_..., C? irÚy--g .:R;,rn·t;;q"in4"s ir

D"�� e Juvi:mtus x ·Co'e<ria1. �.,
; ,- t Est\)ve nesta capital' o sr.

.

Claro Jivan�ki, secretário da

Liga Lajeana de Futebol. de
Salão, que aqui veio tratar

de�. íissu.ntos· estritqmente,
relacionados com �. Federa
ção Salonís'ta que exigiu da

quela sua, filiada a realiza

ção do'certame regional '9té
31 de agô'Sto, quando a en-

/\ fttunl c::;.lssific'l('ão é R.

d�, est2;dio da F'ÂC; refereh
te a ço1;>ertura db estádio.

,

A rlh'et')ria ctf1 Feie�aciio
AeIétiCa Catài:inense conti ..

nua a!.':,uardanrl.o a_, orde:-1
,.

I
D. p. do sr. Govern'ldor do Estq-

8 '1 G·· 18'" .

o 1:;-Cn'1'cl'0 das obrás
. ugar - ele com. p. p. . ao, para •

'nn" rH,,� )'lr')� ;"P'''s:'
).,

"

" ?i"it".,;�q,:,Q" li" ';nna no ("!'.VI'l 1'\'1<' 11\ 000 LIBRAS
1'''''11''''0 1'1'" l1'''''�hql1 Ae:;sl)�ia' . ESTERLINAS
tion nrovidenr.;ou a "col0�a� .

Sf ...·�·i..�te:
Hoje próxi�o; estarão: Jo

gando Ipirangf'�..x Guarany
enqul;lnto que flO cotejo de

�undo preliarão Noss0banco
x Vida! Ramos, Pel'1 seg�n
da rodada do turno.

1. l;'ga-t-- D�ze de
com]. p.p. '"

.

·:x:x:Agôsto
;; .. ,�

A diretoria do PalmeIras
,efetuoM b pagament,o do'

atestadb do' àtle(�;''''Xâã(!) a:'6
ilrnirante 'Barros; estandó

�.. d'assim"Õ 'jogador em, eon: 1.

, ções 'de -:11�U�F nêste'certame
da' divisão especial.

".. t'

r-ã.o r.� ?4 te1pf0nes em c;Ha
'

\'
\ Dengrt.:":Mpnt"l dos :Cor-,

11'''' li"'c:; r,pntros e rl-aSC �!l.'as
,d,e ;ry.,n"·ens"'" 'H'qVe"<'i bm'
l)'Am tp,lp'l<: 'I'l1íhHcn, à. rii<:"'osi
di;" <llÁ'" Õ1'l a"""rlt')c:; t'fl;tós

\
ur'" �r)r>'n<r!1",i"s nf> telegra
fia par,a. a' transmissão.

reios· na ('h·g-'Rrpbm.h'J nro

U(l1:dnna�fi. linhns sut';�;en

tf>" n<;lra <lt,pnner 'ã' c�naci
Õ""P ;'p,..p�d·"h mas �nrle
is�n fM i",,,o,,,,f,,pl �"r mei-

; Associacão Cafarinense de
os "",....",,;<:. fl l1'(')oth!'iU �As- ,.

,
.

'.

socic'lt.;ou iá disnen<::ou sO-P" f
"

.m"s ((:>vt""e:; nara H""eP'11rrar '. JO essore's
o· "t"".-li,...,,,,,t,o d",� "p"es- \ D� 'ordem dá' presidente (:la Ass. Catar�nel1se
,f'i'.-l"':'I"" l',r";>' p...."'T,,'o .-lil"';O 'dp Prr:,fessores, esteo conv0(,"ldos os socios clessà eÍl-
& .t'l p"M�;" .-l" Ji"u".,.t"" on- tidade para uma j\SSSMBLEIA GERAL, a realizar-
Õ"! ,..;.,,,,, V\<>,-t;�,,<:: ;,.,,,1,.,,,,,,,,,, se anós- 30 'minutos da realiza�ão' ,da reunião ordifl2-
11m'" """"'u;,,.,;· ",',"'Qn "'1""11- ri:\ ('lo dia '5 do corrente no, Grupo Escolar "Latiro
�;'rl-:>" 1\ff,,,!;" 01" ..

10· onn Hh,.\:ls. Müllor, com a segi).inte ordem do dia.
pé.!f".,.H.n<><: .

i <'i fn�.<l'Y't· Q'''l=?�as " Do patrimônio,
"

n";'''' rnll'l""r lli'l1 cabo tele-
'

Dos mandatos das diretorias,
• De acôrdo. COl." o que estabelece a nova regula

men.tação, 'do Conselho Nacinola de Serviços Sociais,

-I' ;.<
\

r7-.�--'I ".

.•. "i
'.,

h

�

t
�
I
�
P
\
�
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751\ M" OTT-';l�L\S
EscREVER

"I

,-p1� f"Q ti-=- ro.��"''' tia

DE

ii A diretoria do União de
TiÍnbó

.

manteve cpntato
com a diretmia do Marcíl.Jo

.

Dias, visando 'os compro
missas. entre',.as d��s 'equi
pes pelo estádual'. A 'direto

ria do cluhe ulllonense deRe

ja que o ár]1itro para o .ia.
go 'em It<tjaí seja de Bluf.1e
naU enauanto aue J'.O jôga
�m Timbó, o arbitro seja
de Itajaí. ,

•.

�a ';,,,,,,,,,'·\,ro..,.,c:,,=, t:n
- rlp oCO,.. .. (I'3'f"O',. �"'1"'n tp,..lPl,no �,_

h"""",,.,.,�";_,,,e:; '1ín""u:,e:; o+'i
·"i"i", rl<> Ti'TTi'A· _ ;no-15" f"qn

2.950 cruzeiros é o QUilnto Você dá de en·

tiiid� pílra levar ít!loril a sua Kooak Rio 400.
f vflcê alllda gallha g.râtis:

'

>I< !leis iilmes.
(1 P fi Bel WiOfido)'

* E revelação d� lQJüs os IiImçs batidos
com a sua �GdaK Ria 400.

odak
, RIO-40Q

\ fA'1'\;n", �C!"np�i�l.
�PO'l1P;O� nnnp

01l·� 'n{"ln��ql"'l �p,T' ,T1eI"':R��1'"i'ls "h+-�,.. i"fn'·n,,�"';:;O� "" n"t�s
'MI").C:! ",,��i'=t" 6.,..p�C'! n"c;: 0" ....1t"'()� f�,..;HÕ�r1PC'! pe"':"�!.l,'" �, "';�"O-
ora.-1'1' nc:: ;'''O'I'''\Ct c::tl.,..õ') -rpt:lHI7,Q_ ---C!if'�('\ 0(\C '(1�vH:.l:)ntpC! rll")C! .103'

.

dI"" T""" ";".",if;,..,,. um 'tt'lt;<> I n<>f",,<:Je"'" t.n"'�c: <lei ,,;i'l�ões
Õp ·'1'!:.o·j """:',('\f,,;,,�C; nnd:;'R à ..m';';o "Ári'ia re�.Iizadas. as

(I.;"""'''''''i'lí'io I1p1a. IIY1""e�ial pfl l"Hr'l", s. J
"T,m""",.itp,r IC�I11-:h.qnv r,�d. c Oe:; pd<5rlios e�t",..;;,t') '-o'l'na-

n" ......l;;..."r'l",.p!'; fr","e""r'loc,l J:Ylp",t"rlnR "nm h<m.-l"i,.",i': _
n�Ta, PI"\'.·'H�t'l i,trl .. �A,·;:ln· ):n<;- m��t'rn� p.vtl"�� ff"l�.Q't'Y1 �-t'llO ...

�-rOf'.l: n�
.��'
'('Pr1"� $:a ",,"no:r.i(, riPO ono '�1�hyas

....� .... 'hç'j'hn � fh'V'l" ,;1�. n.1Tp n-e: 'i..,.. n�"\'t" pc:h5N10' - p. ,...."-'�. �u; ...

f("\"''t'''I'l�''''AC: ""f""lC:���' �.�,. :r�,,.....i- �P0"11"'Q,. nnp, �_� 'hQ"Mp'l�.�.

,

Ass. GERTRUDES EECKEH
'.

la. Secretaria) .

"

Prooramacão.Para O
9 )

.

M8s de Julho
7 - Quinta feira - DANÇÁNDO NA BOrrE DO ·L. T. C.

Início. às 21,00 hs.
'

.
' .'

'10 � Dominp:o -:- �STIVAL DA JUVENTUDE -, .Pro
maná" elo IPANEMÂ e DÊPARTAMENTO SOCIAli';_ Início

às 16,00 hs.
•

\

I
'

. •

'

14 - Qu;ntf!, Feira - DANÇANDO NA BOITE.DO'L.T,C.
- Incio às 21,00 hs.

17 - Domin.g,o - FE8TIVAL DA JUVENTUDE -- Pro

mo�ão do' IPANEMA:e DEPARTAMENTO SOCIAL - 'Início
às 16,00 hs. ' "

f' 23 - Sábado - Yé - Yé -Yé'- !iA COLINA
Prol11()�ão do Deoartat11ento Sn�i.al - Ruy N. Gonçalves e

Mauro .J. Prrnorim - Início às 22,00 hs.
'TiaJe esporte

28 - Quinta Feira - :nANçANDO NA BOITE DO'L.T.D.
�" Início às 21,00 hso 'c

:x:x:

No próximo mês deverá
se Eixibir nesta capital o

coniuntol s:J1onista do lIPi�
ramm de�ôrto AlelHe, (Íue

participará de um tornei.o

quadr"ngulfl" c0.r� outras

, equipes da cidade.
/.

Õt;)"t"V"IOo...,fo (H�"�ih.,.;,;r1"��. �.f'lC: p�f-o.';"'''''', p.1'\·.......of.oQ� ,n",c: �P''f1S

i""i'"",.f')l��f.d� p,m' .-<:�"'''11�"", �('... �Qf�l"h�.c::� (1iP."rJ�. !1"\.Çt;� f'n1 .�"'i...
. ','

to""n;",r'!"r",c:: �a""h�m' serão �if:"do a fornece]' uma amos
P,()",t,,� 13. rlic::yw::!,.,ão. tra.

O' arqueiro Fausto, que. " Spr"i, mstl'l1!lr10 em caria
.
O �nvP"!10 ·B,.,t!"nico ail.l-

deixou a Quadra centundido . est�dfo um t.nhJI dp 12 Nm- dOll na mnit.as m",,,p;ras na

por oca,sião do jôgO Doz� :trm; !'1'Í.Tft I'll'lvi'l) de t.plp,fo- ,ir>c::t",t"";;,, .e J:Ylp1hn".ia õ'}s
de Ag-nsfo e

.

São J.I'l!';é - AI·

,rni"'�!1te 'Rq"rrso. 'vem l!I.

recuperando da contusão,

qUE1 sofreu no bràço direi·
to.

• 1 Q

.•X.X •. /

���.I1:!l�
.

.

J... "5 "!i.�
, éleulqs

..'U��.,�"a·� ,,,,.,··t"\(';�>.9 SlCJ'a...,,...;�_�.
'ii,,'_ -",",-',",,6f � 'U'�17!' "�C'i-�f"1,,ln ,,,,,,,,.e.":'+f"'\ ;lt'\� "nC:f:u:"<l:' ,,�C!� ..�� ...�

d,. ,li7"',.,...'M
'

tl'lT� '''l'I'lI''''·��fÍ dp. �1ó....._,.,...qt'. (,!flnt'li'ih';'''dÕ:
em OUG tôdas as f0to�:f:ias -'com 450 ..0QO libras ,. esterli-

. ......- .

.

,poderão. ser .., re-vela.das. . 1

> "
h

I

oI

I.
.

/'
="*��...._,,,,.J'__.=t"5',,,,.�.. ��_,,,,,,""di;-�=,",",,,=::-:�-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,;l�....,,,.....!;I:::oe=..,�,,�"'!II"l
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Própria
,

'

•

tina-se a ultimar, em Criciuma, tôdas HS

providências da parte do BNH. I

Acrescentou que cabia ao BNH,
através da COHAB-SC, entidade de
cunho eminentemente popular, criadas

-

I
- aquela - pelo Presidente Marechal
Castelo Branco, e esta. pelo Governador
Ivo Silveira, atender a antiga e justa

. reivindicacão dos mineiros de Crfciuma
que, há longos: anos se bateu pela mo

rada própria e cndigna.

.tado o '.plano habitacional, que atenderá
à matricula dos filhos de operários da
ccmunidcde residencial,

O Sindicato dos Mineradores de

Carvão, reafirm�ndo seu interêsse, de
cidiu doar o terreno, entregando-o pron _

to e, com os requisitos eXÍl!ÍI.:los pelo
BNH, de quem. a COHAB/SC, é agente

.

coordenador e executor, por delegação,
Nos contatos Que mantivêmos

aduziu () Dr. lVIràtt;r - em Criciuma, é
mister consignar a �olabora�ão, valiosa
e eficiente, do Dr, Sebastião Neto Cam

pos, Diretor -Seccional, neste Estado do
Sindicato dos Mineradores em Carvão.

\,.
Perguntando se já poderia indicar

com exatidão alguma data e providên
cia inicial, respondeu-nos o Dr. Máttar,
sem' 'consultar anotações e. com a maior

.

segurança: dia 6 de julho estará, entre
'nós o Dr, Fernando Dias, da Carteira

, I
-

. das COHABs, do Banco Nacional de
Habitacão.

'

Sua Jvinda a êste Est1ado, . assentada.
.

na Guanabara, quando lá estivemos, des

Isso é o . que 'nos . preocupa e aos

ilustres, colegas de Direção na COHA13-

"SC, Gal. Hortêncio Pereira de Castro,
�:vesidente, prof. Alvaro, SAJVp. G�ntil,
Diretor' Economico Financeiro e Prof.
Ari K�rdec de Melo, Diretor de' Plane

jamento.

declarou à nossa reportagem: ,

1) - a. solução do problema habi

tacional, em Santa Catarina, está equa
clonada, no Govêrno do ilustre e dis
creto Governador Ivo Silveira;

2) _. as providências não
.

ficarão
aí. Em seguida, a CORAB-SC, (dará iní
cio de 300 unidades nesta Capital, 100

. em Blumenau e 100 em Blumenau. e

100 em Joínvílle:
3) - e a COHAB-SC está traba

lhàndo pelo progresso de nosso Estado
e pelo bem �star de seu povo, destaca ..

damente os operários, porque seus di

rigentes, inspirados nas Declarações de
Direitos Sociais, prcclamam mercê de

Deus, o tlireito de tõda. a família a llJ?rt!
habitação co�í.digna.·

.

Regressou de Criciuma o Dr. Ro
berto Máttar, Vice-Presidente da Com
panhia de Habitação' (COHAB1SC).

.
A nossa reportagem, em contato.

com êsse membro dá. Companhia, co

lheu haver sido assentado nacuela ci

dade, com o, Sindicato do� Minerad�
res de Carvão e com o Dr. RuY Hulse,
Prefeito Municipal, a construção, com

início já no próximo mês, de 50D casas

para mineiros:
h Inquerielo sôbre as dificuldades en-

'contradas, o r». lVIáttãi ó.diantou à re- ,

portagem que a COHAB/SC criacão
das. mais oportunas e felizes do Go.v'�r
nado'r Ivo Silveira, é uma realidade e

r trouxe a louvável incumbência de aren
.

der' as exigências habitacionais popuia-

Hoje, o BNH, um dos pontos altos
da administracão fE'{eral, dirigido por

-categorizada e' especializada equipe, 3
frente da nual se acham técnicos e es

tudiosr.s do problema, como os Drs.
Luiz Gonzaga do Nascimento e Si lva,"
Presidente, e Gilberto Coufal, Direto"
da Carteira das COHABs; realiza sem

alarde. uma obra cujos' resultados o

Brasil' inteiro há de aplaudir, dentro
ele mais alguns anos.

- Rematando, o Dr. Roberto Máttaf,
com o seu entusiasmo oontagiante e sua

visão segura do problema habitacional,

res.

Naquêle centro de mineração pÔ;18
sentir a permanente e' exata compreen
são das autoridades e dos trabalhado-
res.

o prefeito RuY Hulse projetcn, de
imediato, a construção de um Gruno

Escolar, no local onde vai ser implan-

\'
I

._

.', (
SacaF�olha fiulomáticD Olfnesol'

.

Frigideira Brasillon·
. Plano Espncial"
Crédito automalicp '"

Sort�io oe
um Gurgel, Karmann Shia·

n
•

ln
"

,

o (Jurgel Kdrm'dnr, Ghi6 (Um

motord1: 4 1empo' �� HP,
Retrtge1d,Ot c' d; t tQn' 2

marctld\

o S'acarrolha fiutomático Dimesol. último laneamento da VII uo nao tem rosca e
, funciona a ar comprimido, com uma Simples pressão
frigideira Brasillon • outro espetacMl�lf �ª"camenlo da VII ud gratas· ao revestimento

eSPecl�1
.

de '.ellon, irila sem \banh� ®© �g�j��: U!�o laz lumaca � nao respInga.
o

D Plano EspaCial, de Meyer· s. �.,' �. �::�@l ij�rma médita de pagamento,' Que lhe
possibilita garantir, desde já suas LiliYi�Jlll5 ®8 hm de ano. Você (em 16 meses para
�agâ'lK � a garantia dos pretos alu'ái�,
O CrMiío automático comeca no momento em Que vocé entra .na lOJa Você laz a

compra e recebe a mercadoria em casa.
o Sorleio de um Gurgel Karmann' Ghia • o, menor aufomovel dO' Brasil. Em cada

CrS 5.000 de c'ompras vBcê rec.ebe uma cautela numerada para cõncorrer ao sorteio,
,pela loteria Federál de' 3· de agôsto de 1966. '.. .

; .

..
_ :

.
,

�

:�' !2,�.j�:�_.'
,. , .,

,-I-

-.; t"

CASA ALUGA-SE ,

A rua General Nestor Passos, 26. Tratar 110 local.
'I

,

M'ISSA
JOSÉ MAYKOT

A família de José Maykot, ao transcurso do primeiro

aniversário de seu· falecimento, convida seus parentes e a;

rnígos para a missa que fará celebrar às 19 horas do -pró
xírno dia 4 de .julho, na Matriz de Nossa :':ennora de Fáti

ma,' no Estreito'.·
Pelo comparecimento. antecipadamente agradece

.

FESTI\IAl DA JUVENr ."DE
Próximo c1ia 10' de julho (domingo) com início ma-ca- .

do- para as 16 horas nos �;;:J,16es do Lifa Tenis Clube, reunião

Soci�} denominada
.

FES1?IVAL DA JUVEN'IÚDE NO CLUBE DA COLINA

.1

Promoção do Departamento Social do Lira .� Diretoria

de Relações Públicas 'do Lira' e. Ipanema Clube.
.

Organização Geral dU; Cronista Celso Parnplona.
Trajes (esportes - Reservas de mesas na portaria do

Clube no dia da festa preço Cr$ '500.

Orquestra do clube Dirigida por Aldo Gonzaga .

. Atração: será a apresentação da GAROTA FERIAS DE

JULHO DO, CLUBE DA COI.JNA·1.966, que a partir da pri
meira promoção estará em observação por uma comissão

julgadora, e no final das férias receberá balíssírno prêmio.
.

I
..

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

( I· M Ó V E I'S
COM'P<RA E VENDA

.
'

. ARISTocRATICA MANSÃO _ Na mais fina rua residencial

da cidade. com cerca dA 300 metros de área construída,
com acabemento prímorosoé Terre�o com 1000 metros qua-

drados, I f
/ \

A:Mf'LC> LOTÉ No -prol. da Osmar Cunha - - Medindo 400

metros quadrados, próximo da casa ,de Saúde São Sebas
tíão. Oito milhões meio, financiados.

EXCELENTE PREDIO COMERCIAL _ NQ centro da Ci

dade contendo no andar terreo 1 loja, e 1 consultórío trans

fórrnável em loja. Na parte superior amplo apartamento
que poderá servir para exposição; e no subsolo 'grande po

ião para depósito. Construção sólida em bom estado de

conservação: ··10 milhões nnanciados.

· TERJ?,ENO _ Terreno·na Chacara da Espanha, medindo 11

por 29 metros: 11 milhões.

CASAS C0M'PRAM·SE - Nos B,'lirros próximo ao Centro.

Ur:! até 30 milhões, uma até 20 milhões e uma até 10 mi

Ihões:'Terreno para condomínio. Dispomos de magnífico
terreno., na principal rua, para construção de prédio em .

condomínio ..Terreno rírrne, de esquina medindo 20 metros

'e�< cada. rua. Interessa associar-se.

DÉP6EÚT0. EM COQUEI�bS - Contendo dois galpões de

in'adeira, com, 50 metros quadrados, Depósito de' alvenaria
com 25:. metros, mais instalações sanitárias de alvenaría. '

,Te�t�no ;nedfndo 18 por �9 metros, com luz e agua tígados.
il4inirlação pública. Esta:::ionamento' fácil. Oito milhões.

Il'{IENSA AREA NO INTERIOR DE PAULO LOPES - Me- .

dindo.'um milhão e duzentos e setenta e sei" mil metros

quadra.dos!o-Terras bo<3.s para cultura de a'�roz, cana, bana·

na; m:úict'iaca ,ou engord.l de gado: Propriedade servida por

Péq�.H�no rio, éOIn boa estr:ada, luz e'étrica próxima. Preço
de oca.sião:· 6.milhões' com 3 de entr,'ól,da e ::1 em 36 meses. A·

ceifa·se propri�dadé em �ã,o Paulo, ou .santos.
..

TERRÊNO OU CASA VELHA _ Camma·se no Centro,
Rua :Âlva�; de�CarvaÜlO e HercíÍi.o Luz. Cc'mpra-se Terreno

rüa l3ocaiÚv� de ffente para ,'1 Baia Norte.

TERRENO NO ESTREITO _ Compra·se numa das ruas

princip�is; com n��nii:)1o ·15 metros de freate por 40 de

�Ul1çios.
J

_

.. •

J
, CÁ8.:\ ',OOMPRA·SE ._ Loca.liz8da no Estreito, Capoeiras,
Ptainb,?., Coqueiros até 10 milhões com a metade finan·

GÍà(jà..

/
,

.
.

Ml,GNIFICA VIVENDA EM CAPOE�RAS _ Casa de mate

rial com 4, qunrtos, hanheiro compl'eto, abrigd para auto·

moveI e den;ais de;::>endéncias, Terreno de 2:600 metros qua·

dr.9,dos, tendo 50 metros de' frente, inclusive peqúena ofi

cina de Alvenaria e aind.l uma casa de madeira para casei·
1'0. C('ln,�i'1'u�ão modern1'i. O'to Milhões de enr,rada e o s,"1,l-.
do em prestações mensais de 400 mil cruzeiros.

CASA Im i>!J:ADEIRA _ Eua Marcelino Si.mao; - Próximo

no. 14.0"'" r:.' B"trr.>iw en:-ú ,2 qUartos; 2 sa'as, porão habitá.
vel: 3 n:E'l6.es :3 t.re:c:ento, mil cruzeiros.

DUA3 C.ó,,:-{t\S D:8 MADEJEA PEQUENA - Vila Operária _

· Saco dos r..il""õe�. situado:! na Servi.dão Vac'.ico, que parte da
,

n1::1 C""h",dio -Perr::"1o VieIra. Preço dois rr,i1hces. Condições
de paga.rnento a. combinu.

'cASA K,{ SACO DOS I,PHYli:;� _ Sala, quarto, cozinha ba·
nheiro e v?r?-pc1C'...,._ TeT'l'c".olcl,e lf) x 30 metros _ Três mi·

lhões cento e GÍnqueTlta r:1il.
\

/
.

CASA RUA GAL. VIEln..". DA Kns" _ 3 quartos, 2 salas,
cozinha, banheiro, nos flmdob peqUrr'b (,'15\1 de madeira;

·

terreno: lO' x 18; 5 mílhõ(�ti.

Imobiliária illtacop
w %z:::a=:_'_'

DIRETOR: WALTER J..IINHARES
iWA FERNANDO MACHADO, t) - FONE 2H�
EXPEDiENTE: Das 8,30 às' 18,30 (Não fecha pa:ra almo�»
lnclusiv.e aos sabados, e feriados
Aôs do�os atende-se lrelo fone 234l
Ruá Desemba:r,ados, PedEll Silv�� o.� �31D.
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GOVERKO BÉCEBE 8BDE,
,

Foi, recebido em, audi.ênc�' �1,0 g;"� "Ivo
Silveira, na última s'exta feil�a'; 'o, ptesictente dó fmDE,
-sr. Martinho Callado .Iúnicr, ,erJx1rt;uI!oid�e, 'em que
fCn1JTl tratados assuntos ligadÓ$ � fi:'1�i(irneiítos �l
indústrias catarinenses. 'AÍ1ti�riqrmeTite'" o ckrigc:n.k!
do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo

'

Sul' conferencioú com ,0 secretário, da ,'Casa Civil.
deputado Dib Cherern.

' ,

--

, BB Pede Morafoffa Para,
'Rrodutor dó Vale
A

o diretor da Carteit� d�' c.r���o \t\�11,��a e ln-
,\1'

dustrial' I�O Banco do B:t:asil, ?r.·S��ro;��i�!lges�o- \, ii\;
rnes, enviou mensagem ÉlO chefe ,qo poder. Executivo,

Dac01mmicando, que, o' m>êlo,Jcpn.ulad6:' ao ':pre,sidente/1"
'

,

daquele esta; -elecimcnto ...bancar_Ao, ,!'lo:, S,ef'!tl'40, ,de, que '

fôsse dilatado o prazc de resgõ.te 'dos,' :ç6mllt;ol'�llSSÓS I

por que -resnondern os' prod\1,tç)J:es' cii:tâfí�iP��, �em '''Que êste edifício seja, ,0

especial os do litoral, e do ;V�e,;<�';l��i,-,e�:,fa�A?� poilto de encontro das von-
prejuízos decorrentes das,'in�hª��s�,q'l.;le " as.?om�m tades J�onstrutivas, Qu�, êle
aquelas regiões, encontra gUqr��(,has ,: ii�s '" reSii� surj_a Como clara afirmação
lamentares a 'qUe' estão, sujei'tas:'a:�': operaÇões:de dé:- do tiosiio"" amor à dêmocra
dito do Bancoêdo Brasil. ::" '\ �: '

,

'

-;':� ',::' eía, ,r�em que a vida é
tratada 'como um bem divi-

TcAºwva Con�eilr�
,

"

,

/

Na?-a -menos dó, qU!? '153 e�Petlh6S�'�efe;�1�tes'" �
eonvêni,os I"scolares ,foram aprovadQs peh ,

Tribunal -

de Contas"do 'Estqdd, ein sessãó 'réáli'±adá na 'ó'ltima
'9,üinta feír? Alcanç�m ia êÚra:de ,1 b,iÍhã-o" 35,9, m1-'
lhões 235 mil e 569 cru'zeitos, vàlot êste telati..;o 40
1:, semestre\!o coifente e:f-.ercÍcto, ga�antin�o'.a �
tuidilde do ensino I"n' ,�ran,çie húmerG;� 'e estabeleCi-
mentos do, interior c2tarincn'õ,e., _,' ,,1)

Tal apr(;v2�ão, 'al�in de' tráz'ér f'no'i:�;�s' benüfí-'
cios àos 8,S údr<,�tf'S de' S�nt:i 'Cat,ariu<>. \.�:." desmeh
til'" n(',tf(.��r yr,;r'1,h']:::<; ";11' �os"c. .Estado, ,segurH0 ólS
qUàÚ; s0I'i'''''-''(>l'.sa��;r-nto do 'gov�fuài1o:r ' Ivo Sllveib

- I
-

� !' <' > ( �'. !

suspender os COl�V�1ilios fii'ma'dós �la�,Iid:minisíraçfí:0
,

ahterio,r com est;:,beleeimento'i; :de, enS:l1Q particülares.
,,� ""-:>

MOB l�n(? C r::inté' \.,:l �

Sê-,EI�:'�c'�it-a�" ,: ,'�,;\ <

.: � \

, RJO I' 2 (o,ffi.);-_;' () deput, ..-ig, Fta;rcq
presidente' em exer9:c', ,:t!o' M:DBi.d�sse';:>Pté:p qqe. o

partido poderá Jm,r': r Ll' candidattirà do \ST. Cárvalhó
Pinto ao p'overrtO de São, P�';-ló; 'd'êsd��du,� '0, ex-�rti
;nistro d:'l 'F§l.Zr!lldà as:eite sua i�dlq�çâo ,p�� oPo,si$ã:Ó.
:J1!tip10 presidente ,ôJ ef{tin�Q,;PDc, � ,Pélrtidéi.á qué
pertenceu

..

@ sr. Carvàlho Rifi\Ío, � (j sT. Ftanco,Mon
tor6 susté:r:ta que o,MDE .'deve :pah,j_eiR�r 40s ple.itos'
indiretôs rios Estados (;ihde sej.a� 'Possivejs' CO,I1J.ppsi
ções vitorio,sas,' 'a exemplo do qu.é, aCbn'tece agorá no

Rio 9ralld� do:Sul. �'- �I .� ":?

.

,>, -', 'to; I

,ti �

;,\ 1'0 professor" Carv,alho "Pinto <'- lafir:íhou, �Ç)
'deputado ,- tem as rrlfsmas C_Cl!11tdições dI) piof!:;ssor
Cirne Lirlila., e, 'a!"'nl ele' ser uni ,nome acima ''de ,qua.l.
quer st{speiçã6; r'eune \) .apoiõ de '40�{J' a'à ,Pop,ulação
paulista":
",

, ;: ,1- ,4 I,

Japão Foi a 'Reitofl�,
Q'uando de SLÚ� �aS$3g;em pof ,FlotiàÍ+6Pohs, b sr.

Ràzlltosh,i Sà"o - Cnnsul Geral ,do ,J';;\pí).o, É'M, Pôtto
AIE'ére, estev0 em v:s:ta à Reit'o,tia d?T Univel'sida,de
Fpdt�ral de 8iJnta 'Cat�'riüa, "Se�Q0 �écebido; em au

diência e"T'lp,ci,Cll, '1"10 �éit.�t, e,ni'exêrcJcio, Professor
Roberi (J 'MUF(�c) ,ih' Lacer?a. '".'

'

"

n J""nr'?:s<>\o+ c).lJt" eh "'(wr,rno jaIJ011'i'!," se fêz àcom

panhCll" cl(�' Adido t ('\j[tlll:41 qq Coi�u�a4'o.

,são do seu destino:" As so- das liberdades públicas es

Iíêítaçõés de 'tôda� as !atitl.l· tará perdido para o Brasil,
des sociais, econtram a' se não- forem adotadas me

catarfnenses, com o início maís sensível acústica �nas didas capazes de pê-lo 'a
das obras de constl'1,l�o do casas legislativas, Estas são

\ salvo dos' que: o querem
edifício 'sede" o te�Q comum do povo. Ho- 'destruido". \

'� 'jé", quandQ os horízontes r
,

" '
.. , \ ,y'

,A PALAVRA DO '��Jt. �líticos ainda se apresén· OUTROS DADOS
NADOR tam.nevoentes, �Jgumas, p,e�

s6as já lião crêem nasobre-
O governador Ivo Silvei- vtVêl,1cia lJ_0 regíme,.« .dou

ra, no díseurs« 'que" p1�fe. iÍúcio ao\ edifício-sede' da

riu, fez uma legítima prólis;:-," :,i\SseÍnbléja Legislàtiva', de
são de fé na afirmaçâ9 d�" Sarita cati�rina, pre,so �
rltocrática do: Brásil. '

'após oonvicçõês que a�m :i
'dizer das suas aÚVidades ,Nação e ois seus altos ,diri-
como �presentante do pó-,' ge!1ies". �
vo n� Ásseinbléia �gislà.

,
tiv� e d�s medid:�s ql,le, 00-

mo seu Presi(leÍl�;, 4'ete�'
:ritinou "visando ,a cori'sir�
ção,de UIna sede CQn�
e à �ltura'do P�r:,'�
lativo.' ''', ,

,
O M1US ANTIGO DIÁlUO DE �RTA CATARINA

�;
,

Florianópolis, (Domingo), 3 de, jUIho de 1966
,

"

'ola
vernador do �stàdO,l
monstra querer realizar .êsse
velho sonho. dos depütados

:, Passando a :.itl;".r-se pÔ
,rante a Reyolu��o de 31 de

�rço,
' ,

aFrmou "sou nw

tnrálIi1ente democrata e t��
DIlô' nêle O movimento' 'da
iétit�;�f� d�s �stitui.

A, solerudade realiz6u-se ;;,::...,. ".' -

'

urif"ç:";!'!'O...., ,o '

que:W$3 P, lC;IP
, às 1(1 hóra9' de sex1a-(eira, "Guardt)i '; ver�' �Ü\. '�:das fàÍ1ias ' n�s qp�is a

na, rr..ç�. da. Bandeira, ten- cas", af.irmou G g�e�Or: Nação', ��fgUIh�va, atur
do � �es�d�nte d.a &sem-

,
Ivo Silvéir�/ "con�:ratêfe �f'J,Z ,(lindo, ilusir"es campa t.riotas

blébl,c deputàdo Lecian Slo- ,pagar a planta ','e' «, ,tlãiCÜlO � ;ôf�r�eti�ô: ('ilmJffi livre à

�'cfeitó ,um' relato bis- � de concreto. De�é;'� .ç�o, dos, �#ti-d_�lDocratits. O
tórioo , das' á'�ividades

'

do, do o s.aldo de centO' "e;-"�, , p�fijc ',� recusa continuar
polJ_er .Legislativo em nosso ciüent-ª""nillhÕes ,d� 'e�ef

. 'vendo; _"

o:, seu impul�o de

Estlf.�, ���: � "presente efa,'ta,' ros, ao' qwd se dé:v� ac�r ,$'en�lvimentista, embaraça
diii�iric;l� saudll>ção esPtkia� : a ,dolaçãoc�m;nçá��':."�o" ��' ':�I�. il�tadores de
�o' go\,'êrnado'r Iyo Silveira, c,orreitt� exercí�i,o no" rilo", ,q�alquer,líí:o�d,ênci,a, �4�o
d� àgr�deciIhento pelo em- de cem .niilhõe�, �rfaien'do'. lógica. �Ji redàllla' ó ' am

penho qúe" demonstróu, no assim o total de d�zehfÓs' �,' �iei1t�' d-e ord��n sein',o qua.l
s,?ufido 'd� solucionar o pro· cinqüenta ' mi1.hõ�s dê, 'CfU· seGio baldados 'q\Iantos es-

hlema, da sede pára aquêle 'leiros".
,., /

,t,ór,ços ,se tizere� para des-
Pl;lder, �mpimho êssé que' ,1� , vêncnh�o d�s-' difIculdades,
vem desde' que assumiu a

,

E mais ,adiari-te; ',pró_&.. ,i!tnais. Ne�hum.: de' nó�" ,
se-

PJ,'esil�êncja', rlo :Le!,!ts�tivo'1 ,��,�,�j���3:��!�<t �,;:;,,������,t� "

nho�es, :,�r"-;tf1?de vive� i'ao
.. (��:':::��-.".' ....oi:(i,.jln.,�" ?n�·�c'já.l�el ':' l>i. /' {\,

1:i!�""'I� , .. li!:! ZlJO,.,.�l�..;J�·'�e rlemo�
��..,....., ..�, PI� �-·pr�""'r.;;

� e��l1e��if\�., �t":�{ã r�/l �cett� 'o nOl�o ex-,;, ,..",:�r;J..('t .... , ,Tt!f-,� + ........l"'� f"nt11 ..

MS, e' que ago!'�, como Go· cluido dos cent1'4S de· ded- que o regime

no e a Pát'ri'a consagrada o

mais,:. precioso patrimônio
do Homem", com estas :tia
lanas' o governador Ivo
Silveira encerrou sua ora

ção na solenidade de início
'das obras do edifício s�e
\
dQ Poder Legislativo, _

'

que
contQu' com a presença das

• mais altas flutoridades fede

'rais, estadt�ail?, mun'i.cipais,
" militares 'e, 'eclesiástícás,
al�ln de dClmtados esta

'duâ� f(grande número de

.pop�'

,goverÍlador Ivo

veira, apó,s 'conhc6er de per·

t9 a delic�da / situação por
'qué pa.ssam O� mUlllclplOS

extremo,' oesJe, que .!linda
,

não p'uí1et�ín ser eletrifica·

d'os em razão de uesacôrdo
entre a CELElSC e o Con
sórcio "Intermunicipal de

Eletricidade, prometeu, dilr
Uplll solução urgente ao as

sunto. pos:so �firmar que
deqtro em breve' o fato es

tará satisfatôl"iamente re-:

solvido,'- pois, (' Chefe do

E�ecutivo irá se empenb;Jr
junto ao Go�êl1no Fe�Jeral
,ne5';e, sentido", declal'ou o

lider Ilo, Govêr'no na Assem:
bléia I.�jiÚsJativa. deputado

Sentaceíerine (ounfry CluQ
COMUNICAÇAO
- , ,"'�I

Á Diretoria do Santaeatarína, Country Glub tem, Q "'a.
::ler de eomunícar aos Seus associados, 'que já foram C(}II'
eluidas as seguintes obras e Instalações de sua séde: i

1. Nova rede hidráulica, desde a rede externa em si�
tema tri-fásico, com capacidade para '60 J\MP, a fim' di
atender a todas as dependências do clube, inclusive ilullli,
nação externa" iluminação da piscina e rúovímentação do
equipamento para tratamento de água,

'

2. Nova rêde hidráulica, desde!l." rede externa.a com
RpJ.pliação da capacidade' para atender a todas as dçpe,J;_
uencías do clube,' inclusive .para abastecímento da pisem;;;

'3. Rede de esgotos completa, com extenção para os sa.
nitários da: piscina e toílctes da boite.

,4. Rêde d,e' esgotos independente para escoamento da
água da piscina, desde ;t casa de máquinas até o mar.

5. Tubulação hidráulica com oitenta metros de extén.
.ção, p�ra abastecer o chatarís existente. ,

'

,

6. Reconstrução e ampliação do muro de vedação da
.praia com base em concreto e alvenarja, cora altura 'de
tres metros.

7. Instalaçâ� de dois chuveirós na praia.
,

8. Iluminação (primeira fase) parcial da 'parte do
bosque' qu� circunda a séde, com refletores de alta capac�
-dade, antecedidos por neguladores automáticos de volta.
gem, a fim, de permítír _;II): perfeito funcionamento das lâm.
padas a vapor de mercurio. ,

'

,
,9. Construção de cinco' pistas de concreto' par� j,ogO

de'mini-golf e 'aquisição d.e equipamento pára este jo�o, ,o
qual já se ,encontra em funcionamento.

10. Pintura exterl14l: parcial, à óleo na fachada e caia;
çÍio dos muros externos.

, • '11. Restauração da nintura interna ,e ,revestimento do
bar com papél de parede.

I

12. InstalaçãQ de aparelhol) de ilum�ação em iodas
7 as depen��ncias do Clube, incluindo os lustres de cristal / '

dos' salões sociais, lanternas d� opa)jne e lamIJiões.
,

13. Mobiliário e' tapecaria (boticlé de Jã \. para todos as

d�pcndências' do clube .. b, mobiliário constitue-se-,de D�as
autenticas ,do colonial' hrasileiro e' cópias ue esmel'aua

confecção.' ''-\
'

' ,

,

14." Obras de aMe para decoração de pal't:des (tapeç�
rias antigas). ,

_ 15.- Cobertura do grande, ferraço com extrutura de ma.

d(lirà � 'revestimento em plástico transpl!Iente.
" ,! 16t Insta�a�ão do_ sis1.e�a. de som é músiclj: no pavio
mento\ supenol"i da sed,e )}l'IDClpal:

_ um piano, !Es�e�fel"er , I
- uma eletrola, esterofônica tele$ltnken
_ cento e éin,quenta discos long·playing, I' -

.

_ um-amplificador de som de trinta Watt, com
microfone de cristal. rede 'distribuidora de som

., e sistema de auta:-falãntes. ',' - \
'

'

17: lnstálação e equipamento do bar e restaurante:�
,

-

'

dois" frigoríficos comerciais de Ç!uatro porta's
cada;

-; um congeladoz-: de: gêneros 'RrosdossiÍno
- um fogã,o a gaz de, seis bocas, tipü restaurante
_' lougas, talheres e cristais '

- equipamento' ('ompl�to para coZinha.
,

18_, Construção de dois toiletes completos:;, no pavio
mento té,rreo, para 'atendimento d:'l' huite.

, 19. 'Instalação e eqUipamento da sala d� jógos, melniJl.
do aparelQo de' televisão. I

,

, "

,.L, 20. Construcão' de apartamento, para residência dO' '

admbli�trador, �incluind.1), instalaf:ões -�anitli�l�s, W�Jpen.;,
dentes. ' �' -

,Outr,ossinl comunica que se acha em fase final de aca- '

bámerito as segv.intes obras:
21. PISCINA: Já cooduidos os serviços de escava�o;

remoçª,o do àterr(): exectlção das fôrmas, assentamento dá

�" ��ferragem e concretagem total, aguardando a cura do, COI!' 1

,creto"p�ra assentam�to dos ,azuleJos. '

,

'
'

"

,22. BANHEIROS':' dois conjuntos, incluindo sanitârios,
no 'paVimento terreo para 'atender aos frequentadores da \

piScina {fase firial). '

'

23. B(HTE: Obras ém, fa"e finlltI, no andar térreo-, para ;

insta.Iaçã,o dà mesma, cuja inauguração ,se dará '110' cor·

rente mês.
'

,

' f "o,

'Considerando o alto valoí' da tradicional" propr��dade 'f

da Agronômica, já inicialmente entregue aos associado,s,
Pllra a séde do clube, em pleno funcjonamento, e ,já acres·

ci4a Ide ,tantas benfeitorias em tão curto prazo" e cujo vW-
lôr exéede consideràvelmente o' montante arrecadadó até
o Íilomento, a Diretoria ,orgulha-se de fazer a presente
c0mUnicação, na certeza õe estar dotando a Capital do Es-
tado dé nm empreendimento tantas vêzes' exigido pela sua

eUte :'e' agora concretjzado..- ,"', ' •
, Florillnópolis, 2 de julho (de 1966

,

qúe levou o aSslmto ao co.
,

,

'

,

'h fi A DIRETQRIA
,

nhecimepto da Assembléla, '1
\

• I

A banda da Polícia, Mili
tar esteve abrii':lantando as

v , \

solenidades, executando, os

Hinos N�cional e do Esta
do, ten�o governador Ivo
_Silveira, 'simbolicamente, dà·
do início 'às obras,· colocalÍ
do a primeira pá de cimen
to na estrutura do eSta,.

,

queam�pto�

A HOMEN�GE�' NA \

ASSEMBLÉIA
...

I Às 9,30 horas, foi jnaugu
rado o retrato., "4Ô govern,a
dor lvo"Silveira, ' na Gale
ria' dos ex-Yre!"identes da,
Asse:ml)léÍa Legislativa, em

� \ '
>

,
..

ato que contou com a '-pre-
senca de grail,lc ""'mero fIe
dep�tados'; 'i&cret�rios

'

d�
Estado, auforidades' fede-

-

rais, estad�is, ciVis, milita:
, res � ';;lesi�stiC'a,8, "e I �'ljq.
'nários da4;uele Poder., ',' {'

o de<:cerramento do, �,

b:a-t9 foi
.

proced�6 péla
primeira- dama do" Estado:,
d. 'Zilda, I>ucbi SilVeira, te�

, do,- usad<l da, palavra ,o

depnf�.do' Nelson Pedrini ,e

�n �m",pnl3ll1;eado, amhós' {lro
",.;',,--• .., ;''TI�éjonados im-,
rrovlsos.

II

'Machado (ARE�A), ll� >,c, ú,l·
tima ,Jle:\.'ia f;eira. "

,
Cerno ,se 'sabe" o 'C-o�sóf-

,
,
-' �

cio -IntermunidpàJ. de 'Ele-

tricidade, 'pdr lei" ,i '" :con

cessionário,
"-

para .",a' distti
, buição de energia \ e1étrica
em diversos munidpi�s; 'do
,extremo oeste, 'te�ldo, seus

dlrig'entes se neg,:"do à co

laborar com o 'nJanó ,�e ele-
,,:trificação da CELESC ni
quela' região, plano "êss�
que já permitiu a colisim
ção da linha de )rªnsbuSsãó
da 'Us;nfl de Esperiulla até
o !i;l"n;"í'Jio d� São MigUel

, do "Ow;te,

No-;;':"�mreli.h,' o CO'lsór-,
cio �tá ,<;oh ,i�lt'er('�-W�'l fe'
dl"Till. I�ão se' ��íb�IliJo .cf'TIVI
conseguir 'um 'JHlntw ," (te 1

contacto que m,�;n�ita ',�os
mUmCI]JlOS at-ing-idos,' 'pôr
aquêle Jlórgão. serem, bene
ficiados, Del'l �,,,!,rO';a ofe"c· '

cid a 'pela CELESC. q�Ie est�

,-' pr.onta. ao fornecimento,
b�stando apeuas cont�rnar

: ;� " cll}-estão ,tia distribuição,
,_;- de acôrdo éom' os desejos
de 'suas pop�Jlações, já ma··,

ntlesta.dos' t:;lll reiteradas

,Opor:tu;nidades:'
Q, assunto foi discutido na

A:s...,'emblei� Ugisiativa \
na.

�úttiba sexta feira, tendo o

Iid'er dó Govémo promovido'
uma reunião com' o gover·
nador Ivo Silveira; para es

tudar o assunto, reunião
essa a que nos referinlos
acima.
; O governa(,lor Ivo Silvei

ra;, inte;ran1{Í·'�e, de:"ida
,

T"f"'1te !lJS' rlefalhes Qne cer:
<

'
,

,élun o de1;cado assunto,
,sentido ,a IÍeiCessida!le de
uma solneão urgente Oder

, miuOl' l�m estudO' sôbre a

:situação-. 3:nós o qlle man

te-rá iml ent.en,Umc... to .dire·
. � ".

t" com o Govêrno Federal,
, ,

viSandO' a sua normallz,ação,

,:htl�". Gonc!11ves, após reu,

ni;;;," re'l11Z�\{la 'nó Palác10

qos Despach9s., ql�e contou
"

, "I,
com a presença do Secreta·
r!:n dll, Qeste, dr. Serafim
�Uêriaso, e rlermtados Genir

, '. /'
Destn (J\UH1) c Humberto'

,�; ,-

,

atendendo aO's (,lesejns ,ex·

'pressos das_ pop'Úl,àções d�
quela rica região. O chefe
do Executivo mostrã·se' bas:
tant� otimista a respeito,
certo de, que' encontrará um

meio�que possibilitará ará-,

pida solução do assunto.
O deputado �nir Dest�,

Legislativa, após, a reuniã'I'J,
mostrava·se, satisfeito "com
a 'iniciativa do go'verpador
Ivo Silveira, "pois esta se-

',rá realmente aquela que in
teressa· aos bomens do ex�

tremo oest�, que ,não' po·
dem continuar à metgeê de
uni desmlcontro "de pontos
de viRta e que desejam ape-

,

nas 'poder' contar com os

benefícios' da energia elétri
ca, à �ua disposição através
da linha de transmissão
cdnstruida pela CELESC e

!Secretaria (lO Oeste".

•

a' 'I::�'ii

,,�
,

,

p(opagan a:,'·
'

"

_', :;.
'l

ü Prefe��o Acácio San Obr,as e; Seryiç6� Çla \ph""- 'real' intel·êss.e dos
,
ehge

Thiago está estudando a feitura: O IDr. Nilton de nheiros,-rcdovilli-ios e ae

diso,iplinação da. prop-a-' Oliveira Cunha ,irá ;parti- rOp0rtuári�s. Ao té�nino
ganda, eU1 1iôda ext�nsão cipar da VII MPv., ,re- disse que',a perfeita

.

cou

90 Município da CapitaL presentando o Prefeito secução dos' objetivos da
Como se sabe, desord<ena- A.cácio San, Thiage, 'en- ASsociação Br.a�ileira de
0amente estão pichandc) ire 4 e 8 de" julho dó c'or- pavimentação, é uma 1:\,'"pedras" muros e' 'pontos pi rente. Falando; à r'eporta- lidade ,comprova'da.

'I t,orescos da I�ha, A 'noti- gem no aeroporlo Hercí,:,'
Icia procede da Prefeitura, lia Luz ,o conheuido té,::- ECONOMIA
que 'vém recebendo, in11- rtico esclai",�eu, qu-e a ci-

"
�'

meras queixas a respeito. tada reunião anual visa; o Mais H� mil � quinhen-
\

m�lbor con1:ecimeI?-to '.dà- t�;s m�tr<i\s de tub€ls de

�9NGRESSO ,- , queles, que se dedicam a concretos já foram enter
pavimenta cão, ,':med1�te rados pela a,tual adminis
arnplós debates sôbre vá- tração llwnicipal. A rne�]í
rios temas escolhidos e de da implant(jda recente-

Com destino à Curitiba
viaJuq o Secretario de

! 7

I

,(

mente visa ,o fácil �scoa

mento das águas pluviais.
Como é do conhecimento
de todos a Prefeitura é

pIopri�tária de' uma fá
b,rica de tlibos e pedra
britada, cuja: produçã,o
,representa grande ecorno�

\ mia p>3ra a Capital do Es
\i tado, E preciso que b pú

blico seja inform<ido dês�
tes serviços, ,que a�esàr
de não aparecerem são
vitais aos floriânopplitai
nos, A declaração é de
rnu,te db Gc,bin;te do Sr·
A:;ácio s'�n 1'hia,go.

'

Ivo preside Comissão Permanenle da t
Em reunião realizada na última sexta feira 'os

integrantes da Comissão Permanente da Asse,m,l\)léiil,;
Legislativa do Estado el�erB:m por unanimidade. QS
deputados Ivo Reis Montenegro e Celso Ivan da Coso
ta 'para presídente e vicé--presidente daquela Co�s: ,

'sâo-
,

Como se sabe, él Comissão Permanente, uma daslmais importantes do Poder Legislativo, reune-se qià.
riamente durante os períodos de recesso.

"

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

f'�n1n�i..s E�etl:cas de ,SI!:nta Cafa'tina'
,

-

,�. A" ,� r�'etor f'lár:�,nópolis
COMUNICAÇãO \

A CELFSC - SETOR FLORIANOPOLIS., Cir.

munica aos 8nrs. Consu�idores e ao p(lblico em, ge
.ràl, que hoje, )1e, pprj«io dás 7,30 ás 9,30 hor,as hav'e-

- rá falta de energia elétri.�R nos setores da Capitaol r&-,,�ferl'mtes ás-rnhas ] e 2 (11,11:>;:; Cons.elheiFo Mafra, 1-Felipe ,�clu1'lidt, Praça 15 de Novembro/Anita '" G3-,
riba.ldi, Vi,,:co�C1e de Ouro Preto, Nereu Ramos" Her-
cHio' ,Luz, Bulcâo Viana e adjacências, José MI,endes, '

,

Vila, Operária, Sacó dos Limões, Costeira, Bas� Aéte�
e· Ribeirão da Ilha), para sel' -possiyel ,a reaIrDaçf.o
dps seguintes trabalhos:

1 - troca' cÍe cc\n' atos na, chave a óleo da 1inhà
1 l(\calizàcl", m, sE.i

' '

,I
2 -- trOC::l Be dois ;DOSV:s dan'ficados !lar abalL.

'roarnento de veiculo na -Rua. Cons. Mafra':

FLORlANOPOLIS, 2 DE ,JULH,O':DE .1966

CELESC SETOR FLORIANO:POLIS

'Mi'ssa de 7. Dia I
"

A família de Rudolfo Scheidemapte!, ao mesmo

temp� em que àgradece o confôrto recebido pela ir-,

reparável perda; convida .seus .amigos e pal"entes pa
ra à missa d,e 7. dia que fará celebrar em- intel1cão da
sua alma, dia 5 próxinío, 'às 19,30 horas, na 'Igreja
de Santo Antônio, à rua Padre ROlTI.-é!.

"
Missa de 7. ,O,ia

, ,
A Fábrica ele Rendas e Bordado/s HOErPcke S. A.,

cump,fu o doloroso dever -de convidar osa:rnigos e fa
nülia�es Ue seu Dirrtor-Presidente, sr. J\udolfo SCh�í
demantel, recentemente desaparecido,' paTa ,

a missa ,k1
de sétimo dia que mai1d.::ará éelebrar em intenção de �;
sua almll' no pl:óxim,o dia 5, às S horas, na Catedr�l

ly,[etl"opo/llta.n:}i:
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