
Síntese do Bv,tlim Gec:.n1ctellfo!(IglCU (1� t\" §&'Ii!H! Neto,
1'á.lLda até as �3,J.8 1l;3. (�U (ija 19 dl� agôsto de l!}ú(]

FRE)'lTE PElA: Negativo, ruassso t\l'MJ.)SJrl';[L[I,:A MI',

DIA: 1032.6 milibares; TE.MPE1ÜTURA MlmIA: 22.5" ,Cen.
tígra.doS; UMIDADE RELATIVA Ml�DIA: 73.7%; Pl:UVIO
SIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 nU11S: Negativo
Cumulus - Str3tUG - Nevoeiro Cumular - Chuvas esp'!:u·
ses - Tempo Médio: Estável.

I SiNTESE-
CAMAUA APROVOU
A Câmara Federal aproo

I
vou as emendas do Senado I

ao novuCódign Nacional do

i 'l'rànsito.,

I A matéria será agora en-

I
viada à sanção' presidencial.
Se�do o deputado Ni·

�I)lall"-'ruma, relator da co

missão especial que estuda
I) novo Código, não ouve

!U1Jdlficações essenciais na

narte técnica do projeto
original.,

L
r:EDFT"A cus!'(I-
20 ME.alõEs
M: j" de 20 milhões de

"rill1'');-O'' é;) quanto .vaí
('uStA1' ao tesouro nacional
.. ""'t,<:), da cédula individual
',n� steioôes parlamentares
,,,, n-wernbro, C0m os gastos
,'" fimmCiamentos à serem
feitos.

� denuncie é do c�e;:;uú'do
Fl'fll1CO Montara feita

on'ltem à tarde da tribuna da
�

Camara. .

'11Richa rd
.

Speck acusado
da morte I'" oito ('nfermei·
rus 111) di;\ 14 de julho 1Jlti·

mo, )111 massacre chamado

pelos jornais de O Cí'ime Ido Século, comparece
.

esta."

tarde ao Tribunal de Justi- I
ça. I

MA'1.'ADQH NO
BANCO DO";; 1l'l'·· ',""

O ::'In,""'.q ..... 'ltln .1('1 f�'_.'·(\ ...'�\ fJtJ
réu tleverá pedir para que
aponte Ulna junta de psi
quiatras l?ara coptprovar
í1ue' me est,'i t'fira da .PI)sse
de F:l!�s f;1f"'1'1� "(." .,., • .,.

J
tais, e ah�,:ando ser o ""I''!- ,

mo: il'respons�v()l peJos (Ti·}-,' .

I
Jní,S..

.

,,:

I., -

Jy.rDB IMPUGNA 'PBRACHl
O �IDB do Rio Grande do

�3ul retirou a candidatura.
do professor Cirne TAína ao

GoveT',":!O do estado e deu
entrada no 'l'RE gaucho
com pedi,do de impugnação
da' candidatura do sr. Pera·
chi Barcelos.

\

MISS U EM SÃO PÀULO
Pt'oeedente ue J\1iami c:he

gou ã,' capital pa'ulh'ta. Miss

Universo (j6. Foi rC""'I1(:io'
nada no ael'ojJ()r�o por Miss
Brasil {jG,

BOMBA MA'l'A 15 L

Vinte sete possoas mor· I

reram e 151 ficaram feridas I
([\lando explodiu uma bom- i
ba em WI1Ue, O fato ocor

reu' entre uma' grande mUl·1
tidão que tomava p'1rte nu· Ima festa de c.:aridade. !

.

I
CHEIAS PRE,JUDICAM I
PECUARIA I

I
FoI"tes chuvas inundaram:

, I

a regmo de Lagoa Mirim na i
fronteira . do Brasil com o i
Urwmav danificando mais I

� J
�

de 60 mil quilômetros qua.!
drados ,d'e terras fe�teis . .(,.>s I

prejuízps a ',pecuária sao,
elevados.

. �ILHÓEI:) l\!lAN'J'.E!M

SEGUIiANQA,

CANIHDi\:TOS

Conçalo Leite FiU10 para
senado!' e suplente. respec-
tivamente, em rcun;ão ao �el"

realizada na I"c"if1encja do

presidente da se(:çãô reeio·
nal, ::;1'. Dioni '10 Mael'afIo,

na cempenha ,

BR.ASllIA, 18 (OE) O Tribunê! SUpgríOf fle!g
torai baixou instruções relgtiygs as próximas elelçêes
,Porlamcntare$.

Determina que nenhum ,�ndidgto à postos ele-o MAIS ANTIGO DIABlO D'E SANTA G'ATABIHA
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tivos poderá . fa.z:er qualquer I despeso
eleitoral.

APALAVRk' 1"'4 RIO, 18 (OE) - O depu
tado Vieira de Mello" líder
dà oposição, re,:e)ou' que ti

partido está ínrorrnano que
cm runção da revisão �er,,1
da constituíção, o govêruo
esta l'ià cogitand o de adia r

as� clêíçõcs pl'eside,wiah' I.h'
15 de, outubro e as parla
mcutarcs de 1.í tlc novem

·hrtl.

i\" "1',-".,." t 'li) ;. \1'III:1.l1 li-

der (I" 1\1 ')!� r(1u: se rorcm
y.-... -1!1 r'('iras hJ �s i '·ll'uI4111a·

(.�f,..t;,;. o covevn» i n1111' 1 :tlf!'O

mais ,"'I'�',,'f' C· (l"'(': a ref"."ln/t
ednsfihlr-iOl}al i.ão 1lH'-'iaria
de ob.ictívo sccundárto.

C'LK"\JI)'\H'(\ ViO rC:

DEFlNJTlYO

'0 líder da oposição, sr.

Vieira Jc 1"'pl-1): voltou do
Hin com a ímoressão, í'un
daria nas conversações que

manteve nos ultímos dias
com vnr ins setores oposicio
nistas 'C afins, inclusive com

os SI'S. Carlos T acerda (' Ja
nio Ouadros, de que oca·

leudario eleitoral airula não
estaria def'lniüvurnente as-

"
�

sentado, malgrado as rclte-
l:'�""S rleclnrações etu cou

trario dc l)llt"tc,' .tlo zovcmu.I>
",

H �I'. _Vi('Íra de .1\11'10 "01·
t"'1 ',-'n,..,-"P11,"ir10 de, (lHe as

",ic"', f' {'i'"i\',,� 1'0111 data
('('1'1' 11'1'''1 I'" 'li "apr-;u (.ft�
'"...... ,,,,.; .. " el'i i li Ilil'C f as

�\. \'l--;,!��:,��F� "::,�S'J;'��}��':' ("... f:"H�U:lis.
," 111)1"11"" nr-sbi,.' O' ;':'f)\"f.·rllll tr-·

, . .,. '''-da �i.lltel·.b'�;: T'iilf,�i;,I. ('01)1
.... "... �.. �... ,� 4 I,..� • -;--1",

, •

, c!��. J�nt·: l�r!f�,l!'1 Ih: • 1;.alldlfJa,
.;:,1....

; ""d·���" !!�.;f"�,1"1;�'io.l'ln4fli·dt' .·�f�ul_hl·
fI '�. l'll··.t:t"l.l�,";d.·, iI"'�'Jll1í
r;" n t","·,t,Of,í,., "00",: 'l�('o...:t'l"t ••S

g'I)""1'1I0� t,:;t'HlllaÍs II" T"'i'-'.
o'uü-a� Clel�'ÕeS - 1)():s�in'l-
11",,01,1' .,1" ., nl'f·,j(l ... (.: I fll-
:3 dc Olllull1"o - "in",) "",1".
riam eOl�l as da tllS sU.jci. tllS
á alteraçãf).

N_!::ssa mesma Unha dc ra,

ciocinio, o sr. Vieira de 1\1e-
lo acha viavel qllc a opo:si.
tão venha a ser f"onsllltllda
nelo govcrno, sobrc a con·

O lider da bancada 111(',

delusia passou a tramnnitir
essas impressões a seus

companhciros tia direção
do MDR. 11<1ra I)I"cpará.los
para uma c"en tua] conereti.
zàeão dc�sas infoJ'lllaç.-;ies,
por enquanto colocadas aill'
da no terl'('oo da especula.
!tão - emhora o sr. Vicira
,de Melo acreditt: tê·las c'o.
lhillo' de boas foutes.

Oll�THllÇAO

Ispe�
do

esbt

Na reunião da bancada
convocatla .pai'a as 10 horas
de amanhã. a oposição 1)0-
d�rá' (adobH uma formula

\conciUi.tlÓr�a .
de

> obstrução
'parlà,ne'lla'r,

'

Serb a "ous,
,

truçãQ .!lila1.itathu·'. cm \CZ

d:, dbSl'�'ução total. lHet·ollÍ·
zarJa pclo sr. Amaral Neio,
('1)1 nonlc de um gTU)JO mai�
I";1(Iical UO ]\1DB. na sua

llluiol'Ía rOI'nl;�do por ex-

vetehisfas, i\ "obs1rução
qualita Uva", na

f

I'ei'úadc, ê
11111 l'illiativu, Ilue a astucio·
sa CLlllula do ex·'JSD lu'etcn·
,dc or(�I'eeel' jHIl'<"1. apaziguai'
os apimos mais I''\ultadus,
f :!lt ,·u f!i' 1';,. '·':�,1!i� ·i�I}.

LEÕES POR BR'

. Cvrn'ut.(· ligad.a, li }'ye(Si
.

dcncia da Jtepublica dl'fen·.f

de illl.l'aõsig'e1lteÕH:nte f) Ji('"

C0111 rev�
luciom1rio. ,seria
'incluído na ,nova Constitui·'

ç1l-O "como "ili:O!-pvsitlvo trall-t
$11 ·r:��'Sl1!�TA. ,.REs'
PAlA. r'�n�,,"'·" r rNf:tEctVEIS

Mombrus do 'Lions's Clube ela cidade de-Lajes avistarar-i-se. com I) 'Gov�r

nadar Ivo,
.. Silveir�",quanc1o .exouseram detalhes ela campanha, '

,',
I" r,'� " � :Sel; iniciada pró conclusão da BR-'282:

.'

,. ";':-
� I

�

". �)

i
�

l
I'en.iecia de- se adiar as clci·

i eões. pelo menos as propor.

1:1 eioll,'lis. O moth o que ° go·
J vemo poderia invocar. inclu

� sÍ\"c }><l1'a tentar sPllsibiJi·

j' -.:ar, a oposição, seria a vota·

�, �:ão de nova Constitlliçã,o.
� ·Para a oposieão, podel'Ílt

mUSiLli\, is (OE) -: ln, Blt.i\!-iiLIA, jS (OE) O "RIO, lS (OK) O ante � lllegar, S'eI'i!lc �]elhor parti.
tf'gnlda 1)Or 162 mmnbros COI�greliso Nacional.em sml projeto de unificação da

'!'
'�i))ar de eleições já sob ii.

das' duas C,fsas' tio 'Congre�· .

sessão de 0l1tem a noite rc- Ill'l��rid,êl�oia, social �erá e]�.: ,rigencia da nova Constitui.
80 Nàci;ll1al' est·l'1"á., re�,;lid:l : .il'ltnu, ',diversos ,,�vétos' ,prc· 'i,r�g'1U� csta, tarde, ao presl': 'tão - que dei"rogaria os
esta taJ:d�' ,mi ,,�piial:·ilá,,:We.. sidcneillis:' . d�n'te' da República pelo sr. r ltuais ato:s ,de forca, rcsta.
publiCa a 'diretoria (la M'U:13' ,

"
' .' ." ,

::_N'�I'i(',in-l�!�to 'c' E;liJ:v:a..
'

, :1 be�ccendo, na sua plcnitu.
nacional.

. ..' J" '

�c· .;, nr"'f';'\11'OU ,'o ln�üstro do J-de, a normalidade dcmo-
Vai julgar na ocasião. o gUilltc�: Vl'(l.ietü�:

.

(f"e abre Trabalheo qúe;, ii unilica- l cratica,
J'CCUl"SO intcrpôsto pClo. ao legis,lativo, O 'crédito suo ção tem por obj�tivo dar j]\IDB' da Gllanahaqi con· plementa r d� 900 m51hões nUIÍOl'es meios ao (le des-

'!t
. '

.

] d' rie cruzei.I'os l),lTa reco' I'(,JO C"",'t"'lll',Z',' r 'a "7<-eCllç,:-lQ a(].ra O lllgJ'esso aos accr ,IS- I.
� <, •. , _

•

tas no paHido com vistas de llota.ções orçamentárias. minisirativ', UCUll extender
às }lI'óxÍJnas cleições pa1")a· o qlle atltoriza a entreg,"!-- sua assistência a tôda as j
llll�ntares. .,' ans uire1ÔI'es das secreta· reg-iões do país, IO recurso !la sccção da rias da Cflmarn e Senado . Na opinião do sr. Nasci·
(;lIanahara elaborado C0111 da verba destL.,ada às IHCS' mento e Silva, o,s protestos

IIlas e \) que ,cria três ,jun· dos hancários 'não "proce
tas de conciliação e julga- dCln cm lmrte, mas e:spera
mCl�to na segunda :região da Teeeber apoio total a me·

justiça llo trabalho.. dida..

Padre Pedro Calc1efan .Baltrâo, quando pronunciava uma das suas .

,

Conferênc-ias (pág. 8).

}��À:áT,�' CHEGA tlOJE A CASTELO': "

,

RIO, ui (Ofo:) - O Servi- A ·inel�!.(il)ilítl,úl�' de va-

'ço :Naciollal de Informacões rins ('}ll"didnto,; dc', el'á sei'

está, requisitando tios 'frio f'<;!,-"wk":lh llor 'hnJ)lcs
b�miis Regionais E'eitorais, ,.imp!lv.n:tcií" 11" ,lllst'ça "'Iri.
listas completas

{
de todos t.'ll·;�' 1)\1 lHmP:lnlp :l erF<';'o

(i,< candidatos iJlsc"l'itus uara eh' nôvlI ati, ("onl','f�t1H' -tar
<:I p1eifo di'relo .de novem·, ao Ato Instit'lc1onal n." :?,'
bró, visan'(lo proccder, a U.lU regll�f"Hl0 a. �llatC.l·ia.
le.vantamento de suas ativi

dades com o fim ,de .impug.
nar a candidatura daqueles
:'fPle' ,rrrp.'1I "('onsllleroçl.os
'(.f.\· ... �}""'1'.,"·�;,l". (.,'>.;� .... �t1h·

'\ ':-';:",;," I' .. • ...... ! �1l-,,_F_
...

q{ ().
...

t-:t':�'

baÜín -ijl' �!"'''l Jo;.::-':")'<' d�· p��.. -t}l
;�il:lf1;-I'n� ,1'�'J1W(f' �!(\;'í1.!'f!I),.I'Y{J;';
'\-csultadós dél�" serão

'

I,!;I'lL'a'
lllinhados pára o M.lllisterlo
'da Justiça e Negócios lute
ri�res, para '.ls providencias
'cabivcl.s.

-_

RIO, (OE) () n�il1i'i'
tro CaJ;"los. lV.(edeÍl·os da Silo
va llllUl1ciou que ó antepro.
.kb de Constituição, clabu.
rnclq nl)l°

1

IJnH� 1Collljssão de

.h_ll"·st}lS. srní l'lltrcgul' 110'

.i., á'i ](i (' ::0, ;H'l lJl'l's;dr-l1te
da H('!)ublica. '1\ su'enidade.
11(' Palaeio das Lál'anjnil'<ls.
dcverão comwir('r"l'!' os .iII:
ristas LI''')" Cal'neito. Oro
zimbo �l)l1atq e 'fcmistu·
C'les Cavalcanti, autores do

, tralJal'ho.
O. ank"projeto. dl'l)l)is!le

I'evist,o pel(l ('hde rio gONe.r
no. q�le JJO{if""í, introduzir
alg-umas modlricações jul
gad�s ne.(:.essal'ias,. será )

eu,

/ClllllÍlthl'do aos hdel'cs da

ARENA, 11" C'lllml'a e 110 Se·

)1,'do. quando uma

são de .juristas do

comis·

particlo.
governif'Ílt o examinará,
ajll"esentando sugestões. No·

vamente d posse do traba·

llílJ, o Ilresidenie o enc<l'lli

nhará, em setembro, ás li-

,l" .... ",.. ,,; ,!Ir lWlJH e da ARE·
NA 'no CPi1�IT"<;O <;:,j ,f'"''''

essa tnmtitação sení redig�,
do o texto final do antepru· ,

jeto de Constituição, que
será encal11.!Jlllado· ao Lel,';'s,
l1'-U'." (I. para discussão e vo·

1ae[í0. 110 dia J6- de uovem

pro.

o j)1"f)fcssol' J�e"y Carnei·
ro con[irm()u que o novo

texto ('(lnstitucional telll um
Clu'atl'l' Ilbcl'al. conservando

park fIos diretos c garan·
'tias individuai." da Carta de
1!116 (' o sistelllf )l1"Ct'iiden·
eiaJi"t:1, de l!'o\'erllo. Por ou·

tro lado, incoI'1Jonrá dislw
sieões das emcadas consti·

tucionais' em vigor e de

Atos Tnstitucionais e Com·

p!!'D)t'1l l''''es baLxados pelo
mareclml Castelo Branco,
,como prazos para tramita·
rão ll"dslativa c cOlllJleten
cia privativa tio Exccutivo

,

sitócio '

e teria. 'i'O objetivo
lk illln('.fl'r de1'inHhallJente
fl\H: cidadãos i;1(Üciados em

P'''f'' se (,;JIldi�liltt'tn a caro

f;;""�' r-'('!iyos.
Oul r('s . !';I·'I'·'llIS. "" >(�".

tantu. delende": a i" ..." O!'
1)111' si.ntlll('S instnl"iks, â
J!.stiç.a Elf'i toraI sel"'d;(.J .u.(i·
"kl1 tr':" jlal1:l' hll}>euír cantij·
d�tllras �I(' 0í\raft'r a,nti·rc"o�

de propor l1�a,têrias o,rça·,
lnpptarhl: � �,

O tr'h'liho do's ,ím'lstlls
fixn. ;lin''''. :; 'l"li·i.Uadl' dc

vc'-lcimentos .({nl rI' (I I'''ll(�í(l.
nalismo do.s'- três

o

Pód(�res, a

�'I'ahlidade do c..):i,'rcícip <lo','
mandato dc ,,,'/crcailor c a.

p�oibição de: de1Jl;tados 'es
taduais 'Jlc'_:ce�ler('lU '.' sU,hsi.
!lios Stll}el'ioJ'es aos doi te·
(!crais.

(o) n\ini"tru (';1I'los Medei·
ros da Silva l"l'it!'HIU ou!' U

lrÓn'I'IHI não está· cogitando
rlf' e<;{alw'ccct· qualquer I'c·

rri'''e especial na I'a a triulli·
I, \.

t'lf'ão do ant\cproJeto de
COllstituif'ão. FIe será envia
do ao Congresso. aconrpa·
nhado 'de 11le.Fan·"m. 1>arl1

sllhJl1r'teN'f' li (lif'cnssão e

'votação .
dentr� dos crité

rios vi!!,entes ]l<W<! o anda.

l)lent� de materias constitu
cionais.

P.ADRES DENUNCIA,H CAMPANHA DE
r�" 'JJ1UAS CONTRA D,_ HELDEB

t!'!'o\"U� U testm.mmlw Úq,_
!!u�sa p!'e�e!!çeJ< pa:re !t:! tfJ�

,

( Em sessãu sem oradun's,
o S(;!1ac1o voto:] onLem

'

di. SAO 1'/\ TI LO (nF \ - �)[..
. . '('cl';lote':i de São Paulo. di·versos pm'Jctw,' d� �ni.ciati, I ,.

va do Executivo, na pUil '"u1!!a�am ontelll um manl'

Il1a.lOna abn.nrlo crér1it os es" fl'�tl) f'l) ql!e expreSS;lI11 SW.1.

.peci.'J!s a Órgãos do gover. ��Ii(!arit;(!ade aos bjsp�!:i; d(l
no, d\!st2cançlo-se o que Nordeste e d�llunci�nl, a
concedE' sete bil)lõef; de c"u- I "torpe campan�lU �e inju· h1i .. a�l'avos 'S(' façam con·

I J'I'as con'l'-' o à"ccbls"o de tnl os ((III: condenam "to·zeiros ao D'epd rtan�en t f) Fc·: . <, • (

�."
y

deral de Seguranca, Publica :" .. ;OJ1I1da � ReCIfe.

para a cnação e cusFe'o dc : () (Iof'ument(l, q"l: :iá ("1111·

, seus órgãos nos ESLaQOb.1 1,."" Ill'ltelll Cf)ll1 !li) a!isina.·
• '

! 11!["'" dit'igido ",'os nossos ri�Jis. s(·ija 11>IS )}r('ssõps cxcr·

A I :",,';;ns hi"IIUS
. 'do Nonles· cid" ... ('onlp, 0'\ on6íos fIe

Iii i(;·. Ih� iuki:llõllellte ,,1Ie "as ("<lS�!', sl'ia lPS i.nulueras
�

t d' ul<Y'\ 11'''lI'''!'I'I's�ões iI!; leis iraha·A ARENA de Sel'úllc Iw,! ll!'e.s"(H'� CflJI ra a IV.,." •

i -,' I ' ex Ih;sh,,, t: ill.l c�taLlJto da ter·111010gou outelll as cltxJlli. ('ao ue «(I('lllllClhU UIJli ._. 'J

I ,]')ré.'Ssa a vossa llast'ural so- w:'daturas do ex·govel'ludor �
Leandro Maciel e do sr. I Jidtude para com os Vl'o·

. () 11l�'lül\'stf) diz. mais
ble11las dessa região e a ;ullilnte. que ",'ossa declara·

campanha de infamias con- eão é 11"101 i'firmação de vi
tnt o arcebispo de Olinda e g'oroso signiticado "pastoral,
Recife impfit'111. "nossa Que com des,lssomhl'o, a

cOl1sciencia de' sacerdotes, ti 'mlllcia as cldgencia!; do,
indcelim\\-cl deve.- dc ira- Ev1tl1!!'clI\fI Ilat'a a sit!lJ:If,:ão'

11lunhão de irmãos 110 Cris
to. asstl�llir taml)em os, a·

gmvos que "1)1; são feitos."
COI)'Sj�lel'a;110S profunda-

mentc inqukta'ltes - 11)"OS'
set.'llC o documento - que

(jn<; as ill'IlStiC:lS cometidas
(';111(1'" a classe trahalhado·

)"1. se iam el11 questões sala-

I'.'IIII:J'(; f 'I ti!.). NOl'W:.blte h!'a�l"
!5!!U � �e'!!! t�eel"va.s O!l l'ea·

tl'ições. fazemos nosso o do
cumento": E conclui. o ma·

niJestÜ':
"Decidimos, por isso" tra

zer·no� 11 110ssa mai<; ca.loro
sa e l"'aiernal solidariedade
e dizer·vos que:
"Nas })I'cssõe:;. exel'cidas

COlJtra a divulgação do Do-
CUme)ll\] dos mspos do Nor·
Iksti· dll Brasil, vemos into
lel';l 'TI' a to qll'� tiraniza a

f'f'�n�('icpeia
lihenlades

n'ligiof1a ê as

hllll.lapas: 2" 113

t"I"I'.' (:a 1111l,1111. \ (1(, in i··'1·;�lS
"OIlLI'll O ill'eehislJO do Olin·
Ih e "c('i!'I), p�n10iS os iura·
1111'S desígnios de quanto se

(!l''iesll'�J"alll de colocar a

I!D'e,ja a sCl'vico de privile·
gios QUr.: a ]lun�za evangelj.
(." denullci;l. Aos que tirani·
zam. o nosso mais ,rivo l'�.

lH;dío. i\ vo�. o tr:stC!lItJ!llltl

!

, '

Ci':Jl11 Os oll';idos a1"-"1"'-'" ,'e, :�".< � 1" n.···�� ::'�'''l'lareCialD às
<

:'pulestras 'do P-&dre Beltrã:ü (pág. 8)

,'.

Comissão' 110
.

. '. �

MDtfJillga
PAREDE

'Copg'r:esso rejeita Caslelo f'ecebe'
\ vetos e: mantem

projetos
projeto Q'ue.
unifica IAPs

h,\S� noiS csiatutos

miação encal'ecc

ção das' jnscri�óes
cerdi<;tas.

lia agre·
a anu]'l·
dos la·

I,.i 4'cif4l.".\.0__ '-'_oJ,-".

Govêrno não 'muda
nolílica como

emuresai'io que'r
1110,: lS' (OE) ;:. O .I;o\'er·

nu uãn 1lludará> '" diretriz
lI" ,;olítiCl1 ec.(:)l:�olljieo.nJlan.
'�1:i;'" l' nãAl' [,l.t't:'I!lerá .'

�

r"':II"!-rt(� Hí� ��rtl"I,,Jt"i
-.

'��1 vind
t;ôes llo�lctJ1b",���li'io".

" ":��" �'7' , ��
�x'-Ikc!nnll'âo 'do ministro

GOl�y�hl' d'ê BulhO,· ... , elll Ifts·
. ,\ '

posta, aos 'J'C[)l'csel1táutes
lia, [lHlustl'ia, comércio l'

lJan(;os <In plIís que lhe cu'

iJ'eganull dOCUlllento con·

tendo sevcl'l\S el"itic"'s II

atual ,IÍJlha 11OIiti!'0�eeollümi,
'�� , A!u!.!tJ.1u relu g�'Cr!H!.

" '.
. �,

Brasil.
desilude
C�l"ne
)'OIt'.I'O Auxam. lo (()E)

O jll:v(el:isol' Ci I"lle LÍt}la re-

1l1111cioll li sua c·.udidaturu
an goll\ 1;1'11(' 11o fi io (;l''',<lrle
tio SlIl? <J pCliullo pelo l\'}DU U. "/
Illl'llIh"Í>1oó ,ta ;\fí'(':NA 'g:;ú)·'
ell;l. Justificou ,.su·" ujiiólle
com' a tnlJUCS .' ao gQ;,'eJ,'llo
f'ederal ali qual acus,� de
ter ;lIliq_uHa.do li autonomia'
d'),� Estados il11pondo can-

di(htos quc deseja. .,

Frisou dl'llois llUe nào lui
,f"h'�'ãu para o HI'lISil. se·

tltiu cOlllc\,ar a lereI tudu u

"�;�'
() prazo ilar/ '0 I'

meuto que sc encerraria (Lh
15 último foi lll"Ol"'O!!"tll)
até o llia de Iwje sem qual.·

. !llH'J'. l)eualidaLlI'.
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A USAID Acentua
.

.
.

ã Assistência
em E d'··

\,;, ".
", >.'

,ücaçâó, 'e Aliment,o�Saúde
WASHINGTON OE - William S.

Gaud, recentem�nte' nomeado Adminss
trador da Agência Norte-Amer-icana ps.
1'a o Desenvolvimento' Internacional ..

(USAID): declarou que ,;\S Estados '0-
nidos continuarào concentrados em. .,

SeuS .progtamas de ajuda ao extezior,
nos campos da saúde, educação e !'lli-

,
'

mentos.:
.

[cm sua primeira entrevieta conce

cl;rla à impren."a, desele. que assumiu o

!

seu novo cargo, quarta-feira última, de
clareu o sr' Gaud que 'o maior problema
a que hoje faz frente o mundo é o dos
alimentos ,

Observou que, 'na guerra contra a

fome, deve buscar-se um equilíbrio en--'
1)'e a produção e o consumo de alimen
t.ost,- t:

O" novo Administrac1�i, iniciou sua

entrevista com o que qUa1iflC01.1 de .íis

cl1�são eJos plAf1os." e polítiya da USAID,

Defendeu o sr. Gaud maior partici
pação do setor privado norte-amel"ica-'
no nos programas de ajuda, melhcr co

ordenação com Os outros países que ..

'

prestam ajuda por meio de consórcios,
grupos consultivos e ouLrOs métodos e

utílizac'éo de programas e projetes d:;
assistência regional.

I .'

: As duas 'tarefas principais' da ..
:'

USAID � continuou o si", Gaud - :;ão
continuar melhorando o. programa e ten

:\

1a1' aumentar a. cOl11preéÍ1são pública
,d�sse programa. I

•

Em síntese - disse -

. Os Estados
Un ',;j05 es:�o procurando ajudar o pn
vo elos países em dcsenvolvíroento a so

lucionar os seUs nróprios p:roblen1as, "

'Acreditamos em, 'qu� isso -é d.e nosso
. próprio interêsse e, o aue é ainda mais
,jmportànte, é a melhor forma ele fa>?:ê
lo. \

.,
,

Ir
--.---

.,'
"

.'"
"

-; "

.':.,.-.:
"

�'>:'.'

�:
c

.' ..

"0
'

0''':
.l

'Z"E'
.

IR··
..

0';'
"

S'"'.
!:' .

,

}'
".

11'
\ "r.,

•

.

_,' .•
'. -, � �"'"

'

.. ��. .' .,'
.

" r �
/,

.

".,
-'

"

, ,--". .'. O'f ,'"
"

. .
-,

�. . � ...�,
.

;

. . \. .
'''0''

. ,

. '",,'
"

,
,

.:r- ...

iii

É TUDO QUE A" SENH:O'RA P'RECISA
PA'RA: PAGAR 'A'ENTRADA DE ..t;JM'
F GÃ,Q À,'G'

'

M
'

,..:., "

.
'

,

. 'IY,\E'I""RI'" 1+....
"

,

" ,�, � 1,. -.;

t.,
{ -

" \ ). '\
.

,

•

#' , �

; �,

..

\.

.

,

" t;;�,,,
�1/f

....
Só dói5Dois cruzeiro$

cruzeiros! o' resto,.

mir de vista!:Diá'ri1l.mente, em q u a I q'u'e r

.
fdás Lojas Pereira Oliveira,'
vá saborear deliciosos boli·
�hbS d� frigideira, feitos por·
cozinheira de verdade.

.

As melhores marcas. de

fogões com quatro bocas

amplo fôrno, estufa, esrnal-__
tados cdloridos ou bí-ancos
'.

.

f;

/
.

fi ..

C'::C)fTi 2 c;r-uzeiro�), a."

senhora .recÉ3be"o
I

fogãO
-

que, es('(other
instalado em sua ca- "

I
Y

,,_'t
e a pontual entrega automá

tica.
,.-

S=\. C ')r-'�C.L, �L, 1 i
\

!:.)OtijÕEJS e

qt.Jota .,., E
,

f

ainda ganí.')éJ� dE? f:_X'e-

sente, um::') utilíss.ima
I

\ .

garraJa T8rrnnca
j'

I

, I,

,
.

Tudo isso" q Senhor-�:.. v';1i

pagar do- jêHo que quiz{,-:�r e
.I

qua:.I�.d'p puder. . r:;nas vai:

covnprar já, e-rn

-
,

. 1

,

t

l'
/

'. .

(Tudo para" (:) "ar rnoder,no)
'.

\

2 Cft:,UZUROS DE ENTRADA E HA,OA MaiS, - Hão PEltCA TEMP"O -, COMPRE

\ .1

! ,;1',

F'lorian,ópolis, 19-8-66

.. I

: �
.

.

Acontecimen tos
Sociais
ZURY MACHADO

.j
I,

"Chá elas Azaléias': A tarde de: elegância e cari
dade, 'que acontecerá' .ainda �s.te mês denominada
'Chá_,das .Azaléias", senrlo a T�l;da em favor' do Ec1u
candário, Santa Catarina, terá como Petronesees, as

. Exrnas, Senhoras: Di- Zilda" Silveira Primeira.Dama
eLo' Estado e D. Edi San Thiago' Primeira, bfll�a da
Cidade.

- x x x x x- ,

:�

Na singela capela � do Divino ;Esi)]rito S:ant�, d'fa
3 próximo às 17 horas, dal'-se-;.'L. a 'ee.timÔnla do: casa
rnento de Shéila da ÇoS/�.com o IJ.t, Delrnar Cerviei
ri - Os convidados SeI'34i}, tecePciona.dos nos salões
(!ro. Sarttaéa.na,tiíül COunt:tY Club. t. .'.�.p,il.�./

- x x x· x x-

K�tá em attv�dade: SO setor de Turismo da Prefei
tnr� MtJ'liliiejfpa� d� FJtotian<)polis, pata os festejOs' do
Catm.avi1'l 1'�6;'7..· Logo ';maiS às 10,30 hora", ria Pr'éreitu
ra_feá1izàtcse-á a primeira. .reunião sôbreio ·aconte(:i
melilta.:

- x x' x x. x-

o €:o!rü"eêi,d;o fotógrafo'! ';An,acleto", ainda este mes
IT� aeropóJr" o .do :aio de Jãnéiro, fará .exposiçáo de be

Iíssi'l'17às fotografias. dos."n1:a.is, pitorescos- recantos :le
nossa . irhá .. '

. , ,

I '

l_'_"! >'.;:-;. "'.

'. �,O 'lilildG ves:üd:O!, de galâ" �ue a s�a;e Ver'� C3'll1ÔO
S'O -lÍ$oU l'1�,Bqâ.le: 13:tâtl,eo, éstá sendo, assunto em socie

di{,1í�,:.P ,nilei'il'liJO �oí c@;níee�iona.do: pelo .c- costureiro
"Lénzí" :

, .. :

,
� : ! ';

,'; -- x �X:, X: x'x-
,

.,;. )"':: " ',.\';;,;,.:",.i
.' $éiUll.do�iM�i:m9u. o' m&ié6: {:lá cantQra 'NeÜe'

lVI�nà" na,'prQximâ semé!iÍ4i', já Péderá: if. cantora dar
sel.Í shaW no 'Sàntacatarina ê0ÚTitfy Clúb.

-X'X x x 'x-

Elemento sligadQs ao setor Turismo, ela Pref�jtU
rft de .Floria:n'ópolis, estão' e1n atividaqes, para a jus
ta campanha da limpez�' da ci-dac\e.

.

I,
, \

. I: .

:B'alanclo em vestielo de gala, foi assunto' bq.stal1�e'
();)mo,itado, 'aI i'ás, elesf;�\T')!'àv2IYHe]lte os vest�do�' CUi'·
tcs :i1a: noite. do "Baile Bra:n20", Acredi'·am.os,que na,

p"óx:IJ1a noite de gala., os vestidas, curtos"sejam supe-
rados.

"
,',

'. �

_·x l' x :* x

;-,

: Uma prE'Sqwa de ,alta classe. na espJ.êl',;:lida, noite
do 'Baile Brari'co�' e'l'a,a S1"�, ,Francisco' Grilo (Anita,) .

.,
. .

.

, � '._ ," 'r.'
.

I
•

.
•

'.Eleg'a,ntíssinia _n;uHl vesti<Jo em zibeline 'branco borda
, do ;'etn óur:o.·'

.'

.'--x Xi X.x x·�.·
"

"l �

,Am�.nhà 'no Teatro i'.)varo de- Carvalho, ; 'Sb.ow
de Vanguar::la', ,produção, e direçã.o, de l\'Iaüro AH10-
rim·. '. t';

xx x

)

. ' Domingo }1,()' Cb.be ;:la Cohna (Lira 'Penis,) I.
RCOil

"

tec.erá tatde dâ!l.c;ante, � come o' ap'l:.=nJd�c1o EC$tivar da
Juve:htude' "

-,- x x x. x x -'

;,

, v ,

Viaj,anelo llOje pará Cüi,itiba, onde v�o passai" o

fim ele sell1:JiJ.a,· o sr, e a Sra, Cesar Raro,,Os (LucY),.
,1'eteza e :LaYre GOmes, em, seu bonito apartamento;'

: logO maiS ,recebe-m o .ca:"al Hél.tnos l)a,ra um jantar.
\.

"

.�
X X X X x-

.

("

.\

lVLiss Santa CaV,r'néCl, nr>l sua visi.ta C)f:i.�ial a noS-

si! cidade, foi homEl1ag,.;:Jlê18. :0131a:s loj8.S: SlrQermod'aS
'C;l.lctia ·da:s. Sedas, Ravcn,ét Calçados, CasaBahna e

lVlagnihe .Oscar: G1aucia Zilnermimn, 8. l1)8.lS b�lacà
tarinel1se, .também visitol). a Fábrica cl"'; Hef1c'éJs e Bm
c1&dos Hoepeke, onde foi hQme;wgeaê,a.· \<,

;._ x x .. x·' x x_O
"

,

N'� C,,"\('" ,'" .J',:)'".'" :í":'rtl'iTl,EnS'C di'a"·3.'.pni�imo
Don;,!� ",,'" ç'� '\;",

". '.. _,'" ·n 1 bra, 2. ç.f:':rim�nj,a. do cá

s�rnenlo {L' \::?;'·.-n T�'ç' .1� T�lJZ ..COrll 8. s-rta O.::;'nelda
Be"ttolli. Os

I COj�TOS I'('C·::bCTâÕ CU111-_!lrimeutos "na Ca

peIa.
x x x x-,

No 'RiO está em atividad08 () C(;'ntro Catarin'ense
lpara a rEaliz2Ção da l1W\,:-:occ!lrada fcsf<;J. da Cerveja.

t

J
.
I

Ql.lat"·a-fc,j],él ..
() s''" L, ,,�,. ,. f�, 9"';netti num bem

8.e·201';11o apa<rian,rllf.-., ;,,, c'.,�ç""::t �r)- �0,�'8.nha, foi �e

cehido par; um ·j.anfi'l'r.
.

,
,

,
.

,P \
� x x

:l'l:>ens�mttnto. �.o, (ria:.' iI.' (hio '(ia C/!'()CI�('"J.,/:t read.o e

. não "/nétta.. coisa. algtL:7hc(; .

�,_.,.,.�="'=�--�-'--�
I, 'j

_..___�� •__ .• .ffl.-r'_�-'''' ."J.

i,
(

\ ,,+l�. \
)

LiT \. <.rl(}.f;6 "

lkULE' niE�iil:lO
Cotrt aPrtlsentaÇ,[Í)C das be��tarlte1:l.
Ó.RQuESTRt\ DE W,UDIR ,CAlA."t1ON "

.

.

Já estão, abett.'ls as l.iiscriç;ões. pa�. a,s deb,utante:)
na Secretaria do clube: das 9,001 as h,oo hotas e. das 14,oe�.

.

".' " 7hol"í,lt$ àS. 17,,00 b;ora$ ,
,

A órgaruza:�o do baile estará a cargo do 'Cronista. SD�

dal CELSO. PAJm>LONA
. ';j

,João José l"1a.chado = SEc;R�T,Y.\lQJ,.Gr-�.i J.
�

-
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As Montanhas
Crescem
Moscou - APN - Orbe

press
- Há nas montanhas

de pamrr - A'sia Central �

o famo�o "Vale da Morte".

platô onde até no verão faz

uni frio intenso, tanto que

ali não pôdern viver animais,
exeJuinclo··se o homem. Pois

bem, nesse lugar os' arqueo

logos encontraram um acam

pamento de homens primiti
vos, constante de fogueiras
e árvores, que boje crescem

multo ãbaixo cI.. as faldas' dos'
montes.

1fT' P d"rem' aga:·or
Nos Cinemas
Soviéticos "-

Moscou· - !iPN - Orbe·

Presse - Em seis gr"lndes
cinemas moscovitas· estão

sendo 'exlbfáo Ia conhecida
, películà bràsileira "'Assalto

ao trem pagador". 'O filme

foi dublado' em msso no:::

esrudios "Mosfilm",

Tratores. Soviétj
cos na Illdia .

NOVA DELHI, APN -

Orbe-Press) Nada menos de

12 mil trat0res soviéticos es·

tão sendo empr-egados nos

trabalhos do c'1rnpo e nas

granjas, da India. No país
estão s�ndo construidas,
presentemente, mais de 40

empr�sas com o concurso e·

conômico da União Soviéti·

ca,

);

'CINEMAS
CENTRO
SÃO JOst

\.

à.s 3 e 3 11s.

lVlarlon Brando
e111

QUANDQ IRMAOS SE
DEFRONTAM.

T�nicolor
Censura até anos

RITZ
às 5 hs.

Matlon Brando
"

elU

QUANDO IRMÃOS SE
DEFRONTAM,

Tecnicolor ,

Censura até .... anos

às 20 hs.
"SHOW MusicAL"

apresentando:
ANISIO SILVA

YARA LEX
CARLOS MA'Y"A

SILVERY BOYS
e

GORDURINHA
O Homem de RaciocíniO

à Jato
Censura: até 14 anOs

ROXY
às' 4 e 3 11s,

Van Johnson
Janet Leigh

eln "

ESPOSAS E AMANTES
Censura até 14 anos

B,AIRROS'
, ESTRl':ITO
GLÓRIA "

às 5 e 8 hs.

J{obert Mundar
Merced�s Alonso

elU

O FTLHO DE
JESSE JAMES

Tota1Scope
FastmanColor

Censura até 14 anos

ItlPEIIO
à,s 8 hs.

Sean Connery
C"-rina Lo!lobrigi,da

-em-

A MULHER DE PALHA

Tecnieolo1'
Censma a1é 18 anos

RAJÁ
g(hs.

'

Chacrmba
Costinha

em
,

007 1/2 NO CÀRNAVAL
Censura: até 5 anos

1\. ;.r

I·

Rádiografia
de Tio Sam

da

I I I

Washíngton, D.C. , 2 (Por Adão
1VIiranda )

As reuniões de hoje -:- 2 de agostr
de 1966 -, COl'Il líderes sindicais, norte
á'medcunos, foram realizados na Sede
magestose e bem org:mizada da AFL
CIO, que, cama sabem; é onde tem i:>:'
do Os encontros com os bolsistas 'brasi
leiros, em riúrneró de 26, entre comer

ciários e industriáriQs, a convite da
AID e do Departamento de Estado do
.Governo Americano.

.

Foi um ,-:Ha de trabalho intensivo
que, com o calor, apesar do ar condicio
nado,

.
se. tornou exaustivo, mas que,' a

pesar clisSo, todos muito se ,aprbveita
ram cj.as belíssilTlas aulas proferidas por
verdadeiros mestres da matéria.

A-' p'l'imeira i.conferência, proferida
par M1'. Tom E ..Robles, que outras on
ümí realizou, �ersou hoje- sôbre o tema

.

"Trabalho Internacional dfl. AID.
.

_

,O conferencista fez l�nga expo.si
çao sôbre o sindicalismo no l\%mdo, es

pecialrnente 'o vinculado as organizacõ0s
sillcE_caiS nOrte-amerlcanos, através 'da
AFL-CIO, Ç,RIT, CIOSI" AID, etc. Re
lat;varpel'l.te

.

ao Brasil, disse' êle 'que :.'l

é'ç?o benéfiCR d9,çse inter,câmbio que 'c
xis'.e com OS sindicatos, está sendo
nor deste do nC?s,so paí" alvo de um pro
grama de ajuda, através organizaÇão ele
CÔOD81',at'VaS 'de COl1,;umo, C8n1.rOS So
ciai<1, e outros ll1eio sde colaboração eEe
tiv.a. O pro,gral;la dessa. ajuda tem cus

tado aos E.U.A. 100 mil dólares e qw�,
em 1966�"_ 48 mil serão entregues p:lra
êSse trabalho. DisSe Mr. Robles, e�n ,.

meio' às Sl1a� considerações, que muito
dinheiro tem) sido perdido no Brasil .'

com a inflação deSSes anos mas que
.

2-

So não chega a afetar a execucão do
programa de colaboração entre os sindi
ca+oS.

"---._
A POLITICA E. Os SINDICATOS

TemR' qllP polarizou a atenção elos
bn}sjc'tas bra�;le;rn" e (111e nrovncou. Dor
VP7PS. <:1(.>}.)a1:ps 8cR1nrac1n" ,-ôDnt.ro �rl'1.
111a'(W orel"Tn � ch'ro. foi dpsen\Tnlv'çlo
por lVfr. J\L PAPKi\N. o C!uflL c1UraT\1'e
,.:]'1as' ·ho1'as Rnroxi""a-da'uentp_- se> "(',1-

no') r1-s�mha""'çac1amente, ela 'Politica
nos S.i1l'c1' catns ".

Ent'2n. c}ip9'<>m0S a 'COl'c}UsãO rlp
..

'

�que, ao contrária (J� Brasil, n,'" "',,--1;P·�
tns 'lim-lam à plpicão d€ c�ndidatos à
prl�ç;rlência ela Re:oública, ",-o. Senado e

à 'Câmara, elos De.putados, Governado-

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

tiNE 'RONDA\
UM 50-PECADO' (une Peau Pau

ce) - CRITICA. '
.....

,

Digno rep'resen>ante do veTCladeiro
cinem<.l,' na França, François TruffaUi
'llOS apresenta -agora mais mha de suaS

obr'ás, 'Um Só' Pec2do", tendo no elen-
co a bela F1'ancoise Dorlec.

Logo na inÍci; do filme, Nlovimel1-
tando-se COU1 rapidez a -câmera (na ..

mão) ,c[/-ptavà, o ambiente de inttanqul1i
dade reinante naquela família, numa

ar..tecipação do que pOderia $er o seu d8
senrolar.

Pierre, personagem central, num

a�ião que c levava a Portugal, vê pela
primeira vez él, aeromoça que daria a

suà viiÍa um rW110 diferente.
Encont'rou nest.a bela jovem (fran

çoise Dorlec) uma nova esperanÇa, úm
hOrizOnte que se abria após quinze a

nos de um casamento que não chegou a

ser o ideal. �/".,
"

Agora, erél. a mociel,de que de novo

lhe aparecia transbordante de beleza,
cDnvidanelo�o a desfrutar dos Seus pra
zereS.

Ela, apesar e tôda a sua Juventude
Ijá tivera tido várias experiências desa

gradáveis e viu neste homem aO mesmO

tempo que um amor' desesperante, u

ma proteção, uma sincet:idade as quais
não encontrara anteriormente,

Assim, 'é que pa�sam a manter ,:'
constantes encontros, dormirem juntos
viajarem sozinhos, já começanlo naque
le país distante de �ma .pátria.

Sente-se a fôrca deste amar. já na
,

telegrama em que 'não chegou a enviar

a ela. anele di:úa que n!ão poder; a vi. v',']:

sem �la; auando ela o leva para pqS�ar
a noite nô a!,ar"amento.,

Truffaut construiu tudo dentro de

U11,a atrnosfe·a e de personagens rea;;,;,
- , ',.'

,I11Jlna tr�lnsmissaó que cOlnunlca o ex-

,peétador aos acdntecim el1 tos.

N.ota-se, por exemplo, a anSjeda�le

de Pierre por encontrar-se ·com a jovem
e tEmdo' a sen lado a prpsenÇa daquele
homem ,que f.alava todo instante,. , . ,

j'r'011.<;n):>1l1[l"r1(' nqra nós 'a própria 11'ri

tacão do él"I";da.
,

Sua v:da cnn;H9'a1 torllél-se oior. A

l'l�ln\"r descobre '11JYla mentir;') sua. co

)P€,pa o desentenl:lmeTito e vel:n a se;:>a
.ração.

Esta sepai',açãó serja a soluÇão para

aquele grande amor. Mas, quando des
cia as escií1.a:s que davam para o quar-

I, '

Terra

res e etc. etc. E eSsa ajuda vai desde
o financiamento da campanha à franca
posição e atuacão efetiva dos trab�lha
dOreS . .200 mi111ões de dólares - imagi
nem os sindicalizados de Santa Catari
na, isso trocado em cruzeiros! -- ' São
gastas nessas campanhas. Por isso 03

Sindicatos são verdadeira Forca nos :Gs'
tados Unidos da América (10 Norte. por
isSO Sindicalismo, aqui, é· assunto tão
e tão sério que Se 'r�n.forG1'l em Pod''':r!

E que exigem os trabalhadores dos
candidatos Que eleaerarn? 'S'·"1p1.esmcn
te isso - defesa dos nroietos de lei que
interessam aos seus s·indicatos.

E quando não cumprem OS politi
cos os compromissos para com as orga
rhaÇões sindicais?� O 'quê lhes acon�e-
c,,? S;mplesmente a não reeleiÇão:
li:- é tudo ..

.

A T)T iTTlVfA CONFERENCIA .

Dl;:; HOJE:
PROBLEMA DO NEGRO!!

PPC'BLFlVIA DO NEGRO, aue lhe to-

ca 8 ",1P18.
() Oraôl\r. dI" 1"",.,pj.,." - P�()tiVR .,cn-

r"o llão ,.,,,clpri.a dPjY0U 00 '''o'r, 'e:Xp!c�1-
dpu Coi1sdpraGõç.s sêhrp' Os "D'rp',ths" Ci
V;s e R Liberdade CLvil �ôs ';, EÚad�-.9
Unidos" A sua oracão.-- durante :mais

.' /
> ;r f' ..

de 3 h011aS, prendéú a atenção. dos '1)'7,1
sÍstas brasileiros, revelando fato,;' q'i'�
estarrecem a todos, ént.re os ClUa.IS o' de
que a juta do negro ter'n tido 'Co'mo 'Di'i�

. cipai" inim�gos, em clete1:J":liPrI,closJl;s,tcl':",
dos, dptern'lÍn�das seita' crist9..! Déc1arOl)
mai.s, durante'� conferência. q1.1,e os /üü
mi�os dos negros s5.o os mesmos ini:11i
,gOs do sindicaliSmO', poroú;mto Il�'í.,O ..

cc>plpreendem ou não �Uerem Jcnmprp-;..
endc>J' 011€' (''i hOlT1Pl1S c1PVPill "or j 2'" 'l.i s'

.

e prdP111 sê-lo, um� vez que JOdos são::
pcr"'1te Deus, as mesm8,S c�tuiJ:'as h�l,-
manas,

.

J� ��'8�n"), 011'0�P v(.:'q",r.;,�l�.. p-8r!:l qlle a

Na('i1_o seia, dr.> téltO. 1; , ..... " (> nprl" .":" J+ru.

efet;·vB.l}'p"t.>. hpl1efj("ar1o<;, �"Y!" 0" ""'''S

mo" D;�.,iios Civis e a lI'es'na Liberd2- .

de Civil'.1

__ ' ..__ ._�� _ _..l.;\:__:";_:;' ......

� \�� � .. _.�I;:���� �

........'11.

to da jOvem, 'após rçvelar.-ll1e a l�ótícia:
enC011 Lra-se C0111 unl' hOD1em que nada

(mais era 1.::16 que o pai dela, Ele, CO! :�o

pudemos no ar em v;§.tias ocaS,Õ€s, a

c}.lamava de filhinha e daí' em. din,nte
sente-se n'esta ·condicã.o.

COmeca a sentir'aue suá vida está
em casa j��itO a 'sua rr;ulhe��. e sua filhi
nha.

Não poderia roubar daquela jóve:Yl
a sua juventude. Daí em diante. as seus

enc'ontros assmem um auto aSjYectQ' .. '.

JVlesHlÚ aSsim, continam juntos e sômen
te ocorre a separação quando ela de�.co
bre o que se passava na inéimo daqà'21e
homem e o deixa, justi.l.lneÍite. quawlo'
vimn o'anartanlento em·qu�. iam morpr.

A filmagem desta passagem é C07110
o' acordar de um belo sonho .e ,o càir ba
reaLdade.

A mulher que pór acaSo de:3cobtira
aS fotografias dos doiS,. tÚ1Da ela espi:1�
garda e vai a _r:.rocura deles.

.

Ele a �blma Dor telefone para uma

recOll'cj)'aç3,Q, ma�- ela já havia ,saído.

foncontrando-o, nunl restaurante, senta
do só a uma mesa, atira.

Pierre caído Sêbre a mesa, curiosos
I

acor�eruilo à sena e ela �enta,cJ:a num ..

canlo, compõe O quadro finaL

Aquela morte não é mais que o s;g
nificaelo de u�na vida impossível, com

prova'da auos tantos anos de Gásame-nto.
COJ1ün'uanam Os desentei)J(:1imentos

de antes ,apareceriam ou1ros romance,s
tentaria outras reconciliações, tudo nu

ma b11Sca de encontrar ? fel'�idade.
No fim re.s'a a sohião. Ca,da um de

les coHár"io. segue o seu caminho.
'T'nrFf�l,t SI'" l", "('--'-';'0r' ,,'ui' 0 bf"n

aquele quadro. De-H'."> ,"rla, rea' smo, :\

part" i-écY1 C" f'St0'·(.> ót;", �

Cfu11ara na mão, 1110V;n1€n' OS coor-
�1 �

1
",

com a temática, tendo um en-

quadramento quase perfeito, com pJ::J.
nOs n"édios e �'l"t"l·n�-·''''''''''o::l ...I(',s.

lVluito h()él " r··,l���-.;;" ;-1'1. �'n·f.()nja
do Bl·inquedo de HYidan como fundo Sü
norO do filrn�.

Quan' o ao iluminRPlenj o esteve ó
timo, Sem recorrer a artificiaHd,',,J

'Conseguiu em muitos mo�entos 'oe
lezas estétiéas espetactI1ares.

Num rápido resumo, posso . dizer
que 'UM Só pecado' é um �-rànde fil-
1',1 e que deve ser visto, pb,r tOdós. ,quaT'·
tos apreéial11 o verdadeirO cinema, tk11'
ticibando da lista dos melhores filInes
de 66

I
em Fpo1is. ; -

.

.1orge Roberto Buchlér

Esquadrias
de Ferro
P.RO�'fA ENTREGA - RUA

P.WRE ROMA, ]!) - FONE

3864' TABELA DE "lU;:·

'ços

.Dr: t"Qlumlt.JANfilLAS

Largura x Altura
.

Preço Cr,�

3,00 x :1 30 .. , .' 91.950
72.:161)

61.200

1,20 :-�\·;·O.�O >
1,QO lCrl.;)O
'00 +14f" X'",.1
1.00 X�1.30
1,00 �},2,').
J ,00 x:;l,00

2) :'7no

.' :" .'

16,2Hif"

, ,','" :.' :lo..200.

26.9.00
.
'�, . '::,:' 24:600,
,,-' 21.700

"'16,900
... .:,

"
... 14,900 .

0.50

o,!)Ó x, ,O,ilO
(1 ';0 x: O tO
0,4;1 .� ,; I) 4(1

-" �

.'

{:. r ,

·��l..- ... �_._w__:..·
v' ,

'l';

Citderne'fa··
'I,!,

Extravjada·

Cong�atulações
A propós i to do rccen (e ato d o Min.s

tro da Guerra, poSsibilitando a matrí

cula na AlVIAN eles alunos melhores
classificados' ao tórmino do Ciclo CoL

gial, o Inspetor Seccional de Niterói, Sr

Nelson F"'f:lnça da Silva, enc1(,reç;ou.Gfí
cio �ao Chefe elo Exército 110 soguinte
teor:

'Com a devida vôni a. tenho a bOJ1!'�l

e o mazcr ele C()"�.lpal'f':::Cr �l a!!Q.usta pre
sen�a

.

QP V.l�;,\.a" D8l'a apresebtar cu;'-'

gratulaões pelo Á\:;so dé' que> ddo' ro'{

c a os ;ot'na;s dI' ]y,je, a n_:"peitn . :13
cOnc-ssão a um do s2huws nup, conclui
I'rlr a terc0ir8 ·sSrip e1-0 c'cl" cnlc''';01 (le

'c'eda 'es abelec;nwn to " e orisi 110 (" vi 1 r�,.
. conheci elo c fscp;Jj7,a-rl0 pelo pO,;"rllO
F'2dér·6.L a (rc:�,0r�:� 'do l-"x8nlo i'n-te1cc

tual rara' a p,airi<:l1h n'l Ác-,:len-;iH Mi

Iitar das,'A.!!Li1l1,\� N':'gras.
>

:A, fpliz decic},,, de V' TXH, corist hi

v'l'rd'a :leir'a evolução no setor eelu� ,qcio-

ro dia ele aula c não, apenas, para ;";':

provas, terrível, mal que Solapa o ensi-

1110 e a 1'o1'111a('ão sendo serido a cla�'sii;;ta
cão final decorrente de tll.10s oeatos esco
.•

-ano.S, U1t:lO ruais 'lç'l'emos.o apressado est u

do ele decoraào pa ta as provas e riS ex a

rnr-s. Para rrue slÕ'ia bem o ensino, os

["'óprios �llunos e .seus responsáveis
c:'rig'râo t::'.le 5-i8 c'�t'(',su;l"zado o corno

do�enie com O rruc V, Exa "crá cOnc,'!'

.rdo r'élr8. ç;c·l!l('�(Y!';Jr '1\."\"� d{1s p\nis �./�-.
1':f'S atr'bdacCl0" do 'l\ffFC rrn e é () horn
ni·Or�.'c,;Sír ()s ',r1jr.r tor+s tél'r1)I:':::li- ';:�;)l�nf�lt!'(J

'1"30 ,ta7.('I'·· cJ1JeoSO)11 ... ';)J.llDOS' P�����1i h'l:-?f.,r
a iZ1Órié.l da màtr icula, independente-
111 (�n·ri" d o ox JT�'! (-',

]\Ir1.lij(\ ('X,Wf"S'VO é CJllf' 1ll'dida c(r,

t:? n BJ1'() ":.l(,�I;:C�' f)'-r:::) :�l ,,,,,,�t?lh0ri ',! (lo f?"l

sino ]l)f�djn 1crJ',B :'81,,·:.-ln ('x'" 0"''"'('''1�:}

elo E',ército. (:\1(' é a Nét.ção orn /\rl:l:'�,

})r07é:1 "lf-'S é '1lC: rll te. .... � ,-1,. 1"Y"D. �:::; ,\ 1"_

P�,qs 0 F.C'col"s Suoerlorr s si_ç�étm ° alto

�. "C''' ".!� 'TIUCi\DOI�, den'ówtI':cdo por
V, E>:ét",

'seu 42° anive'rsa-r�t,o- -
I

,--��,,;.....__�_� -,-.,..-�-,-,-�.,........__...,.,..._.,--,,-
---, .J

',11;'\].'
,

�r()yC)C'a ..: c1 (� Ctl�l -.;r.rnl �lJ � i as pxtre�",q

n�(-'Dte bén0e,c�S p" qnr;m0""I"�'li'I'o (lo

�r.ol] 11':.10 r.� (' 1.0 C�() F;�' (.;,; 110 I'>16r.H o O'F � 11.1
nos 1')8.,�sar�9 a cst: \�12r dr.:.::c1p .(' 1)":;:1:'(';-

('Trfl.�"'S�T·110 .��() No1 :('i.!..l';.:)

. C LO nó\ �2% I�"'" t) .1\ �o ('0) ,

2,00 x' 1.30
1.50 x" 1,80
3 00 ��. 1,40 '. i 900
2,-GO Jj.' � .40 . 7G 2()0

') 00
.

1 '0
'

fi:3,.6UQI�, if.,·q
1,80 ili: 1,40 ...... ' "

59.:35ü
1,50 {J,40 , '" ' .; . : . ' 53,600

1,20 'lCl,40 '
.. , .. , .. ,. 43.QOO

1,00 �,(l.4ü ':>"'" ;. "�(7QO,
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.
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.
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'
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2,00 �;L20, .' ,'56,Sob r ád i.,o S

.

','

.

PolIarps. foi o con(erpllc'Sj·'l. da ta-rde de . ", '. ," ,

,

.
-"

,
,

ti'
.

,·S1M x';,J.20' :' ,:,: ",,5,°0° CQ'nC,e, r T;O a
hoje., A última e. por �inal. a poelhor. e -oi

'
,

o'1,50 X,I" 20 I,. I ,. 48 O O ,

. ,

,,'

ma;,s a>rativa poraue 1'oC�l,i.;?Oll ê},-,.' corn . "". ",
-

. - .'.
'. 't e I e v I S�'O r e s
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..<r<:f)'10' --," ",
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Lan ü'ra x AlnJ'l'::!i' PrMO-(:;rS
2,00"��t40 'i: ,'; :.' .. , :-",,::;�4J.;§ÓO·
2,00 :éí�,30 ,:' '.< '..: .. ', ':�: :�9:.\lÚb
.2,00 :{.(i,20 ".'

;<', ';, �� 38::�09' �
2,00 'i}�,60 " , .. >. ::', 30';ZOU
1,80 :i9,00 . ". 28700

150 ::t'i 50 :,':"'"",,,' 39�BOO<
J I • .:_'.

)
• '..- �

,

1,50 x.(1,40 , ,,'. : " ", ,: 35,1'300

1,50 :<i1,36 . ,> ..
�
'.'

'

34 30d'
1,30' x>.20 ... ;

, .. :,�rÇ9;j'
1,50 x:),OO • ; � .: ' ;':24'6!:j(J

·1, .
_ .. "

1,50 x�í),80 " <,""" '2)',200
1,40 x".J,OO � : ," ,'. � ," " .' '''21.000.·

.

1,30 ;:W,80:"""": .:'� ,:,1 ,f't� '0\,

.
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2,950 cruzeiros é -o Q!JantQ Você dá de en·
,

.', :' -
-, ti'tlda pafi! itvar agora} sua Kodi;k lIio �I)O. ',' ,

• 13.500 ,',
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Exüàviou:se a ' Caderneta'

n,� 82.208 da' Cai�a EcÓn61ni..
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O: que é' que você ainda está esperando?
.

;

Felipe Schmidt, 32

Sete de Setembro. PI
;

,

�CUIDS .

.._,

DORMITDRlas

nen._...., •

sem entrada .OU ,Cf$' :411;000; ,,3 vista
.

•

•
'o

.

,,�� 18mll) l.rilbC:n. aOtr�� o(flOCle.o� �� ,dV!U�., �wJ·olell (IDA'

,1)0' .4.11.) t pt��e!iii.!r� tllt'tI, lol!lh (of.'u!d1to� �om m·arfl'n.-,

f'sd�' m J8b'000 II ",!SI! OU lrSo'Z? OOQ meIl5a:�. sem �nll�d •.

COMPRÚÚ:>Jll MESMO. SEM ENTRA,
DA.E COME'CE' A PAGAR NO M�S
QUE VEM
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Constituição e Democrac�a
Ainda não for,001 dadas ao conhecimento da N'a-

, i

cêo as ..principais díreÚi:a:e'� que, ori'entarão a Consti-

;uiç4o, q�e há de ,�i90r�r ain'da. durante o Govêrno d�
�Aa,ec�l�l Çg'steio Bran,01 As 16,30 horas de amanhã,
�:n $;0 ení4a:&ia que !efÓ lugor no Pelécjc das I..aran

j€;ra1i, os jyristas L�vY'Carneiro, Oroz;iml.o Nonato e

Temistocles Cavéilcanh, cncarregados .de elebereçãc
éio, ante-projeto da Carta. {Qráo o �ntr�9a dó texto ao

Prcsidente do Repúblico Ji::ste, após rever o ente-pro-_. . \
','

•
•

, � l '

[ete, poderó :in�rodll.Ji;, '. �Ig�n:'as, ,modificações. que

achar necesséries c, dopais, o encaminhará às lide

ranças I-�O ARENA 'na CÓmara e no Senado que, de

sua parte, também poderão apresentar sugestões. Re

t:o�;'ancJo o trtlbalho ��' mãos do Presidente, quando
sere "ov(im�"t� revls;o, �9)1.,,* em s�tem�ro para os

líderes 'dq AIU��' ç'"dCt, M�'. C",mpr,da e�a cq"telo
�� tramitaç'��, �#a�"o t;e�t� Opt9 � rec�ber o suo re·

'Gaç'ão' rn'�is" ôi;,';���;;d�,f(�"ti;�;. s��do, e�tão,. enca
. minhodo:.oficiàh"érit�' �o, ��is,l�tiyo poro ser 'discuti-
r· .. "

"

".
,,-

do ..e votod,o rio di� 1 ,. d"e noYe"'bro.
�ã� há que,�e,'�e$��:�' tie",e�4os' d!ficu!dad�s

que �nfr��tci,:ci" �?ç�"gr�s,o' ��cjonal PQ�a discutir

e v�tor &.Im diplotri��':�é �io, ,grande importância e tão

grave� impliçafQ�;p-�'rq �: d�#i!,,� do ��'í$, como e

� Co�s�itJiçQ�, :'�.ri :'l""; �����o d�. ,tempo e*í�uo e I'.

mitado c:ot;ti�' o: "q"'e. c(!� !�ulto �uca ou I'lcnhumq
serq '�' �otrlribuis,�o'�':f,,��rJó' dó ,�oss� roda:l:e� to

paro �' aprlft'lô.r��eiTt� 4�::�o� '�arta. Magna Brcs]ci

ra. 'A s�'1 . dis-C�tla� c' ': 'oftt�dftój.ia inv1J�t:duia de

c�.,s�i�:te•. a� q��' pd���e;: ���volçcerÓ' q�Qse que ex

duslvci."el'lt� p�iQ:o �o',dl�p�YQção do proje o, co

�o Ia' fr�mi!aç�o, ';�'4êst;, ��, , çongresso n�Q encoiy'e
maiore� ftlif!Q�'ldadé�í,,- o q'�e ,,6 'pràticomel)te ímpo�-
,$iiel. tm vl�ta .di�S9 ç,d� acórç�' com o .ponto de vis

t� g'oYerl1q�e�td' .�; q�e f���ui",({uestcío' em p'O'Tll,!'·
90' a "ÓV� Consti�u'içqQ c:íotes:' do tçrmlno do a;yol.

'- �Qnc:Jotu'� dq,:;�e� '�f.crtql."ente .q outorg� 4_0 Carta,
'. medidg. q�ê ó. ,(jôvçmo· "i,o deS'cló-'mas que 'ncio �Gstº

' '!
,\,

.

t ,... 'r .r, '..:_.'" �:' _, x',': �
...

"forq dqs �"q�'c09i�ções�,: "'. ,o •• "
,.

-
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'Dois falos' Ili)vQm' o Govêrno a s9 prco,:YpOf (CO·.U

os' 'obstic:ulos ,�I,Í;' p.o�erã� ��:rgi� no ,Con9te�:;o paro
g tr�mita�ã� �Q' p,ro�et{l nos inoláês em que �stg p c

�istQ. O primeiro dêl,s � � mais pró,imo diz; respeito
Ô posição' do- MOS ,diante ;das mensagens do Exe:u:i

. Y�.· Não �roygle,en�"Q ,â �ese de' obstruçQO tohJ'l
.' ....�

.

_ �I .;' ,' .. i
'

.
'\' ." ...

<
,\. "

.' 'I .. ! .• ":'
':,,'"

';'0

. ,:,;�'�Shl ,p.roniet�/o�tr�'�poiiÚcé1: s�lar!al..

",., ',\:.. ,';' ':' .' ",/" .. ,. " ;.'.: " :. '", ".

.'\ '...._,

HIO, 18 (OE)
,

pOl� enlender (!UG vai receber
o país "salvo <:).6 -inflaçào; 'e.li1boi'a ·com. queirnàcl.lJra·s �\

IraL).l'··, '6 marechal Costa e Si.lva infor111ou, em I?ll

trc,:j,��a tOllced;,dá àl§viBta "�r.C�'l!zeil'O"" �!UC dUrilli
te Seu, governo pretende mochücar a pOlItICa tn�ba-
lh,isla,. no tocante a sedari.os,

.

,
,

,

(, COJ]�"d..el'ancl� ,críwrge1'cial ,oe pol;tica salm;ial do
g,ov01'110 C�st(?lo }:11'ã11co, o C,l11chdato ela ARENA 1'0-'

çonhcr.:e que ela desg'os a OS trahalhadores, os funci,b
i1.àÚoS e os lui1itans; porque os acl\��,;::i'mos decorreu
te:; dos reajusÚmientos cOúcedidos têm 'sido .inferiores'
à taxfi inflacionaria. Mas - exnlica - "é �)rE'c,',SO corn

p1'ecnder que o gó:verno do p�esident� 'Castelo Bran
cn tp,'f:' o neriodo' pior da aclministraçao revo1uciond
l:jU I,� pl·,,�jSQU recorrer a medidas heróicas para saL.
V,I1- ,o país.

�'A .politi;�éÍ. trabé�l..hi::\ta de meu governo - di.sse
o lllál. Costa e Solva --: será úm esforço cons'ante,
ord.f�llado c Sistenl,atizacio pará tr;izeJ: tais p);ob1ernas
'ao :Ui vel (jas providenciüs dos orgãos competentes do
Fstacr(l. q ue há anos falham par funcionarem como

clJJnparüment.os: estanques, Sem visão global das tâ
: ):eras."

Sobre ti estabilidade, considera o Fumlb de Ga
ral1tia cOmo a solução ideal para presel'var o enlpl'ego
dos aSsalariados. E., quall'o à v.id::! sinr:l'Cil1 d,os tra
balhadores, o cancliÇiato frisou q].l€ pl:Gtende dar gnm
di) inlDortanóa 'aQ 'assunto, revigora'nelo as ativichdes
1::i:ndi.c�js. "?s síndfcatJ.s· �erãol tratados 1)e10 llleu P_o
verno - d Sse - comO 111str6mentos de colaboraçao
COtjl o poder �b,Eco, m? ,planejamento e execução ele
llJecLdas para, o bem-estár social."

Por su'à yei. o deputado federal Anwrico de
Sa.u�a vicijoú pará Belem) pára. coordenar a viGita d.o
l'ilaL COs'a e �ilv;.'l àCll1ela cidade. Ficou decid'do que
o candidato ,cÍà ÀRENA não receberá os titulos de.
"Cidadãó de- Belern" e "Cidadão do ,Estado, do pará"
na oca,sIão, devendO l:ecébê-los em outra oportunida
de.

, .

'
..

"

"

� �,�I
"":"• .J_ ......MIiII.�_1..... ",,�._

que poria por t�rrá a ;ntenção do Govêrno em dazer
1 '.

.

com que a Constituição fôsse votada pe!o Congresso
- irlc-se cair no caso da obstrução qualitativa, arti

ficio parlamentar que colocaria em choque o percur-
50 de cilgumas' mensa9�ns do Govêrno, entre as.quais
certamente a da Ccnstltuição. A se,gundaJ de caráter

subjetivo, relccicnc-se simplesmente à questão de

qu� o projeto será pôsto em discussãe e votação -de

pois das eleições parlamentares de. 15 de nove'T!b o.
,

Assim sendo, muitos dos parlamentares da ARENA

que poderão não cil�ançor a reeleição e atrib,uir o

ônus da de�rota ao seu apoio ao Govêrno Federal, sen
tir-se-ãc desobrigados de quaisquer ccmpromissos
políticos c partidários �! dessa forma, não me· e :em

ser desprexadas atitudes que poderiam vir a ser to

maéCls cóntra a orientação do Govê.rno n'a reformo
I

..,'/constitucional, pelos dC!igo:stosos.'
Entretanto, deixando (lc !ado as di��us$·ó�s cm

. t'ôrno da trami�oção do pr�jeto e das mil e uma il)':

plicações, que _poderão advir em co�sequêllció� deve

mos atentar pa'ra u!"a importantíssi'ma' declaração de, .

sr, LevY Carneiro, um do\ �Iaborodores do texto. Dis

se o jurista que a nova Corta tem úm cará�er' libe

rai, conservando parte dos direitos e gara:,'t:as i".�hi
duais dó C'óristitújçào de 1946. Nõo �"'e<:;fjcou 'o :j·I,.
risto Q,uals os direitos e quais as gafantiQ$ ,9"'c ..nos
hão de sobrar. Certamente serão a esmagador.o maio-

.

.

,; ,

rio doquêles que' estão dispo,stos ftQ.Co"'stiluição. e'1t
. ,

.

vigor e, em tôda a su� ple�itu�e, os d:re�to$ funda-

mentais to homem, Sem isto, c�fClte'TIOS .J'Í"u>t� 019:-
de posslJirm�s uma c�m5títlJkão com· "caf!�tcr III�e-

p

rol". A. Constituição 8.osikira QMC se anuncia dQYc·

te? promover o restabe'edmen':.o' intc'1�! ri" o�del1l
.

dern.o,,:rótica no Pais e, 'não apenas

,.

p�rte _dq' d.e!"ó'crci
c·<?. O t:q�didato dQ AR'EN'" c; ��r,;'ess;o I)rcs;dc'�'-'�'
c ,9 próprio Presidente da Repúblico tê� ·r��fi.�mado
o:; seus prop,ó;;itos em r:ondu%ir o Pqí� Q, sUá .. ,redêmo-., - . .......... , "., ",..

c'"'''''i:rqçõ� :Sendo g novo Constituição Federál "urri�
;ry;-in':'iyg �',o Presidente Costela Branco, estamos CC"-,

�

'{l'" ... ··e dr< não contradar.ó (I disvosiç&o préider-c:Q'.
I"riM"'p('lh1'lentc q,uando. faltam poucos méses parQ
r;""qF Q Chefio d..> Govêrno ao seu

diçães que; segunde suas próprias
permitir'o désenvolvim,�nto do Pais

>

�u,essor, .em co�-

pa'av;as," hõo, de
ém todos os seta-

res da sua vida 'públ.ico, com a democracia resta�ra-� p

dq no plenituâ-e dos seus enunciadós •

NOSSA CAPITA,I� .

.'
'"í' . 7�.

-_ O S V i\ l,DOM E L <)

UM;\ ,JOVEM BRANCA QUE VIVE liA DOZ.E ANOS COI\i
..

O,� .tJ'\'DlOS
'.

,',' Lemus nu �iU do. Puvo. de 17 dêste mes, a,llui�cia. de
que uma .jo.vem QJ'ul1ca, que vive co.m o.s úuijGS b;i dozc a:

no,s t: que pelo tell1pU que dcsapjtt'l'Ccu de C'isa,
')
de seus

puis' J:i havia. sido. dada ]lo.r mo.rta, , , ...

HoJe já. se tCIl1 certeza de que a jo.vem fõú raptada pc
I.os hulio.s Carurus, quam!') co.ntava apenas o.ito. ano.s de ida·
de, i\ ,juvem foi localizada Das Selv'as pót Ulllll cquj�, do
SélTiçu de Pro.teçãu aos 'odio.s. Acrescenta a no,.t.ícia..que a

mo.ea ,está perfeitamente integrada na vida da ttib\H�m:atia
l\'(o;ais, atualmente C0111 vinte anos, casou co.m o. gu�reiro.
Tabuco, fjlho de um dos chefes e já é úlãe de dois fillio.s.
A jo.vem que é paraense, assiná-Ia do. despacho. telegráfico.
para aquele jonlal, está' nu mo.mento visitallliu· se,us pais
ainda vivo.s no ·pará, devendo. lJo.rém retornat .breve pata o.

seio. do.s çururUs. '

.

..;. . l
PrQblema difícil para o.s pais de Matia �forais, ,porque

s..e. to.rlla de um ineditisnio a toda. a pro.va. iUdeil para .

à
tl"i.bo qlie a crio.u e .mais difícil para aquele com que � ca:.
So.u na selva do. qual já tem do.is filhos. ..

l'ur um egoismo. tudo natural da no.ssa raça branca, de-
·:scjariamo.s que ",!a ficasse em casa de ('>cus pais. l\las, atiual,
que civilização temo.s uós po.r aqui que mereça 0.. sacriJicio.
!la jUVl>11J I\'lllrla l\Í(o.rais'! Quando. se lê He�:I1l,a!Ul IJagedo}'u
- "0 Pl'uféta das Selvas - que é a história de �bcl't Seh·
weUzer e o. quan.to ele amava as selvas, sua gente ao.,mesmo

tempo que de certu ·mo.do. 'llesluczava a cllamada civilizaçãu,
.

quando. a gente lê "O NILO" (História de um Rio) de EMI·
LE LUDWIG, e fica,�e a llensar llU Ul!lUr, 1.10. carinho, ilOS
s\'Ictifíci.o.s dos que viviam á mârgclll do. rio, C'ntão, a gente
deye Julgar, deve até mt;smo. desejar que Maria Murais vol
te. p'l"a as selvas do. Pará rum seuS do..is fil,ho.s c o. marido.

1'1Inluc'-a civilização.. boje fora das scJ.VflS é estl,L (lue cs

tamos assístiudo ,!ssusta!!Uçus, tremendo. nuva b"tler.ta, on

de II bumba atõulica ameaça devastar a hmminidade.
Civilizaçãu de guerras terríveis com mórticinius calanÍi·

�osos, de assassinios baJ'baros, apesar de tudo. o. verniz com
!lllC se pl'OCUI'a fazer desapai:eeer as, manchas' dêste mundo
de misérias é desamor.

- ,

Maria l\'lo.rail!, vulte para a selva.
:Volte sem demora tJara respirar o. ar purQ da �el'dadei. '

l'U U1Jerdade. .

VaI .!\la!"Ía Mu111b.
Vai elU paI. ..

'

,?,_, ' :,
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Al'tENA vt CANDIDATOS
:'. "

."'.;'.'.
li

. O Presidente do Gabineté Execu
tfvo Regional daÁRENA de Santa

I

Catarma, sr. A!'mando. Valério. de
Assis, 'Informou na tarde de ontem.
que � há reunião oficial' 4� agre
ll.Úaçãq· prevista para. ' o. Iníclo' dn,
l1r�thu1J. 'semana, .Disse que 11, ,úlCla.:
dos ;'�brben;tallte,;s drt ag't'emí�'���o
no Congresso Nacio.nal· ao nUSSo.
E�tado. '])rerldL>,.se às cUlltersações
e às, consultas .que serão. ,mantIdas
antes de o' partido se decidir p;cl,o
crítérío, que deverá adular para a

escôlha dos
. seus' candidatos à· As,

sembléia Legislativa, ,ii �à'l1ara e
ao. Senado, Frisou que os estatutos
da ARENA não. prevêem a realiza
ção. de urna convenção para índi
cal' candidatos a cargos leglslaü..

vos. Esta só se realiza quando deve
'apresentar a candidatura partidá,
rb .� chefia de cxecuti\ o.

.
-i..

I,

Disse aihda,.. que .rermancce d�
pé entre alguns membros da agre
mlação a idéia de éõni-it'tuiçiiu. de
uma comissão especta', fl1.I!' t:'Odl�'
ri:! ser '(Ie oito membros destnada

.

a solucionar o problema da" caúdí-
d'liuras. O fato. de se a'1re'ien:a,
rení . iua.is candidat(ffl a cada dia."
que pas�a, aumentará em niulto �
tr;lbalho dessa co.nfs':ião. (IUe, na

verdade, nada, ma.is ,fará do .

Que
U�lri: dil1fo.mática trjage;"l <los no
rilês que se ápresetItarem, .r!e. acôr,
do :co.m as e�igêl1cias pnmiea'i d�
c;ida região. O .ÍInlJTe"'iion�nt� nú:
�ro 4e vo.caç,ões po.litic�s que í;e

fiCni �pre!)entado. há, 'por certo., de
cauSar muito.s

, r:essentLinelltus', nó
, '(" ..

p:litido., ,�o. Go.'\'êrno.. Entretanto, os
seils' didgcntes espe��'lm ..

que s�j�i , .(. < .'.

encontrada uma soh.i{;ãó para cada
C;1"o. CÓll<;reto. e, assÜll, dhllbluii( Ó
nfuúero 'ele

'

desco.n'tclltes" tarito
qu,wto possíveI:

.

, ,-' .

'.',

, -I\IDn QUER TRf:S
-' �I

, :.
-

.'

COlllclltava-se untem nus \bastid�
. res do.' ]\fI)ll a p�sIlÍilidade de vit
o. pa,ttidu a .lançaI' três no.m.es, atJ'a� .'.

,'- , .

\,;és (le sub-IC;l�Cl]{Jas, para,' Co.nl:ur::
r�;i' ��, c(u!yira. do &nádt{ Que ficarít

_ vaga co.m o' ténllillo do., 'In�i1daiu
(.;1 SI:. Ii<i.tum BornhaUSen. Os Ú'és

,1�O�nt:'S s(!riâ�i dc,el�nhlt�s Uga!l"s
às' três 'lrr'àncles, ag:TC!ll,iações po�Hi.
C'dS t}e. ,Santa CatalÚui,' bo,je extin
t!l�. Ei-los: !telo a�ltlgo'Pl'B' o. depU-

, ,fatIo Ro.drigo. Lo.bo.; ,pé,i� 'desapare..

·0' ..

...

/

, ,

, ,
I;'

:Ifl
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'BASTIDORES I' ,

\ ..

'

.. '.:.Ai tde�ànças '�árl�rieiltar�s
do, goveino',estào emp�lÚiâdas, '�l�l
.af�sta'i as ·difi.culdaqes "pçirà

.

a
ti:aúütaçáo da .. prop:Ostá de reL01'
l1l:a cOnsti,ucional. .Q paSsO ,ini
cia� seri a ela-boração

-,

de algu
nias :medidas tendentes a limitar
o pcder ele iniciativa. ou de e�íen
dã dos parlaméntares a fim de
que o p�'oéesso de votação hão
Se tumultue até o inÍinitQ.

Tal llmitacáO senmI'e s,erá
, -

aútipatica, ao C.9ngresso, mas, no
caso poderá S2r acei' a, uma V('{
que se tratará de iniciativa �L!
e não de üIJposição de ou�ro''po
i)er, mom�ntaJ.le:alllenté· fortaleci
do pelos Atas Illstitúdonáis. Tra
balhá-se coma Se da perfeita ela
boração constitucional deper:.d:e�
se apropria sobrevivencia d,l
instituiç'ão.,
; O tJ:abalho das lideran«lH

: L.

113.0 se limita, ;porenl, a
. eoo1'4€-'

nação da autolimitação díls prelO
.t0gativas patlall1ehtaf�s" pór .elá
llen:l Começa. Antes"âe ínais na

da, {ehta-se superar definitiva
mente a crise esboi;'ada' entre' as
chefiaS da, Camiu·a e do Se!làdo
e a Presiclencia da Republica, e

que levaram a algumas ,declara
cões do senador Moura Andrade,
11m téln'o contundeÍltes. O' i11are-'
'chal Castelo Bl'allCO, n�. verdade,
parece tqr dado, o passo iniciRl
paréJ, fi supel;.aÇão do impasSe, i <:1-

. brindo mão de algumas medidas
consideradas ofen(l�vas à iride
pendencia do Poder Legislativo.
O passo segui'nte deve caber aos

,

girigEmtes do Legislativo. O de
putado Adauto Cardoso já pro
curOu :apaziguar' o ambiente. q
senadot Moura Andrade já dis
tribuiu hoje uma peqena nota"
negando hovesse falado a alguém
Da. pOssibil1dade de entregar aS

cht:es do Congresso no Palado
do Planalto, pois tais; chaves
.:'nãO às �ntl"e-l$al'á !tem ,ri São
·}\�l'b."

\

, "

.1

"

\ j

,. ,

eula UD� o. suplente de senador

�J;á�ilio Celestino. de Oliveira; pelo
extinto PSD (?) Q ex Secretário da
Fazenda Eugênio Doir.. Vieira.

,

.(

LlDER ELOGIA

!
, "

,

Regressando. de uma viagem lJe
}o Oeste do Estad.o, o líder da
AR.ENA na A8�Jllblél;t Legislativa,
deputado Celso Ivan da Gosta, elo
gíuu a: maneira com que vêm se re

�o'.vendu os problemas da agremta
Çflll 'lpS vários munícípíos. que per
correu. Disse verificar a existência
de um elevado espírito. público. na
siliução. das questões políticas que
têm aparecido e que, por outro la,

do tõda a região. se. irmana na rei,

víndicação da BR·282, ex·Bft.36, cu

ja conclusão siguifícaria a ímedia
ta, Integração daquela região na

economia de Santa Catarina,

O sr. Pednn 'Harto Hermes, flue
aeornpannou (I ,lidei' na viagem, por
sua vez Informava que a opinião

,

gerai nu Oeste é Iavorável ii manu- ,

tenção da cédula orlcíal nas elei
ções parlamentares.

:\ CARA ELETl.UCIDAJ)E

l<:llquá'nto o scu coh}ga do MDH,
(h:l1ut�'do. I4crtl! Vieira, dúsénvól·
,�h in.lute.rrujJtus co.11tat�I,o.s pulfti
cos na Capital c nu intcrlor de Sau,
ta Catarina, u sr. }'at:Jo J\1àcai1ani
(Úziá., �a tribuna' da. Câmara Fede·
)"'1] que a. indústria rncio.nal veni
enirentando. sério.s problemas, de, \
eonentes du alto. custo. da el.etrici·

Ilade.· A pro.pósito., 0.. JJarlaméntar
exibiu dado.s estatísticos, segundo.
os 'quais a tarifa de energia cõIÍsu
mida pelas indústrias. paulistas au

�iCnto.u, de janeiro. (le 1964 a feve
reiro 40. Co.rreilte an,), em '1021\0.
Em Br�sí1ia" no mesmp perío.do;' 0\
lj.Ul�nto registrado foi de- 423%;

A 'PONTE 00 PELOTAS
.

-;. ,.' ,I

Nãó' Hesistindo às dificuldadel'i
f,inanceh;as C()ln que �e

_ debatia1 a

rirma. empreiteira .que vinha couso
trHjodo a 11U\'11 ponte súb.r(' O· Ui!)

,

).'
J"e{otas. na BI{-:�. yi lI·se obrigada
à :.tb�lldon"l:r a ol)1'a. O D N;l<;,H., �Íl'
tr:fan10., e o. Batalhão Rudo.viáliu
de V::lgçs, que ontem exan�illaraJll u

Il;.-oblema, allundam que o.s traba·
Hlüs scrã-o cuntinuadus por outrlJ.'
finna·' para oue po.ssam ter o. -seu

m,trso no.rmal

'l'!:.,

,
'

,
,

" Acredita-se, contudo, que o

:-" pres�dente do Congresso não ·fio;
,

càrá aPel1as nisso, Uma- declara
çio de ,paZ, maiS formal e clàra,

.. ' de\7erá ser divulga{la proxima
mebte - na medida em que se

jani conduzidas com exito-as ar

ticulações a que estão entregues,
nO mOmento,. as tl::l�ranças pat·
lameüiares do' governo.

A Fderança' da Oposição, pa_
ra. entrar nesse esforço de salva
çao do Congl'ess� deve superar,
'nkialmente, a tentantiva do

" grupo radical da bancada' da
>- Camara de levai' ,o partido a

um trabalho ele totàl obstru.ção
parlamentar. Tudot.foi feito para
impedir uma deliberação de 'cu-

.. nho extremado, na reunião
,
de

amanb,ã, para que os entendi
lnelitos de alto nível tenham
cli;ria para prosseguir,

Ainda a,ssim, <: .oposição co,.\j � �

<. bta caro den,ais pa,i'a colaboraI:
nada menoS du que a revogqç'ão
elos artigos :'uni+i-vos do Ato Ins�
tituciona1, que ela mesmo' COl1-

s;dera que o gOvernO não paga
rá.

\,
"

r,·

.. .

A �iderança opos;cionista re

cF,beu da. area governista infor
·macôes de que no cél.lendário elei
t®rál aneria; as eleições de go
vernadores, .

dé 8ete111bro, estão
garàntídas . .A s d(jll1aiS estão cori
d;c'opadas à refOrma constitu-

. 1 \. l' d
. .] jCl.ona

'.
anc USlve a o pres'l.len �e

da Rel;ública - circunstancia
mIe ten1 o apoio do n1ar,pcha�
Cr;sta e Silva, segundo os in�or.;.
mantes.

.

,.J

As lidc"1ne:;,s govpl'n';stas, ele
,-,...", tp)" recebido, também, iai's
i:,: rO)'ma�õeS, e é nelas que se
p.-,:lp' e�'contrar 'o seu interesse
eH" f?zer cOm' que o (Con.g1:esso
e:'("C�lto. norrnallllf'lJt,:, " p-�

,

i"" h"d'; 1, a S'I.;'-1 j 3.1'tl.fa de l'efol'
lnar, a Constdlição. , '

<

',,'.
'

/" ,;oro...

j
.\

j I

'.

,
.

f

, I

.,
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, . .

"

Empregada doméstib., c:Om ooa apafM.cia, i� malor
de 30 anos (TRINTA ANoS);. Pa,rn ,iciba:1llat ci;n ,MS;a 00' T ra 1· a n o; família nesta eidade,.eXf�oS fe;{Ú�ias"dí� 6U- ,

mo salário. Informàçâo p",ló telietóoo 2009. '. )

RESIDENCIAS

MIISSA DE 7. OlA
(

,

A FHtl)ílJ:1 de ' ,i '

ADALBERTO i\llNAlJ>q �ro.Jt;rTZ
"

,Agradeoem a todos que 0'3 oont0I1flram'prelo dol.o..r�� Lr�:
e por que passou e conVldatn p�� e iuni� � a

�jssa de 7,0 Dia que '�arão celebrar na,Capela do Divino Ei-
pirita S:'1nto, dia 20 (sábado) às l8'�'lOras. ':'"

"

por mais esse ato de fé e amizade antecipadamente agrade-
. -,

cem,

ll'R.,A TENIS CLUBE
,,' .

DlA ;n-8 -- l)otning'(l - às l6,,oo bONS

FESTIVAI, DA JUVEN'IUDE NÕCLUBE pA CqLrNA
Atração - LUIZ CARLOS o Ci;:mtor dO Yé Yé Yé

promoçflo do Cronista Socia) ('''ELSQ �4l>1PLONA,
Tí:aj� ",'sporte -_ Mesas na Secretàríà do,.,��,

'

üumiensé de, Paula Ribeiro:
t,dvogadó� Ó 13� Sç, ri 205$.'

Causa: Civeis. Trabalhistas, -

:mpos o de Renda. H�I�ili'Ilato
Escritório: Rua V�ctor Menélles. �8
r�' ... · "(\';f.c�l 6J:.3 ----, Fone �1683

Fbtianópolis
_" __ '__"'A'�

D'R: AlBE,�TO (AUSS,
Dr. João José Habérbeél< Fa,gunde's'

ÂDVOGADb� .. :
, �-, r)�

Causas Civeil) é Cr;mmâls. �. Qut:y.3tões
Cobranças - DesqtJites .:.... I'nv:enrçáfiPs,.

, LEr De), INQ:tTILINATO '

�scritQrio: Ru�' jerônimo C®lhp --:-' '$di}:'fcio &atito A;:r-
.- \:,' , \

tônio, 21O ,andar - Altos Sapil.ta�ia Rápidà Cancea.' , "

i'

----'i-'--·------,_'-:' -:---: ,.,-__,..;..:..._-�--
I'

Uma
Silvá, 250

,JiV.I,h·letanu ao JARDIM ATT....AN:tIOO '.
_

"

," ",<. ", \

, ibamu em iiancô, progreSso :e �.'�taíl� p&
lU seu traçado <:te urbau�ação mOOétna. e ·tooU·� cie
,uas ruas.

.
"" .. ,�',., r '

.

.l.i)uUU'.im� '�unstruÇóI:!S que, s,urttirãq eni �müto brevt;

,

• A.NW:> 'DE; P&AZO-,\'::'�M JUROS elll !::"Uàves _l1ã�anren
....." lliensalS.

,

-

"

l�formaç._ões e venda!>. Com, Benjamun A�rbuck. Rua

l'eo,,:nl,e ,silveira. 11'.0 16 (eSq. Trajano. Fone 3917.)
,

EMP'RE6ADA
'-' ,

Missa de 70. Diá
GuinO ilOTT

David de Aquino e fal�lma. Aloysio de Almeida Gbtlçal
ves el fatnília convidam pa.rentes ,e amigos pam li missa dó

7.0 dia que será celebrada sábádb, ,dia 20., às 8 horas, na'

Catedral Metropolitan,a, .por· alma do inesqtlocivel soiro,
pai 'e avô. Antecipadament·_, agradecem às pessOas que cmri
pal'eceTem a este ato de lé'cristã.'

- - - - .. -------,

MISSA DE '300. 61tx '

ANGELINA GANDOLFI CASf.:AES
,I

,A família de ANGELJN A ,GANDOLFI' CASCAE�; aínd'l

cOIllPulgÚ:1a com o seu faleciinento,,'cGHlvida pal'�ntBS e :Pf,&
soas de iSúas relações, pa;ra assis,tir'em a MtSSA DE 30 DIAS,
qUe em intencão a sua alma, será ,celebráda dia 1'8, quintá-
feiraJ :),S 18 b�f�s, DO, G8 tedral Metropolitana.: )'

,

Desde já ágradece a,\ ("dus que cumpareeer611il fi êsfu atd
dê !á C1J.lGt�L '

�

Radar
;"

,
na

(,
.

NA próxima quinta-feira, haverá
I I 1

'

uma. recepção no Querêincia Pa ace,
em homenagem ao Programa "ATUA
LIDAD�S CATARINENSES", na TV
Piratini, patrocinado) pela Cia, Catari
nense de .Crédito, Financiamento e In:"
vestimentos,A :cecepção'.é 'promoyida. pe
J..a Agência de Informações 4e Radll-r
(AIR) e patrocinada pel!). 'O'n.�ani,zaçi'i4
do QuerênCia Patà� na n�Oa do Dr.

"lf' \

W�lter José da L\:l�.,;
"

" "

, -

-x x x x-

. ,

FALANDO ,110 Prog�ama'Atualida'
des -Cataripell.ses, amanhã, �s' 22,45' bs.
ua TV Pirati�i, no referido 'pr6gra:rha
�assará diversas reportagens filma.M�
incluindo- a 'gue foi feita com' o' Gov�r-
nador IvO Silveira ,e família, no' Palácio
Agronomíca, por êste Coluni�ta '. e pelo',

'

produt� Júlio' Buza.:

t,

-x x x x-;:-

A AGENéIA' de :'Infonnaç6es Itl..: .

'

dar (AIR) PQ_de" hlinnar que q,'Dr.. · Fe'r
nando Bastos, na pr6xima semana dei
xará o cargo d'e Consultor' Gel'al do Es

tado, para disputar uma Çadeir:a Íl� 'As
�embléia Legislativa, pela 'ARENk

.

\:: \

- x x X x-:;'

TRATANDO de ��suntos adminis
tl"?JivQs, de. interesse' do MUnicípio :de

Orleães, estjvéám�n:esta. capita1,--.o' 'Pre
féito Lauro 'Péléheco' dos 'Reili',e o Verea
d;r , Jucely Latin, Cii'cu1ru-'am,'éOl1'l Ih':
D�nte :pc, patta: "'" .' /

.

',/,
.

'

,

I

-x X X x-

ONTEM; à. tard�:- nó Cár"ándo' -(10
50,

-

Distritó Naval foi realizàda 'rcúIÍ'-âo
presidida peÍo Ál�lrante José de Car
vall1� 'Jordã,o,,;a {in' dE' 'organiZ8r' o'pró'
gram�- da Semana,'da"Pátria. pa):heip'a":
ram represf'J;1+" ","0<' c1"1 Fxéf'cfto, Aeoro

náutica e Pcílíci::. Mi,litar. •
'

...-·x. x 'x X,-

as teses sôbre

. ,
,

12

�---� .. ---,__:......

" ,UMA promoção, de divulgação' tu-'
rístíca está' sendo orgail1iz:i!-da pela A

gência de !Í?ionnaçÕ;es 'Radar (AlR) -
um desfile de l1'lQ!:las numa bela praia
·Il.h�-C,ap". Ácoutecefá d�tro de poucos
diíÍs' cém 0$ maneq�S de 'sociedade.
V�t.ido eomprido,

.

ciirto, 51aque e maiô'
oS {l-àjeS, Será fUmádo para TV e foto,.
(�fafad� para jornais 'e"l'evistas.

'

U�
i�!)ataç� d�st�):�ól�ni�ta par-<\ com o

turismo -de FpÍJlis. -

' ' .

, '

,

: -_"',
-

;' \

'. �", �I! " ,

I
X x-

..
J '

, 6 Gor�nel RobSoltl' Alves Peseôa,
ha ,próxim� semana áSSttmir� o �om:3Íl

.
'

' do,do 140.' BC. pay&ará às fqpções:.o' �a
jbr Ad MeSq'l,1,ita.,

"

'

" \.,' ,"" J'
'

?C, : x .,..-

, x
'

x :_;_-

CNOS' l�éa�os 'de '-�etembro' -pr.óxi�1'ó
'Será dIiauguraao' o'Galera. Clube em Co

, .' I' \ - .
'

. �

'quttiro�: ': " r

'

X -X' x-

.:." 1, .

RECEBI ,váiio� � telefonemas, ,ap'oi
:afino; a "'uota'�ue 'dX�ilh?uer 'ontem, sôbre '.

'0 'Prédio da p�ref�itui:a, qtie d�v�ti� .. ser

transfõrma'dq' �lTli -Biblio�ec� Pú'b,lioa.
�- . , .. '

• A,J1la 'Iiraden�s. 6; fr��
ta,r, com Joaq.ui:rfi na A§Scin-.
bléla :i�giSÍàtiva. ou lua rte�
Silveira. 45 altt. 4.'

Fône,Sala -1
\ '

CASA DE ALVENARIA na A�. H�illo�
. �o 186, ,esquina com a rua Hct1li3Íln Bfu.
meuau - ConstruÇão esmerada - com, 3

salaS\ e fi Quartos e d�is de�ência
Preço base para negócio Cr$ 30.000.000.

CASÁ NO ESTREiTO - Rua Olavo Bilac,
224, terren.o'medind.o 10 x 50 metros com

I á2'ua _luz t' esgôto eom nma cr.sa de alvena

na e 1'.p'.8 tl'ci� C<l<;;,S ,t,: ma1eil�.t. Tudo

por a!)l:m;l�' Cl'S J :�.(}U().OtW,

3450
'"'. '. .

Rola' � Ct$ :roJiOO.oóu .ou ehit ooIMiçíões li
esiudar.

)RUA JAÚ GUEI>ES' nÁ FONSEC!4. ...... 1'a
lhocirlha n . .o 40 - Duas casas de alvenaria
-- Ambas com insta� completas 'PQI'

ar)cnas Cr$ 17.ooo;{)()O em Condlções a -estu

dar.

,

'RUA SAO CRISTOVÃO - 324 ..:_ Coqueiros
.

- Casa éle madeira com 2 quartos sala \><1-

randa cosinha Cl'� 3.000.000.

" </
< � ,-.

.M:osco,li." (APN.; _:_ Orbre:; do' conto '�Te;:'eri,lOk". A ópe- um' resultado interessante e

Press) .:_ Dez meninos, alu-
.

ra infantÚ c�nta com overtu-, caraeteriza; brilhantemente,
n;s da �séola musical de re, entre .atos, árias .de Zor- os personagens do conto. A

Novó�b�r�.: produ,z:i.l'am u- 'ra, o Galo,'O LO\?9 eaté cô- ópera foi exibida: .pelo tele
uma ópera; " cuJa" ':co!�PosI� ,1'0 fu�L Os pedagogos con- visão.

cão wllrisp�da 'uQ"coi:lheci-
.

s,ideram que .á ,�lú!li9-' teve
'

, <;
I ;

,-

t
I,

•
l

�'

,
'

.A;,C�rlos Bntto .' diçõea de r�tiererlinscrição,cOmo eegu.
, "

.' rados autônomos: IAPe, pOr falta: de aI

àU:�O�OMO$ .:INSCRIÇ-?\O EX-,QFI-.
,

vará' .de localização ou de e1erúentos exi'
E,AlS AUrORIZADOS A., PREST}\.-,

/

gidos em instruções' que ora regulam a

��1YI 'SERylQOS AVUJjS0S AO' .... . ,maté1'ia; Ç01\fSTDERAJ\�PO que 'y nor-

.!.�C ,E:QUTR4S·AUTARQUlAS.' ma prescrira cpelo D.N.P:S.· objetiva �
OU.'I'Rf�S AU'lI'ARQU1A$.', ,.' resguardo é:()" int. r,.S';:�S do �l'l.i�.tUt. 'u
l'"

,

','
. _; , d.�L,t"G�Ç�O .das (:')l�' ribuições dev,( "S

• '. " ao Sseu�"cofres '�.a ,forn\1l- da Lei;
,

,

.
>: vi ,�

,

RESOLVE; por L\nnnj'midadej<j
r - determinar :.o. in ,�i'l(;Eio ex-offí...:lO
como seg-ul'é:dos aUÚ'momOs, '�íps' ter
mos do artigo 50. iterÍí �IVj!;da Lei 'Ú).

3'801, d�, 26.(18,196{,),· ,de todos ,Qs prd1s
" .4,

sionais Lbérais qv.e sejam' autorizados
á

-

m'esta�' s';r-s;:icbs avu1,;os neste IIllSt'l,hl

tO: 6�_ em Cl1Jaj�qllet ç>utras al.ltarQ'4ias
. o,u '�rgãos dq poder p.(J.blic'Ó, na corifQr
midáde ç,o"citade' DecrÉ't;; ;",

-

.

I '

' "
- <:

..

II - det.erminar ,oe nos casos dos
• pl';fissi�nais lib�rais ��torii'ados> à ·i) :e8' ,

"ta:çã.b d� serviços avUlsos áó lAPC s::ja
feita a;'ptova' do récolhilp.ento�de :,su�s
contribuiÇões no áto d0 pagamento 'dos
respectivos servi�os:'pr:estados 'e .

III, -;- �eterminal' 8:9 DE'part,am,ento �te
4 Trecad1j,çã,o �e :F:W'Scalii.açao' Pl"o��.dên
Clas pe,ral exri€�íc;ão de' instruçõeS regu
ladoras' do' ássdí�to. '

,

' Juntá Jntetventora, 8'-de' julho de
1966: As., HérlY'�an� Cordeiro Pessoa Cl1
và1cinti, - Piesídente dã Juntá Int'�r
veIltorá ;.- Hélio 'Montéiro, de T01�io
SaÜf:� ...:..... Rdêtor: ....:: Átê a, fixà:�â{) -pl,11o
:M,7rPS, :(1� sàlário-b?se.à S.e� propos�a:p�
�p Instituto,' as': <;on,tl1"b��' çôeS �se/rão crf e.o
:}l1idas ,n� bCl,sr; do .s�l�rro 'mínirrl() de 0,_

4�ít� vi�e�te na �oé:álidage. 7
-' .-

,:,;";;:.;,;..:o,""",�""",,;;,..,,,,",,+-,,,,,,,,...,...__,,,,,,,;,,-,,,,,,,,,,,,,-,,,__;;--,,,,_,_,-,",...,.'.-'-.,-_":'_,. -�-'"-.- -_-_.-'-"-\r

\

RUA VALDEMAR OURIQUES 419 - Ca
RUA DEPUTADO EDU "lEtRA - Palitan�J 1\

póciras - Casa de madeirà h'el�te de petlri
_ Casa oe l11adeira pintada a óleo com terreno de 10 x 60 metros. Todo' mu�adO;, :"
2 quartos duas salas corlnha e varandão Cosinha e banheiro de Alv,enaria, il1V'estidoS
_' T�nel!i) com arca de 3211 lU2 por Cr$ com �:r.ulejos - 3>quart.os 2 salas Cr$
3.500.000 - ou em cO�ldições a estuda�. 0007..,�.

\
RUA DO IANO 57 _._ Barreiros _,_ Casa de

Alvenaria �.om 3 quartos 2 Sl! las � dcina�
dependêndas. - 'rerreno /medindo 12 x

'21.00 metr-os - Cr$ 7.0fl0.OOO••

RUA ALy,mO DE CARVALHO N.o 1 - Es

quina da rua GonsclheJFp Màfr.a, - -Othno
'ponto comercial: medindo. de t'ieo;_té. 15,:�O,
c:ek::;:3 e D,50 metz."o� �;,o Cds !i'.l:e:1e:.'!�U1

,
c I

\
\ .

, , '

APAJtTIMF.NTrS·
,

,

RUA BRmA'DEIRO SILVA PAES, N.o 13
r.�hr"p.A I){l ESl'.\NHA - ,(''EN'l'RP
,EIlIFICIO CO])!' Sl<-:IS (6) 1\PARTAMEN-
1'VS A Vl�A - P�EÇO BASE,PARA NE- .

r"üt'9 CR$ 29.000.�O(.l .. OUT1t.4S, PROPos
TAS, PÁRA PJ\Gí\MJPlfjl'Q EM GOl'l'DIÇbES
SERAO ESTUD....ID.�§., I

.' '. !
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etá(u!os Oferecerá a 1513.

'I I I-

, ,

iJ.1Rl:TOR, Pedro Paulo Machado - COLABQ_RADORES-: lVlanry Borges
Gilberto Paiva -- Marcelus - Decio Bortulozí,

Es
• m

A equipe de futebol da Rá
dio Bandeirantes, estará SE:

exibindo nesta capital no

próximo dia 21 de sete-nbro
fronte a .urna seleção de ra

díalístas da capital do ,Estar
do,
O acontecimento desde já

vem despertando as aten

ções do mundo esnortívo em

.geral, pois o "escrete do rá-

dio", estará in',3�r�f'0 de
vetores como Fifi-i G'l;l'oti..
'Llliz Augusto l\ILaHoni, Flá
vío Araújo, .Barbosa ;PP?O,
Borghi Júnior. Alexa-id-e
Santos, RobArto Silva, �r�l1-
cisco AS$is, Fe�nando So)e-

/

Gilberto Nahas - Divino Mariot -

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

I'

/

a

r
ra, Enio Rodrigues Remy
Màrquez e tantos outros no

mes famosos do rádio brasí-,
leíro.

'A Nossa Seleção
)

Em contraposição, a dire
toria do Sindicato dos Ra

dialistas de Plor'íanópqlis,
vem qe divulgar a rela-ão
nominal dos convocados mie
estarão treinando a, partir
de sexta-feira, no estádio dr.
Adolfo Konder, visando' .a-;
quela apresentação do dia 21
de setembro, no estádio da

F, C. F.

ElI'i:E·BE vindo mais atrás Tangará e

Sã,"I C�rlos. In 'Hvidu11m,ente,
,8 bo1.o"lÍsbs �amve'íes 1"'er·

+.en-::i;:l'1l a PaI'nas, São rar·

\cs Pfiuta Grossa e Jom'lil·

Co.., m::!"'\ s'w-':e"éli'l, C"-Ul"

1·�,)Da_.::lj.-a,- (':heç;q;J"�"'-1 �-:o f-e'll .'1
Jl,�' as d;�--u';".s r'1) :;<'[ Tal"
ne'!{) InCI)....;lo, fi�:-;:mbdo �}e·

".
la primeiri vez na capital
do Estado.
Na (lc?s;ão da, c1l"yrasca·

<1", realiza"!a ÇH está\" i� do
Fi. ;ueirei1"le Fl1teb<;l !ÇJ'u',e,
foram, ent>'�g;"eq o'" "ár;:os

l' '<3mjns aos "e�"'wl��es (l�s
di'1ersas c'lm"}et'�ges, tl'!t"lS
c<:>rrel1io ? re:l�j}o num c'i·
lT''l de an;"'n"wãi).· e -(le gran
de C�l'di;;li'��'Je" nr(lh,mpn
dn·se até �s 1,8 'horas;

�pós a l'?3 ização de tô t""8
" as' com»et;�ões, a c'J'l}isslío

org::m;zadifÍ<nt dt;1\s XI Tm'·
nei,o' Inc'lano: tm"l<Jo a J're'iJie
o esforç<>lio e tFnâmico �es·
pnrtista Enio fe�va, foi co

n!1ecida o qua!lro de hO:lr�
dn Tomei!).
No desfile, que abriu o

certame, no setor an·'ese'lta·
ção o g-r?nde vencedor foi
'a ci�"'de ile R.i'> do Pu\ fi·
c:>ndfl .

e,m sep,'w'",d,!l h'g�w Cu
.
,1'Hih? e en} terceiro, Rio de
Jnneiro.
,No asnficto i"i5c�"":iin�r li

vw;ór1.a C(\;l�e w JB!'o -de J'l,'
n�ir(l, C''l''Sif'('7'1,lO·.,C em

�"p.;u'·rl l""""r '" d';"'<"e ,le
C ·ic1)''''''''' IA tô+:'''' � ! ofere.
ci.do vaJi"sos i'm:!,hus.
E:rl futlmol, P':,ar -m TJal'U

as fju"js as e�"'! 'e<; ele :Po").
ia Gl'rss�, e ria, �(J",o-ba, Jô·

�o c_m:rid'l 'l lho.'·l cllsputado
,a,bie bom n(1I.'b'rI:D.

VeJ'u:;eil " re'(1F'���ent"ç"'o in
C'1an" (lé pfl''1t·, �r:--"8Sí); .Dor

? �\·o i[j��-�rJo "''1"i'l1 "'� n"f;$O

!i!'l t,it',l de�ta mcr{i:id 'de
e:;port'va.
Em ter0e'rp hiar cla"sifi·

cou-\ e a Mvtriz vWdo em

quarto lu .. '

.. r o ehmoo ·iuc"a·
AlO l'erJ;t'<Y'e""a� 'o . de são

'!i·l(')��l. 'I'! do $.\11.
,"

')<�'''\ h�'''':o � 1"l'.�lITrle "''11'
,�ã' í'oi 1�i1U"1'-e.

.

c'",-�i?i,
cuntio·se em segundo lugar
a reprElsentação de Palmas,

'e, 'Pe'a orrtem.
Em futebol de

'1

salão, o

capilal
Foram convocados 29. ra

dialistas sendo, 'que sete .se

rão .. cortados durante os

treinamentos.
Eis alguns nomes: Da Rá

dío . Guarujá: . Miranda, Ro

berto, Mauro., Mario, Lame

go" Maury, Sinval, Lauro,
Beta. Da Rádio Diário da

Manhã: Osmam, Gustavo,
Marina. Rádio Anita Gari
baldi: Milton, João Ari. Da

Ráq-íG Santa Catarma: Ed

son e Pedro.

Atraçõês à Vista

Além de se _ constituírem
em autênticas atrações os

homens do ráçHo da Bandei

rantes, trarão', con::;igo? no

aviã,o especial da. Sadia que
oonduzirá a delegação pauliS

.....

ta até à capital catarinense,
alguns cantores e como a

tração máxima Moacyr Fran
co e seu filho,

Recepção

Aos elementos do escrete

do rádio, os diretores do

Sindicato dos Radialistas de

Santa Catarina, estarão, ofe
recendo

.

algumas atrações
,

aos visitantes como visita e

pontos pitorescos da ilha,
Churrascada, J:'lntar e outras

atrações que estão sendo

estuds..das.

Portanto, o· próximo dia
21 de setembro que �narca
a p�siàagem· do dia do Ràdia

lís�'l, serão comemorad,o-pc-;
la primeira vz condignamen
te nesta capital.

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

\

Prossegücm OS 'fes�ejbs comemora-,

tivos do '27. an�V'er5ári,ó de fundacão
. " '.

da :A,. A. Barriga Verde

Cf)n+.iY\".� �. A �C!",,..·.f,,,,,,,9,, .Â-
.
trética Barriga \.Ve�de pbede
cendo à' progra1'Y1a�ã.o 'os

festeios do seú 27,0 anive-sá

rio de fundação que 'tr"x{s
correrá di"l 25. Há pouco .e

fetuada
.

à � S.a apuraçã�· do
Concurso para· eÚllção da

Rainha da "A.A.B.V.", sendo

a classificação até agom::

1.0 lugar: Srta. Maria Sô

nia de Assis Feijó com 2:772
,

votos

2.0 lugar:. Srta. Rita de

Cássia Ávil8 dos Santos com

2.703 votos

3.0 1uQ,'ar: Srift.
Maria Schmidt com'

Sandra
1.728

pação de, prestio;iósos el&

mentos, sob a direção de

Waldir Brasil e Ivonésio Ca

tão.
Dia 22 - (2.a feintr- ini-

cio do TOrneio de Bolão, em
....-�_·,,�(TO...,.. <OH') T1xnn. sr. Ro-

sato Evangelista, DD. pl'esi

cwhte eh "Federação Catari

nense ,de Boc!:J.ap e Bolão".
Dia 24 - (4,a feir'l) - En

cerramento do Torneio .d13

Bnlão. I

Dia 25 - (S.a feira) - En

('''-�-'''':'t>ntn on 'T'o't'neio ' de

Domin:6. Coquite1 oferecido
ne a Diretl"ria à Hainha e

Prinrêsas e'leitas, a')s home

nage,q,dos e particip'mtes,
bem como. à Irvmrensa fala,.

da e escrita. Entrega dos
Prêmios.
Dia 27 - (Sábado) - Bai

le Comemorativ') do 27 o a

niversário, Coroacã? da Hai

nhal e Homenagem às prin
cês,'ls.

. As dancas serão conduzi-

9.as pelos Titulares do Rit

mo.

NOTA.: Reserva de M'lsas1
para: o' Shrw" (eoYYJ "fllid"1.de

p��a o Bqtle), diádamente
na Secretaria.

---- ------- --------

REX_Mt,RrAS E PATENTES
AgellJ.tEl Oficial da Propriedade Indústrial

tWgistl'O de mhrcas, patentes de invenção nomes
.
comeIl

'iqi� ritulos de estal',ell?c'imentos inc:;ignim: 'I? frases de orn

...... ;,\8n'qn
,I'tUB. TenEmte Silveira.; 29 - sala 8 - 1.0 andar - Alto da

., ....a N 'lU - FloriauI5po'1i.::; - Caixa Postal, ,97 - F'one 391;,1;

odada
ara Domin

Sob as ordens do nôvo
":;-:ache", o gaúchb conhe

oído por Chico Fuleiro, a

esquadra do Figueirense es

tará enfrentando, domingo
próximo, em seu estádio, no'
Estreito, o pelotão do Prós-

US demais jogos da 15,a
rodada são êstes:

Olímpico x Marcílio Dias
'em Blumenau, cor:rendo 'Pe:
rigo a rivalidade úníca do
certame que pertence ao

quadro colorado, vice-Iíder
ao lado �o Comerciário, cOI1l
um ponto a separá-los do
onze, blumenauense.

Metropol x Guarani,"de
Blumenau, em Criciúma d€,
vendo, o líder vencer, já que
� favorito na proporção de
5 para 1.
Irnbitubà x Palmeiras .. em

jogo sem favorito.

Barroso x América, em r,
tajaí. O quadro que colocou
um finai na- longa -ínvencíhj,

1 gol contra de Anísio do /

cidade de Timbó, contra o Iidade do MetropoJ é o ,fa·

Bamerindus a favor do Inca conjunto local do União que voríto.

1 gol contra de Vinicius continua "lanterna" do cam- Caxias x Atlético, 'em Join.
do Desembank (1 favor do peonato, separada três non- vi1�e, Favorito o alvinegrore,

Bamerindus
tos do "Leão da Ilha", que "Manchester", '

1 gol contra de Jarbas do é o rienultímo colocado.,. Jnternacional x. H,erCíÚo
Inco a favor' do Banrisul Q . jôso, segundo nof�('.ias· Luz, em Lages C' Fenoviátb

1 gol contra tie Nélson do que nos chegam de Tit11bó, .x Guaraní,- de Lages" em Tu- ,

Ncssóbanco a: favor do Her está sendo esperado com' a11: barão, completarão, a roda,
síedade, a despeito da cam- da, 'na qual folga o Comer,

panha desfavorável de
. am- ciarro, de Crlciúma, que

bos os clubes no certame es- na 16,a' rodada estará defen.
tadual - Zona "Dorny An- dendo a vice-lideranca con

tra o Olímpico.

pera de Cricíúma.
Ambos foram bem suce

didos na rodada que passou,
de vez que o alvípreto con

seguiu tirar um ponto. do
Marcílio· Dias, no reduto de
clube colorado, enquanto

\
-----_._--._ .._--------

Após 4Jodadas, Bamérdo e lnco li·

deram 'O Campeonato Bancéric
,:

de futeboi

mica todos com 2 gols cada

!'i.O) r�ugar - Per::í.cio, Ani- '·Járbas do Inca, Eliton do

el e Bt'J.don do J3amÁrcio Jo- Walmãp, Ivo do B,<mrisul,
sé Santo, Luiz Botelho e An- Zilton, Rafael, José Dias do)

.

tn'1in Ci3'rlos do Ba"l,'l.'rOlll'a· Nossobanco, E'lcio do Her

]).triJtrm Rocha e Ventura do cules 1 vez

Prossegue bastante anima

do o XII Camneonato Ban

cário de Futebol promovido
pelo' Centro Catarinense de

Desportos"Bancário, Até a

gora foram efetuados qua

tro rodadas, sendo êste o

quadro estatístico do certa

me:

Colocação dos C1ubes
'

1.0) Lugar - Bamércio e

Incd - 2 pp:
'

2.0) Lugar :_ Bamerindus

e Hercules - � pp.
3.0) Lugar _, Nossobanco

-'- Banlavoura e Desenbank

e Caixa - 4 p-p.
4.0) Lugar - Walmap

Banrisul'<« 6 pp.

Artilheiros

1.0) Lugar _:_ Itamar e Hé

liton do Inca com 5 gols 0,<1-

da

2.q) Lugar - Zamilton do

Nossobanc_? com 4 gols
3,0) Lugar - Juça do Ba

mércio e Jocí do Banrisul

com 3 gols mida.
4.0) 4lgar -:- Va.lt,er Ra

mos ,e Ari Gil do Banlavou-,
ra 'Ihnaf' do. Nàssob"lnco, Si
dia €. Herlberto Ramos do

Bamerindus, Ivan do Hel'cu

les, Juarez da Caixa Econô-

N'1s"'()"�nco, AnÍsi.o e l�ão
P",rJ''1S do Ba'l"Ylerinc'lus. Hall{
Enio Fe"'n"'ndo e,Galon do

Inca. Roldão do_ Hercules,
Wilson, 13olivar" Jorge. Ari
da Caixa Econômica, Bolão
.d() Desenbqhk. L8-cerda ....do

B"',n:risul e Be111sio dn Wal

map, todos com 1 gol cada.

Artilheiros Negativos

Juizes que Apitaram
Valt�r Ferreira de Olivei-.

ra 5 v'ezes

Luiz Souza, Zoriberto Al
ves 3 vêzes
Nilton de Aqllino, Airton·

Tomé de Souza 2.vezes
-,.,--------"-,_-..----,------

Norbei'to ._rank, Evaldo

Teixeira. Zilton Vieira, José

P5tulo Brito 1 vez.

cules

Goleiros yasadós

Zanoto do Banrísul

e

4 jogos sofreu. 11 gols
Vieira do Nossobaneo com

4 jogos sofreu 9 gols'
Sovenir do Inca com 4 jo

gos -.Trazê do Walmap com

2 jogos Israel da. Caixa Eco

nômica com 2 jogos, sofre

ram 5 gols
Rogério do Desenbank com

.

3 jogos,· Joel do Hercules

com 3 jogos, Destri da Cai

xa Econômica com 2 jogos,
Melo do' Bameríndus com 1

jogo, .Marcio do Banlavora

,

que o "onze" da região mi

neira no dia, seguinte passa-.
va pelo Atlético Operário,
estabelecendo ,o marcador

de 1 x O.

Êsse o .match que deve

rá ser presenciado nor gran=
de público, domingo, no

"Orlando Scarpellis", cuan

do o Figueirense, sob nova

fase em sua luta: por uma co

locacão
.

honrosa no certa

me barriga-verde "de futebol

de 19.66.

'0 AVAl EM TIMBó,

Quanto ao Avaí, terá, na

roda dá de domingo, que dei
xar .esta Canital. Atuará na

com
tunes".

gmnde laurearl,o foi '{no do

Sul, que surpre'endeu a· to·
dos com uma eilU�ue homa·

lY,ênia que imnres<;;Íonou a

toilOS. cl11Ssi"íc""ilo-!"e' em

se�undf) lugar São Paulo.
No temno re'ffi'nmentar

'l. equi.pe de Rb dü Sul em:
'PlItou de 3 x 3 com 'o elen·

e" de �1'i/l P'lu�n 1"ara na

prorrogação verfficar-se a vi
tóri.a dos riosulenses' pelo
escore de 2 x 1.

C(lim a dec;são do título
favor de Rio do Sul e.-o vi
ce camneonato ffc"'1do com

São Paulo, o tt::rce:l'o lugal'
co-nbe a Pirac;caba e ein

quarto classificou·se a Ma·

triz.
Tôda" a� de1ep:"clles dei·

xa,l'am FJori<lY'ópolis satjsfei·
t,,,,, pe1:t hosp;bAid<lt1e do :pú'
blico da c;J,uital do Estarto e

pelo OI:ninh() dos or'!;aniz<tdo·
res 'e :oatl'ocj"ul.dores da fes·
tlI. que constitu�u·<;e num

elo,> !l:l''\mles "·co,.,.tp�imel1tos

Sf'dais-esportivos da tempo·
l'��a.

Ne<;te Bn1p,tim fj"aJ, fme·

rem'l,'3 ap'r"'decer <t nrestimo·
s" cl)l?lprac1Io do "l.esuol'fis
ta E',io Seiva, çue em tôdas
as opoI;tunidades e�1 (úle foi
pr,oc1ll''l.do pela reno�·tagem,
sempre se .mostron am;go,
f(1�np.'le"ri" os detlllhes in·
rl;<;,lP""'IlVe;s """1''', l' �obertu·
m r'!ê"�e "'cónte"im�nto, oue

te"e n1)r ceCl1".r;" u,"na !las
ln 'tis belas cidades do muno

do.

Tamhém deixamos os nos·

sos agradeci nentos, pelo
convite- (lue p�êebe'TIos para
o.'le a re'1ort� <>:em n'nt;e"as
SI'.. de tôd'l,s as comemora·

',Iões. A êle pois" os nossos
melhores agradecimentos.

votos
4.0 lugar: Srta. M,u'ia Jo

sé. Ma.rtins com 1.5;19 votos'

5.0 lugar: Srta. Arlete Tei

xeira com J .487 votos

A apuracã o final sera rea

lizada .l1manhã por ocasião

do �'Show" CIDADES QUE
CANTAM

ProgramaçãQ, do mês

Diq 20 - (sáhado) - Gral;1
de "Show" Cirl;:tdes flUe cqn

tam, com a h�:mrosa partici-

CO"... 1. inqo. sofreram 3 gols
V(ldo do .Bamércío com i:l

jogos; J. Barros do Bame- \

rindus ,com 3 jogos, Luiz Bo

telho do Balavoura com 2

jogos, Anibal do Banlavoura
com 1; jogo, sofreram 2 gols
R9g.�rio, do Bamércio com

2 2o'gós, sofreu �l gol _

Expulsões de Càmpo
.�

Servito Social do Comércio
,

SESC
Cons�lho Regional do Serviço Social do Comércio em Santa

Catarma
�

EDITAL DE CONCORRl'::NCIA

o Presidente do Conselho Regional do SERVIÇO SO

CIAL DO COMÉRCIO '- SESC -,\em Santa Catarina.

1. Faço saber a quem interessar p0�sa e dêste conheci·

menta tiv�r, que está a venda, 'em concorrência, uma (1)

camin_honete, marca Chevrolet, modêlo 1958, com 6 cilindros

e 136 HP, côr verd'e garrqfa, para passageiros, capacidade
para. nove (9 pessoas.

2. O prêço mbimo para a venda da mesma é de Cr$ ..

1.400,000 (hum milhão e quatrocentos mil cruzeiros) acres·

cendo-se�a próposta vencedora 'as importâncias decorrentes

da transmissão do veíc,uio.
3. O ,'eiculo estará .à disposição dos interessados, diária

mente no _Centro SESC-SENAC, desta cidade, à Praça da

Bandeira sln.
4 .. As propostas deverão ser entregues em�envelopes fe

chado, na séde .do Depart�tm,ento Regional do SESC, no Cen
tro SESC-SENJI.,C desta Capit'll, no dia 26 de agõsto de

Ul66, às 15.30 horas, nuando serão &bertas e julgadas na·

presença dos interessados.

5. O pagamento deverá ser feitó no ato da entrega do

veículo, o qual não excedérá a cinco .'(5) dias !J.pós a data

de julgamento.
6. Não havendo propCista que atinja o mínimo estabele

cido ficará sem efeito a p'.-esedte concorrência.

FlorianÓpolis, 17 de ágÔsto de 1966.

HAROLDO SOARES GLAVAM - Presidente do Conse·

lho Regional de SESC 22-8-66.

Caixa 'Econômica Federal de

Santa Catarina
Gabinete da Presidência

CONCORHÊNCIA PÚBLICA

REF9RMA, AMPLIAÇÃO .E CONCLUSAO DO EDIFíCIO"
·SEDE

1 - Faço saber aos interessados que o Diário Oficial

('lo Estado de Santa Caüu�ina, ecüção de 12 de agôsto de

1966, pUbÚcou o Edital de Concorrência Pública para a re

forma, :'lmpliação'e conclusão do edicÍcio-sed·; desta' Insti·

tui�ão, si,to à praça XV: de Novembro, escJ.lllna das ru�s Con,
's.elheiro Mafra e Cais Raulino Horn Cani'igo Hetel La. ,porta).
em Florianópolis.

2 - A documentaç?:i,o técnica, necessária à 'perfeita carac,

terização elas obras a executar, será fornecida aos interes

sados, mediante o pagamento de Cr$ 100,000 (cem mil cru

zeiros), na Secretpri'1 dera! da Caixa. Econômica FedeÍ'al,
à rua Conselheiro Mrifra, 60162, no horário de 14 às 16 ho-

�
3 - As propostas devFrão ser entregues EH Matriz da

Caixf'\ Êconômica, em FlorJanópolis, Santa Catarina, até às

15 horas do dia 3D (lI'" setembro de 1966, quando se dará u

ras .

encerramento da aludida Ç!oncorrência.
\,

Florianópolis, 16 de' ngôsto d� 1966.
,

HERIBERTO HOLSE - Presidente do Conselho Admi·
nistrativo

NOHE DO ZORBA
No Limoense - dia 20 - inicio às 23 horas -

Tr!lje Passeia Orquestra "OS MELODICOS".,
,

VENDE-SE
Um Motor TrifasicO 5 1/2 HP voltagem 220-

380. Preço t:le ocaSiJão, Tratar à rua Eduardo Dias 196,
Barreiros, ou com o sr.' Hermelino - fone 3143

periodo da tarde.

PROTEJA. seus

"OLHOS;
') ),

lIse Óculos 1

bem adoprados

)'/.

otende,nos com exatidão
suo receita de óculos

,J

OriCA ÉSPEClAlIZADA
MODERIW LABORATÓRIO

,

"

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



Florianópolis, iS-o-CC
....------ ------�.

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de fpoHs. APAEF).

Assembléia �el'al
\

Por êste edital, ficam convocados os associados da

A.PAEF a comparecerem no dia 21 do corrente às 10 horas
,

da manhf';, no Clube 15 'de .Outubro (rua ,Alvaro.de Carva
lho), para a seguinte ordem do dia:

a) - Tomar conhecimento do relàtório apresentado pe

.10 Presidente da Assocíação:
b) - Apresentacão dJ balanço dos dois primeiros anos

de gestão;
, c) � Eleição dos merubros dos Conselhos Executivo e

Deliberativo. .

Con�ém salientar que só poderão votar ou ser votador
'05 sócios que tiverem, Ué) rmmmo, três meses de" agrega
ção, conforme preceitua (, Art. 8,0, Capítulo III, dos seus

Estatutos.
Caso não haja número. em primeira convocação, uma

oú.tra sessão será, marcada, para meia hora mais tarde, fun
cionando dessa feita com qualquer número.

z,' ,FlorianópOlis, 14 de agôsto ele 1966.
Mlinoel B . .Teijó -- Presidente

.
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A.·Pamília de:

AI)A,I,BERTO ARNALDO MORITZ

,. '/

Agradecem a todos q1'[e 03 confor�anlm peJo dcloroso, traJl
se poi" que passou e CGn'.'idam parentes e amigos .para a

Mjssa de 7.0 Dia' que farão ,celebrar na 'Capela doDivino Es-
pirito S:mto, dia 20 (sábado) às. IH hotas.: "

,

po�, mais esse ato de fé e amizade antecipadalnente agrade-.
cem.

-----------------------
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QUANTO VIVE O HOM:EM
,

MOSCOU, (APN ORBE--
PRESS) - P;_ média de vida do homem
primitivo, segurcío OS 'cientistas, não
chegava a 20 anos. Esta conclusão foi al
cançada após estudos, de fósseis encon
trados em escavacões.

Na EurOpa d� siculo XVI a, longe
vidade média era de 21 anos; na século
XIX já chegava aos 34; e hoje na

URSS, a média é Superior a 70 anoS.
A pergunta do quando pode viver

o homem? os sábios dizem, unanima-:
ments, que de 14t\) a 170 aJ.10S. Esta con

clusâo tem 'seus fundamentas. Eis a

qui um dêles; a vda do mamífero é de

6 a\7' vêzes mais duradoura que o tem

po de sua maturidade sexal completa.
Em relação ao homem, que alcan

Çou eSSa maturidade aOs 2Q anos, esse

cálculo vem dar cerca de século e mais.
por conseguinte, a' maioria dos homens
\ norrom prematuramEmte" e cada um

tem, por assim dizer, uma segunda vi
da de reserva.

Recentemen�f> a S�cifl.�ade Geográ
. fica Norte-amerícana.: publicou um tra

tado( científico em que o hOmem pode
viver até 1.400 anos Se o submeter'mos
a um sono letárgico durante 3 Ou 4 me

Ises por ano.

---- _'----

NOSSA COLUNA
, '

Isto pode ser comprovado no RE
MINISCENCIAS LIRICAS DE 1)1\1
PERFEITO CARIOCA, obra que inau
aura. a coleção Rio Quatrocentos, lana
da"': nà ano passado pela Editora Civili
zacão Brasileira, em comemoração ao

Q�arto Centenário do Rio'. de' Janélro.
Guilherme. Figueiredo, que dirige

a coleão, assim se expressa, finalizando
a apresentaç'ão do ·livro: 'Há quatrocen
tos anos esta baia, e�ta serra, êste calei
dosc{ónio verde-dourado esperava DI ..

CAVÀiCANTI; que v�io' e Suas remi
n' scêpcias são. as le'111 bra11::'os para Sem

pre". '

vilhosa fâbula (ou parábola), f.aça-o ime
ram feitaspele? autor.

.'

3. EiS um livro Que n"O neC8sS'ta
de a'.'}resentacões: O PEQUENO. PRIN
CIPE. Se vo;ê ajnda rão\teu esta mar8.

vilhosa fábula (ou parilbola-), faa-o ime
diatamente. :Não se concebe 'que algul?m
deixe faltar em� Sua bibliotEica' êste ex

't�'aordrnário livro.
.

4. SU,'!;E's+õéS ':é\ra a sua, BiblioJecu:
ATlLA, O FLAGELO DF; DEUS (Tho
1"'''8 (':,.."t:o.ink. RJO BR,ANCO - bim1:rn
fia (ALVARO' LINS); A, REPUBLI
CA (P12tão); ,O PR,OCE,SSO (F. KD,f
k;.»· PANORAMA DO TE;,'\TRO BRA
STLT<"RO ·(Sábado . .j\If-c,,,,,,1:1;). PRINCI
PIOS PARA.A AÇÃO· (.Lé'bret) ..

não senhora

II�·I
Antigamente a senhora nã,o podia com-'

prar à prazo, sem a assinatura de
seu marido ..

<O
<O

ID
:l
O!
cu
o.
o
L-

o.

Atualmente a senhora compra, sozinha,
o que quizer, pelo Crédito. Feminino. do
Meyer� i"� >

�.
ATUALIZACAO •

CONSTANTE

'
''',

:�J:, m�j$,. uma conqü,ist� d� nj��rje� mü�r��� ii qu� Meyer S� ft� se ·associa com
i��: ,rQ�8f�: dentro do seu plano de �tuahlacao Constant�o

. f';;Jp8J8 que a senhora tenha crédito
f

imediato, basta entrar numa das lojas. do Meyer
'\.

0"",\..

; ,ii

"f'

, f

---'-�---

Já existe o automóvel
do futuro

Um nôvo carro ainda em fase expe
rimeutal produzido recen:emente nOS Es

tadÇls Úníàos pela Chrvsler Corporation
de Detroit, Mk11,igan; oferece uma vislo
do que poderá vjr a ser, em futuro pró
ximo, o au amóvel. •

Apresentado . publicamente, pela
primeira vez, em fevereiro de 1966, na

exposição automobilística de Chicago;- o
veículo, conhecido como 'Chrvster ..

' \
300X'" possui manivelas ao invés. de
um' volante. Alguns botões fazem' fun
cionar portas, igiüç1ã.o e i'itdiO.

No carro há botões para se Saber a

hora, para funcionamento e limpeza au

tomética de cinzeiros e vários outros a

-parelhos que, à' primeira vista, parecem'
saídoS de um livro de ficcãO·'óentíficéi.

O revolucionárín au"bmóve1 díspõe
por exemplo] de dois aparelhos de- tele
visão um para o entretenimento "de p:<õS
sageiros e' o outro para' informal' o 1'1)0-

torista sôhre as corvlicões de trânsito
na retaguassla do veículo.·

.

Os faróis de�an�r('cem por trás do.
encaixe depols

-

de'�lsados. As poftas
não tên. maC;pn·ét2s. Abrem-se" au+on";".�
tical'Y1pnte.

OI mo'tOrista não' precisa afastar os

oIh"!' c'<t f'sl'rfld? nara "ver a hora. 13.88t"
aDPl"t8r ,):11 hotã; e llma voz g·nlv",·l'l
em fii," dentrO 1.:10 relógio do carro,: d:z
a hora exata.

M�" a i�Jpi.a ma�s avançada na con

cepc,ão do carrD é o sistemà de direção.

--,- .

,

Cesar Luiz PASOLD'
NAS LIVRARIAS

t
1. Corri- capa do artista çatarinens�

José Cipriano .da SIlva, foi lançado em

1962, o COQUETEL DE CRONICAS
elo nosso Osmar Silva:

'

.

A obra _:,... lima 'das. melhores que
se conhece,' 'no. gênerO - inicia com o

'Poema, da �iJ:ÍÍlha Cidade" e- vai até a

176a. página eo'm um vocabulário aces
sível, abordando a,ssuli.tos .os mais ç11'/e1'
80S, agradaii.do· sempre.

para r'eco�1)entÇlr a obra, van10S Ctps
tacar lÚll trecho' do 15refácio do illlstre
Professor dust�vo" Neves: 'Osn13.1: Sil
va sabé extrair ci;s -mais sÍlnlJles acon

.

tecimentos de cad§ dia o qüe digno de

co.mentário, visto através de Seu fino

te'mperamento de esteta· Senhor da 1::1-

NOBERTO 'CZERN'AY' culdade do bOm riso, do risO sadio e p-

. .

.

'

,
'.

" ducado, êle descobre o risível, o ,ridí-
CIRURGIÃO DENTISTA cnlo, 'or;de quer que s� disfarce e ror

IMPLANTE E TRANSPLANTE DE DENTES maiS que se dtssimu1e sob atitudes res-
Deritisteria . Operatória pelo sistema de altá" rotação peitáveis o sob solenidades e costumes

. ; C1'r,ataniento !ndolor).
.

aparentemente invulneráveis ... "

'PROTESE FIXA E MOVEL ' .t
'

O Professor GÚsta'.'o Neves tem I'd
ÊXCLUSIVAMENTE ,COM HÓRA MARCADA' .

,zão.' Voéê preCisa le{ a obra.
...

.

Edifício .Julieta, conjunto, de salaS" 203 2. DI -CAVALCANTI, o maior ar-

I{ua .JerÔnimo Coelho" 325 üst� pláStico bl'a�il('irO da a·uali<J.a(k
I):as 15 às 19 horas

.

p'aneja. tal-ribém, a3 pqlavr;:s de 'manei
Residência: Av Hercllio Luz, 126 apt. 1 ra perfeita.

Quando o motorista entra no carr.
o instrumento de direção está guarda
do sob o painel. Tocando-se um bota0
('urge todo. o qu/adro com. as, manivelas
de di'rét)à0 e 0S Ibotões pa,ra aS diversás,'
operações, como lü:zes, l'iimpador' de pa
ra-brisas, abrir e Fechar pm;tas, etc. Ú
conjunto avança até o motoris a tirar o

dedo do botão. Fica, entúo, na posição
de, acôrdo com. a conveniência e confor
to do motorista.

Quando o motorista: aciona uma,

maniveía, ou 'as dilas, úni:_ corrente eté
trica "õe', em funeionamento-um.elxc de .

direcã-o hidráulico. -

Essa rrianip�lação
não 'exige mais 'do que um leve movi
mento de ni:ão oti de 91:11so._ Sua.rnanea
bilidade. é extremarnenae .precisa.' Aper
taneio-se )lma' pu 'outra manivela soa "a
buzina. ,... . .

: ,'..
, ..... .Ô

'_
•

Os assE!ntos.PÓsSuernum,·di�fra�a
de suspe-ns'ã.o de borracha. ao irtvés<das
molas tré'!.diéionajs.' Óut�o's, mé\t�riai:s' se
c·"1Tn.hi.nam lY'r", dar a maior maciez: e
("'r""�+o :,:ossfvéi:s. "0 i

\ ....

'., Os "cil'it�s (1;(-..• s�gl.ú;,�.n<;� co1íi�:� ry' o�i:
]V 1 " di ai1teil'o ,-�ã(L,p'r��dns 4� �,:t;í1at�ia�
nl,6.�tiéó-:·� élástic�.'du�. a,niortec�: "Üsi:cHo
;"'''7.''' '>lJj Caso de' bobõe.s. As- up�tas:.é·/6
:n r:";�" ;_1" ��tr.O :são ·liSQS: !llR� h4 m�"<

'('8:'l'�t<>S, bdÕ�s, q�aisQuer saiê-nciap.: '

E.ssa nrh7.o e r-,;>,vnh:iCionárlO. modt('lo
c'1nsúmiu

.
(l();S .q�os de: eShldos, peiqlj_i�:

80S e eX,!=,C'riêi1cias.

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

.

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

Carta 'ãberta de, 202 perso:o.alidádes·
min.eiras ..aos. Padres dominicanos e h·a:1
ciscanos. I

A propósito da hospedagen1 qU2
os padres dominicanos e franciscalL};"
deram aos universitários que vieram a

Belo Horizonte pará participar do Cón
gl'esso da UNE, duzentos 'ihteectuais n,i
neiros 'ürigiram aos superiores .dos doiS
COI]\[er<tos Ul'na -carta-aber,a de protes
tO contra o -apoi0 ·por. eles dispens�do a

quea. entidad� suhverSj·va.
.o dücuinento foi aSsinado pelo Se

cré1trio de Estado da Ação Social Sr.
Sebashão Nav3.tro Vieira' e pelos se�
guintes deputados estaduais: �Lelis,_ Chfi
ves, !).Ureli,ano, Cbqves, Mario Hugo 4,3
dpü'a, Vàldir lVIelga,({Q, Athos Vieira ,d?
Andr2de, UlYsses Escobar, Florival nj�
as, Otelino Sol, Jorge Vargas, Gera,rJo
Cro'?s;, LevY Souza e Silva, .odilon Ro
drigues de Souza ,Sinval Boaventura',
Waldomiro Lobo, Homero Santos, Ex,pe
f!i�f) FariR Tavares e João Luiz de �Í'ei
tas.

',,/,'

o Sr. Antônü1 nodiigu�s Ferreira�
_ Presidénte da Secção de Minas G�t;'Jts
da Sociedade Brasileira .de De·f(;§� �a
Tradiç's·o, ,Família e proprie.d<;lde, é.' U1l1
do.s subscritores da�Carta Aberta.

.

O documento vem asSinado tam
bém pelos conegos Aurélio �geSquita E(
José Aristides Caldeira Bran�, Pe. Fr-an
c;sco X2vier LasnioWski, SVD, Diret()'l.'
to C�)l?giô Arnaldo .. ,Pe. Cândido Santi
a��Ü', D: r, 1'01' do Colégio Pan)quial de
NOS3él S: n}-::n,a d,a CO:1.ceiçào.· }?e. João
Baüsta Vele, SVD, Pe. i\;rnóri,:,o C Tai
tson, Pe. 'Clovis de SOuza p Silva; Pc.
José RaÍlTun:do de Freitas e Pe. C '1r10s
SJveira Vaz de Melo.

Ai>'da aSSinaram as religiosas Tr_

mã Valél':a sUl)eriora do Sanatório I�
m'lcu1ada ConCeiÇão, Irrl1ã Crisolcia, �'
S.P.S, Irrr<i r'·;sport'l. S.SP.S.,·' ln"ã
Dominga, .SP.S.

Os mil,tares Gal, J'oã.o TOrres p,�
reira e G�d. Antônio Joaouim Corl"PR
da Co.sta,. e o prof. Joaquim Marcelo
Klein TE'ixeita, n;retor d:" Escola (10
En(.""l1h8rÜ: ,�1a UFMG, deralD. SHa asE'
natura no dOcumento·

CO'.li'an;_<::e tnnohiHl C0mO r./ (P,,!.'ltÓ·
r:.os do documento sete ver0ad()1'<:s, ')')

prc!c-sc:ol'es un'versitários, 40 a:;vnq� �--_,

23 médicos 18 cng'2nheiros, 7 odo" :')

logos, :::1"'-' ,'. 74 figuras 'de relevo nos

meios sociais .Je B3lo Horizonte.

MEYEA

sim senhora
"

.

. .

, ",.", �-".<10
- - .

INTEGRA.
"1"

Eis a íntegra do. docun'Íento:
\ .Belo Horizonte, agôsto de 1966
Revrnos. Srs.
Pe. Frei Hprar,do Zeen OFM
prior do C()nvento de Sã,o Francis

,CO r{e Carlos Pratf's.
e P�. F're; An(lré Muniz R"lzF'nte 'OP
Pri.()l' do Convento dos Padres Domini ....
<.:an08

Na quaI;d:J.0e de Ó>tóJ;co<; e d�. mi
neiros, sem distinção pilrtidári.a, exnres

San10s a VV. Hevmas,' nossa estranheza
e ro,<;sa upreensão à vista da hosoeda
gem dp,.];:!· nelos Conventos de São Fran.
cÍ>,co .dp. C;rJns prates e dos Dominica
noS ?("I� ps+,uclantes aue. fi!'!! úl'imos. tli
as ri" í'llho D.p .. se enc""+:rara",, e1"" Se
10 Horizontp ';'�ra a realização'do Con
gresso da UNE.

'rorl 'h...a<::il",lrn

c0m ansíedade OS manejos da' tailéitiza�
�la e irrequieta minoria de universitá
r)OS que, sob visível. inspiração e od'eu
tação cOmu:pista, tentá Crié�1' no . :País
a ilusão de (iue nos?a ulocidade está ..

conquiSfada 'pe.}Q niarxismo,' 'A:.' 'partir
dessa falSa inlp:r:essão, -é eVl:çlen1e que
° partido comlJnista pr�tel"d,e' estiinular

.

Os agitadores de_ que dispõe em diver
sos setores da soci�dade. a fim dé ten
tar a iIhplarita1ã:o' de um clima iJa cOn
fusão e desordem, ·propício às mais te
merárias avent-uras sob o comando de
Mos_cou, Peq,uim ou Havana. :-

"

Foi para o que jáse ptestou a UNE
nos tenebrOsOs dias. <?_ue precederam. a

queda do govêruo'J6âü GoÚIart. E é pa
i'a () que' el:;". se f;'s+á, pi'estando ·na!;? incei'
'tezas da I)l"!?Sente conjuntura nacional.

Afi�ura-se�ilOs incoP1préensível, nes
ta Situação, que 'dirigentes -(lã ÚNÉ Íla

.

ié'''' ':"'<npr.;r1o. "''''lQ]0 e simpa+Ú>. de parte
'

dos filhos dé Sãn Franeisco e de Sãó Do
ill.ingós,_ ne�ta Cápual.
• E incontest�veimente signifiCOU
simpàtia e impl;cou· em apoio o Ia o;.de
Se lhes· ter a:berto RS partas. dessas du
aS Càsas relágj,o"as, s�b 8!' al.�g,�ção: de'
que assim. o pedi� a 4ospiialidad,e.' .

;Belo HorizO?te'n�o é urn. ermo on
de as pess,?Rs qu,e,-não erícontrem hospe
dageüi :nos COnventos de S'�'o Frari'císco
e São, Domingos.'estejam. ameaçadas, Ue
gormir, ao re�énto .E: à UNE, à qual não
fclltam r.E'cuJ!sOs ,'pata fàzer agi�ação em

todó n_ BraSil, .não faltam. � ampouco roei
Q� '9ar.a custear o pernõite n@sta ca:pi
f.::>.1 ,dQ� _elementos .que para cá ela mau
1 ,'"

qou.

Assini, �terero Os agitadores. dá '.'
Fnião N3ciQ,iwl flos ESi;udaPtes, sido ,d�
brig'ados nessás duas respeitáveis Càsá:s
rAl:qjosa� importe> 'iniludivelmente em

q"�? f'<: as lh�s d.iSD�nsaram afago e a

poio J;: isto no T"1o:1Ymto l�esmo em que
",. Drrl?'-J"f PÚb1'�0S p,-oibiam um con_
'-'-"::'s-; :la UNl'\ alor'�'2flo" �ela nocivida
de (!B!"te_ n;o f\1"e"ente situacão do país.

Não' podemos deÍxàr d� ver em tal
c:r-sto (lOS" P"'-V[Pos. rpligÍ')sos de São ..

'''· .. ''!:·f(' .... '" -'.- <C"""I Dql:"'i,ncros El'lais uma
,"-. -"

.., ·:��.'fln rin .tr'i;;temente fama
, ";r'''-''·f·-- .... c'Jtó1j,cr,". ES'e último
,-, '� .. ",-." 1Jpfc profllndamente religio

,,"\ 'I .f'810r J'Y''';s rvmdp'!,fvel e dinàmi
cO -'a investida ;"'1" "rtlistá, insuirtida
e l}romovi.da up·lf) corn_unis'uo' internaci
or:<ll n,:"� 8 ,;it6ria final rle seus sinis
tr('s �1",-·....",.

(' '1 __ :

Rpv\"'-

-- ,� r'-- 'h�"'� a VV. R.é·J
'. l·,!1,if·') t"do (l

,·1"' "1'�1[ _' ..... r-1(.) S� .....�r
", ,q", aCh'''l�i' re�

.� ��:'''.lcte Del,ts El
'-." \-,., ()' apoio tãó ...

- .. ,·_,·,·;,'>ncias aue \TV.
"

'.,-. � "Tlt.irlq,l .. má
Xil1 ....a di?' }'-':;"� -_ f'x •. ' .... �T ...1:ç:�-:) 8T1'l nosSo...

m�;n.s ]lni ..... �! .... : � \�''; .",,' pcys -� ... ·�...'�a ......"'\()S,

quo nprt) VV. f?,PVJT1i'S. nem M;nas. n.elU
o Brasil, PO"S8ln tlPflsàr que um tal e

vento se haia nass'ldo S�m o mais oro-

fundo desCIgravo de numeroSos mineitos
cOnscios -de representar a quase tota
lidade de' I>eus' conterrâneos.

Que Dl?us esclarecrt VV" Rev.mâs.
npSLp p-fàvA as�"Mo' e nÍ'ls cnncPd. .;i. fiJ

't('lnos l'ÓS rl!' fl1f.Ul'O. o!' dI .." dI" ol',.1é�,
de concór.dia e de cooperação que de co

ração almejamOs.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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l$RJ),Sll,J;Á., 1& (OE') .J;..A I.titLres,ão l')8-<)'iO:Q_al d��
opol!iÇ'áo '.,,::+1 decfG{Çll i;1 t('rvlI�5.Q, po' J1,J:stadQ do Mf:�
cóm [," çjiStidh;ÇEIÓ ,eh (.>r;�s�o "'��r'l'�Jlôra,' taglún,aJ,: q��.
�td; agot'fl 1$0 ,b:.t:;;].}).,r;lllu orgaN'l,:aT .'C; gQ,�}I�lete :etX(,�hl-
ti.VQ 1oeal.' :

" ',.
,.

,;' , .

. 1'r M ! -ÓÓrc • ,. ..

',' Ir'h;rant� � 1':,'U�Ü;�:J d,' hn!�' ,�" h:.\llçf\:��1:t:1 dw' r!i.I,';lS
cflfas. do j.':�Tlgrt-}1S0 uN;i,qi!,án" �<"I", <1 ./', j�"" 1'_1, :.'

pl,lI.tj·ca do partido estando amcaç!;lda a. .Iíderaaça, do
d'�putado Vieira 'de vr H�, J .' : "

I, 'i.'
. r
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'
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A Secretaria da c,;;cg iran-

çs Pública" através dos se ús

orgãos
.

I:'srpecializadllls, C8>ll'

tínua- dando combate ii IJrá
tica. do �denominado "jõg(j)
do blclp'�"

\o que i:-:t :íf,eIn normas da Lei
rIaEi CI:.1tY::lVenções Penáis".
í'Ol outro lado, soul;Íe-��

quei'r1íi;.'ios 'agenciadores e

ba.nqúcU-os,' do "jôgo' do bi.
cho" f(,mm presos em fJ.a..

grante e processados �'
forma da lei.

.'

?Ol'fa"7�:::
'

. J:l P<'1Íc·:. Cio

vi! declarou que "a Pclícia

continua 'vigilante e mm
.

t'!'f'guas, .combaterá alLuêlés
.

"

, Sô'1r � o assunto 'ou\'lmos
p68'.mal�en� o Gal V�ei�a

.(

CAST�oo�Tl�HÇA
"

lU,?,: 18 (Ol!f) � &0 �rin;\�ía qUl� se .t'tlIil1i,zQ'u
hoje �� �ql��o ,�*"anj#ras! a, Nf�,��a p�a ,,? �l'�
gll'$S�Q : �on9;ed�u.

.

�Q"i ar�rjl �a���nento� da ord.�lTl
4e. )'20 btUl:�. '<;te, ç;ry.lfeHoJ';: ,! '

• ,

,

O ptf'é'Idê,nte' C��elo ��anc.o em prol1uncHtmen.
to, fei�o fia 'o�ão exaltou OS estadistas que inspira.
tam a Ali.ahça para' o "progi'esSo, DO dia em que. a
m'e&'IDO cOmpleta seu' quinto .'anO de existência.

-

O', �lS AlT(� JUAIIÓ, 'DE SU:T.&"CATABINA
.'

,. FloriilOópólis," (�xt�-mr� )," i9 dê �gô'S�o d�' 1s1s6 '

,

'\ .i
1" �:

, ',,,,

.,
.

.

--�-""'--------'--_.---",..__.,..-_...------� ... ,.,-,-�--�--_.,.....,.:,\_-�--�--�--"-1'

" ,

, ,.

',rom Jção,
' .. ,d,� � ln=" votos con l'a cin

_

: r, .: ) d. _�_;s�n.i:bl� ...a Leg s.a,

';;:iVa ó.�c.di u na ";<:.SS80 de ont .m 1:, lPL1�'
Dé!r o requerimento de ataofia do da.
putado �>,rJ3S,O Caon, no' qual é pedi
do regime de urgência à apréciaçâo

'

2 J

projeto encaminhado àouele POder ',pe
lo presidente do: Peder- Judiciár;o

-

d.·
Santa Catarina, �lropon Ji)' au:,lf..>.'1L3 ,ln

:._' r �,. r, -o l_) ,S 2�;;. -la Sec_r�tu;r�a -1"
....-;���:.._. 1j _'r r" �� ... ��,��, '18 A,;--_ r � elo :�

'a) i - T '-'1 iCO,
,

da Rosa,: 8eCtc.1.{ll'1n da .Se-,
guranç::. Pública çue "estrll'

nhóu o sensae :onalis 1110 q�e
,

essa campanha parece Ie

vantar no povo�'., ,

"A' questâo é fácl1 de

;�cnl1\�i,.ri��": \ disse êle. \ '''O
. j(,g:; ó' p�·,J.i�li{1,!, � �l)rta:;t�.

,

Quando á. Políe.a '>:'Cl1de um
'

bich�ir{' . té apenas nráti.e�
r0tiileüa" dé �iUa � ...

J', "','

rr::t'n'T"ia ·rl ..... � l'"11r. .. ..,-.brrs ...:}r; Is .:"�s1�r·vo ;:t

�omar tal deciSão, o líder do GOv�rD�
deputado Jota Goncalves, ocupando ",

tribuna, declarou que o aumento do."
funcionalismo' estadual está depend,"n_'
do da cOnclusão ,elos examés que Se es-

,tão efetuando nas financas do JEs"ado
'qvando ent'ão ,se saberá das reais pos"
sibiliqades ge $er concedida a justa wa,

joração salari:tl. DiSse, alrda o líder "do
Govêr�o haver q priJ;lcípi0 previsto' no

Ate' Institucional n. 2 que prevê a pa·
rjd�de de vencimentos, �ntre Qs tl:ês
PodereS ,do Estado, Asseverou #nalmen
te o ,cl"'UU'Rr{o ,Jota Gonçalves que' o,Go

\
-

-

,
I.

v,,-,tnador Tvo Silv-,in vem se reunindQ
r1:�rr'��,nt/" cnrn ::J,,,c;essôres' da Secre
í-à'r',� �". ,Fn"nda, a

/

fim, de�
,

nrocurar .

'�"""''1? f: ..... l,iná,..., �11tC" �at"n,.l::t p rpiv;ndl'ca-
.'< J"'__ -)... -'.) .' ,,,, * ��,'� ..... ...

�;::o· �o fl1ncior;ali"!lWo núbl-,co' sem ,eu':"
, , - \ " �

tr9tFlnto nrpiudic;:lr ns, in,t"'l'ês,sl's ,<lo
'l7',.,t"l:1f). 'Sf'ndo inclusiv� pensamentq ,<10
rhp�e 40 Expcut'vo sl1"ppp.der� tempo
:r;arià'1''''ntA +od?s'?s /i!.udiênCias,

1

com 'o

obi ..t.rvo d� sê rtpdicar t'micaTl'lente 'aO
�roblAlY'.à 'que confÍ;del"3r como da. �aior
;..... nO:r+�n�;,a dr" último" rll�s<, oU!ll S,,;-

d lia ,v81Ia� a caroa
, ,

.�

contra o
�

RIO, 18 (OÉ) ;_ ri

"! H'� (' OH''''
_

;�pl .... ",. l.>�t{ l'rasi. '

leh:�s ni\!'l �1<·(1f.
! ""l�' iih<et�o

ment·e. 111"1') tÍ'J.uit ri, JllC110,S

n ....r. via Oh!íqlUl.' controlar
TVs do Brasil. -Se eli .tivesse
que.' e)(amillar\. ,a "tcS'e'',.,do

,
,

_um. caso de
mo moral, que é rl·e,�jsa·'

I mente o caso çla TV'G)obo
�
-- �nle-Ljfe 'do Bra"iL

me.u privilegio, de que não
abro mão, é, nne mesmo·
mort., immiro ófll'l \1.'1'; f1T1C

f\lzem mal �o ",ell P'!í<;. \íli·

_,!... ". j!f,é 'I.rhcis«hllns não no

�em l'ie I""hal' r)es«e iO,eon1()o
fl.n tt'''',." 1.. �""""""'Cl) ·.,... .,..i.,.�;ppo.�loO:i

,
Morri')' 1' .. ,<: I ,,'hp. rtntl's

'

fôsse, Não te,' fme ler "O
rPnh{\" rtf� 'frif'7.' Ptl'l ou�p"'rln é
',Xma d,s vantag'ens de ter

!''.''eri�a!.1a, . nem

m�'lor;a dn }lOVO bra�il(h:o.
.}\ opnsi<·;"l �.", ��-"7 ....-. ....�1 lis-

(\0, CIl111 ?,ll,J""':'l, ('om fies·
l;rcn"'Urncnto. E c�nr,' uma'
vi"f,." (I fl futuro; ,não com a

"on�l<orlt'
,
cio passado. que

;IH·,,, não deve, rleha.l' ,,"urla
de ,pois, os erros ': do pa�

,i_
"

I

','

.l

'o. líder do MDE; no Legislat.vo, de
putado Evilásio CflOn., registrou da
tribuna o inicio do movimento ence a,

;,) ]:, lo L: ons Club de Lag -

s, que ob .

-t,
��;""v':i :- .)1.::- 1AJ�LtC ,�? I_,_ Ct_L ses

.

H ... _iu :1..-.)
C;;1v;;r: í) F ri r�1Í

.:
a�a o í>·.::s,'i g'),l'\ 1

t,) d8.S ob�'as da B�-=? ,282_ J_� 1�6s ,') l\,;-.
t1'o o parlamentar (;I)n 'x,l'lI;',
o Go:v:êrDo do Estado ,:):: ,t

de,convênio com .as prefeituras de :ta
jaí' e Balneário de Cambo: iú _:,a a

,e" -' (' calcar" � n j o da roc:ovi a qu,; li
"

aqm!, s dO';: munícípio�

EXATORIi\ D� BT.GtTAÇU
Mens"'gem élnd2,ndo no sent:do dr

promover ? l'eabertura ela exatoria fe·
deral de Biguacú, deverá �er el1via5a
ao'preSidente da RE'I)úbljca e ao minis,
tro da Fazenda, ateJl�lel'l'lo requet'llllen
to de autoria do de!mpa(!o FernRndü
V' -��<:. D �.rovadp 1120 sessã9 ele ontem,

.
J:ustiIicando sua pro'9o'siÇão, afirma o

p<l:r1aínentar C!lJe o EE'chamentq l.:laÇluda
{'xa'nr;a Vf;P' Call<:Rn0ó s8rio"l"rnb::u'a-

" çoS' às p0pu}acõ"s rl-;os mun'cínios d�
BiQ'U3CU. Ant0Dio Ga,h" e GanchC1S
c"ntf:buindo ,ta1'Pb6rn ryR"a ::> ql1pd'l ri!
'arrpç:or"::lCá,o dI' v:?:çio'; tl'ibutos Dpcla.,
rà ainda 0 Sr,. Fernando V::ie.P'éls que la.

vradotps e' jrdu'itriais .daoli�l"s -muni
'

cíni��, DEr? :!_')"p''lr'''w SP11S' 'mnostÇlS s�

VPP1'n obrio''lN0f; a SP de"]ncAr°Tl'l nara a
,. éidade' dI' São .Jos�, nrei1Jdicand� 8"]1·

, ,,·,7�1.,.....,-p"�' S�Ú" ';r9,zer<>so 110S campos'

- Fínancàs Já; Cobra Novo Trimest-re�
'. .

"

'

.

do·lmoosto Predia.1
,I _ .,..

f. St,creta;a de FinanÇa's da" P�e- que' agr(1deceram 'penhoradament�
.: - t1Jra Muniéipal éstá tornar_do, RÚ-, ,hamenagem e" .no ensejo enviafa� a

1::tco qu'? T'o decorrer dês e .,mês, efe- b;.!')!:'l"::>f;a' (lo Dr A bdon ,Baptista. As·
t,,::>. � cobrança"re�at'va ao v�l;ceiro -(.3.) ,'--sim,,:a' MJlnicipálidade també� demom
�,...j'"or",':·e rl,.... T"-::'GstO Predial. Outros- '. trOu· gI'atldão àquele que, em vida, de

s::.m, s[,l c:1a 90S s't)nr,ores .çonbj,buintps._ s�rrlpenhou todos OS cargos eletivos:
, n�rtM �()r's ç1e au:t;:>çõf'S de 'is?nc'ãó ctn '. Verp..a,1.0'r.· Pr�sidE'nte da Câmara,_ Oe.
r�.er "i (l0' t"')-,, ()� à' Cf)WD.,t�ce�em

.

a'. r.'" ç'r1Á' provincial. Fst'::>diíal P Federal

'Sr->çãó de Cadastro afim-de' tratarel1' _ ry,"�".,ii"ntp ' . ..:1", A C'''''tY''hlQ!'3 ,:*Legisativ8,
.. � ,

I "7.

1de' seas interêsses:
. Sqnadol" c Vi ce-GOvel'llBI.-!ql", ocuJJa11.c ()

. "",
.

.

'. 'tamb�m', �o GOvêrno de Santa Catari'ha,

:
A PrefeitU:�g de F'lorianó�o1is. CO:lS,',' ,

" ;A: êole·(j�·ja de '("�f'l,oeira do Bplll
truiu nOvo e nioderno lograd'ouro,; P.ú"_", Jesus, ésú" aVisando a' todos ,os DrQprie�
b�ic,o no Saco do,s Limões, que ,recente· � �tári<;s, Ínclusive .v'eÍ'anistas au'e ini·
mente atrav,é� de, Lei Municipal re.ce- � 'ciou o recolhimento 'do Impô;to; Pre-'
beu a .denommaç�o' de PraÇa Abdon dia}, refefente ao 3. trimestre do carrel!
Bapt.ista� o,. ato do Prefeito Acácio San te é1nó, Seu pagamento deverá ser ere·
'�hiago foi muit� bem recebido, Relas t�ado no próprio distrito de Ca'choeir�
fainiliares do 'saudoso h01nem pú'QlicQ dó B�m Jesu-s, até 'o dia 31 de agôsto,

,e

·faienda Dispô'e 'Rêde Bancaria \aos .contribuintes",",,,, 'I' ..... .4._.H�
..

;'l�"'" f.ltõ: flhr�� rle
'f�,r'-'-": ,.,. �1'"Q r':;"" nQ Ç'P"l� ps ..

'�"nt()""" (HS',..I'T""'� ,; Jen,,·f1,.

'1'- i
1 ,

horas da 1'1!\-

"

"

"

Visando ,solucionar, em grande, pat
>'

'
;f te, o prObleJ1l;:>' cricldn Dela iiisufidên-

_, "
,:' '; ,': I' ,( ci.a de' órgão arrecrtla\:lor, o Ministro

fBC Tr'�fa' da" D;dve'rs'"lf·l·caç:i'o .
dR. Faz'pnda, élt1;avés das portarias n,\

� u. l .
U -, 265 e 385. pl1blicadas no, Diário, Oficiàl

Ec"o"'f1,om'::ca' Da" s" ,I,,o·nas' 'C,�a',' f'eel"ra'"i'S da União. baixou nOrmas no sentido
'I de ser' colocad� à disnÓ:Sição dos contrÍ'-

.0 ��.' :W'l��n ,l'�""QJeiróz Gué;ei�o, �lo Íhs itu- bllintes �:lo Tesou�o,.Nól,cr�na} �x'ensa
to Brasileiro do Cifé, 'é'steve �ifl' noSioa ;Capital para rêde" ba�cária

'

afim de lhes facil.itar o

ttatar,;-a,e aSsu:�tPs,'do 1na�s' alto illterêsse, pára u·ca- cumprimento 'de \:lqas obri'gações' fis-

féicllltura catarinense, " . ',. '
,

_cais". ;>egundo ülforUlaCões do Senhor

,
i\co'rnpalihado ,�tó .'i,�,t, �aul� de Tarso, çamargo, Osva'1i1'(} 'Adolfo Eng��l1",:�rdt,' '�1l0-6hefé

agente de lBe, o ,$r,;-'.JNilson de. Queitóz G;uern=;iro d.o e'Hbillpf'e do, min"str� , Ç!a Fazendà,
visitou 'o Go�etn��or�JYb Sllveira e expôs a' S, E.x:- �ld�reçadas ao sr. Fúlvio Vi�ra" Che'-

-c.!a, ?s m�,didàs,q,lle'.o·.GrU1.:-q E.xecutivD l:le Raéio'na-·
"

,'�ÇfãJO,i tia (Cafeicul'\lfrà ,lfGERCA) ',)7 \�. o' lm;titúto 'TIJU.rAS CONe'EDE CID A'DANIABr:as'.lei:ço, aO";'Oáfé.:hr,ograma�àln pata "u,'diversifica- i :, \i,,: I",
'.

H" ,

cã6 ecOnômJ(:�a ;das, zonas' careeiras" tElas' prevêem 'O �vo de .Tiju�as1 no dia de .a111<1- - Alemanl�a, 'igualmellte têm prestado as
1:tl,.',a 'concessào a� in��nizélç�, por, éilfeelfo erradi- 'nhã estará prestando Significativa 1'10- mais relevantes serviÇOs à cau'Sa da

'�cado, ?, stjlr€U).\ i>agat�,,��gpi1dO as zonaS., .', '�111enag.em a três clãs n,1ais expressivas �nsino e cl.a asSistência SOCIal ,à cidade
1 ,,"'" .I:' í ,'�'�,,' ;.;.,

'

o. Est<ido de Saritã, Catarina foi incluido na zo- figuras de sua comunidade, quando o, e a" regI'a-O,ÚlfCO,. ·h a.lá I udenistá> da No MDB varios fora1l1 'os
" '" ' ,

" ,., na "C" cuja base será,por cafeéiros ,erradicàdos 'por ,dr. Sizenando Teixeira Neto e as Ir_; ",ÇraI1des festeios ass"l'na1a1"a-o o élCOJlAltENA mi1:Íei.J:a. '. ; pàr,l�m.el1tal:,és, que se, :V"4Ie- , ' .,

, Dro')riedade: "

'{:,', "inás da Di·vina providência CIYmene e' .' tedmento, As'15·.'9,0 hOI'as, u1llla n1issa;, 'rlú� 4a pr.orF,ogação para
.

'D :15 },. dj,' ,
., í" �

. �; " .', , .

) ,
- , e

"

a ?4% -' ""t..",' ?60 p,or p�, . Hor'burl!a, receberão, o título. de "cl'du- "sera' ofl'ciada lIa Matl"'z' local, abrI'ndo,
\ 'RErARDATARIOS,�- '.'ccmfitmar' inscrições �I feitas - '

,-

1
,.

, 'ge 25 a .39,% -::: Cr$ 3'2Qij:por pé�.' . dãos hOno'rários" daquele municípi6, oficialn.lente ,as solenidades, após o 'que,
,

nos· Estado!!;-, E o caso :do D 4"% -,. 't C �AOO' , .

, " \ ' e \' ,em uJa:p e "'- '* por pe, ::- A homenagem se l'eveste de g,ran- em SE'ssão festiva e nública, a Câll1araAo tod@,3111essoasàpro:-,se,nadorOsear'pássoSL1""flevall( o em, 'conta.- que ti ca.eicu turR catari- de Significado, representando uma ho- de Vereadolf'.s o'u1.or;:'ara' oS ;'r-es"pectivOôveitaram a prorrogação do '(Acre), presidente do 'par· , ",'.
.. "

" 11ense,. e an1i-.E'c,onç>1l1ica., �., sua ..
, cliv,et:sifioatçâõ, dentrQ tnenagem de élf!radecimento, de, um po- (llplômas aéS hOnJel1adeados" À noite,

pra.zo de filiaçãr partidaria tido, ·tIo depiltado :Vieira 'de de 1m 'planplàT!lentç a longo prazo, chm �� ind€ni [a- vo a' tr�',s �hrsOnaliclaaes Que sé' int1e- 111"'1" i"'n+ar dA rOl!nzij; sera 'oferee'dono plínnnaeiOllal-12'pro. 'Mero (Bahia), lider dU'oplJ. çõl:'l1 aàequ,adas, c'om,o'Sp p'''ro'põ'''e'lll GEtiCA' e' IBC, <'Ira'1'ar11 def'l'Iu'tl'V: ent'
-

'da d,' I "ld d d 1 s
tO'

.: ' -

•

.�" '" a111 e na Vl o lnu p_e a munic''P,a i a e e sqcl'e aAe ocaI's',('uram" a seere a,na-p,'erid tIa sir'ão 11ã'Calnara,' e da depu- .., 'r' d .7_
, '. - 't

, ;y .(�on:;tlflllr-Sf'-a, em, revijg?ràmento à "econQmia caLari- l1icipjo, pelos ServiÇos qu,e. têm presta- VisaNdo ao maior brilhantismo daARENA e ,19 a do' MDB. tada paulista lvete' Vargf's. nensE'.'
. 'l.." _. , , ., I çlo Dor longos' anOs à coletividade tiju- .fw,ti·vidDr'l,es, uma Cornissão formada

,
. O sr. 'Castilho 'Cal?ral; 'ex·' O G ad r 1 S'l' d d

li , ,

, 'J; .

"

over:n, o . vt: } vel'f<'t; c,Dl1Wl'ee'9 e11 'o, a
-

can8. '� , :. "\,,,10.s serl'hor",s 1J>,p,pnl"Q Wl'ls011 LemoS'';\ f'rl<>ção uos que se filia·
.

dellUtado que ehefiou o ino:- 1 h 1 ' el'" .

11 _ \ I', r -

'. . , 'I;F,mo'p p()!i'E'i ; i,',9,Gf qne se 'abr:� à 're4encao econô-" o. dr.'Sizenanr'lo Teixeira Neto mé- Ver,pp.dol'ps· Nerl' F.'I,allCl·SP"'; de Campos
rW"l na ARENA na fàse' de vimento p'opuhr pró·Janio. '. '.", 1 '} ,', >

'f
.,", , .

" , _'.J -

, ,., . ",,"'r"', r'l" ""'s"') itoT'il; :rn.ãq �o'mani estbú R()'Sr, Wilson,' di,co nascido' em Minas Gerais ve'n e Jo. "O Chav,ns FI'lh,ol, e dep'utado Wal·,
'fll"fIlTOI-":'Ição cml1Pca 'Í1om o. Quadrós' lia càmpallha pre· d Q '�r.o "I , +-. -. , , "

,

I
-

C'
'

, ,I ·.e lJ,ell'0t ':"".ue.l!;eir'O, eJ ao $1', r:.àlllo ,.i1e,:,T,a,.rSo Cam'ilr clin1co, IÍ�n na." cidade há mais de ii'< 35 tpr 'Vicente ""'ornes, ostóve ,elll nOss,a...,DfJDle (O marechal; astelo sidencial de 19t.(l, mscreveu· 'I '

1
"

-
,

,..., 1'«' , ,

/ . . VO I seu entuslC!SlnO pe a execuçaQ E;111 noss,O E..stado ;:lnO", �adicando-se alí, onde constituiu c::>nital. f8z"ndo conviteS eSDeciais aO
Bpm('o (�l." 15:�) e SI' eneeJ'- se na oposição' mediante rl I _] d' 'f'

- ,

d'
"

• , .,

o .n, �nn uI' lV.ers' lcàcao econorr,ica as, zonas c,a- família. .1' ll'! G0Vprn;:>�or do Estarlo e 'antoridad.S'
r'\ (:Nn' I} do embaixador procuração dada ao de..u· 1: 1'> d iI ) .:H

- '\ .

r Y��l ..s, C0mO �lll <;i 1es Cl1 ócOu a "I.tSpOS1ÇUO 1)$ tt!C· Irmã CIYwenp. ]Iatural d'e Ara- �rlUl' Sf'l'11'8N'OS,' cOnl a finall'dade de par.Bilac Pide. tado t.<làrt!ns nOd:t!.�les. "d" I '

11, 1
" , c,

.. - l,"!COS a ...ecret::i!-.a ,,_;::;r�c'fr_t:.rra· '.""'''_;''.',_�, '" T_.l".P.�_§ _F_p.,.;l,·"u'_":::>". "'_:Il'::'J..,."l. da t·· d t 1- -- �� Ió,.o -
_. .''''''' ;;::'-, _;. � !c!parerl"l os � ...cs so_e:!::.es;J

'Bilae,:'into eôrPari:s
�,; ,e'ntra' ,0a",IREI'.

-..:;..

,"C. 'J: �� , ! /�'
�', 't -f

......

� J3R,ÀSfÚA IS' (Of�) ::._' 'O
" embaiX'ador Bilhe' Pínt'o", in·
"gl'essou' ontenl, 11a t1UENA:\::-
�

� i}: /,..,. I. , �,�

mediante Iprop,uração e nvi'a,.
,".. ' \1.
'da de ' Paris ao deputado
,I,ouriva.l Bati:,;ta, qun' as-
sinou em seu nome (iô ii\rro
de filiação existente' na, se·

cretaria'geral do, partído>ll:1
CiJmara, lDohlentns ànte'í,; de
esgot��ose o prazo:
A inserieão do e'·HI'esi·

d�t!te Ih C!tnJara foi f,nIna-
,da (lOl!'1lJ a ('("lf1rmaçã'l dç
que ele "e inI'1i"u 'fi, ,,1C">der'
aos apelos dos <'W1,1ô; 'l'-t'iws
c'lmpal1hfil'os. (1)0 n",';" ('flil

sidel'lU11 "'!ll .... , iJ(lidai" ";1 a

fe do Gabinete de' Relações públicas
do Palácio do Govêrno, Concluj,ndo, eS

clarece o porta voz do ministério da
'Fé'zenr1a: "Dando cumprimento as de

-

t"rmirar;õ"s ministpriais constan<-es da

citada portaria'; o ',"retor do departa
l'nen!o de àrrecadi'çâo exp,'Jiu "a InS'
truç'3.o n· 9 de 8 de novembro de 1965,
pubicada 'no Diám Oficial d� ,19 do

.

seguinte, deterni.inanclo condieõ�� a se
.rem obServadas 11a al')'ecadpção de 'ren·
das ,federais, através de estabeleéimel1'
icl. bancárioS,

'

t"
'

. ) (',
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