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Siptese do Bq�etim GCf,mcteorológicO de A. Sema NíJÍ1l,
\

v��a até às 23,18 lJ& do dia 4 de seternbr» �de l.ft&G

FRENTE ,FRIA: Negativo; . PlillSSA.O ATMOSF}jR.ICA 'Mil:
DIA: 1031,0 milibares; TE.M:PERATURA J\.iEDIA: 16�5v:Cell
tigrados; UMIDADE RELATIVA l\IIÉDIA: 77,4%; PLUV1O
SIDADE: 25 m111i,: Negativo - 12,5 mrns: Negativo - Cu
rnulus - Stratus - Chuvas esparsas - Tempo MéciiO: Es
távél,

balo 'sísmico, ,

OUTRO SURVEYOR

A NASA pretende lançar,
uma segunda nave espacial
SurveyoI' com c1estino a lua;
Sua missão será tomar foto
grafias mais tletalhaclas. do
satélite da terra,

-

I
POLICIA V0L1'A \
AO RIO

, .

A policia federal .

voltará
ao Rio segundo decisão do
nôvo diretor do deoarta
mento federal de segurança I

publica, coronel l\Ilj.lton L�i
tão. Ficará em 'Bi',asfU,a o

sub-chefe ele �á.bine�e _ que
responderá pelo orgão.

ACUSAÇJí.Q >,

I

.

Os líderes r:!otpunistas ira-;hunos acusaram os chineses I
de abandonar .. 8 causa da

"

p3Z mundí= l ç diÚcult9.r a

ajuda soviética ao Vietnam I

do Norte. " I
I

JURACY EM PORTUGAL

'\' AcofupaiiliadO, dtil,';sua.' es-\";:"'. '

"

.....
'''': A" .";

posa chegbu a .LisN9� o llif
nistro das Rehç5es Exterio

·

res' do Brasil" SUlJ'l(lj' .1"1>'-'
cy lV�'1galhãe;.;. Pai Ter. bi "I) :

pelo'
.

Nn'nístf2;' ao Exte- ,:
1'101" de Port;u'g�t e 'por inh>- i
grames do carpo dLD10máti.!co brasileiro na capital lu...<;j-
W.M. .

"

j
'CONGRESOO" �

"",,'
. '�

Serei insta1ado na} G'uaná'
b(J,ra à 14' 40' corrente o pri
�eirQ, congresso inter-ameri r
cano SUPtinor de contabili
dade. Partícipatão delega�

· ções de 30 paises.
.

GREVE
I

Diri&entes 'c�''\ extinta Ie-l
deraçã.o universitária argen-'
tina, a.nunciarr'l�n lima greve
geral estudantLl para a pró
xima quartà- feIra ..

"Em defesa da Economi'l ;
· Naciond! é o �!tulo do livro I

que o .inclUSt-Fia.i � Fel'nando
G�sparian lan<;21'á seD'und�\'
f�ll'a na Gl\an.'�bara,," "!i'

����t%1M '�'

,

I
,

Acordo salarIal com vi_I
·

gência de um tOmo foi as,5i: 1"nado entre banqueiros e.
·

bancários cariocas. Os ban-
I

,cál'ios t.iveram 'aumento de!
,'30 POli ce)1to I

a partir de :
primeiro do corrente. I

I

ACÔRDO

IPM

Será entregue na próxima
semana (10 primeiro exerci
to o IPM, do partido comu-
'nista. InformaçãQ .do' encar
regado do inq'uérrto Ferdi
nando de ,Ca:cvalho, adian
'tando ''''118''0 l1'2eSmoi já !fOi'!conCluido. .

'

I

I,
IDEFESA

.. -"Uma "

uli1a .contendo
tel"J'a do Rio Gr-and. d' l.
S 1 r. Te, o,

1
li wi �olocada na Cunlu-,o �e, GI�sepPE! Garibaldi., 1�a Ilha d� Cárpr�ra Ita- i.a)., ,pelo Jornalista . bra-

sl.1eIro Larchimede F'ol'ti-!
. hl. O, ato foi t.una home- i

· 'uagenl, do g:ovel'�"cloI' da-
\

1
� -�

.

.

qu�, e Estal:lo' brasileirf) .

ao herói italiano 'cme .�u-:
t�� Pela ljbf'r(lRrl� c1'l r",-
gIa d '

.

" O. UI ante �ua pel�ma- I
12enCla na Amér'ca/' ,lo I
Sul.

.

'I

RIO,3 (OE)':'" As'futur'<lS
cédulas' do cruzeiros nôvo

.sêmcnte serão, distr'ibuidas
em 68 com a impressão fei
ta no Brasil, �

,
'

o MAIS' ANTiGO DlAlitO liE' SÀJfTi;��;CATABlNA;
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OS DOZE ELEITOS
. '/

(Editorial 4. pág.)

r'

BRASILIA, .aa (OE) - Pe

la segunda vez num período
_

'de 24 -hs, o Tribunal Supe
rior EI€,itoral negou recurso

ela oposição contra as can

didaturas (lu. ARENA 110

pleito que se realizou ontem

para. a elciç:::ó dos governa
dores de, 12 estados. O TSf:

também não deu prOVimCIJ
to ao recurso lia oposição
do. Rio Graúde, tio Su I con

tra a 'candidatura do senhor

Perachí Barcelos. A resolu

cão foi tomada por 'uuâni
�dade c. o respectivo acõr

.do f.Qi ímedia tamente reme

tido pata Pôrto ·Alegre. cH-
v minaudo o u'IFmo obstácu
lo. legal que se antei>;.\!l,lha, a
'eleieão do' ex-winistl'o\ 110

>

,

t+abalho ao gO\'êrHo ga,ú,
cho. Enquanto isso o sCI;J�'(),r
'p(',dro Aleixo, candidato (bi
ARFl\' 1\, à. vice-uresidêncíu
da Repúhlica reatlrmou que

reconhece a )e�W!lidade <lo
li tual congresso nara votar

a constituição, isto pornuc
o mandato é exercido ;:It,; (l

·úl,timo (tia não hnllortaJ,),
dn .,se o nnrtnmentar ten)l;J.
sido rce.leito ou não .

;NTE�E-:- T
E::oE:�':e,gfureia está I Cruzeirão
em vigor na região "central; S

'

da Grecia onde milhares de I O
.

pessoas estão 00 desabrigo i Em 68
em consequencía de um a-I

I

Todavia ·0 Banco Central

Lei DáFerias
a Trabalhador
Avulso�'
RIO, 3 <9E) - o 'mínísté

tio da víação ínrormou quc
o presidente êa' Hepúhlica
sancionou a lei do congres-

,80 -naclonal.: - reconhecendo
aos trabalhadores' avulses,
inclusive estivadores, conre
rentes, consertadores., vigias
portuárlos, ârruznadores c

ensacadores o 'direito à fé

rias anuais remuneradas, a·

través da aplicação da lei
trabalhista.
A lei será :i �;ujaJlleniada

dentro de 60 (Las..

lacerda diz ouerer evitar

,
,

Govêrno
Estimula
Pécuaria
�,RIO, :l (OE) ,� O senhl)r
Vkf'nt',� rI c, AlmeIda d.o cs·

-el,"-L.�F.".qle J1�ui,sa ceono

mi61 �pJjçildn lÍeclarou ql1e
o a bnl, gOyeJ'lHl, verii e�ta·

lwlpc'C'1dr' 11')1}l série tie C's,
,

tímulos visal1(lo à. .Jinal11i·

��
,

Zl1T o setôr ag ro:pecu!Írio do

,:� ,

.�., , �-?Jl;;yÍS. _.
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" ""

"",: <!-;,l.", l't'1,f.1'1('os (lessas ,me�!i·, '.'

(1->" "",',"e hl'iio sentir a])ós
�

sob. :J.. direção do Illaestro José' Acáció S�{ntall<", 110S dias '26

cOl;l<te Ih Uninwsidade JocaI.

da tii'íivcJ'sidlldc lH'U�U;.l}a e no' Tcntl'8 Solii<, no encero

fi' ,

poderá lançai' em, circulação
o llÔVO padrãão . monetãrío
à. qualquer "momento sim
plesmente utílizando as a

atuais cêdulas.. que séríarn
recarimbhadns,

r

I

Informações do
da. Casa da Moeda,

difctoi'

;.�ri',�"1J,nu ��ind:" f'F(�, rk'!� li�["�UU
r'í1h'�I.?""�' mn'l' fria. c,)'rn (I

.

v:nvprll" C,p,tc.(' ?'''anc'o, na

1':., acres-entar: ";VIas minha

preocupação no momento é
"'''''1 " El'Tlsi! f' não com os

}'TCU1T, nnis estavnos ;Üra

"essaúdo. uma gr'aye crise."
Pisse fínà1m�te' qpe sclis

,

,

() ü:ral da Uni\-crs�dade J:'c�el·�r' de Santa Ca,tariua,
;.; ;!7 do corrente. cSÍllrâ;' �e exibindó �� eápf!.al ui'l�guáiá> a

Os, co;a�S\tas unh1eJ'sitáde;s 'sc}.:ex1blrão 'mí auditó.fío
:ramento da Semana da l't:.Unave.ra;..,,: . ,"

"

"

Lourival Batbta, Alagoas
LtllÍ1cnlia FilllÍ), Acre - .Jor

<Te Kaluale, Amazonas
'" I

E "t S'José Areosa e é-Spll'1 o an·,

to ;'. D\,l$·J'iQlJ('s. No Rio o

�:�bliwt'ê Ú@ lli.:.uistro da gucr
" .

ra. inà<l'1ll0u ·ql'.e nenhu,na

medida, espc'cia .• foi adotada

face às elciçõcs, .l'ic;lIllló à

cúgo das
-

'1Utori(lades .mili

tal'es dos Est·uLlos a atri-.

buição de manter a ordcm,.

I,

PERACÍU QUER.
CORRESPONDER ILda

,

• "". �,-i'.ç,
'. I' i." ' ,

,

J

Gll,Responde a "O Es"tado'
dentc ,mi, fé e visando Jins

inconfessáveis, motivo pelo
qual, cm nOlll(, <ht l\�esa; da

l:1.sscmbléia. e agradecei.](lu
antecipadanlenw a atençãoã
de V. Sa., solicitu 9 obbsé·

quio da retilieação da no

tícia..

Apl'o\'cito a (,portunidadc
para renovar .1 V. Sa, os

protestos de mm,ha elevada

estima e aprê�u,
SALOMÃO FILHO

1", Secretário

i\ cal'ta roi rêcelJid,a rluan
do cucert·ávallH.is esta edj.
ç::lo, razão ]Jel.tt qual 110S

"i,mos im)JossiJJilHados de

l'w'nrre1' ao" nossos arl1ui
vos 1J�l1'a UIll (':'(\l111C lll'l:is
acurado da m�tél'ia, Cum.·

primos. contudo. 'o nosso

dever ,de publicar a eal'ta

que nos foi diri�ida, reser

vando-nos o dÚ'eito de res·

gual'dal' a idoneidade da ..

no:ssas fontes de iJlf.orma·
!.ia tI.

..

VCj'chlle!' l1J'f�':·�S<J.1}1 Cf.'l' ,r"ta<;
c J\llin�l'l" fõ:"I" �\.�·�-ist ..... s·' não
são Sll�)V�l·C.;;,inS r;(.l"lr:�t�� nro

I1l.n(�iRn1pn4 ..f)l;: pão visarn' im
pedir a nosso d�" C··Hlflir.h.
tos que hoje. ser=o "I' 111).
v"'c. <rf''''p�'n�'-'lte:,; �.e 12 Esta
do� mas sim �vitar ql,fe o

presidente dê o golpe:" A

declaração é do ex·governa.
dor. Carlos Laee�da, ao �he.,
g'ar à capital ])tÍwista' à J�oi-

.

te pa$<.vada. O r:x-�overí:(al�le

BRAsILIA, 3'· (OE) _.:.,. Pela.
primeira vez na. história siI1'
dical do pa:is. unJa catego·
!'ia profiSf.;;()nal ret.\'eita Uill
aumento sa1aüal por achá:
10 muito elevado.

O fato ocorreu co� O �in
dicato dos motoristas de
Bras.íJia. que re�usoú a pro
p.imta de auinento da Õl'elem
'de :{3 por cento' ,forl�ulada

I

\ .

pelo prefeito,
Previu os 25 por cento

formlllarla pe]o TJ:ibwlal Ite
gionaI do Trabalho.

O sindicato "ons;del'ou a

proposta do prefeito preju
dicial aos usuários.

pl'ol1lmciametitos vi!?al1} e'X
clusivainente I' te�tabeleCi..

mento .'no P;IÍs, da,s, elt:'.1�Õ>e.s
diretas.'

"

�'I
I

,

'.

J.

�tIO, 3 (OE) - Ao il':'lI.lS·
mitir o cargo em março de.

67 ao seu' suc�sor 'o presi
de;Jte Casj:.eÍo Branco, en-

. t.n:�'ará um pais l,1lUitO dife.
I'C1ÜC do que lhe couhe diri

gir CJ:Í.l março tie 64.

A decl;l:ração é do nruns

tro Gouv.eia de Bulhões ao

receber à' noite passada . o

titulo de hOll1:Cm de Visão
de 66,

.1

.:�-�-: "':";,
. ,RIO; 3 (OE.1 O Minis- 'Eúl dozé estádús as' :.l'Sselll- . ASSc111bléia gaúcha. indicou

tro (h· .Justica reafirmou ;;làa:s�:legijiakLvá.s ':ele�r�� . o" $éli�or j'e.l'llchi. B:Íl'cclos

que as eleições de hÍ:íje, pa,r'.í.. os .no""$ gó,>émádôres" iIi!In" como novo govêl'1lador.' .,

a escôl.h;t de 12 no.v·o�, .
go- plcjt.o ihdir�t:oi� Qs ��il<4da:. ,'" Nos 9�Jai� onze. estatos

.vemadores rCP:fe;sentà i'.1J.!Il tos da'J\..É.ENi\ "'eSfàvkll\::eJéJ' SíWl .;I,)s .\�egil:intés os: ".go,'ve.r·,
marco ,deéis�vQ de rede.mo- � :iQ� PÓ�_;�I\ttdIJ:aà{) �

..

cofl. nad,q'r,es:"São'Páulo'--:- Ahrcu",�
eratização do Bras,il.. Em seq"ljê�d�· dó' 3Iilincià'do. 'jm'i ,Soqiê; Bahia - Luiz Viana,'
Bra.sília-::o SupeJior T",ibu- .J,ó�itp', 'do, .�.' a'Í)stci{Ç:i-?' do' 'F.))Jto;.�Çeata - Pl;ácido Cas·'

nai Eleitoral 'réafu:mou que 'r\mJ3 .que 'se:eximitÍ de,a.lú'C " t�1«':
'.'

ql,lase tôdas as providências ,sc1i'tà.r calict.ilia'tO�
. A·� p.n:

,-

fotam tomadas pa:ra o decoi' ineh-ã' cleiçã6 m,(lireta' rea

rer do pleito. 11um alhbiente mau-se e� ,P6rto Al.égte. A ,,_

ele ordelIi>,' e tranquilidade.,

. E acentuoU,: o ,. goV'êrilo
{',,,tá agora l'I�v;gonU1do as

fÔ'l'cas do dêsenvolvimento.
I" !- '".

, Os cpntr(/ tempos que t��-
mos :sofridos não nos desa,

nimam, ne'�ll devem
.

desani
mal" .os Que produzem e os

Que consomeln.

� 'Pernambuco
Sergipe

,cI.,

,;;-<""

Sodre' é eleito com abst.encã·ó
,

,
. S. PAUl,f) e P. ALEGRE,

'[3 '(OÊ) _::.' Em São, Paulo li.

Assembléia Le;"r:islativa con

firmou a candidatura do de

:puta<lo 'Abl;.CU Sódré, ell,'·gen
do-o governador, por 81 :yo
tos, Os dois pr�meiros plei
tos/ uldiretos de onte.qt trans
corre:ram çm ambiente (le

ah�ol!lÜl tl'anquilida,q.e.' e

n ." ....., .. "rl::tde. 'l\u.nnêrn enI

8fio Paulo o M!)� n'\o rom:

)Jflr{'{'p" ao plenário [1ft As,

�eihhléi:�. Na.· t,(l'dc de 011-

te>1l. IlJ"is J º novf)�" govel"na
,d'wcs fora;:";' p.lei.tos; in<lil'e·

tamente lwlas Assêmbléias

l.eggisla,tiv�s.
,; ,lç

� f

�::;� 1

}fRENA Bdslou
Para Eleger,
Peracthi
PORTO ALEGRE, a (ÓE)

- Em, pleito, imlil'et,o reali

zado na manhã' el� ontem o

senhor Feraehi,c" Barce'os

foi eleito gtlve:rnadot db ltu;
G, do S�ll. 'R�c�bêu 23'i-votos
dos 26 ,clepútados ela ARE-

N1\ present�s ao plcnádo
1_-

,

1
I

!.la A:ssemb em galUl Hl.

O MDB absteve·se de par
tMpa�' 110 );l!e!�n ..

i' ,.,

1

Falando .Iogo após ter }.�o·
nheciinento de sua eleiÇão
}).,U'a governador, o coronél

PeracÍ1i Barcelos a.filímou
que

-

desc�a cor�'CSp'On�.r,
du,.a.nte sua 'admhrls�o
à coÍ1fialÍça d.a, ARENA e a

expecta.tiva 'd.o povo gaúcho
e brasileiro.

A respeito' de matéria publ'jcQda em n,Ossa e�i

ção de ,22 de j�lh� do corrente ano, c:óm o trt�lo ".Á-l

CARIOCA REPETE PA�AMA, a Mesa Diretoro da,'

, quela Casa,. através do d�Odo Salomão Filho, 1
, � � "

mcsmas já ueviam ter SIdo
. feitas desde o' ano llassa{lo,
O citado ]Jal'Cccr �3hí Jmbli
cado -)10 Diário da Assem·

bléia I"egislativa ..
de 4-8·6(;,

cujas fôlhas r:�!!l'Cto a V. Sa.

juntamel,te 'COrll o pl'escu·

. te ofíci-o (Doc, Ancxo n. 1).

Disse aimh Que

1'P1'l,ll) Tf'<:11f)itrll"'i, a

tô·j,';;!, h,,.!if,l SlFlS

/
seu_ go-
justiça e

frlJ.nquías
cor�o expliSe,cretário, :e�viou,;,i� "O ESTADO." ·uma

cativa �ja íri,tegra. transcrevemos:demor'rátiCflS, asse<!'l,f1�"d.fls
de urôrcl0. com a constitui

ção bi·asileira.
....

'".:1:

Senhor. Diretor
� '.

i

pcrior a 140 núlhões de cru

zeiros aos cofres do Estado,
teJ�.(l9 sido '!clas�ica4,t, pe
la cotisultoria jurídica da

Ca�a. de verdadeiro atentado
cflntra -a instit.uição ainda

não refeita do escândalo
do P,rnalllá, eOi1slUnaodo no

vo ato .de cOI.'1:1.1l'ção em l'e·
llefício dos cabos eleito.l'ais,
)Jarcntes de <kputa!los can

didatos à T�elejçào."

19ua�hente; a afu'l1Jaç'dO
que a despesa com as pro

moçõ:és' seria superior a. 400

milhõ6S de cl'llzeii:.os" ·men·

sais é' simples inente ridícu·

la. Serão feitas apenas 40

ou 50 lJl'OmOçtl{'s, represen
tando cada lima de modo

gel.'al. um aumento corres·

lJlmdelltc ao ,alUI' dc meio
sallÍl'io·mülillll). sendo o au

m.euto da dCSPC"H "on1'I1"I1'

sado com a extinçiio .1c di·
vcrsos c:ug'os. Na realidadc,
nem mesmo h'lve.rlÍ alllnen
to de despesa (Doc. Anexo
n. 2,).
Estou cedo quc R noticia

foi transmit'illa ao concei
t.ua(to .101'11<11 dil'igido 1101'
\7, Su., como teUI ocul'l'i.úo
cvm outrus ,jU!'JII.!i:s, CU!!! C i

-�"
r,,'

A l\'lcsa' da A�:selllhl.éia Le-
.

gislativa (lo Estado da'Gua
naba.ra, em reunião de

.

10·8-66, tomou ('.onbechnen·

to da nota publicada no jor·
nal dirigido por V. Sa.. em

22·Hi6, sob Q tíítulo "AL' ca

rioca l'�Jetc' J>aIlalllá", onde

se afirma que sob protesto
de seu Consult.or Jurídico, a

Assembléia, através do 1.

Secretário, deputado SaIo·

�ão Filho, l'eso]veu p.romD

ver,
. its' véSl)erúS das elei·

ções estaduais, divel'sos fml

cion,ál'ios de �,eu f,[mdro.
Afi.J'1uu-sC, ai_nda, na l'e.fe.l'ida

lluta, !JUC"l.t Jll�iliúa. deverá
m!U�lU' lH'eJulzU Ulel1�al �u·

Na ata lh sessção de hoje:
a 'iJcdido do Sr. Consulto I'

JUl',ídico, foi conshmado que
o mesmo jalnu:is fêz tal de
chÚação

.

e; milHo 'ao con

trário, (1)il1oll no sellHdo
da Jegali!.lad.c da l'ealização
daS' lJl'OUlU\IÕC:S c (J u� ut;J

'. ARENA VoU� e

EleQ'e ronies
no E. do R[o
NrrTEROI, 3 (O)!;) A·

assemblé.ia legislativa.,' do
Estado <10 Rio elegeu o. se' .

nhor GCJ'emias Forttes' 'para
o gover,llo flllmine'nse na: su
cessão do gOv'm'na!lor Paulo
TÔ1'l'cs.
Trintá' e seis deputados

d a A H li:NA 'mfrag'al'lml o

('lll1diL\11 to l!nmi1Sta. A oposi·
('ii," J:p.iit:ol!.·sp. 1.l0 plell!1r!n.

ln" 1011r�o }1r:n\l.
r .,

i\fil'!1lf'U .oÍte os, preços
dos J)1'flfhlt()� ;: r:To'j1Cemídos
tendem à aUllH:ntar lHl par
te i.nieial do 11]'ocesso de
transformac1í o (,a agricultu
ra para baixarem na mcdi·
da que for atingida a moder

nização.

Planejamen�'o
Prevê Nordeste
Desenvôlto
RJO. 3 (OE) - O dcsen-

volv�mento industrial do
nordeste devc.rá b�lter to,

'os r�cords no biênio, 66/67.
'A informação é do MuIÍs·

tél'io do Plane iamcllto acres

ceutall(lo que lima iu(lúsh'ia
de. eamÚ1hõcs está p,studan·
do a instalaçã,u de uma fá,.
brica na Bahia enquanto
outras indústt,'as acabam

de assumI' contratos de fi
nanciamento COln o Bancn

, �o nordeste pUTa conclusão'
.,,_i:le um lUlida(l(! fabril em

>

P�l'DamQ\lCO,

Aumento a

'Servider
Já Vigora

A Illcnsagel1.1 governamen.
tal que l)l'opõe lo aumcnto
do funcionalismo estadua.l,
modificando a atua.1 esealll·

l)adl�ão dc vcncimentos dos
'd

I
serVI ores lJúlJ,lICOS civis c

militares dever:', SCI.' votada
terca-j'p.ira . pch AssemhJéia
LegislaOva.

O au Ille Ilto passal'[\ ii vi

.!:'OJ'llr a contaI: de 1" de se,

tembl'o estabelecendo a ma

Joração 'salal'hl na o'rd.cm
dc 300u sôbl'e ,u::, antigos ni
vels. A nova t�l1Je.la de veu

ciúJentos fh:a p<tra o menor

ní\'el o 6, s4"boo e ]Jara o

ma.ior, o 41. :::77.00U, com 'i) ,

quc fica dd'inülo, que ne

nhum servidor e::;bull1al ]1er
cchel'lÍ quantia inl'el'ioJ' ao

salál'io mínimo vig·ente. ]1m
nossas próximas edi"ões pu
hlical'clllos na 'íllie�l'a tÔd�l
11 t�1 hela com Cá l'C1:lpcc'tiVt!lS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Clube DOle De Agosto

,

!

A.cADEM'IA MIUTAIR DAS �\'GUlHAS NEGRAS
PR.ncn f\ IVI !\.f'1\1I no CLUBE DOZR TYE ,LlJ-::-nR'T'n
I'A11 i\ n MV� n f.: ;-:�"fi:'TFMRR () CARACTERISTlCA DO' P'ROFI'SSIONAl MILITAR
i ija I j

Dia 17)
!lia "f;)

� Fe.�ti','8l ih ,líl':2TItnrle - Início às J fi Ílnrflq
.� B<1i1e r'bopp -- iníc-io RS 23 boTas

_

Ti'?��i\'r!.l (4;., J1ivpntnr]p -- Jnfr:in i:ls ] fi h'o,

Srw rnilitar, antes de tudo, {. ser

1PD1. I�; ('i1IííVal: (,SLn Ie!1Jdade ínspirndn
t-a da coníiança tio útil, na paz corno na

guerra, à sedimentaçâo do princípio da

::1i1toridude, qUe SP fl1nda na d�scip1ina.
� 1f; dedicai' urn f'flrinllO ímpar ao

<:,r:�.l P�'f'pTl"('n' itiFr>!pe.ljaJ., moral f� fí"Ri(�Q
nunca PflC"''''')-)'-'!'o, rn:1sflpiinlO-r;.• In ('o-n

() correr d0!1.:1110S.
'Para que í:1ç& juS ao cllUm::nllcnto

da pátóà, - nas múltiplas e variadas
formas de atuação que surg.rcm, é ne

cessário. qÚe o mili 'ar esteja ao nível
dos conhecimento,'; que se lhe exige,
bem como 11101'a1 e fisicamente solo, <:t

fim de 'se manter, o: maior' tempo possí
vel, incólume às 1 uíadas Ué

.

todos (,s

ventos 'que à advet'sidàd0 Ü'np·õe.
� l!� estaI' imbuído 'da verdadeira

necessidade do ournprimeuto da missão,
por mais árdua que 111e nCigure C" pou
cu infJll,(incià:,tl�g<.tyTDClra-.lh� éX;�tll:ar OS

mé_rLtos..
'

,

,,,,,,. ..,.,i· c."

- ft; éoIÓeaJ'i a8it'11�'.;, d�).. �h�lvidLla
lisrno, 'oi rspfrito- ac, cçl�tipe,' nos,tç,]'l1,':1S .

de +tahn1ho ond0 -'a,-:ili$C'ip1ína, 'iI1lelf'c� ,

(n::r.i é venerada; 'a l:cm.'rr{eia ó glóri:l c a

a pareI1te derrota, 'dr,s' !11É'i:1S {; ,'11,. \,j I r)'f'j;-I
. dil ('_ol_e�:ivtcí.a(lp."

.

A diseUssnn &;�. i)robí(!m�ls nUrn
pl:n'Jo elevado; "scg'Hulo ll'(rl m !·todo .le

'a('Ío(:ínio, d;s.éi,p1inada ,a argumentaç;ão,
fi'alç[lda <1 jmp{l,rtrt:rlci:l' do, deha!,c, COI1-

• Luz () miíitar' ao }Iúbito' do tra:baJho de

gr:úpo, [lo 'ôtfin.ar-�e e0r'tl' as' sol�lções e a

l·p�:pei.t:1t· «is .:lf, ,isões,
.

.

-

,",,_ li) ,iender-se bnTIl'osfLme,nte à evi
llê;,cia doiÍ �ovos �l1étodos sem, cOntudOt,

. <Í6t,:mcim,-se' (laf.iueIes que a experiên-
• ( Jll" dL'Ou e a, :f,fl'át,lca sancio,na,

.

A evo.íução ,i;riie Se r)J;oCéSSfL no mun

dn, abr:lni.<;�qô ,todó� (';� r.arrtOH de c.o�
r,heci:rnento, ferr, in{luência· marcante

li;1S nüv'idade') atle; milit:;u�es;' ohrigando�
(),": etri L"-'f:> ,rlH� '('C'O,lídaclei-i ·presen+e3, a

. ,p;rljcil)l1r de lílrl T)roC'E'�<"o dE' :1tunlÍza�
(;51) contín uo_ �

.8 dediçnr-sf" in teirampnte ao spr,

LIRA TFN'�)(._,! • ClUBI
DIA - 24'0 - � -:;;'t!l(ll'(\ - - :n.; �::l J-IL)1'lU;

,

SOH!'Ió:!'; [l!\ NOIVJAVEHA
(:(,j,1 ,'I';llN ('ARI,()'

Traje Passeio _. IV1( ":IS nn S('(·r,·!.arl;t elo Clube

mA 8-l(J-G6,

BMLE DE i\NTVEJ?..s.uzro

Com 8j)I'l,c;eni;·w:t.0 Ih, 'J)cbulnnlcs
onquEsTliA Dl'; W,\í,lllH, CALMON
Jü estão '\1)(,1:::5 <l:'i 'J't.;(TI(i'íes par:t as

Secretaria elo Clul,c: O:lS �),()() flS JJ,OO horas
ras às 17,0(l horas.

de-butantes ria
e das 14,00 ho-

'.
1\ ol':?;ani7t(lc;i'ío do ba ih, estará a C8.rgo do Gronista $0-

cio.l CF,L,s() PAMPLONA, ,

João .Jo!"é M,aclmdo -� SECliH<:'Í'!UUO C{ERATJ

___._v .---..�, _. .. ..:...._�_.__...._� _

Agente OfiC;ifll d�' Propri\-'clncle inch 1St ri:d nq:�i,;t ro ele

m�!rC:1p,í)�,tpl1l("S cle� inveI'eJio nOD]PS (;I)'(t('f,'i�\is, littlJos clt

cstahdJccimültlus, insignlas P, f 1;':,:;["; rk j',t0fo:i;':.l(,(h. "",'
H.IIH TeI'lcnle Silveira, :!.f).. �"t1:1 ii t" n1lfli:(' /\110

c1,{Célsa Nair -- F';()f'ial1(íl"J!is (',)Í":-j PC>',i:"r,!li 'j?,-, i'", Jj')] 1
\

Dumie-nse de PâuiR Ribeiro
, "

.se IL 7055
(;:"111:';:\(") (:iVl,j<..;, '1'( ·tIJflllll<.,(;\S

lifijJt):-,l.(1 (1; l:!·ln(.{;lJ f·fl{)lt.ilj]l:tlO
'1,;,.,.. 1 ii r,!;U nlla Vl('(U; Meirr'lll's, 2:1

(::-:Ll:·ra J?il'�lrn (�I:; " fnnp

P'1()I'innrípnJ IS

viço qUe a Pátria lhe impõe, cumprindo,
todos as ifens do juramento solene, in
clusive o de arriscar por ela, se preciso
Iôr, a própria vida.

As ações do verdadeiro militar não

objetivam obter vantagens, a!uais oU

·!·(!fü(':�:f.l\ ou vencer questões nao devem.

SeI' ditada,; por Oportunismo, nem podem
xcr pÚ!Llídas pela dcscrenca, traços de
i rrlerioridade incompatíveis, todos, com.

a nobreza de sua mi ��;iio.
- É habi tuar-se a cultuar as tradi

cões nacionais, dignific;anc1o os grandes
feitas e as n1(.n.s figur;-ts qUe balizam
110SS0 ovotuir ('1)11,0 ·N�1(:Jo.

0' militar que eul.ua e faz cultuar
as glÚias 90 p�l�ssad(; histórico contr)
hui para qUe a alma nacional se proje
le no futuro pelo revigoramento da

mística patriótica qUe tem naquelas
1"10rias - na tnj,cli.�'{LO - a sua gera.riz,,0

.No exame llos grandes aeontecimen

r.íS c marco<;; hillnunos de. ontem, en�
c(�r:.tr.arIl0s h.oj�, 'o tes1emullho da D?Ssa,
gntn(h�Z[l" a injpc:ilo fevlgc',r:itnte qUe nos

f';er:míte' tnmc;po1" ;1S haras difíceiS e o

cl<en:jJio pah'i/"i{'(} qllo fecUnda e gera
à dédiea,ção .

- r,: l,odf>l' (;o,1ei kl1' seus atúbutos
naturais com tJs léc'nicas complexas de
condUÇão· de hontc,ns incu�indo nêles

llrn',$êntimentcI pJc'\'wlo do devpr, alicer
çadO ,em 'cquiUt1;vil (rstribuição de jUs-

É reconhecQ!, o �e]'igo, mas �"1r
, ' 1 afrentá-Io, C1Uaf:Jj() neeessano, c.)m e3'111,<

e firmeza.
O verdadeiro. m.ililal' atua em situa

coes perigosas e aceita responsab'kls.�
('1('<:, Não foge ao l'eéonhecimen'o, rle

Relis erms, D1<lS faz cumpr��' SUas deci
soes·.

- 11; pOSBuit· lll,l icha1, p0!T!l!e
"$em ideal, não I1f\ nol)reza d'21rna: :;-em

nobreza d'l't1m:l, ni'í,(} há desinterêsse,
sem desinterêsse, ),'; t- hj coesão, Sen1

('oPSR.O, nriOi há P/!tI'i:1""

�Esquadriõs
de Ferrá

/

"

PRONTA EN'rnEGA - RUA

PADRE HOMA. 19 - FONE

3�IH 'l'ABE'LA DE PRE-

ços

JANEI..f\.S DE CORREH.

Largura x Altura Preço Cr$

3,00,J. 1.?0\ ,"
."", (lL95Q

2�()tJ..�41,80r .. �.�.�.. 7.'!•..BBO

1,50 x 1,80 , ... , ' , . , 61.2DO

300 x 1,40 '" , , . , , . "'7.900

2,50 x 1.40 ..... 0'0 • • 75.2QO
.' 2,00 x:. 1,40 .. ,

/'
. .. 6:J.(}(tll

1)].0 x -1,4.0 59,350
536{)O

i
' . '- .

4iJJHJO

\ 1,50 x 1,40
.. 20 .,; ],t!(JI"" ..

'1 no x 1 :')0

'2",1) x 1 ,�{Q .

,':2() y. 1,:;0
2,00 x 1,:�0
l,no x 1,30
1,50 x 1,30
1,20 x 1;30
1,00 x 1,3ü
2Jlli x 1,20

I i{! 120

i2.:)IJiJ

Ij�l (1)0

I;�.��no

, .f.

)[\.000

!O SOO

tlfi 21)1

;l;' :r,(f

:){j.5tHI

55,uno

4(1,(,,00

37.500

:)1.9"0

'20 \",."."

1 '!() X ! .10

1,!lfl x,120
',iil x ,flO
I,:X x J,OO
1 00 x l,no

100 X 1.'1i,
1 i�(1 :< 1 no

1,fif1 x 1.',()

38.!JOO

322CO

�4 J7')fJ

:'!p ""·n

",

.

L·.LJ:�.iII['a ...� /'\�!"r�'
,!',i11f " i ,'lU

," IH) ,( J ,.iU

Y.,( H��. ! �)(J

��,OO .\ I,!)()

1,',1) x 1,40

l,ilO x l,:lO
1,:(1) x 1,20
I ,,(1 �: \ ii.U

1'1 a:o t.r�
fl :�I;U

.!.9.!JOU

<".titIO

:3\12(ryO

:35.8(11)

:, ,.:3(1(1

.l. ''i0'\

:2-I';liI)

�l :'>iliJ

21.u(10
17 t}' II

.

;n liPl)

I, ,II

1,,·;1) I,IIU

ll;;ff
I :�l) ':0,

() ;-\ll

1,-!íl
\,,10 :31, 1 ��ll:1

2(; fiO:

:2J ';"(1

I(i "'I

30,20'1

,.,1)

i �lJ ,\

i 20 \1 t,20
L,,:i; ;. 1,00

1,"11 ;, () ['in

I (j() x 1,,')0
',1;1) x l .. IO

1 III) x 1 ;j()

; .tJI) x j _'2 I

1 ,Cril 1 ,I_'! I

1))1) x (J,iJO
l,OO x O,Gü
O,fl.Q )(' 1.40
O,HO Y.. l;�{)
0,.80 x l,2a
0,80 l'! 1,00
fi,110 y 0,80
Ó,30 x 0,60

. 0,60 '!' O/lO
O,tlO":ll: 0,50
0,50 ii: 1,00
0,50 x O,M
0))0 x 0,4.-0
Ot�q ]I!; 0,40

-

" ..

',�'"

1·� t i(II,!
,

21.7UO

16.900

14.9ü,0
13.5{jO

21.800 '

21.300

17,aóo
14.9M
13.WO
12.000
10200

m.7:GO
lO.2fto
3A..(lO

7.0no
6,,6QO

, !

Fpoí is, 4-f1-R6

Acontecimentos Sociais
ZUJlT MACHADO

Casamento: Na lH'(Íxj�11,a terça-í'eira a"

H; ,11Oms na Ígreja de Nossa Senhora etc
Fátima" dar-se-á a cerímõrãa do casamen
to de Ned Pinto Rosa, com o sr. Eloy Car
lu" Strtrve.

-x-
i

-x-
\

�\\\I)�) lep··ecid\ ,.(\�., .

-

.

��-

,
, \�+ é o íLni�o .qué �alc por cinco: �on te�

) _ \� só' nos dedos:, larvlcida, hernlclda, I

, \', I'epelente, clclltriz�nte e antibiótico.
, '�' l,ep,ecld .(:; 'indica,do pU1'1l trutallV;lil'n

", '.'
. '; .10 ur�hig�. dos hezei:'l"� dfj!j fm�idn�

, �� ...
-

'de clistra.>ão, das 'fd.eiI'iUI, mlia�(�·�

� _, t� em g�ral. E qbllerve o B�gu;a!..,! .�
�'\ ' �� Com Lepecid. Sprsy, voee nilo

---, �"I > . ptleclsa, amlii'Í'at' nem <)ó)Hi'i'
.'

�{�'..... ris,t'os' [1Eti'a trataI:' dOê
•

-2"'1��\\(
snl.mai!§, I.epedd é plf.,tlieí.
iode, �icati'i;;;açiio i'nijl.d1i"
'hom ilspeetoo ;,

/
/

É dinheiro em Cl.ilxí; l
-

,

-x-

Segundo estamos infol'lnallos, a Pl'efei.
mra Municipal" vai eriar um ntepartamento
n" Turlsmo.

-x- -x- -x-

"15 a :HHi": )[/ogli} mais nos salões do
S;';ntacatadna. Count-J:y Cluls, Denise Corrêa
recepcíunará convídadas para sua festa ele
l!) :ines. O jovem society, estará reunídõ
IH) acontecimento de hoje,

-x- :...:...x- -x-

OjY-Ar1. será um mOViJllcntado Sho.w,
que em outubro. pl'Ó'xinw ser,í apresentado.
nos salõe-,; d,o Clube 'J:)ozc úe Agôsto; em
mais uma, promoção de Celso Pa:mplona.
V(�ra, Cantoso, será patrones:'lc da citada
noite

·-x- -x'-

OHtC'TI a ;Diretoria do Clllhe Cultura!
Ht·('.I"�'ltiV(, Limoense,' eiri 'sua, sede social
]'e:lli'wu desfile de lllódas, denominad()
"-;;',how O,.;car ]\'[agazine".

-,- -x- -x-'-

Foi a.ltamente comemorado ontem, (')

anivel'sário <'o Cronista liIocial da, cidade de

Itajd, SI.ba!'dião Ireis.

-x- -X'-

Em n:cente ret�lUao Social foi asstluj'(\
('f1I'",j "'ntc o "Bureau Internacio.naJ de .'\'1'

fitriõ{''i''. 'recentemente lança,:Jo em n08"a

cidal}(, tendo como Seeretári,. () dr. Antô
nto BoabClid.

-x- -x-

Tillnrém em rodas SOCla!.s, já se co-

,menti! os 15 anos de lUirna N:lscimento que
s'Jrá altarÍlcnte festejado dia J,o e].e outubro

p.'·ovavelmente no bonito salfw de festa do'
Lux IloL:l.

-x- -.\-

Amanhã n", 'll'oprietãr(os .:os fio "1·.�!I1-
holadú" (B@liche)_ r('cepcionarao a. ill111 ,�n.

i f·a, C(�m '<:ncmiífI pap. divulgação cio bom
n)� �.

t·) e �im'j,lático aml}1f'n'e qlfe sent in�o!!,I\.
rado oficialmente, tCl'ça-feÍl,a,

-x- -x-

P�,S:"'/10 o fim de sema.na em Cabe

(!udasl e <'hTl!l:ITHiê, c'Y1n a bonita R(}8a",i,
B:mer Ramos, o r[isr·ut.ido Flávio G. P('fter,
neira.\

( --'\<-.: -x-

y�" i:l ,Im'lnlJã 1-',' l'a :-;;a.o hwlo, o. nosst'

IH'ezarlo ;'mi.�o Mauro i\monm.

-x-- -x-

J' :\'iltol1 Cherem. fm sua boni,
ta ri'''; ",'r· '''1 ·t, {IUa,rt,l,·fejra l'('f'"beram eon.

-x- -x-- -x-

o sr, Almir de Brito Diretor do 'I'ou
ring Club do Brasl! em Santa Catarina, na.
última qUa.J:ta-fejra, participo. <I tia. reunião
da, Comissão' organizadora ao festejos do
Carnaval de 1967.

-x- -x- -x-

Estamos sendo informado" que o Ban
deirante Futebol Clube, que ÍI-'m como pon
ta-esquenta o aplalldid()< cantor- Moacyr
F?'anco, virá a nossa cidade, numa promo
ção rio S'ndicato dos Itadiaj,stas de Santa
Catarina.

-x- -x- -x-

Para um Jantar benerícíente, o. sr.

Dr, Aníro Petry, em sua residência
bem convidados no próximo dia, �?�.

e sra,

rece-

-x- -x- -:1(-

F(ti hasta]�ic concorrida e elegante, a

hrde de Caridad� sexta·feira última no
. Cluhe Doze' de Agosto, 'luamio realizou-se
o "CJlá das Azaléias"" sendo a renda em

fayõr do Educandário Santa. Catariná
TCI'e como atração, o desfile das Debutan.
'.es Oficiai" do' Baile B1'-anco 1966, dando
·'.leio a parada de elegância a Rainha do
Vetenno Doze de Agôsto, Vera. Cardoso.
Foram patronesses as Exmas. Senhoras:
Unna Zilda Silveira e Dona. Edí S. Thiag·o.

-x- -x- -x-

qUill tJAelra no Querêl1eia Palace I-aza.
l"J Bartolomeu recebeu convidados :para
um CoquiteI lançamento do Concurso miss

FJarianópolis, Miss Santa Catarina 1967 _

Dura�lte a recepção, deu-se desfile de :pen
t -;ado'" promoção do conceituado Salão
"IH", tendo co,ll1o manequim fjrtas. de nos.

sa Socie:lade e as Misses: Glaueia Zimer
marm a mais bela catarinense c· lUzira Pia.
zera lVJiss BlumeIlQu,

I
-:1(- -X- -x-

P;:,ssando o fim de semana enl nossa

cidade, o mnito sim:pátieo casal sr. e sra,

'\ntônio l�izzo (Syrta).

-x- -x-

Onjp'1.1 ,cm sua: residência na cidade
d,' Itajaí. o não menos cliscu .. ido Mauricio
"':I �L!"a, recebeu cOl1yirhdos na1'a um jan-
•
t'1� Q1UNljO éra fcs!ej:'!do se:l "nivcl''',

i

--y- -x- �-x-

\_ ·r.'�n ",' n.t t'.fT:�
,: (' ... 1 .... ·�f�·... n:<':�ldo CO�11 T""1�n}{ o S:�,l(:esso, n� b()
n'f'; """:";;"lcia do ,Casnl. dt·, Júlio Doin Viei-'
r�' (n>'�ml') .

-x- -x-

rCt:'2nte reunião.
� he'f'2:' d� ç.ra. 'Tl(lrezi�1ha G�I!1Zag'a [banx,
/ (1\":' nnm ··'hl.illPur" nreto, l'C<'Ht um exôlicn
,.).',-,1 "'<:10 (lO C&belelf'iro Júlio.

-x- -x-

rr'.-
-, ��'-"��"",�T'-""). r�·-) nr,\: _ \ P'):PPRIÊN

Cf!\ F ITlp pCf'r" ,\ nl"PT:; :-;.\0 C/'eRA f�S
LfC(lES

"
,

--------

-._----------_._-----_._._----_'-,';'-_.__ ._._._---,

,- ,

, ,

PR07LJ-

,
' OLHOS

,

I'
•�'l

U52 óCtdos

,bcr�) C1S"C'�)JCcO)

otende,n05 coro exatidõo

suo receito de óculos

ÓT!C f' \.

M� iI; Üf(tJ
, "

•

'<,
,

, .

, ....?� .

,",

lepelmin
bei'nes e lai'vas em geral e,Yl ,ovino!!,
hovino!! e caprinos. !.et1elmin acal»;!.
com os vei'nu)s PQi'iJlte age �(ifeto
no I.%iógue do ani[�UiL SOla apHClu;ãa
é fácil. fácU. c.,m dosado;' Ulll.omútll'a

_

ou i!ledng!il paill seI' aplh,ad..,' -::=_
m

na bôoo. Lepeimin fi; >ia(I,!'" h-,
pari. o "eu i'?tmnho. ...

piantei limpo, llõegi.u:,anl?fi

p�i'a,.'o .Ci'f.'§ei��ii�o ;;1<.
�?ii o:.�pe dp. i'UP.H1f: L

/ �. ;
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A C O N T E C E U! SIM'
POR WALTER LANGE

N.o 45�

O Bispo de Londres escreveu U111a vez;

"Milhares de pessoas, na sua jornada, pela
vida, preocupam-se com' todos os' supostos
requisitos necessários ao seu confôrto físi
co. Mas 115,0 dão a menor atenção ao des
tino da sua viagem,"

Uma sorte incrível têve " Sta, Mary
Cain de Beltord, Inglaterra em uma festa
Ih Soe. Amigos dos Animais. Comprou seis

bilhetes e ganhou: um cachorro, dois gatos,
dois erequitos, três canários. seis peíxi
nhos L U rados e um pequeno leão. Poderá

agora dàr provas em casa do seu amor aos

animais,

Em uma pequena aldeia perto ele Ala

bama um juiz têve que .iulg-al' diversos me

ninos que tinham roubado maçãs. O Juiz,
que esta Ira com nressa, perguntou aos pre
sentes si, entre êles, existia um que nunca

na sua juventude, tinha roubado frutas. Só
um fazendeiro, de fisionomia esqui.sita, res·
nnnnl'11 l1f'''':l,tivamente. O 'uíz então lhe dis·
se: "Homem. o senhor não {em anarência

(le quem semnre foi muito "bon81nho", na
sna .iuvel1tllfle. E' verd:lde Ql�e (nunca rou

bou macãs?" "Não, senhor juiz, e isto é

m�,H(1 �imTl1 ..s. é aHe IN Hlinha terl':J. não
há mqçãs, "Os rapazes

-

foram obsolvidos,

I"to i'1C deu numa doade J'a Rússia:

Um homem cheg'ou ao banco uara descon·

ta,r um cheoue sac'ldo em favor do sr.

Yhud l\'Tenllh.in. Nn" finha r,on,,;!2'O nenhu.

ma 'nrov'l de identirl"fl.e. Pro�)ôs.se a pro·
V? r ser (1 r"l'OOSO violJnista, �xec'ltal1,,<) ao

,ri ....Hno "() Vilo 110 BeSOHl'O", fie RilTIskv
1(1''''s"I'I''' "'o('(lV P (1 p-prentp niío te"c illí.

"i<1-:,s. nl?ndoll nllRar Il che'lIlC. Anarecen (11'

nr;" 1Jm� se11hOl'a. di7:enr1o (;lul111a1'·se l\'la.
r'" r"H,,�. tmnbp.nl TI!) r,!, (lp<:,,""tar 11"1 che,

(me. Pl'(\Vllll a sua identid" {ie c"utando

"r.��1�l nh7�"� o flue (':onVP:J1cp11 nerfpi"V,unf'�'�

i� o o-e",,,,te. nne rnnnd"ll n"l!''ll'. lVfas, era

I"TI ii;'!. f'"tl'anllfl n'H'a o b<Jnco lV'1'OllP. v,,'u.

(,,.. (11'1'\'0;<':.' "I' "nre"entml un., ("lv<>H1I"Zro 1111!i
to nnmnoso. CI)1n �ell cheol1e. t<1mhénl se"'1

�o('l1n'ellto de ;clpnHdar1e. O c1:eone pl'a em

nome de 11m noHtico aue fora denlltado e

ministro. mas nad" fizera, (I !!preute eo'l.

j ou o filIe �e Uilssal'a" :lntes e H,e rlisse:
r'c:p"'1 it(lpl,Hrl�r1�. ("�v�lheh·" fHln .. ';-'\O('le1l"lns

1"l'\f\Ç!." ....... 1). ""1>nrl.o f-'!l'1:pr �lo'O nn� l1n,s TIrO'lrp' ser

o y\�",,"""'\"',�('lQ'� I':) ...... .,rvt·:u·Qclo::, .pj,.,,,...., �tl;"<;)I,,�H"Hlrl()

<'::f"i i·'H1i.'" ..�n�c . ., .-.l�'n""',,<)P' "TJ",.lf� '�·""n'''t·. f. ';"e

ynp':\�"�'"\f\" rl���p {l fl'r."l·C"1tr- an. r,=,h:"::t.

A origem da palavra a "semana": Vem

de "etem e mane" que significam: sete ma

nuãs ou sete luzes, porque no dito (tempo)
espaço de tempo sete vêzes nasce o sol.

Os antigos nomes dêsses dias tinham rela

ção com a da planta: Dorníngo-díes Solis,
Segunda-feira: dies Iunae, etc, Foi a Igre
ja quem deu os nomes át,JaíS: Domínica,
ou príma-teíra etc. atá Sab,3atlunn, que

quer dizei' alívio e descanso,

Devido ao grande ínterêsse demonstra

do pelo público, resolveu a igreJa anglo-a
mericana em Londres, coloca,' caixas d.'

vidro contendo uma bíblia a1.101'ta, não só

mente n:I.5 partas das igrejas, como tam

hérn nos pontos=de parada de ônibus, nas

vias ferreas subterraneas, onrle se fOl'manl

mas de público. Diáriamcnte é mudada a

página e assim as pessoas (lue passam,

lêem o versículo marcado e f:::,er uma ora

ção,

Conta-se Que RUy Barbosa, quando ini

ciou a sua p;ofissão de advogado, na Ba

hia, apareceu-lhe e.m casa, certa vez, um

acoul'lleiro, perguntando: Se () cachorro dI'

um vizinho lhe furta um pedaço de carne,

nesan..{o 5 Quilos, o dono Cio cac110J'l'O é o

bri!/,ado a pagar?, "Tem testen;unhas?", per·

l' !'nton Rt'Y. "Tenho", "Pois trate de rece·

bel' � importânciá." "Pois, então, o cloutór

me !leve CrS 250,00, 'Foi seu cachorro que
- )'üUbOll a carne," O futuro jurisconsulto
fi'z o pa?;:lmento, sem bufar, e, quando o

açougueiro ia saindo, ehamou,o, dizendo:

"Vem cá e a consulta? São C�'$ 1.000,"

Um !�Ollstrtltol' (le Bou;',lf:'S, França,
construiu não somente a sua casa de ci

mento, mas também todas as instalações
intern:>s, cad�iras, mesas e até as camas de

fllll"l1ir. S� as "lmnh<l::ls e �H:nJchn'!d'1S, 11:1

t",·� l"W'lk, não foi possível substitHlr por
dmento!

TJn'�4 nlu1hpr r�ll'iGs::l de<;��rH"''''H�P () n,a

]';(10, eh:l".,anr1o·o (h' f'l'ctino, 'Não te exal,

tf>S, diz fIe sosse�'adamente:' '}odes ter H'

nn aJ)np!('xia e se morres, com quem Que

res Que eH c"l'e? "Cm?, a m"lhel' do dia·

bo." E o rnar1(lo, sorrindo: "E:' impossível.
fnle,.i<\a, /\ n.,,,s,,, iP'l'e.la não ('onsente que

os gelllros casem com as ;SOgT'"!S.

Torne-se Você Também

'I'l�HCEIHA PAGl1\l��f\'�
I !'�

4 bilhões de dólares de emprés-timci:"
- ---� - ..---�-----------

Peixes chineses
.pera a URSS
KURSK, (APN � 'OR

BE .. PRES�) - Um mi

lhão de exemplar-és de ..

peixes chne-es da vari :'
dade 'Ctenopbarvngcdon
idella" foram transporta
dos ele avi ãa para esta. re

giâo, de]Jois de Um per ío
de', de ad8.Dtação e renro

dução na �jdade de l{ras-
nadar, A princinal alimen
tacão clêsses peixes sG o

as algas oue Se n--\úipl'
ca-n Irs canais ele irrig-a
ç§ o, c:ue a�sirú se ver?'o
livre<=; pava o eSc()a:r';n<,nt�)
d"s á-ruas destinadas' à '1-

gricultura que se· I des?n
�Tol've no' sul' p n') leste da

Federação �ussa.

proprtetarro co .JARDIM .\TI,ANTICO

Bairro em [1;811('0 proaressc e valo rízacâo constante pe
10 seu traçado de urbanlzaçâo moderna � f'acil acesso d(·

l\tIOSCJU - (APN-
OP) -- A ainda sovicti ca

a 29 I)�lís's da Asi» da i-.

Irica e da A, ,- érica La ,-

112. rrue l)0!3Sj])ili10'1 :,

cr.nstrucào de .)eis:::elltqs
(-'1'-' T"''''r-'''''8S ifl,r1'� n+a'<, p1n_

vou-se a 4 bilhões ele dó-

lares. Fntre as projetos
J1éln:.jar1o,; rl0,.t"ca1'1-�e O�

relativos �) ;n�t"Jacões e

-:l�"e 'I:C8", I'ofino ele DE'

irólen r: a f()nYc"'-en�'
de ll1éÍqUl'êaS Icrram=n a

e rnatel:ial ele transporte.

-uas luas

Abundantes construções que surgirão em muito breve
� ·.f ,-' Ll1:'; PHi\ZO ,�EM .JOHOS ('II! -uaves pag:ll1lén

tOt'i mensais,

Inrorrnaçôes e v sndas com Benjamim Averbuck RIJa
I'enente Si lve i ra. n.o ]fi iesq Trnjano Fnup ,917 ,

Organização Técnica .Contábil
Escritas avulsas - :::'rocuracl.oria -- Cont r atos Vis' I a

tos - Imnósto elo'. Renda - Impõsto de Consumo - Pre

vidência Social - Correção 'Monetária ele Ativo - Assistên

cia 'Técnica,
F.NDERF:CO' RU'l Sal.Ianha Mar ínho

CaLx8, Postal, 596,

EnCleJ'eço .Tei8g'rálico "ORTECO"

Telefones G33'1 - Chrmar CLAUD10
. 2817 _' C11Rl11::>r FAUSTO

cuun«: L\O DEl\'TISTA

lMPLANTE E TnANSPLANTE DI:!:: DENTES

uenustérí« Opcra t óri.. peio sisrema de alta 1): ação (Trata·

mente Indolor),

2 - Loja D PROT1I;S:b� FIXA E l\llOV J�I-,

r("CLUSIVAiHENTE CO '-'I HORA MARCADA

E,tlJ'lC']O .Iul ieta conjur to de salas 20,1

Rlli:t Jerónunc Coelho, ,):25

D�s J5 às lY huras

Re:;l(.lCnela� Av Herc! ia Ll1Z.l2R, apr
----

---'--�_ •• _-
":11 FIOl tanõpohs Santa Ca ' arína

CI'�IE�A,S:
'

J.

CENTRfl
<-,

•

'

,I, E O ólhodo dono, quem não sabe?
Pri ncipal rn ente q u arrd o o c riad o r

acrescenta ao zelo r:atLll'é:1
uma assisteucia prática
e atualizada Quando confiei é'l

Ol'le"Tacão do leb','lnllo a

vetennanos, e escolfle suolementor.;
.J11IT,enté'lres vaCf:1JS e

medicamenTOS eSOf;cI3!lzac!os
PFIZER géHêlíVtldos pO' um p(�dr2j()
CientifiCO de rwel JIltem3clonól
-' admirável afllmacão do
desenvolVimento de nosso Pais

'"

às

COG�AC
'c'ensu,ra' 'a té :1' anes

8Hz

. às 2 - 4 - '7 - 9 11s.

Le"na rcl0 Villnl',

V:m,ia Orico
"

,O SANTn M!I.AGROSO
. .

CenS'J�'�l 21-é f.I anos-

às 2 11S.

TCl!'JY CL;rti.ss

MONS1EOR COGNAC

Censura ;Jté :: (:lnes

hs � c B hs.

LUlf;i Picel1i
.

A ILHA

Ce_psura até 18 anos

ESTRrlTO

THE TEM ClUB PROMOTlON

Para '{(J71!:' de descontos es;::edais, em todos os estabelecimento', filiados,
indusive na compra ele gêneros de primeira necesldade

Significa
AUTOMATICO

Em todós os eljitabeleeimentos filiados ao TCP

Ií:lformações: Rua Jeronimo Coelho, 1 B = sala 19.

'às 2 -:- -4. - , - 9 hs,
.L AmUe .1 hu'}.ihy

J, --

RJIí'I.I';S, .''-PACHES

Tocn�r61or .

Censura a:é 14 8nos

Imperio
5,30 e '9,30 BS,

Errol Fiynn
AS AVENTllY? ,\ Q. DE' ROB� N

BOüD
Te'�lÜGolor

Censura até 10 ,nos

H
.,

�Ii�
"'" .,1;"

\

às 2 e 8 hs,

HUPA .,'

'''I'ecra11 ...::.. 'I ecrLicolor

CeI'1s111'i ,lté i' ::::rns
1�1)1 Ff.OiU,\NÓPOLIS Assoe. RURAL DI: F;.,(PLlNÚI'OT,L.., - fL Cabo Frclleri!,:o l{oh (Mercado l\1unie!llal)

D

sem entrada ou Cr$ 417.000, a vista
\

... �) urn&� (�lnbem <JUtrCH ,nOa"1(!� eltl ,,��!unQ t)"'U ultv 11\

,,)1) Ahfl ! pene�utlro tlt,,�o;I lçll()� I(I'1!tlSd(JO} �O� .,

'uh lr� jõ� 000 " 11St$ \l1l (r\ 17 Ou" ,"e',3::1� )�., •

COMPRE HOJE MESMQ, SEM HHRA
DA E COME(f ... PAGAR NO �dS
QUE VEM

relftmdedl> :

.lado VoJ�� "

C. RAMOS S, A.

COMERCiO E

AGENCIAS
RUA-;CEL. PEDRO

�c ;P�RO� 146� �
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,/ lovêrno Ilecreía

Recesso do

:0 ESTADO.
,

",. I!lAlS I.:meo _nAlIO Df: SAlI:! CATARlNA ........... '

• ��'; �,....
,

"

!' ,,�
,

".� ...........

Congresso Depois

Das Eleições

RIO, 3 - OE,- o se
vêrno nretende baixar '(- ,

to complemenjar logo d2-'
pois da eleic,�o do mare- ':
chal CJS a e Silva à Pré- o"� '�

sidfncia da Reptiblica,' de':" de do'zeLegislativascretando o recessos él� ,,'
"

" "

Congresso, para aprovei-' :';' 'brasileir.o� eleg'e:rqm óntem, em pleito indiret". ',os
tar-s� elos poderes e:x�ep-: seus �e5pectiv'ôsl1 gav'erna'dores que deverõo chefi,rcionais do D:ll'af'tafo l')J,I- ,;� ..

' ,\' "', "

co, do artig-o 31:'do Atá ';', ,os ExeGl,Itiy�s lOc'oi� P?r um período de quotro:.,'�oS:,
1n8 itucional no. 2, e te- F�ra"" 'todos' eleitos pela 'Iege�dà da �R�N�, '"�mq
g�slar mcclinnte decretos- I

• �,
.,

:',';, '. " � " " :
"

,
'

j
, ,

1 't ',,;', elelçao que,' .nfehz:'mente, nao apresentou as ,emo;- i

leiS, para : e01J.1p eU1ell,a', ,( ",
,

' ,�"
"

'.' ' :"
sem a interferência consí! ções e a� glóricis des disputa democrática. ,A �posiçiq,
der�,da ,perturbadora do; por' u'ma" séri� 'fa�a

;

�e ra�,õe�, absteYe-s� 4� plei�&,Legislatiue as reformas, ',. " ",',
'

,

,

'

que hoje 'se constituem) q que, nõ� :P94�mos justific�r.
"

nu�,a e::u::: fi::::do'l:
'.' , . '.

.

em

pelo' millistro da Justir;:.a i.
chegou ao

conhecimentO"ida lider?nca da; oJ)osi!<&,o.. :;
por meiO da inst0nfid,êne�a ,�ide um amigo do S�'. O�:'� ��
1 M d

'

d S'11 ' '(�\IoS e eiras a ,1 \';:--" � o .��Sem duvida, repre�lImta �
esSe e"óquema a m.ii�' bl':::�:

iurdida 111:o.l1obra para .pH,,;'
• • 'f...,_ t

rDlÜr ao governo cor;[':,: .{fi", ,

o seu plano de réfon':�s; f 'I '

afas ando a intr\)mi�:s���do Congres&':l, - �, 'f
'.

�
j ': ':,il

<Com màls ,de um mês de antecedê' cia todo 1.)

Brcs�, j9" (;o'nh,ect�'·0$ notnes' dos futUiOS C'O 'e' �a '0.-
f .

,1 � • I
' .� f' �

•

ré$ qúe': seri'9!m �leito3 nessá; eleição sem C1O'�llçào
""

•

'o, ",' ',;- J, (
nçm alma. J o �esultl.ldo. CJ,í e:s'.á, demo',str�;'do f?

.. sentim�nto apcitico ,co-m que 'aco'I1emo'5' o (1,r9 � �:'J.
, "'-.:...,' ....

�e. �I�içã'o :ind:retá; que não ,Cib.,cl::z co:n ,'q I1:O:S0
'(, :,....

cfet'Í'l1)'Cr<Ític.: Vlmo-s somen'e �: e \,'

•

1\ ,.",

,

,

I

dif;ClJJô;"jcs n::tr3..... a rn::tl'''.
Zac"() (la ca'o�uadla e1ei!rjt

,

O
�

. J,lr;l . 5!nV0rn", tO?_11é1rlU '�,,,

jn;c'[\iive' d(� l·r·e;r�lr os r1('1
1)111 a(lf�s p C:(')lQdo'l�('s. �(lU 1-�

, l '

8'" I�, los c8.llclLrlatos a !' '�',

eh'iÇão, P'1.r2 CI'1'" 5": de,i,j:"
caSC;C11, in e<::T:'1nJ"'nÜ'
suas ('an�pa1Jhas. pf)r is,n
o r'pcE'SSO ab rao <gE'l"; a u\Jl
lY':'íodo s.ufici�ntJpien+0
dilatado. mn·a. ah<1rcar . ;)

fase da camnan.Ha às pi ,i/
(:ões"a ] 5 d; nnvel11brol e

depois a a')ll,ração e 0S r(�:
""

)"�(.')rsos à Jus'iça com�í;>

1

',Ice'''''''' FTn n ,A, ]\lr,' :-'�:{Â'" t?<[:n é tl C:1l1GFj'ltü"a
do )"arechal C,csl'g ,p Sil':a. l1CS termos em qUe está
eql):i1çi:)l;:;da,',a �()'ucâo :'�lra a crise. Até agor,;." {'la .:iI';

'aUr'(i!SEÍ'l 8:: 21)' n s, (:()'''(', 11)11 es1'orco 001'a o \p:'olOli)�a
q"enbo' eles;.à' "'Í:0"l' a í"r: se, UJ"� Y0Z CI1te Um cahclid;io

úb;co,',à SFT P'p',�o n:--,10 a ,ua1 C')n!!.rf:'S�O, SPIn o 'aj;iôio
elo psvo, não,' exerc8rú um ,�l"l�r legibl10.'

tente.

'O ESTADO DE S. PAULO': - ArJesaf dos pe

sar�s: 'i,stc;, é, apf3Sar das irregl.-llarjda�le.s -, da ,S;,tuaç�?
qUe 2,t"&Ve�ém'o!3,' é com otin;iSll'O (lUe el1catanws, a

,; 'nova F;se I)olítica que Da1:a São Pauio Se abrJr,i corn
,:> eh'ção. hOje, do sr. Abreu S,Jdré para o gO',,/etno do,
Estado.

'Ãcreditll'n'lOS não precisar ,l'�n('h: as alinrac,õc:s
já 'ão �ei+ehdas, dp nos�a inc�n r�l'",ichde bQ]�l o 'sis
tema. em cltráter 'perl11émento, (Ias ",leicoe,s indiretas
tlmto' ,do presidente' da lReDública q1'lânto dos govet
n.<1dores de Estãdo: 'Mas esperamOs,' que de fato eSse
sistema não Se perpetue,

Nos :'ri1neiros' dias de,
deze!11 br�. Q <;,overno CO,)-;
v9caria, pvl:ran1'--1inàri'h'
J�'lente, 'o C"'n�Tésso l1a1"'!.,
votar 2. r�f(l"I" a eonstitll
ciona.l Rté fins cl,e, �anei-:
ro.

, ,

'I I
i '

"

c:.<1 a

a o

':Todp � (c
�xcr: do '. '

ao povo

ns

d,;mo;;, "ti o

de (:e ':' �'ç

,\ "oc'""j, 'j'. � ,'o

'

,

•

1-",
�

Yi:�ge� �e Júnl::y é �m P,tt�" O 007
I •

" ,�>\;,�"f.::r f'S_' '1' ," , ]1>'<)'-a :0' Cl'í.élnC2;:r Jur, cj' i\'ta-
,,,-,"I., ���,"''::; .. :. _- ,.'.,'

-

�'l,:...I� ,.'.' ,o'r_ _' l

".. ,..�. 11
, ;: l(:V,CJ.."a 0,.[10, '),0, OS �, a <}l1c.rg.ln '"a sua

"�L�"S.: o o['C:af(1{:2ntt.r- eútend;me�:to polít co ,120m' o

r�x� "n�sj délit'e JUqéf)il'lO Klib\t�c4ck. 11C, aeroporto" de
portGoa 'de SaCà,\reD� em L'sbo'a. O (,biptivo elo Sr,

Jü�a':::i, ·5eill''l1c.� a',�' fOl��e ,par1ámeptar; seria E'vi :n'

q1.)e Q ,s�:; Jl;sceli,né) :,,-'e ahe à,6 sr.' Cados, Lacerdq.. 'No
'. mesuro' á,\"ãõ, S�gui.u dã. Safa Kub'tscb:Ck.
'" Se.gl.iJildo áduela fonte, da. S�r:a 'tent9V, há- dias,
qG-WIWr. ,pa:>ágem h3. Varig, mad Só çops'eguiu resel�

v,a pJrra �o:�: 'ngo p1'0ximó:' boS��r:iormente, surgiu a,
opoftUn;.díde é'spetadft: haveriá 'vaga no avião em'

que viajará o tninistro do Exterior.
\..

,__:" x x x x-

f,

_ Es"'as fontes t)('.l,í'icas' 'ressaltm;1' declaracão re-

'cQtlt"',do' s1:. ,:plr�éi' Maga'hfles,' elogial:do a o,bra gu
v<:-l'::'aim·u aI do sr� Jl!lscelino I\.l1b!tséhek. A declar?
Gão-loi Dlíbh;a:da jUst3.:11ente qú'aNqO,� ,sr. Garlos Lo.
cer�a 'desenvc!v:ã .intensa ativjd,aâe �)-olíti'("a, realizan I

dos ex�nl,psi4éIl'tes J'ânio Quadros, Jç,ão GolJl:;trt €
�

• l ! I ..

�as f�e�ões.· ,I' ,)
.

•

N .. s"as reUD.�õeS .. o sr. Carlos ,Lacerda ex;b;u 11'i.·
l"tlta dp ·í.�m ;�a!'ifes"o, llara o '(l1útl nl'etend;a o anôio
<�"S" �",y:�n1'",""":.lnn:es ,Tánio QU'ld�os;' Jo�o Gou:arte p

Jl:Sce�!n0 KübitS(�h�k, ccnci.liando c, Densamento de
elf.>men.os q.a direita (descontentc's com a atual sibri'
ç?q) cOm os g:r:upamel;to",�de e;;auerda. Todos, no en-

ta.rllto. tlão gostárà:lolJ do drcumento, '

,,', 9,g-tvêr,HO 1omou"conhecimento 'dessa :Uverg,"l;
chi 1àt'�v,és, ,ç1e 'Um pâtlamentar cassadó, que parb,i
pmi das reuniões e C0'.lneteu <i imprudência de revelar
as cohversa'Ções antes da divulgação da entr'evis:'a.

S'�gul1do ,o�i:t:l'ãrl de ?irig�n!es oposicionistas, o

oreside:óte da Re-públic8 nao sl',spendeu OS direitos po
lítiçÓ's di) sr. 'Carros Lacerda '�)or falta de condiÇões",
PcV,s existerb mot��os e o desejo de concretizar uma

sanção Ç!ontra õ ex-gover�ladQr. A �randp dificu\"l<1c1e
segundo e�Ses, se�nres, é 0'.10 o; sr.' «::n'los Lacerda: t""l
algull1á penetração' en� certos grupos milicares .e !D

c1uó'se 'nléqia. I

Um ,Hder, oDoslcioilista" analisa11do a á'itude do
ex-g(w�rnadot -da Guanabara, ';a,Dontou qojS mo";vos
pÍ'inci:[:niis: Um q,e ordem polít'ca e outro de ordem
�,es':s�al. Iiôgo qu�, chegou ao, Brasil, de regí'esso da,
Europa, o ltlaechai Costa e Silva incumbi.u o sr. Ma- '

gaiMíes Pint.o ,çp coilsegQrr o anôio ou o silêl�cio :10
si'. Carlos Lac�tda. 0, sr. Magalhã,e� Pinto obt�ve exi- 1

',i()·em -seÚs 'cQlltatos; Susp,end.endo o sr. Carlos Lacer- ';'

da ,0'8 â:i:1l[!os qUe, publicava no Rio e em São Paulo,
cO 11",atecha-1 COl<:tg_ e Silva evitQu, sis'-ematicamenU�,
qup'auer entebd';mento ,coll1 o sr. Carlos Lacerda, ale

I gan:'!() 'ré1'ijõeS 1aticas .. ° "r. L;werda resolveu, então,
p�rtit 1)ára.' uma; íafirmrcão política própria , êle qúe
se c'pnSidea o g-a.de á:ingido pelo Ato Institucional
:hb: � quando iinhà co,ndições para Ser eleito presiden
te dá Repúblicá.

QU� PAGINA.,

B,lSTIDO'RES

Após longa conversa com U �na�<;:
chal Castelo Branco, que o chamou a

palácio para debater a reforma 'consti
tucional, o deputado Pedro Aleixo dis
se que o governo não pretende fazer
grandes' inovaÇões, na matéria, li�11Ítan
do-se, praticamente, a inserir no pro
prio texto da Carta de 46, que: sená a

base, aS nUmerosaS modificações consa-

gr�das pelá Revolução. ,

.

Segundo o deputado min'iciro, ha-,
verá apenas um trabalho de' harmoni
zação', > para eliminar os choqUes e�trr>
textos divergentes. 'Embora dissesse
'que tem hOl'rqr a previeões, afirma rl

sr. Pcdro . Aleixo que, sem d{Iv: da, ()

Congresso -à'a.rá quorum pa;:a .a vota
ção da élDe:pda censtrtucional do gover
no, que Será anreciada cOm a colabora,
ção dos opoaicion-s as'.

Lembra, U'\1pa, <:!ue em 196.2 a opa,
�;(l§(). ÇlllP rJ.P. ]ir]pl"'1v::l, ;'"''t:lic'nou da

derrubada do parlamentarismo, I não
obstante as desconfiancas 'que nutria "==I

ra com, o presidente GOl,dar' ..Fez' isso
por ri'()nsiciçrar a irr-port ância daquela
Ir odi fcaç-�o ,G' "sr tucionnl. ci fct:nS' ân-

I ....�'),l r ","rl ,.... clr'verá sens�
bilizar também os oposicionis.as de ,1-

-x x x x-

(\ ",.. p"rlr' ,4.,.'(";", "",t;'D"" (1'l'_', ,

atual CongrE'sso t"',rá, ,:� 'np:c.; é''lS 'pl, ,.
cô"'s. ip'l a ,'t'';'·'';d' dr, 'r:ar� r0f'or1'ar '-1

,

C0nc:f't-",_l'câr-, rfl1rnt,... {.- .�., _<:)'-0")""', .I�.: ...s,-.Y"t,

r!Up a ;- 1- " �:.
nDrior a 5f1 �-''''_r ' ,� 0 __

"'''

� .. J, 11,;

Su'Drp,,'J.() 'rr:r1.h;" 1 T;"p,l r .. 1
__ a�""h, 'J, t: .1. '- _' c.

ta _ �;)'�Tt::'P�" ... -.-

""�J ',\I"� .""' ......... �""'Il 11 .... �}""
tr;rid'ld(" O �""1.1 :;'0""'0 r f' A ,,1''1 ,'" n'

se 21')' ,<:�ni,:t
Ccin"esi a as vPl"Õeé' dr q' ,,' O '!OV'1'

no nã-'? tpnh::::t firi._lr) 8·,,-f·S('-.�jO �r"p'" )

t;"abé'tho ela Ceq"jcs30 dp ..T\)I·;st�s, q�l�
rea1iz,nu pxat"'nrn r-> () ,d'0 o ,:_,...,� rn,') ,�

Ç)U�nt() �r;ç: cr't 't'::,s pc';. I';) n' V' ,T'�. )
�'"lr:t lt1C1p, ;)� .. ,!.:) �P" ,�<::'I\.t:\ ,.... ,,�.�. -.':..I.;\�-::.

r

\..
)
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S.C.T.

\( ',REQUIEM PARA
UMJ ALFEREs"

\ \

Morrer nUm rio, numa "ho� \,

ra escusai ta'lv�z nãc, fosse o rl,�
'seja daquele brasjleiro, numa
noite provàvelm:ênte fr}a e 50-

tUrl1a, sob Q céa négro dos pa:n
pas.

Manuel Macedo So'áres fô
-Ta UH) d:,a um humild,e Sargen
,to, 'é'bem verdade, maS nUnca
Um Ca.'abar. HOje, sôbre � SÜ8.
tUm ba Daoar11 ventos que, pro ..

tes .am, ven os livres, amistos'.),s
que acaric'am levemeÍlte a m'.jr
talha de Unl herói. \,

O, m.inuano �Jlange ,e as

Suas lá:;:rímus chegam-se num

\'�oto sul dolente, vind.� lá das
landus ,elo Car;'bire1a. O sul'
SUsSurrame a história daquela
morte atroz� Reproduz, aos so

lUços, o que lhe' contara o m;

l1ual1o, a única. e solitária teste
munha. Ps ava êS.E a pefcorr'él'
vales, cidades, e pradari.as fá eh
sul, quandO, ac;)mpanhando o

serpear de Um rio, ouviu vozes,
'SA{l'ega, uma,,.. frenética, o'1.11ra3.
Fecoi'lolleceu no timbre suplicaa

'

te e deSesperado, a voz do alf,�
rE:S Macedo Soares, bOlTI � paea
to Dai de família, rel>l'esenta'1�':
clfl' -:o a "1..1 <'le momento -1:1ma: pe:'�'I"

dê1o. de Kafkq, nO qual, era U','1

ré�, de Uma candura e inocên
cia comoventes, mas áinda a3�

sim, um réu. As Qutras voz;>s;
cavernosas, histéricas, soaV2l11
,em côro, come, urna sonata J11'i

cabra. Eram muitos Ias seUS do
n06.

.
Ves�iarn todos longas\ c�.

pas pretas e 'formavam Uma ..

procis'são de urubus, qUe em

pouco tempo, tornavam-se a

butres, po.r metamorfose.
Q AJ.feJ.'es, vh�ha llU lli,ei·)

(

"

J "

• li l

I'

, ,

I I

\

projeto, adianta o Sr. Pedro Aleixo que
ê1es só serão frxados t11ep� s de conheci
do o texto defenitivo da proposição, que
está sendo preparado pelo ministro da

Justiça, <

,._,x x x x-

Um infcemante relativamente des
conhecido, o senador Lobão da Silvei
ra afirm;u hoje, com muita conv'cçã'l,
'q:te'nos próximos dito dias serão con1.1,e

cld'8,S, ·em de.íi�lT,v(), as diretrizes do go
v 1',:"'.0 em matéria de 'refOhlla COnSW'1
,-;',rr;"l, Fnoianto 8�"arc1a eSsas d, r� ri

zes ,d�f;l�'iva.::, o MDB vai cuidando de
se, 'aC'mar para as eleições diretas, q'ie
se aproximam.

Hoje, a secretaria geral do partido
enviou �os órgàcs regicnas ,cop as 3él
Lei 4,808, de 1965, que regule: c' j,l', 1!"

de renresenta(;70 e o r-recesso ele l';:; .

) ponsabilidade ,',�:hnir's rativa civil e pr:
nal noS casos de abuso ele autortda Ie. :\
direÇão nacional elo MDB quer qUe ,t0-
-lo o partido utilize pron lamente a tE' ..

,�;dac§: V''26nte, l)ara cvitar
, prr-ssôcs,

qUe, 169{!ita, sellS c",,-(-Ldat6s vão :,0_

Irer nas proximidades do pleito,

-x x x x-

O SN� '110:"h,U mra Cül�'p'et;:t C'2"

'-r:,.l -:le c :rol'll'Ca�Õf"s.' no P"l "I'?in d"", r. ,

"'ui "T'" ""I'''" ('1'1'> () n"'''si,'lcn1e Ca"t"-'( � • (. , t:r \.
• '-, •• v ../ ')�,

h B:'�'11�C')" nossa fecehp-r, imec1iaülmcn�
, ,I

.

1
" ,

"'

,nl_; 1(' q�, ( f! .'.1 PltO'7-' [tov:?Tnamf�nt;;n .....

""'c�':: f-r.. � 0p 8'''''I� }):1, F'" �l-r ': ""V rUr

Jnen S1S, cons�deraln r eT}l o ta s aS

pos:ii.b'ljCiades de surpresa, mas, 111eSl':,j
ê;-'S'l", o :!,(1v,Jno estj:l !�rppi1raJo p" ';,

í.la,·,r d, v ·",'0 pnfrc,qá-las cO'Y'J l11"1 " ,

\il Ah Tr'stit"ci(ll1'1: (0)1 C,)jsa spmelh�'n
te) CUjo à1cace não foi revelado .'

,

!

D,) Rio Grpude do Sul - o ca ..;o

',m'éi 's cO!'J)�licb,d�; -- o sr. Per,;;cchi Bar
éelos já :-elegrafçm infon,'ando [{ue vai
tudo herp e espe,'a ser eleita tFanqUl1a
me!'te. Quanto ao A,.cre, oULro caso mais
'ou menos complicqdo, tamanhá é 'a

•

tranquilidade, que' Q candidatn ,e'r,vel'nG
nl€ntal - tm'co. 1'}o1' S'1'1'11 - Iwq,' ': r
�ar� l�): c�í'rt.��, ;r;�r ' .. "'r.'3'''- ..... f'1"V1 :q�8._'
lia. t0�1d('

�

8c-rt�Jr}0 C':)�(..(' '� �".�(�.�� J'T�l"
ra' (111'-� !1';! 1.: cr-'nS;"-;i.l· ?) rr:, 11'9.�n ,1;:>

"

,
, ,

,
'

\ :

),

das tbutineg'ras c..rocj�al1tes. Dei
�ou de rogar clemência quanc�,)
l).btou qUe nada demoveria �l
quela tUrba fúnebre 'dos, seu?
propósitos hOmicidas. Ent�o,
ergueu a fron�e, estufou o, p,ei
to e tesolv,eu morrer coui hon
ta. Imola'va-se, Ipor t9,dos o� < ••

brasileiros e também Dara 'saLi
ar àqUeles qUe tinha:!'; fome e

sêde de vingança, pais os' co

vardes, temem" mas nãp, per99
, , am j8,maiS os corajosos. DJpois

d
'

I "

d \
e mata- o a p1l1lCa as, cOrn os

seus bicGS peçonhentos ( os� cor

vos lanÇara01 .. no aO rio, tendo.
lhç atado aos pés, Uma en('rme
haja ele ferrar daquelas que .,

prendiam to1'n'ozêlQS medievais
no tempo do >pelourinho. I( v

DepwS, fugiram horríveis
cOl'no oarântu1as notun1as. O

. 'Alferes no en�anto, r�vel'bero'�
nUm anel luzidi.o e recus.)u-se a

afund8-r. Pelo contrário, boiou
triunfante como Uma vitória r,,�

.-',

gia-,
Descoberto () cri,me hec1ion

do o govêrno cala e por iSs,)' ,

7 ..,consente. ,

Que aput1'es méltem, el,n ..

t

7

, ,

,\

seu Dome.
,

QUe o assassínio tOrne-se
inS:'i.túiÇão.

Que' se enterl'elU C01n (l

morto, os inali(má�eis direitoS
" de um homem.

Ab, tenho pena rle voz, 1(�

nho pena .de mim. Não tivestes
como, eu \lãa tive,uma mOrte aS
sim linda, asSim sublime, >10

Seu holocausto. Mas, já me ale-,
gro por mim, já ;n1e alegro po�'
vós. DoiS não desonrei, nem �lc
s,?nrastes a espécie humana,

Ah, e a ti meU bOrn Alfe.
!'PS, a ti que estás no céu, anr"

veito, o vento sul jUara mandar
de flôres por epitáfio, e 'eni!:e
el'lS, um pedi'eloo
'H.eze::; por llOS.

"

\,
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Sala.7' Fone 3450

aVENIDA HEI.WIUO LUZ 186 - Casa de
Alvenaria - Construção esmerada - 3 sa
las - 3 quartos e (temais dependências '-
Pl'C!)O base Cr$ 30.000.000

'

ES'l'H,El'rO _ HUA OLAVO BlLAC 224 _.:.

'rcnen�, de 10 x 50 mts - Uma casa dé al- J
vc;naria c mais tres (3) casas de ma.deJ:ra
- Com água IUf e esgote -: Apen,as 'Cr$
12.000.000

.

.'
_ .'

PAll',TANAL _ TRIN ADE - Casa de ma.

deira ._ Pintada a óleo - com 'z "quartos
c dcmai'; dependências - CrS 3.500:00:{}

POl\TO C:OlVIERCIAL - RUA CONSE ..
LHEIRO MAFRA ESQUINA DE ÁLVARO,

1 DE CARVALHO - Casarão antigo '
Frente. para trêis ruas' :_ Preço cr$
20.00U:0111)

l'

CAPOEIRAS -- IlUA \VALDEM�R OURI..

QUI-:S '179 - Frente de pedra - 'Casa de
madeir l com cozinha e baniJeiro d'e aI.
venarÍa - te�rcno d.e 10 x 60 metros DE.
sOCUpriDA - Ac��ita troca por l;LIlla.·PICo
RUP - Preço Cr$ 7.00:0.000

.,

FINO Sf)BRADO - óTI�'I1\ OPORTUNI
DADE - RUA ANGELINA� - PERfEN
lHCULAR A RUA VEREADO-.:t ,BAl1ISTA
PERErKA - ESTREITO - ai�plq terre
no - .férreo com varan�Han��la .,.,

(25ro.2) - 3 quartos - Banheiro comple·
to - Cozinha (15m2) Copa (14m2) :..... Des
pen�a - 1.0 andar com: 2 'quarto's enor

mes - Biblioteéa (30m2) _:_ Hall e ma.

ravilhosn terraço - A'rea de constrlição
350m2 - Preço a combinar Cr$ 30.000.000

ESTREI'rO - RUA JOSE 'CAl'.'DlDO DA
SILVA - Terreno de 10 x 20 metrôs -

.. OBR 1\ EM .�-,NDA.MENTo - �"uD(Íação pa

.. n'. 2 payip'f'",tf>S .(l'fUIA ÓPóRTUNloA-
,

"

DE - Cr$ 10.000.000

RUA ANJT\ GAHIBAJDI :n - c;r-i:lIJT?O
- CASI\ D� alvenaria - LOCA.LIZAÇAO
:K'!{('�LENTE - DESOCVfb..C\O IME·
DJA''!',<\ _ RESIOf:;-.,'CIA DE ALTO GA
BA'RT'rO - ACEll'A TROCA POR APAR·
'J'AMEN"'O - Pl'eç') ba� pu.ra, nf;'r,6do
Cr$ 5(L(JÜO.OOO

P{.:", ....&,r.VES Dl<: \HUTd 21) - CENTRO
FIl\;O Pi\LACEl'B TERRENO COM A'REA
DE 844.!J5m2 ISOLADA DE TODOS OS
'LADOS - VAGA - ZONA R�SIDEN
CfAI. POR EXCELENCIA -r ÃREA DE
CONSTHUCÁO: APRO.x. 300m2 - Preço
(;l'S ,i4,!100.0no C'F:l.('. a (·o:mhinar.

C'\SARii..O NO ('f7,r�Tno .� DE"OCUPA
DA -- N), Rua 'J'el"ente Silve1J:':1, 76 - Es

qyilt'l da Ih!'1 Alvltro de Çúvalho - Ca·,
sa :.wt.iR"- CI)'Tl 4 quatos - 2 sálas e de
mais depe,nclências - Nos funçtos dois'
quartos p:lra empregados e j_lcq,uena área

- Recém pintada. APENAS -- Cl'$
18.500.000,.

APARTA.l\1ENTOS CHACARA DO ES.
PÂNHA '-. O'timos apartamentos a Rua.
Brigadeiro Silva Paes n.o 13 - Apenas 2

aptos. por andar - Temos à venda 3 aptos.
- Um jâ' vago - Cr$ 20.000.00D, cada, com
facilidades.

BESIDÊHCIAS
OPORTUNIDADE - SERRARIA - Terre
no clárea de 30.000m2 - Próximo da ES
trada Federal .:_ Apenas Cr$ 7.000.000 -e
a combinar.

BARREIROS - VILA DUQUE DE CA·
XIAS - Três lotes, medindo cada 11,40 x

\ 30 metros - Preço para os a - apenas
c.s 600.000

TERREN(j PRÓPRIO PARA LOTEAMEN·
TO - PRAIA DE CANASVIEIRAS àJO
rea de 38.00:0m2 Preço a combinar €J!$...
30.000.000.

'l;'RINDADE - BAIRRO DO FUTURO .,....

Lotes com preços a partir de Cr$ 600.000·
- Próximo à Escola de Oficiais d� Policia
Militar.

JAPDl:J ATLANTICO - Lote H,Q

11'·f'''';'·',]o 15 x 27 mts - Apenas Cr$
. 2.0QO.000

24

RIBEtR.i\,O DA !UJA - Dnis (2) lotes
com a área de 573,35m2 - Apenas 1.000.000
em 10 pagamentos.

CA.POEIRAS - RUA WALDEMAR OURI-

.

QVES E RUA OI,EGARIO SILVA RAMOS
BAIRRO SAO JOÃO') Lotes em condições
- Cr$ 1:350.00,0 com uma entrada e saldo
em 1,0 me�ies.

,)
nnA np�,l\UN'DA SIJ..VEIHA � T-RINDA·
DF. - RUA l'TOVA) Lote_ com área de , ...

339.00m2 - Por Cr$ 1.600.000

BALNEARIO - ESTREITO --- RUA VE

READOR BATISTA PEREIR.'\ - (PROXI·
MO DA WYLLIS) - Lotes de 13 x 2ti me·
tros - Cr$ 3.000.000 cada.

lÜJA MAJOR COSTI\ - (StiiHVJDAO)
Lote de tcrl'enp em forma hiangular por
apenas Cr$ 2.000.000.

APARTAMENTOS CHACARA DO
ESPANHA - CENTRO - 3 ÓTIMOS
APARTAMENTOS - A RUA BRI
GADEIRO S:LVA PAES - COM 4
amplos quartas - Sala - Capa e cosi
nha (separados) - quarto e blt-Dheíro
de eml)regada - área com tanqUe
Banheiro Social - Entrada de serviÇo
independente - ApenaS 2 por anqar -
Preço: Cr$ 22.000.000, cada, em até 18
meses.

NOTICIAS DE lAGES
. ',

EScreveU: Nelson Brasbher
ANIVERSARIO.

Aniversariou dia 25 p.p�d(') o Sr;
Dante Marino Marotto, Caxie'ilse há ••

'

muitos anOs radicado em n@Ssa cidade,
onde goza de vasto, circulo de amizadeS
mercê de suas admiradas qualidades de
cidadãol exemplar e correto. No Club�
de Caça e Tiro "Luiz Ramos Borges",
naquela da�a S.S. foi homenageado por
seus amigos e familiares, cam Um con
corrido jan"ar, na tradicional socieda
de lageana o Sr. Dante Madno Marot
to é sócio fUndador, 'foi pof- diversas ve

zeS Presid�nte' e atualmente ocupa o ..

cargo de Vice-Presidente cOlitinUru1iJ.o
a Ser um dos baluarteS d� Clube dê Ca
'ça e Tiro. Pelo, transcurso da efemeride
daqUi enviamos o noSso abraço, com vo
tos de mUi�oS anos de vida.
160. ANIVERSARIO DE FuNoAÇAO
DA LIGA SERRANA DE
DESPORTOS

Em comemoração ao 160. aniversá
ri.o, de fundaÇão da Liga Serrana de Des
portos (LSD), ó atual presidente Sr.
Nilson Fiuza de Carvalho, pron�óveu
Um jantar festivo 110 Restaurante Mara
já, onde cOmpareceu crescido n\Jmero
de espor'istàs, autoridades e conVidados
especiais, Pele, trabalho que a Liga ..

Serrana de Desportos vem desenvolveu
do em prol. do erigrandecüp.ento do es

porte em nOssa terra, fe1iCitam€ls o a
tual presidente e seUS dignos membroS
da Diretoria. �

REUNIÃO GERAL DA COMISSÃO
CENTRAL DOS FESTEJOS DO
BICENTENARIO DE L.A.GES

Realiza-se amanhã dia 28· _ Do
mingo, a reuniã.o, geral da Comissão .,

Central dos Festejos do Bicentenário de
Lajes, jUntamel1"e com aS diversas Sub'
COl'.,i!Osões, Ch, bes Recreativos. Clubes
de Sarv'ço, ClubeS EspOrtivos. Á.u�.orida
'.::1es 10c,;,iS. Diret0l"eS de Estabelecimen
tos de Ens;no e (;h;bes 'Tradicionalistas
para elabc,l'ac;áo do programa definitivo
para comemol'ação dos óOO ano:,; .Clà '

••

Princesa da Serra".

...

....

SEMANA DO EXERCITO
, Dia 25 p.passado, (Düi do Saldado)

em C01nemOraÇao a 'Semana do ExétCi - ,

.

to', foi cumprido o seguinte programa
do Col'nando do 20, Batalhão Rodoviá
rio: - dia 25-8 às 8,00 horas 'hastea-
mento do Pavilhão Naciana1 por S. Ex
cia, Revdma.· D. Daniel Hostin, BiSJ?O
DioceSano; leitUra da Ordem. do Dia :lo
Exmo, Sr. Minis�ro da Guerra; compro
miSso do Recruu,l. peÍo Grupàmento B-

66; entrega pelQ Sr. Waldo da Costa A

.vila, Prefeito MUnicipal ao Cap. Nelson
.Borges Molinari, da Medalha Militar d�
Bron.ze e entrega pelü Sr. Gen. José Li
berato Souto Maior, da MEdalha MiJ�
tal' de Bronze iao 20. Sgt. Vildemar Li
ma; desfile da Cia. de Comand.o e Se).·-

, vicos dia 26-8, Sessão Cívico Musical
-

às 20,00 horas nO Cine-Marrocos. Ainda
no 'Oia do Soldado' o Sr. CeI: &�l11uel

.

Augusto' Alves Correia, fez ampla ex...

planaçãoi as autoridades, convidadOs es

peciais e ú:nprensa, dos trabalhos afetos
ao Batalhão. Assistiram OS presentes Vil',
rias demonstraçõeS de afletisp10 do Ba
talhão. A estas Solenidades comparece
ram as mais altas autoridades civis, mi
li�'ares e eclesiásticaS.

'
'

FALECIMENTO

A sociedade lageaDR, cOmo Um V·1S

to círculol de relações e al1lizqdr:s. rp:.�\;

b�u com pesar a 110tícin d0 �a)pci"c·-:d.)
do venerando c:dadão Sr, _A, Z�Z BUA

TIM, viúvo, natural da cidade de Zahk
do Líbano, que residia em nossa cidacl�
de::de o ano de lH55. O óbito verifico,"
se dia 23 v,passado na cidade de Bl'1-
menau, cude o Sr, Aziz Buati111, cos·i.l

mava passar o inverno. O extínt6 pos
SlIi" í\ filhos, sendo qUe quatro reside:-n
no Líbano e qW1tro na Brasil que são·
Alfredo Buatim, reSidente em Lages, "

JN�e Bua,im, Elias �Uatim, e Jorgete
Bu;:;+irn. Seu "sepultaniento deu-se S,��

gUl1da-feira ,dia' 24, na cidade de Blume
J1au� onde residenl S2US o;u+ros familia
res. DaqUi desta colUna apreselitamu�
110880S pezameS a família enlutada.

tOD'EC EDITAL
COMPRA OE TERRENO
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�RA:DAR·NA SOCIEDADE
, ::

.

;' " ,

,

NA REC.ENAQ
"

de' quinta-feir-a,
nOS salões do Q;i�r&lcià paLac� ;' Hotel,
foi lançadol "oficialmente o C6n'ctirso 'de
Miss Santa Catadllét' de' 1967" proglllci�
do por êste Cólurasva para o dia vill�
e Seis de maio próximo_'

.. , ..

. '

I

PARTICIPARAM na elegante re ..

cepção, Miss Sà:nta. Catarina de 1966'
Glaucia Zimermann, Míss Bltimenall.:'=
Alzira Piazera e Miss Fpolís Rêginà Lü
da Carneiro e uin grupo: de manequins
de' sociedade que fizeram parte do d.es-

. / .

file de penteados. Davam presença 'e!e-
garites casais da nossa �ociedad.e.

USOU da palavra; Jormi':sra Ma'!
ricio Xavier - 'Diretor dos Diários As"
saciados' em SC, que agradeceu a presen.
ca de todos e destacou o, sucesso de' .. '

Glaucia Zirmeman, como Miss S, Ca-
[arina. Destacou também o coquitel
oferecido' pelas onganizações Qu�rê�-
cia Palace Hotel, !

COM é!. palavra de Marcílaní M�ri4
dos Santos, foi apresentado desfile dê'
penteados cem beliS'snnos modêlos .: 'te
cabeleteíros do' Instituto de Beleza TJ:'ÊB
J01y; do ,Cabe1eleiro "IT' e doTnstltuto
de Beleza 'Pink" -

'

,

ppla ordem deSfi1çJ.t·an'l:
Ana Dimatos - penteado de Enaide dQ
'IT".
J(v.:r->te - pen:eadõ de Noemí do Três-
J .....ly

.

. '. .

,

Ma.ria - ·penteado ._ de Pedro do 'ÍT"
,!�T� Pre;e pentead6 ,de Conceiçã:o�

,

.

.....
� , -."'t '

"

,do Pink'

-------------��--,�--�.-------

lOCA(Ã,'Ü E ALUGUEL PUNITIVO', •
'0

João José R S.::haefel'
Advogado.

Em sua "LOCAÇÃO E DESPEJO.'
.(Comentanos ap ,Dec, �ei no· 4, de '],;L, .

66)" o éminente Des, Ll'lZ AnLônio
.

de
'

Anc.rade, em escólio ai:, parágrafo Úhi':" <.

co UU <L.c'L 00,' \i..ki.l6manO do alto l.i9q
do:, Cü .<lgO CL\T,"), sLlstenta qUe a' exigên
da (h., chamado aluguel 'punitivo, sÓ é
cabívd nos caSo�, de �oc�çii:O, ppr terflpi)
mdeterminado. .

Examrna, preliniinarmente, o ent�n
dif!len',o de �stevam de .A.lnleid�l p::1l;<i
quem O �umento de aluguel de que cü�
pa o art, 1.196 só é' �utori;wdo na hipp
teSe prevista no at'Í, 1.194. do Código. Li·
vil (findO! o prazo aj�tàdo), bem cOmo
às opiniões de Azevédo Marqu� e' ��
gostinho Alyim, aCordeS em' qUe' a CO!)

bínação,tlo ãrt. 1.196 '("lug\fel punitiv.o)
tanto se ap1ica aos ca� do art. 1.194
(locação a pr�o.·determinado), como

às hipóteses do art· 1.195 (locação a pl"a
zo indete�adóh Wra, áfina1; �l:li

.
' .

,I:"
'r

t�;;. �\1".� \;
'O entendÍrÍlel1to dominante na juriS
prudência' era, iguarfuente, rio $enti'd� ,

da irlCidência <lo ait.
l

p96, t�ntd efn 3é
trll<tando do casoprevist' o no art. I,Hl4
qUanto no da lo�çào qUe Se prorrogou
p�r tempo indeterminado, na cOJ:lfó:rIt11
dade do ªr( 1.195;

" .

,
'NESSE PARTICULAR, O DECR�.

TO-LEI No. 4 DEBELOU AS PERPLE
XIDADES PORVENTlfRA AINDA,' .�.

-

SUBSISTENTEs. ':Ein s�u art.·,30. Dei-·
xou cÍam qUe a notificação �0 L6Càt4:
rio pára desoCupar .0 p�édio põt iiáD
convir ao loca:dor cOntinuar a, l�caçãO,
Só tem' lugar Se esta houver sido 'aju:=f
tada OU prorrogada por tempo inde',el'
minado'. E, fazendo constar de pará
grafo único a êsse att:i�o a facuh:lade
conferida ao senhorio de COmInar ríôvo
aluguel para a hipótese de não' ateridl '.
menta à notificação, deixÜiu eVR1eticia
do, também, ser tal cominação SOmen
te cabível nos referidos casos de loCa
Ção por tempo indeterminado,.

Com o acatamento devido á' sua' rê
conhecida COmpetência, especi�lníerite
em ma1éria de inquilinato, em que se

notabilizou _com justa J,"azão, ousamos,
entretanto, divergir de S, Exa.

Não ne,') parece, de fa:o, qUe a Col�U
nação do aluguel pUnitivo sá caiba
nas locações a praza indetennipado.

De fato, consoante o art. 28 da Lei
4,864, de 29,11.65, �s locáções nãó re

sidenciais, excluídas as sob o amparo da
lei de luvas, paSsaram ao regime do C6
digo Civil.

.

A sua cessação, porta:r.to, se d'á,
conforme o caSo. oU de �lleno c1lrei�o, 6nl
do o prazô contratu,ú (art, 1,194), Ou

med:,ante próvia nc\tificRcao (se a prazo
inde:ermin8do (art, 1195' e 1.209 80
Código Civil,) Em qualqUer das duas hl
pó"-"scs, entretanto, rescindida ri loca<;9,o
orin pelo decurso do praZ0 cOntratUal,
S'-ia por jer onel'aco seUS efeitos a de
núncia, não reStituída a coisa, Q, locató
rio deve, ou pelo l1'enOS está sujeito a

paQ'RT o "hlgue1 arbLrado pelo l6câdo.r
(art. J J 86) ,

EsSe. Dela menos, .o entendimento
Q1!e se�1Undo o pTóvrio Luiz Antônio de

Andrade, era d�minante na jUrisl)rudên
c:�. OU seja, de <,!ue o disposto no art. ,.

1,196 "anta se av1ica ao caso previsto no

art. l.Uld, Oll,mt.o no da locação que Se

pI'(\rr0,Q'Ôll n0r te'mpo inc1e'.erminado. O
; 'próDrio 'ST�F'. ern acóH jüo de 29.12-42;
R�L O Mini�t. Philade1pllo 'de Azevedo
in Rppert, JuJ:iSp. Córligo Civil, Dh'e�-

ir:

'An.a L\tZia - .rmAte�do de 'Enaíde do
,·::"�lT'.

'
,.

o

,., '0' 't.
o;

o. .� ,:' ,,:
•

· Vera R,Qvares .:_. periteado
.

de lYllitj.ai.i�
; nhe do 'Trés Joly' . .'

.

, ':. .' .

,

W�ltraut�";- 'penteado 'de Pedró�:,do' 'Ir)'
Carmem Lúcia. ..;. :l1€nteado de santos
do 'IT"

.

"

e Rosa Maria - penteado dê: , .Noemi
do "Trés - Joly".
Míss Santa Catarina _; Glauda Zimer
mann, se apresentou na recepçao (:om U
penteado de Elza .e Miss Blum.enau, -'"

Alzira Piuzera, com Q i ••.•

'

-. , " all1bOs
do 'IT', lVLss Fpolis- ·n�in�.�uck',Çàr-,
neirc, com o de Con.ceição· ·,do-I,B.' ......
'Pink""Matcilani . do�"Sahtb;S ê'qm;o de
Noemi do Tr��0b:., '; '), ;'.

NOS salões do Clube DOze. de A
gôsto, na .tarde de �ext�:-feira', f9i reall
zado o Chá das

c

Azaléüis, c6II1 �"q.ésMe
das' debutan.es de- 19�,' do, referido Cli.�
be. Em' benefício' do 'Educandário San
ta Catarina.Foi . P�tró�esse a Sra. G'j
v-erriadoI' Ivo Silveira,

'< Proi�qçao do
'

..

eronista social Zúri 1i4ach.ado. '

O GALERA Chibe, na�anhga E:,
" :

AAl\'�M., ali em Coqueiros; -está fican
d(�, ó 21Y10, )3revemeI?-té)'será inaugurado;

\ .':. ;.-- ,

,Lo'G6 mais à noite rieríi�e c�rrea;
r�cp.t)C;0nará convidados p:::ra .'com�111��'
rar qUinze primaveras �o S�ntitcat�rfn3
Çounti-Y Clube.'

..

'.,
"

..':

.y
- .;"-

O SR. E SR,I\.. · ·Dr.· Hilçlebrando
lVTarq1ies ti,e Souza

. Cfe:reziriha) reuni::'
r"� '1T""" "'1:11'�f) l:.J" 'c�'lvidad(';s .cOn�emci�
rando o aniversáriQ d;i s�u: fÚho Sérgiq,;,

'

o' :., •

.

'.' ,,".'�
I"�

j

to Qbrig. arts. 1079 a 1299, pág. 50�)"
decidi.ra, qUe o 'arttgo' J_.J.S� úo Cqdig;)
aplica-8e a quaisquer �ocàçõeS;' com, OU
$em prazo deternlinado:

" .

Ora, exatl:\-.nierite·:porq).i,e, Q re�ôrn9
�o Código Civ�l - parâ aS ·1ocaçÕe.'l.xWd.
residenCiai-s,'-óti dé prédios

.. i

Cótis'tiufdbs
apÓS 29.11.65, :gerou ':t,lm ést�qõ:de Úlc�r
te7;a :e. �e, ihtra!l��,Wdap� s�i�! ( c,dnto�
Jin.e o ultlmo conslC:Ieranda, :do: ':Oe'c, .Lei
no:.4) " e' q�e o 'Gó"êlmo jut:gou cbúve.,
niénte editar aqVélas r;oúúai:', '.

i.
•

Fazendo-o, -e��'rv04,i��o.:�in
'telaC:ãc- à;o locaçÕes '8" cpra�Q

.

���
" dlO,. 'o disposior).Q�i�'C���f{�4Q
apf;nas, disposiÇ,�:(mãhto' à�àÇà'9' 6Wí�
ve1, qlJe �sse s�r a'�e '��spelo,�.fiMo.o
prazO. contratual. (àrf>4d'i incisu: I):' .

'

P9rl-a;nto, ..se !l. co!filii�� � âlu ...

guel 1Il;éIjora�, aQ'�rl>'í...rj.o, �q loéadõz.,·;·é
a êste ,assegur.ado' po::'eQd�go Civ�l' 'e.í1i
relações: às locações q.e R�azo ilcl�rrniti-a
.

dlb que.:ehegàram� seu terrrio:,sem desú
cupação, tal diréitop:.'i�[oi mcdif�càdo nO.
dec. lei. na. 4.

..

,
,"

. '-'

,Já em
.... relaç�o às' locaÇÕ€-" a pral,()

· 'I.p.t�rrriinado, ° ,dée:"lei . nã:;o se hm;t::i ,·.a
estabéleé�r' normàS de�hreito adj�Úv('J_;
senão qUe -conJé,ffi também p,t�"Oeito� de .

.

' d:Hem.substantiva;modificando, como
mod.ifjcOt�, os artigos 1 �9!p' e 1.209 do Cê)
digo Civil. No' q1fe· tOCá ao últin10i, di-lô)
tOlJ. o praia da :hotificaçã'(); d�, 30. pa�çi
90' dias e, inowando (> <:l:rt. 1.196; limitou
o a·rbítrib' do locador 'élc) valor ináxinio
Bà corre'ÇflQ moheviria � d,o. àlugtt.e1 iItid�
aI dre locação; feito 'O; ,cá,l<:�lo, � :àCÔI;dd
com.os índiceS dó, C.N:J.!j. . ..:: �'"

,

Dúvida não 'há; .o\:lttôSsim;' de qué
a áltetaç.-áó re1a"iva, à cóiltençãO dó �r-.
bítrio do lo,cador Só alcança as loeaçõcl>
ajustsdas ou prOrrogadas a prazo ini�
têrminado, desde, que tal disposiÇ,ão .;

consta de parãgrafo do art. 30., ês�-e v�t
sando específica e .i'mica..-nente sôbre ld
cações a prazo indeterminado. Ora, cO
mo já se decidíu (Rev_' For CXXII-561)
"PARAGRAFO é Uma disposiÇão' <.le

cundária, que Se subordina, de regra, ao .

ARTIGO qué o encàbeç.a e não a outro
artigo, ou outros pâiágtaf'OS que o an
tecedanl, salvo decla:ração expressa"..

Não é certo, assim, pelo lllenos é t;)
qUe nos parece, qUê a comin�ão do :'lO
vo aluguel, d chamru�o alu�el punti
vo alugúe1, do chaÍnado aluguel punit�

- cação por tempo indetetminado, éOrr,'ó
sustentado por Luiz Antônio de . .\I1dro
de (Hliocação e D7spejo", pág. 33).

'para Azevedo MarqUes, Rev, TriS.
26-444, 11<1,S locacõ6s a prazo déermh:.i.':'
dn o ln(::;,dor poder propor a ação, C()Q\
(tU S'=1Tl. allll?'ue1 nôvó. E' sua élfirmatíva:
'qua11do o lccador QUER, EXIGE E .

PREFERE receber o seU prédio êle vai
logo às do cabo: propõe a açâó de des
pejo, com ou sem nôvo aluguer" ..

A diferença nos dois casos, penS':i-
111('\'3, está em qUe, nas locações a pra
,zo indeterminado {por força \;b dec. lei
no. 4\, s6 após três meses da no'jfica
ção é que es"á obrigado o Í11quilino a

pa,I!8r a majoração; aue não noderá ou-

. trosSim,
. exceder .;)s li'mites da corredio

monetária, aplicados as Íl1dices do C.N.
E. ao aluguel inicial (parágrafo UUlCO
doart. 3e,), ao passo qUe nas

c

locações!
a prazo determinado, exclusivamente
subordinadas ao C&digo Civil (e�ceto
.ll'1 f)�� respeita' à açã'o 'd'e deSpejo), não
J->á h,";te para o locador fixa� o novo ac

1>1"'11pl, a nãr, ser. talvez, o fínnado em

jl1r1sPY'udência (dobro do aluguel vigeh
tr-). aluguel êSse que será dev'do a pai-.

.

�jr cíp notificação feita �o inqUi·lino, sem
sujeição a prazo, e certament��,' :-Jem p:re
juízo da 9,(:ão d(!) c1Ç!spejo.

o

C

.: Pelo -presente ficam convidados a apresentar J,.Ifo

pqst;:t .. na Sede da COD'EC, é:\.é o dia 15 do corrente,
.: 98 !SrS� ;'proprietár\io;s interessados' em vender uma' área
'de t'etr,as, superior a 4,O,OOm2, nas proximidades da"
.caixa d'água do' Estreito: Pagamento a Vista.

"

Ftoríanópolis, 1-9-66.
Gabinete Executivo

'Minis'tério da Fazenda
'AJfând�ga de F'lorianópolis "

ED.IIA l <N1o.:'J3 "

De ordem do Senhor Inspetor da Alfândega de
Florianópolis, fica intimada a firma ROCHA & ClA
LIDA" eStabelecida nes.e Estado, em 'lugar incerto' e.
ignorado, a comparecer à referida Alfândega, para,.
no prazo de trinta (30) dias, contados da data da la.
publicação dêste Fdital, apresentar suas razões ,de
defesa, referentes ao processo n. 136.470/61, ·do Mi
nistérío dá Fazenda.

• .

"

.. Alfândega de Florianópolis, 2. de SetembrO, de
'

1966,

Rita de C. Nunes Pires OliveiÍ'a
Agente Fiscal do Impôs�o Aduaneiro

VENDE-SE
, . , . Um terreno no cent.v:o da' cidade, medindo 20 in de

f�te p{}r 12m tl(' fumlo<\. Tratar com psr. 'Jt",mar Forte-'
�np, pelo fone 3354 d�s 8 às 9 da n�uhã. ' 4-9-

.

�.
'

'-�-.-. -,-------_.......

VENDE-S'E
CaSa de um pavimento, 2 salas, 2 qili.artos, cO-,·

únha. copa e dep:'ndenc:a de en"pri�gaàa, Na ,rua CeI.
Mel" Alvim, no. 13, Tratar à rua Araújo Figueredo,'
no,21.

'7,9,�.

�----------------.----------��-------���.)'
,.

Carlos Hoepcke' S.Ae
Comércio e Indústria

'-, \
"

'
..
r

Assembléia' Geral �din.ã;rla

CONVoCAÇA.O

-pelo .present� edital são convidad.Qs os sémhores 'acioni$
tas da'CARLOS HOE.PCKÉ S. A. COMi:RCIO 'E INrroSrRIE,.
:; '.

,', o,

_.
_". .' 'c"" _i.' � o...,." _' :'/' • r J

o

fi, se telinifem em 3.Sse:T1J;í15ia, gpmJ. ordinárhl., \i\Mú;.e:r.á. �íill.-
z{l,da' no dia 30 de .s:eterubro de W6�, 2;1l1 ,16 �i�'� &;.;� .S:i>'
Ç\�, à rua Jerônimo Co�lho' llli,@ l!.ml.<iJ)l� �� �: d.e-_
i'íbera.renÍ' sopre a sé1nl.in:te

' ,'" '.

�' • _.'

o

o,
l:)

. ORDEM DO DIA

(1) E�me, discussão e aprovação dp pal,an� � das eGo.
tus' retçrtivas lia

-

ex:e-rCÍcio ele 1·7-1965 a 30-&-1966, parareI' dó
Conselho ::'iscaI e relatório da diret(\lÍia'
i" b) F;liicâo··dos mernb;·os do cóh.�eÚio consultivo'

'

,

·c) 'El�i<�ãO dos niemblos efet<ivos c�o c'onselh,ó Úscal f
resp€ctivos süplentesl

..

'd) Outros assuntos de interesse da socied'ade .

AVIsO: Em cumpl'ÍI?-10nto ao disposto' no art�p ·99, dó
d�ret(rlei n..o 2627, 'dé 26 de setembro de 1940; b�muÜica,
mos, qll� estão a disp.Qsição dos. senhores

'

adoniEtàs, na
;,�e Social, à rua Jerónimo Coelho h.o 108; 11esta cap�al od
documentos constantes ,das letras a; b e c do .rnencion�o
úrtigo.··· .'. .'

Flori'lnópolis, 29 de agõsto de 1966 .

F:tàn�isco ·GrlUo - Diretor Presidente,
R��Úbli�ado por ter saído COIll inoorreção

;, " ,7.9,6,6.
-------_._-_...,---.........._----

;

13.9.66
o,,}
r�---------":

O'R. AEB\E;RTO(�ÊÁUSS
Dr. João JoséJlábérbeck' Fagundes

ADVOGADOS ): ,

.

i

.

..

.

_
.

.

,,,., :, ,/,1. I
Causas Cíveis e CriIílieais.�. Qu,estõêS' �tab�tp);s�,�s..��
Cobranças - Desqui:� �- Ip.vel1it;áJrios. " ;" ':'i'\ !;)',;lf

LEI pc ,l,��Ii.�ATQ:';,,:�:lt. '>::j) :'H';,
• A

Escritório: Rüa. Jefô�bl�l�� iL)iliJ���f.e�H��1l��:�tonio, 2,0 and'lT - Alto&.:SitPittlfRlf1 fM.1?lda.;,,Gf).r;l(JCa,,\ :

.

;�(A ;lJ{J: {;t71ti :ot;: ; �: : �r:1':
�======��==�,'�-----

SAR:g)INHAS EM flLEO ),COMESTIVEL
• , .. o. � 1: "

SOLMAR
lias hemos casas d\a ramo procuram Sarai).

,

nh�s. SOLMAlt llmm l�rod'l:lo catarineilse

para o mercado InternaciDnal
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Ol.&E'I'OH, �edr" 1'al.,1I- Machado COLABORADORES: Manry Borges
Gilbel'to Pa.'- a �- Mal('; Jus - Decio Bortulosí;

---_- "-- --_- -.---- ------

É pensamento do presi
dente Osni MI�lo, tão Iego
termine o campeonato do
Estado, rea i.Z::l"" u." torneio
entre os seis p<:nc'r "3 CUIO'
'".!!1d3S pel" @;-b'i"l'l "7�'� _ "'ly ln.•

,liS��lltfF..

� _�3 � l' ça �2t""�..t.1 C:l ..

Td.I1;t.
A fiti'l.:::-'·i!' �e !;"'"r:f}, fm-e"()

liSEe o -"te" le 1�e" �qá prQ"
mover •.lm t""p '", '-"le de:>

per:e m 'ilH' L '@rf-se aos

clul�es e desp.:l 'Uzt:;lS coltai.':·
nel1se.

FCF

I
Gilberto Nahas - Divino Mariot

o vencedor do torneio, a- 'seja também do ínterêsse
lém de ficar dI' posse. do dos clubes.

féu "Taça Santa Catarina", Na realidade, trata-se de

r!!isputará com o campeão uma idéia extraordinária, a

eatarínense de �utebol, em creditando-se no integral a-

3ér�e melhor de três pa,rtí· pôio dos clubes que dispu·
"as. a condiçã' ele partici tam atualment� a'Zona DOJ'

"P'!ll' da Talia Brasil, a exem· ni Antunes.

uin d� que nCGue na Guana· No caso em que o cam

''lara. , peão catarinense seja tam.
O prcsjClente d " entirl.ade bém o vencedor do Tcrneio

emiclu:[u dizendo que o toro êste estará, automàticF'men,

"'eio será mesmo re'll;zado, te credenci.ado a rell1'esentar

que não fic�rá SÕ'nente no Santa Catarina na Taça Bra·

projeto, pois acredita que sil.,

1',,�, �p'''''''' 1 "Q "'�)..... .'1: )v7d:n.,
"",.::�� • G:' lr!O � ti.

)":� � '7'}.<l:.)
f�""'" Tl ..... .; ...... p. 1·...,. ..... "")'-� "1.7 ...·i

F>n Jn'Jçaba: Cruzeiro x

('!�lP'V"'lP·1Í.S
F,-", r.""c�rilia: Sadia x

f""1'):l\1f"c-ci':.'lI
E-"" X!>ylm: �u�,raní x
- .......... "... �4"11 (l"n�'\
F __ o r<1_"l'CCÚ: A. tlético

ta-erfli("ão
f

"

t\ 'T"'It"1I�, _"nu"; -p...,T#)01,: .....i" a ..

-,"a��"h� a segumte co�oca··

CLUBES DE CRICIUMA

ITAJAI APOIARAM

Os c1.ubes de Cric'úm,a,
Metropol, 'COl:nerciádo, Prós

do
I.

E
I

pera e Atlético Operário, ao
tomarem' conhecimento da

idéia, quando da estada do

presidente Osni Melo à Crí

ciúma, apoiaram de Imedla-
, to o mandatári.o efecedeann.

Acredit!l,m�s qne os de
mais cl!;bes hm'�ém anoia
J'ãn esta inicia',iva da F. C. F.

pe�s é do interê�se gemI,
1;)ois terã'l du'\s opnrt'l>1id>1'
des 1;lara l';alg�rr 'a con"'ição
de representante de Santa
Catarina na Taça Brasil.

F<llan,l,., à reuortap.:em,
pelo- telefone, o presidente
do Barroso Cidio Sandri de

clarou esbr de pleno acôr
do com a idéi<l. elogiando .in·
cIusi.ve a ;nicbtiva do presi·
dente da F. C. F.

x n,e1Ji?a·se em PJ" ri�'I(1)i1'

lis, com g"mHJp ""'1i.�T'·�"'ãÓ
wj..1i·.;! U'!11 (a!n"lf!'nn�l! o da ci ..

nade, cem "l:1, pllr{;ehaçi',o d,�

onze e'-'X\UITi<;j,.·<s. 1"3 sede

do Clube de X·'c1rf;·�. 'l'eve

seu ;nicio ;li??O d(' n - <isto

e'lJ;:mrlo previsto o selO tér·

d·e fhrn "'!ln' .� n-nntos;
7 f) hI�"l': l,- érdo ,.5300i'.,

nqw 2 p,nll"'ito�; I

S fi 1l.1"·--· 1\,.< !;p'l:�riG, com
I e ''l'leio unntns;

q () !I'p'nr f,·"'la·,ri Cabr31

Nev,,!s, Cf>7!1 1 ""nto; .

.-

10" 1,,��1': M:l.ráj·'ii'., con
• "�>1t<) e

1 .("\ ,,1I ........... , iH /!' �!"',i ') ......

0-,.... 'lr::. ..

""I"'-''"''r:. '3---JY""'1_n.·tí.f; com '"!),;5"'\ e .... v·ce "ue �e-"'r"sen- � ...; l·'y)nt ....

<:;.

� t,f'l'ã� e�'ta �i""'rlp '1(,) 12.0
I': � '-,r''Cr: VasC''1 d:l G'Ama 0,"ruJ1wmab ��stlldual ':::ata·

de Joa·

/

...,.-..� fi -r;:--e';1�e., d�� é TI�'!"!>l!�VP� 0;". �ll1S�ific}��
ç" ,,,-,�,;. '" �',ó��,,,, (lo ....h!l,. I\té on+e''I1, re�r'l�!'�'nosf; "'\0 10 (l,' B�l'lta,."ij 1'P'1. nr;

r--;5.r- di""" 11-;+'-' ::I ...... �

��..g·u.;_j...,te.,·en.o� ..�' "13

�-.-.1-)�tl1T1a -.-..",__,.,.( r> �,,,o'·a.n� d� X ....xim
.... !trt l�.I'),.'t�dns �ow. ro :§e��uin.. '--eh"� lU:-'"" r "-,_e ""I �'\t;'un-10 lu ..

Drif"'" r:7-�.IwI ?oi- ,,�- ..... T .. "-l �-. -

::""�!l tf� . .f"!"J .... n��;:;(): lJl ,"IuO"�r 0'''1' ,�ntrr o .",'1;� R-he-ro e :)

f- ....

I

Tau,

x-..::x

xxx

� Cnnf'edif"'aeão l3rflsi'eira
de Desnortos eY'tmil1a. o

llcrHd<l de exti.nção da Co·

.n�ssã,o Tp.cnica de Fufebol

(lue d;J:io;iu a se1e"ão btasi·

h'ira na li.lttma COP'\ do Muri
do. A medida foi soPcitada

n��o Consêlho de '\cessôres

de f"tebol da tntiélade es·

p'Jriíva.
xxx

E"'1 sua mal',1ton'1, pela A·

U'�l'h? do �Tode, o S2'ntos

v(> 'tará a jogar em New

York, onde segundl' fe'r�, en·

f.r?ntará o Internac\onale de
Ao re"""u"l"ir «) ('''1''''0 de

p"esi"entp rl" lR<,i!e�"�í'io Ca·
�ioca de Pntc;>,!wl o "W. ,An+U· lVHlâ'). Logo após êste jôgo
nio do i[>[l,f"SO e')cl�l'::l'l Ilne a equipe Santista, voará di·

·irá est�!d""r $i' l'e"{!!'Pl'tll,,,,'io rHo para o aeroporto de Vi·

do fle.n"d"'3'l'.e'1i'� (l �', àl'bi· r?,copOS em f::ampL'1as, onde
tros (I,!l e".,t'(1I',I" "'r "--;fha,'i- por autorização do CND,
n<t. �ef��;lJo "'�� ... "r 17fl;j a-' ,J�)9.;ará na terça·feira, cl'nifa
provfli.t�r 11"() f ",,�t1)i c�"'io�'" O Guan,mí de Camninas. em

aIP:U'1"l'fói ·'\»I',·",,-'e"'--'''".e ob· .�ôp;e válidó nele Cam'1eona

servou dUl'an'0 (JS h...os da to'p"wista. Sem dúvida uma

última capa d,) mundo, verdadeira maratôlla reali-

x :li x zada pelõ Santos Futebol

Revelou o 'to. A) tudo do clube,

Pi\sso, il·l� é meco c$!l.""'<> pôr
'('(11.1 n"r�illi!�.t") I 1.1()," h�'f"le!;;
de fllnílli'l d�"l rVl"F"" iO"'3"

dores, esnef'ial'1'1et>�e nns

qued�s desneé�s!'lá.ri 5' que
paralisam os j.'Jgos e desltls
tram o n098'0 f.liebol,

xxx

Porfuguês''! de Desnortos

G"n.tratuu mesm.o o técnico
Wilson Alves, que pertencia
ao São Bento de Sorocaba,
e já o apresentou aos seus

jogadores no Canindé.

Dr E'li" 7�!'t 'ed,

pontos ganhos:
com. 6, "'r, f\"h!,::�. "w'!-)o" vpt("'<>nQ�

d�s lides enxa.rlristas. ]1:' de
tess".lt"l'·se a "re!"enc"· dn
,11'. João R 'R,P:v:irü, exb'cam
peã" cat!'J::;nen<;e. qlle retor
na do Oeste, da c'd�de de

Joacaba, um (I'1S m';nc�pais
,

centro,,> emmdrí&'ticos
-

de
Santa C!.ltarina, onde são

expo,cntes, o dr M;gueI Rus�
sow;ski. dr. A1exan!l.Í'e Quei··
rÓz e F1á"io De CarIi.

Barroso favorito d,a pugna de hoje
-eITI ltaJ:�í frente (o Avai

2.0 lu!!:�r - Dr João Ba·
tisb Ribeiro Neto, com 4

pf'utO!1; ,...._

3.0 Lu�ar: Dr. Jm-ge Kot·

zias, com 3 pontos;1 4.0 IUg'a,r:, Rubens Tavares

Mpllo, com 3 pontos;
5.0 lu�ar: Benito BlItLstot·

ti, cóm 2 e meio pontos;
6.0 lugar: Martins Afonso

Nestll rorlad'l, pelo ('am· os (lnais o q�!e resultou na

vitór�l', sôlJ,·e. o en�ão invk·
to MetrolJo\ Que tombou

,

sem aneJ"flão em seu pró·
prio reduto.
Nã'l re"ta a menor sombra

de ditvida que o comnromis·

so do "I,e'io da Ilha", esta

tarde, mn Itajaí. é dos mais

difícies, esperando·se, po·
rém que' os pupilos de José

AmOl'jm efetll:em uma grano

de peleja e consigam um re·

sj!ltado pelo lnenos horro·

SOo

,

Uma das boas partidas da

rodada de hoje pelo Cam

peonato Estadual de Futebol
- grupo "Dorny Antunes"]'
terá por .palco o estádio "A·t
doíro Konder" e reunirá,
Ferrovíarto e P:g"ejrem:e. 'Í-
'I'rata-se de ,uma pelejaj,

e�'TI que não h:'i, favorito. Re·t
conhecemos que o Fígueiren-j

'It
se atuará em seu chão, ten �.,

do a Incentivá-lo sua nume�i
rosa torcida. Porém, o ru t
bro-negro de Tubarão te:ml,
realizado urna

campanhll'["superior a do aívinegrn, tan
I.

to que � o terceiro colocado �i
ao lado do Olirnpice, cor fi
12 pontos perdidos, enqua-: ej"I
to que o campeão da cidadet,é o ante-penúltimo, com 2(�1

Obedecendo, agora, a or; �
entação técnica do g1aÚCbo"�Francisco Silveira, o Chico�1Fuleiro, a equipe do Fígue" t
rense, que não foi bem so .'

cedido em Cric'u-na sem" ':1
derrotada pelo Atlético Ope ,

rárío por 3 a L deverá, e �ta' tarde, render melhor t

graças aos ensinamentos que:
vem regístranrl., o coaech,11
que aos pOUC03 vai compre Iendendo os jo!;adores c vi �
ce-versa.

. ifl

e pata a sua

penn<>to da �o)'1", "'0-1''1)1 An·

tU)1es", a ef1quadra ·do Avaí,
desta c1lpihl, estflrfi da,ndo

combate ao pelotão do AI·

mirante B"l'r�so, de Ita,iaí,
marcado para a cidade por·

tuária, o que imnorta em

dizer que (IS lücais jogarão
na condição d.� favorito do

encontro, hajam visto os

últinlas atl'f-tções elo alviver.
de (lue. 3l'!:'lra so11 as 01'.

dens de Pimentel, tem expe·
- rimentado sucessos, entre

I,

"

( ,

'/

1..

Cite sempre, também, o

diploma de sócio.

A frente dos desfncs do Avai os
drs. Saul O'ive'ra 'e Miguel de Siervi

, ....... '
,

nresí-íente da F. C. F., tendo
'lesde que'deixou a prática
.-lI) r.. tp,l,,'1 r1csel'llnenhado

cargos os mais diversos. Foi
o técnico da "Seteeão de

Ouro" qJ1e tanto elevou o

nosso futebol 110 conceito
nacional.
Por sua vez. o dr. Miguel

de Síervi, embora' há poucos

anos residindo nesta, Capi
tal, médico ab\l,lil'ado que é,
oirii,indo o Serviço médico
do destacamento da Marl
nha de Guerra aquí sediado,
já há muito uue se identifi
cou com o nosso futebol,
Dão sendo seererío a sua nre

dilecão velo clube mais vê

«es c:l,mne"'l Õ'I. canítat e do
�"'t""o. TJ·at"·�e de 11m' des-

1I'IoJ'ti'it", de escol de quem
-mríto se pode esperar.

Em reuníã» de Asse......h1p:ia

fJ,pl'aL el:etul'\da nor ocasião
fln transcurso de mais� um a-

"'iver"ár\f' do AV'lí Futebol

Clube, foram eleitos para os

-iargos �e presidente e vice

preside=te do fll.le��rlÍ) grê·
mio Os drs, Saul Oliveira e

M'p.;ue] de Síervr, respectiva
mente.
A escêlha não no-teria ter

sido mais acertada, norouan
to reeaiu em dois autenticos
homens do esnorte. avaisnos
da melhor têmpera, que pro
metem dar ao Avaí o me

lhor dos seus esfôrços.
o dr. SlJU1 Oliveira, corno

Se sabe. foi, em sua mocida
de U"'1' dos jügadores mals

cr.ron1eto'l em sua nos'ção
"",tre"'1l', esnnerdà - do Es-

tg,tl,,' t".,<1" ,t""n"t� .....,.o�� ...."

anos. dado 'o-seu. ,coneúrso
.ao. Avaí e à ,l\:e1er-ã. 'o; .... I·

.nense, const;t.uu<to·se 'um

dos 'que realizaram a' nroe

\sá sem par no futebol barrí
aa-verde de, levantar quatro
títulos máximo" seguidos,
E' o dr Saul Oliveira o vice-

Felicitando a família,avai
ana pelo acêrto. da escôlha,
endereçamos aos dr. Saul
Oliveira e l\_'Hguel de Siervi,
os melhores votos de felici
dade à frente dos destinos
do "glorioso","

Espera-se um' duelo seno

sacíonal e movimentado,
com lances técnicos de amo

bos os lados, premiando a

equipe que melhor se hou

ver nos 90 minutos. ,

QVADROS PROVÁVEIS

FERROVIARIO - Ângelo;
,:i. Batista, Ladínhn, Jailton
e Carlinhos; R.aymundo e

Altací; Boris (Alvaro), Gaio
la, ReÍl1aldo 'e 'I'arcísio.

•
FIGUEIRENSE Nor·

berro: Juca (Binha ), Zi1ton,
Gercino e Manoel, Carlos
Roberto e ZbÍl1ho;', Tião,
Rubens, Helínho (César) e

Laurici (Romertto ).

PRELIMIN,\R
I'

Farão a nrelimínar atar·
de de hoje

-

os conjm;tos do

'I'arnandàré e Guaranf :

que
decidirão

-

o· prrmeiro - tUl'110
do certame citadíno de pro

fissionais, do qual o "bugre'
é líder.

"

\ '

n oh x

tranquilidade

"-

t�
,1" o,,.,, r� " � p",

(\''[H;l'� ":\. r\';"'Hi?[ilitl" f�'O' ::Uc;:'.J'U�l.'\:..vf'�ll·",\l:# e:,-,�!,\<JiO.W��:' UUcw»
\

'

f}, 0)1"" I" "JI'�"'" r�tnr\:;. � .• I' I n r, "1, ! l, 1\.$

O'�·Flul1')iuense dq ,;0, vai
tentilr· g PflDfl"l<'h n') "'e"1ITQ

wvante C"'utjjl'1no dr >;,,�t�s

pelo men<lS �'1é Q n-�'l.1 n,n

c�neon:>to I::'),,;oc'" flêsfe
::>.no, O tr\co1nl' 1� ,r;'m;naba·
-ra e"itá �f'l,1.:>Td�II,10 ') r�":reo;;

SQ da de'en:a�ãfo .,,,,V'>';;�J;� "'''e

i'le enco'1!tl'a em exc"rsão pe·
1"", Au;é,'i�lJ, do n�rí�, a�jm
(le f'>lI'1l1"'fil"'f "lr�''',d�!'íL n"Ínitt.J
r"re+�'1"'''e",te �') J_'l'pJ,"" Ilo

-

sempre
u

" , .\

GRÊMBO BENEfiCENTE
DE

\

OFICIAIS DO EXÉRCITO
Andradas, 904

PORTO ALEGGRE

Representantes em todo o BrÇlsil

"

,..
, �

"
..

'I

\ '

"

Correspondência devolvida
e prSJUlZO. para você

....

o DCT já devolveu ao GBOEx centenas

de envelopes contendo diploma de sócio, car
nês d,e pagaménto do .pecúlio ou correspon�

I dênda do Grêmio a sEiU� associados. Motivo;

enderêço errado, ou mudança sem aviso.

Evite que se interrompa a comunicação
entre sua Sociedade Beneficente e você. Isto

prejudicaria ao pecúlio que com tanto cui-
..

dado V. começ0U a formar para benefício
de sua' família. Pode até suspendê-lo!

SUGESTÃO: 'Se você até hoje não re

cebeu qualquer comunicação do GBOEx, di

ploma ou carnê, dirija-se à sede ou ao re

presentante, pf3ssoalmente ou por carta: SEU

ENDERr:ÇO DEVE ESTAR ERRADO, NOS AR

QUIVOS.

. '.

,
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Em comentário anterior dissemos

que a administração do prefeito Acácio
Santiago, vem Se projetando em' iodos
os setores de atividades da nossa mum

\ cipalidade.
Exigindo austeridacle e dedicação

aO trabalho de seus funcionários, o Pre

feito, Acácio Santiago tem conseguido
maior e melhor rendimento dos vários

1

setores que comnôerri a estrutura da ve

lha Preíeíura de Florianópolls.
Veja-se par r'lrxen::tp1o a arrecadaçâo

do Mercado Públfco, neste primeiro SE'

mestrê de 1.965.

Os relatórios mensais que estão san

do apresentados ao Prefeito Acácio San

tíago atestam a eficiência dos serviços
que ali vem sendo executados.

" Melhorando as serviços melhorou a

arrecadação e com. iSso crescem as pos

'<
,

'

',.! ')
'l'�"'W' 3�� ',;------------------------,_-----------_"...-..,.,-.-------�---------------�-�.� ..,....,..,.......-.--..,.._.........--

1 �

ESTANTE DE LIVROS·
F,V. Lobaf

\ Ai)BRA
PHYLLIS E. V. Cun-

sibilidades de novas benfeitorias nos ..

M,�;rca'd()s, Feiras e F'rigorcfiios. v.san
do sempre o bem COn1U111.

A arrecadação de, Mercado Públ.co
neste primeiro semestre elevou-se a ..

Cr$ 21.641.403 (vin;e e um milhões seiS
centos e quarenta e um :l'!ÜI, quatrocen
tos e irês cruzeiros), registrando-se em

aumento de 30 por cento, sôbre o me

v;mento de 1.965, no mesmo per-íodo.
A estatística da arl'ecadélÇãO do ..

Mercados. Feiras e Fr-igoríficos, visan
Aluauéis (Cornpar .imentos) -r-r--. Cr$
] 0.201.890
Feiras Livres - Cr$ 2.928.500
Frigoríficos - Cr$ 294·610
Ma'!'I'huro (Gado Abatido) - CrS
2.629.800
Dízimo (Pescado) - Cr$ 4.651.298
Super Mercado � 93:1-.400

TOTAL - Cr$ 21.641.403

ningham
O problema oue mais

aflige a.ualmente a hu

manidade, é Sem dúvida o

de uma possível terceú'�

guerra 'm1mdial e desta
vez nuclear, capaz de
destruir o mundo todo.
A alíança-militar-indus

trial qUe existe nos :t!.UA
e o sistema de defesa cria
do cela URSS, colora . õ
da a raça humana nas ..

mãos da sanidade (ou ü{
sanidade ") dos l"esponsá
veis por estas duas gran-
des potências.

E. V. Cunningham teve
recentemente traduzido
por E1za. VianY e editado
pela' Civilização 'BraSilei
ra, U1'11 romance, PHYL
LIS, que �borda o proble
ma da guerra fria de UI!1a

, .

maneira bastante origin'1l.
Seus personagens mo

vem-se dentro de um cli
ma de sUspense provocado
pela ameac;a·de dois cien
tistas: U!l'l3 americano -

Alpxan�ér Hór ,on e oute'}
soviético' P�ter Simo11ovs-

i� ENERGIA NUClEAiR DESEMPENHA'RÁ

UM' PAP,El VITAL NO'ESPAfO
,

I"OS ANGELES, ,(OE) - Um ser

viço de transporte lUnar, uma fro:a de'
ü"xis espaciais e estaçõeS de energia
elétrica nos confins dos céus 'serão rea

lidades em futuro não muito distante
graças. à energia nuclear - declarou, o
dr. Glen T. Seaborg, Presidente da
Comissão, de Energia Atômica dos Es.a
dos Unidas.

Falando na COnvenção dos Peritos
em Eletrôn;ca, dlsse o dr. Seaborg q'le
podia prever:
- A cr:ação de um reator cOlnpacto,
um pouco 111aior do qUe Uma eScrivani

nh,a, ,o (�ual prod1Jzirá Uma quantidade
de' energia duas vêzes maior do qUe a

que produz o maior projeio de energia
hidro'-elétrica dos Est�ados Unidos, e �m
questão de min_utos.

_'

- Rea'(\res nucleares de potência
para aquecer OU refrigerar grandes es

taçõeS ou cO!ôni-aS, extrair água das ro

chas luna�:es, produzir ahnentos sinté
ticos e processar os n,jnérios da Lua.

.

_ Foguetes nl1cleares qUe, pern,liti
rao transportar a ]\'![arte cargas duas a

qUatro vêzes mais pesadaS do que aS

qUe podem �Ta11Spqrtar os foguetes ql1Í
micos de mesmo tamanho.

A' energia n1!clear ptrrrdirá qUe se

U
I' ;

I'

,.

"

,

aUmentem aS cargas transp�rtadas ou

se encurte o tGmpo de v;age"', ::< ]\/[ar e

e Venus - declarou o dr. Seaborf{, a

crescentando qUe tamb<§m tornará pas
siveI aS viagens a Júpi_er, ,saturno e

lVlercúrio, e mesmo ao�. asteroi,ks e

cometas.

ky·.
-Os d(,�s ci(�ntistas .

co:
nhecerRm-Se êrÍ.1 Londres
num banque,:e. Desde lo

go tornam-se camaradas e

depois de longaS conver

sas, chegam a conclusã'),
que, a única maneira de
fazer com que os EUA e

a URSS concluam um '1'

côrdo para banir tôdaS .3S

armas atômic<�", é a'''lE'a

Çar f2z�r expl( �i, dl.l"Ls
bcmbas denf 1'0 dE 40 dias
uma em Nnva IorqUe e

OlItI'a em Mos:cou, Dado o

ultimatum, desaparecem.
'Na ten,ativa de desco
brir ,o paradeiro do cien-'
tista americano (a ação
desénvolve-se em Nova I
o'\que) é (!ue sUrge a figu
ra de PHYLLIS, Uma pr·')
fessê'l'a de física da meS-

111« UnLversidade onde 1e
'Cinn8ra o cipnti"ta H')�'
ton e de quem era am.iga

Um policial, Thomas

Clancv, que estudara �í

sica mas que depoiS '1 e

ter visto Hiroxima passo-r
a detestar a bomba, é en

carregado de substi,ulr
Horton na Urriversida-ie

e de conquistar PHYLLIS
como um primeiro passo
para descobrir o paradei
ro de cientista.
A partir daí, a ação

se d.e�enrola tôda ela em

mei� a Um clima de mis é

rios e tramas, com, episó
dios os mais imprevisí
veis (subôruos, mortes,
etc.) concluindo com um

fim igualmen.e .inespera
do.

Parece-nos qUe, dos

personagens o qUe tem a
. reação mais sensata é Tho
mas ClancY. En1 converSa

com, policiais e políticos
diz êle:
...

' 'Esquecem apenas 1)

ma cbisa··.
- 'Poderíamos fazer

um pacto e banir a bom
ba·· .'
Além de PHYLLIS, a

Civilizacão Brasileira Já
traduzi'; ,as seguintes ()

bras de E.V. Cunning11"
am: 'Sílvia", "Penélope".
'AÍice' "ShirleY'. Em tô
das',el�s a ação é provada.
de s'uspense.

AS NOVIDADES,
AS BEF'DlçõES

,Civilização Brasil�i
r? .....::... 'Do Modernismo à

Bossa Nova', de Jomard
MOniz a.le Brito,·. 'Sorge
O F]c:piâo Ver'11e1ho', de
Nicol� Chatel e Alain G,l
Arín, .. 'Poen,as de Már'o
Faustino".. 'As mil e u

ma Vi da" df.! L�nnold() "

F,.nes", de p. MRgalhães
Júnior. . . 1'0 Caminho,
dos Tormentos (Duas Ir-

mãs) ',�de Alexei Tolstoi
'A Bat.alha de S:alingr.'l
do, �lo lVhl, Vasili r. T.

chui'k;w· , . Bandeirantes
e Pioneiros", de Viana .

Moog - 80. 'Ed. ... 'Sua
ve é a Noite", de F. Scott

Fítzgerald, 3a. ed. ... 'Ka

putt", de Curzio Malapar
'p. ?,a. ed.· .. 'O Quilombo
de Palmares' de EÇliso.l
Carneiro, 3a. ed .. ·· "$e
êr,rrei o �Bic1í:o Pega, "e

li'iC'lr o B'.cho COl""P", ele,
r.-11�valdo Viana Filh(),
'n Santo Inquér"o", '1e
Dias Gomes ... Ed. NO
,\n\ FRONTEIRA _. 'As
Cemf:S"'Õ0f" :' � P,��k')vsk;',
de 01p,�. Ppnknvski... '\
Corrir1(-l '-'::--"r:_1 ... /" ,",.., � nnr,'

dE' F:"·7'B�c·1 ,'}

CRTTZ'l'n�' r> , .....
,� J"'!iL

no V' ?fn" j�'

>'le M g:,c",,:;>,.,. .. Ed. JO
SE OLYMPIO - 'João
XXPT', de Alceu Amoro,
So L'n,u ...

A.S J,rOTICJAS
Já ps <1 �c'rcldando o "1')

VO Jl{PJ:r" ;'0 dn Jorn8.1 {�

Letr<:s referente ao]Y':O·
de agEstô .... Nas livr,,�'l,
OI no. 7 da Revista C'vil "

zação Brasileira. L\ ..... , o' -, c;

que deS\3Camos: 'Inflaç;ão
Bra",!�",'ra e -Polltic8" d.e

]7�t"bT7�cl :' de J2il'O
p""�i),,,s' "O lV1:0,11e1:10 Ll
fel'/'r;"', de Nelc011 'lVe'"
w :-l( Sodré; "A V·j.:)·l Jf"
Gran'sci. de Otio Ma,ia

Carpeaux. pPt!'!' OU ros

Cnl"'S' (tr'l"�(';f'1 ,.1 'J�·I�(')q
Wr-rnrck Srdré em seu

i\T' "."�nto L'tpr'�.rio sôbre
r. I,r nr.:";r·() JI/"'::{�t\.·.
1J:" :�):. �:..... ,-� d.1� djvl,l.,.�.
c ...... r;lf+� 8. n 8rie, }�-:n..nti
do Y':",-- -'f;�\ 1

S i�:1
ch"V'11 "!

' ..", 1). "'{O:;

Seu nível ',i' .{\.' :l'D

fraca a n1até:'!'l, ))!,' 1 r:n'>'
não tem POSiCdO al� .'TI' ,

diante do� pr;b1emas dü
cultura, copia noticlário
oe iornal literário do Rio

já de Si fraquíssimo, e, na

ú1:imo número, para �a

racterizar o seU equívoco
divulga entrevista com

pseudo-escritoil' que ,de
senvolve ativid::des na ca

pital, SUrlOndo qUe sejà ')$

sa a cultura da capital, o

qUe é, realmente, o fim
'Merece também desta

que o no. 9-10 da revista
TEMPO BRÀSILEIRO.
com artigOS de Haroldo de
Campos Gre�ory Ra.bas
:;ta, Wal,er da Silveira, E
du.ardo Portel!:, e outros.

Endereco para remes

sa de publIcaçÕes:, F.V .

Lobato - Caixf\ Postal
61 - Fpolis S·C,

B'RDE APLICARÁ 2 BILHÕES

EM flNANrClAMENTOS IRURAIS

O Banco Regional de Desenvolvi
mento dei Extremo-Sul aplicará 2 bi

lhões de cruzeiros, por conta de recur

sos do FUNAGRI, em financiamentos

agrícolas, pecuárias, agro-pecuários, su

cial-rural e direitas ao produtor rural.
I\T, � • "-'1'" do .foi fimado contrato de l'0

financiamento com o Banco Central C�1

Repub-ica, através da Gerência de Co

ordenação do Crédito Rural e Industri
al.

Os recUrsos Ser.,�o aplicados pelo "

BRDE em co1aboracão com a Secreta
na .ia Aqr�cultn'a � ASCAR, deven,jo
as op�ra�õ:;s in' ciarem imediatamente.
Para tanto foi assinado convênio entre

Os três or-ganisrr os para a concre.izaçác
das operações no setor rural,

O CONTRATO FIRMADO

O conrato de rofínanciamento d06.
2 bilhões de crUzeiroS foi firmado 'na ..

'

Guanabara nelo Presidene do ·:Bá.YlcO
Regional, professor ,Jorge Babot Mil'''ln''
da e pelo Gerente da Coordenação' do
Crédito R,ural e Industrial do organis!rh) .

federal.

FINANCIAlVmNTOS ·RuRAIS··

As operações de financiamentoS ;;1-

grícolas, cOm llm prazo t:l.e até dois', ii:
110S serão, de cUsteio de lavoura:s de :;e
nC/'1? . ;;F1"'ntíc'os de primeira neéessi�
dade, inclUsive OS da borticultura e fr:1-
ticultura _ em geral, cohceituados ' como,

1 aI as produtos amparados pela políti
ca de preÇos mínimos traçada pêlo G,'

vêrno 'Federal, custeiO êsse extenE;;i',7p .

à formação, colheita, preparo e tran.;;-'
pOr�e dos produtos para as mercados. :

EnqURdram-::e, airda, para financianlPn
tos a formação de campos 'Para ã pn"dü
cão d", s,:,mentes e mudas selecionada,;;
�0ll1P!"1 de adubos, Sementes, insetici:
da,:, u�Fnsí!ios ferramentas, aramados,
pFOU.S112S 'ynAquinas e implemento agrí
coJas/; cOnst.rução de depósitos, paiói",
tul1;as, galpões e silos na prOprieda(l�
financiada, bem como aquisiÇão de c�

l-haraS e equi.pamento. para expllrgo. ,.

Também, poderão ser financiadas a:1'1-
bação verde terras em deseGaúso 01.' ;1e
terras ocupéldas por culturas peri9dicas'
,àqueles finS para pOs':erior ineopora,
ção ao solo, be111 C01110 o,utl':;t,s inversÕes
�imilares I

\
FINANCIAMENTOS PECUARIOS

Com as recursos oriundos 'do

FnNAGRI, o Banco Regional de De

senvolvimento dcl Extremo-Sul, finan.

ciará no prazo de um ano, o custeio .la

criação ou engorda ele suinos para a prQ
dUcão de carne e banha custeio ,de ex

ploracões avícolas _para a produção, de

ovos e carne e aquis' çãe. de reprodu o

res selecionados, rn3.triz�s e pintos de

Um dia' aquisição de ral:ões, sal, arame
farpad; e liso, 'medicamt'lL�s veterin�
rios e outros bens 'destinados ao custeio

das explorações pas.oris de bovinos...
COm prazo de dois anos, serão financla

dos a amplo açã'Q, aquisioâo ou monta

gem inicial de granjas avícolas para a

Jll-oducão de ovos, carne, pintos de Um

di a OU matrizes; amplia.ção, aquisição
OU montagem inicial de granjas avícolas

para a produção de ovos, carne, pintos
de' um dia ou matrizes 'ampliaQãÇ'l,' aqui'
�içã0 "ou -n;�qtiJ.gem para. I!- .. s;ri�ção, O,�
engord�, de .suin(;)�·destfna:qos :,f1'. poJ;',o.du
Ç�0 ,qé, cà:rne' e" �nha; ��qúisii.;ão:de eên ,

tr,Ífu';�s' ,Ch?Vas' fie cera alveola��s, e ,c1�
mai�"\��trE:�chos �:ó.�çes.sãhós 'ã· inl�hinta".
cão .Oli âeS�l1'vo,�vimento da exploração
raóronal cf� anicu1turat e -ou�ras" inver
;...::._: ,

. '1' i' C-.'
.

,

;:,c>eS sn�ll·a-'es.

FINANqAMÉNTOS AGRO-'
.1 "

,'_

" �'-'>�'
•

MERCA,DO PUBLICO' JÁ 'RENDEU 21 MILHÕES
DE C R U ZE I'R O S

A Terra beneficiar-se-á daS ativl
dades espaciais, que torn3rão possível
lJ.tn sistema ele satélites �de comunica

ções no qual se incluiriam uma agência
pos�al e Um jornal orbitais.

Ú:sse que uma agência postal ,:,m

órblta 1'ar1a a en,.re'ga de cópiaS de ca�'

tas em q lia lql1cr ponto ::lo fÍ1Undo, ape
nas alJun� l1'lil�',ltcs depois de a carta

orie'iDa! i "r s:�: o depositacia nos cOrreios.
orn�is 'orbi'ais, em qualquer idioma, de.

qualquer parte do mundo, a qualql1er
hGl'a do dia ou :13 noite, sel'lam receb'-,
dc,s 110S lares. Instalações mUndia;s de
c'ünferência '�ornariam' as reun�õ;;s in

tm'nacionais Uma cOIsa tão comum qUan
to o é hoje aS chanl"':l;ls telefônicas.

"P cJ'edito em ciue a El1pfgia nu

clear ajudará a,torllal' PO�Siy:is' tôdas
essas; co'sas, algu111 dia - 181\'oz mé1."S
ced" j'10 qUe penSmllc,S" - cOl1c�uí o dr.

Se,aborg: ín iÍna.

. "

r T���.'F:InRIA· DAS, CONDIçÕES
DE'V1DA '

CO'''�
.
b< l'llél{,f'iamen�{) elaborado, o

t-'\",rc:' 'Regio-ná.'! finanóará' com o prazo
de 2 alKS, aquisiÇão .d� 'be11s para o lar
do a�ricu;tor ou pxecu,�ão I,:le pequenas
obras� na sUa' residência', situada na pI'o
priedade ,rural,' de qu� resultem melho�
res' condições de 'vida 'Cara q. familia...

Ne�ta, m�dalidad.e, in�lui-se 3r cpmpr�
d� até <luas para a, proó\.j.Çãó dé leite. Es
'(es fi'na'nciamentos soroente poderão be
neficiai: pe�sóas físicas ou, jUrídicas .',:'
qU(;, 'tradicionà1mente, ,se' dedi.quem �,3
atividades' agro-pecuárias, inclusive c9-
oDerativas. Os' fin<aciaTJ\en�os deste tip·o
não pocler�o ser s.upericres a 5 milhões
ele crUzeiroS.

iió
-

M O M E N T O t I T E R.'A R I O

Di Soares

CENTRO DZ PESQUISAS

PUblicado no D'ár'o Oficial do Es-
1 c,:!.,) - de, mês passado - a ata de ..

{Ll�ldação do Cen ro Catar'n2nse' Pa'
�rGc':nador de p� sauisa"-" ...t\.t..Dt:'ODO:Ó-:; Cd";
(CCPPAA), cuja ·finalic'a.de i pr;mo
v �. j a ,U o ,.a .. pcsqlltsáS de carat',:;·
a, qt;(O'óg;co e antropológ'co. qUe se 1'_2-:

2"0�tm nla área do, Es'ado, bem cómo de
'. , , 'sr os monUrp.EntOS . e s�Los arquj2Q.-

'''ç nela ex'sten,es de todos os ti

ro::: di." destruicão Ou de utilização "CF"
'

,c r:�i.2, �icié' '-s udaclos previarilf'l!'
te

Para d.i.rig:r a enLdade no período
19G6-6�, ia. l;e.t", a .. ' :Sllt11L

P-'Es�clert . 1, tJ/�_'_, Ik, \, �.�

c1_;;gUt-S �.

1:'"8;1 \'�'

s::,l' Silvio Coelho des Santos.

, ,

ANÓPOLI$, '- ,T1,l6'('. iltdica que brpvp-'
mE'nte':,terernos a \v:sita � do conhecido
crítico e tradutc.t,· Cassiano Nunes, qu�
v�Í'á ;;1: nOsSa' Capita' rrinistrar um cUr

s) sôbre literatura moCerna. O referido
crí :co lecionou até bEm pouco tempo,
•

JF€,,�t1)ra bra:-�l�jra n' ma un1versida
(1, ..

, do� 'Estàdcs Un dos.

',.' ,�- o,-1:q�4 na'c·;. à 1'l1a João Pin
,

> �
j.

to,
.

23, (antiga rua Augus a) o pOeta
cátatinense Luiz Delfino dos San·os.,A

qui pàssoU a infância (: apl'end"-'u a" Dri
1:" letras. para cu ,sar m'.dicina, Se

.2.1"�; �";"a o Rio 0.,:, ,1 � n2iro. Depois de
fql'Y'" ado, fjxou r, 3ioên�';" na Capftal do
rI!1p,�rio, vo1tandc_ pouquíssimas vêzes
à sua t\?rra (quase setr;.pi·e em campa
nhas Pfl�ít:cas\,on�e fOi depois eléito Se
Dádol' à Co'l'stituinte de' 1891.'

'

, >
C:o:no pJ, >a. b', 1::-'.1 dos rDa'is fecun

:lc'8 do seU ten:méi. Nã,�, chegoU a pub1i:"
r '",. '.ivros�· O 'único q1"e 'remetera ao' e'-
c' �erd(,l'a·'n9 i:-,chdib da Livraria

.

"1', '\ S"'(" . . 0
n (' n U]11 estUpendo

"é'bàlho Ele n�el-'ót'a, repScreveu todos
os quinhentas sonetes que faziam par
ti' -1,) v011:m,-' yerdidO e qUe não possuia

Ao f?lpcer (30-1-1.910), deixou par
,",

'
<; ('Q-,�lh'l,J" nO" prineipais

jnrnajs dn PaÍs.- Seu filho Tomaz DeL
fino dc,s Satos, renuiu par.e desse mate

r' aI d;s�rso, dando-:nos a seguinte bib1l

� IDAS F, l\']JUSGOS, POElVIi\;..S,
PO'2:';IA T,JRJCAS, INTIMAS E FSPA
SL(\ S,

.

/\, P. :\l'GTTSTI,A DO INFINITO, A
'T'T,/\N",r T'ç,'f &'n}\DO, ROSAS NE
('.�0 --�,� ...,�,�, r\"" UMA EPOPEIA

, " "

r
. -.

�� "\-::-:COS DO TRIUN-
r:; "

p (' =','�) B:BUOGRAFIA:

S[' V . r, _ Ffjstória da I) 1;;-
ra nr;� r:�r-c:.'

�

.��

José V,' 1"17;" .� -- �� C" ór: a da Lher,;. u
1'::1. Brasj�el--ê\ "

Rúna'd de Làtvalho � Pequena o o

Hlst. da Liter<itura. }3rasileira

+Y!ánuel Bantieir" - Antologia da pO€P
siá brã&ileira - fase româ1Lhcêl.
Nereu ',torrêà '-' Temas do;,> nosso.; t.em
!' , '

pos e {} Cal1tó do Cinse Negro
Oswaldo M. Fllho __ ItroduçãOl i't :{..iterm
tur� catal'inense.
Endereço para infOrmações:

RUa Oswaldo Cl'UZ 40 -- Estreit(l)

:;�:�.:,:�.}�:�:::::::}:{:;;,��::.
:1� .$.,egllre� êS�Q menino!

<

;: " �! :::' ',' f, • \
.' I !

"

- Vqcê não vê que não poder subir 'rí��, escadél'?l .4.-Mas eu também quero ser bombei&,@oop "

o-Bem, antes você tem que cresceI!' ® ff!©G!fi' 1!Jlfi'i1D 1n©1l1JíJ@11iJi) f@��
�Forte que nem o Super-Homem1 I"..Não, não precisa talrltCil, Vor;;e ��Ib® @Jl!lIé@U ® @ Irn@�$© H®m@)"
Músc'u!os fortes IíiÓS' podeml(d)� fa:rzerr �qj(\j]ü me��@. /

.... .i

O que não p©�emos faze&' �ã@ @� @S�I(d)� fi©amm ff:(\}irllt.<.9" j }ih'
Ossos fortes; � gente'só tal q!j�llildl@ @ ,©rri�IITJl\f@)o t..'

.

E na _infância que se consti'óü � @®m.mtl!llli'� @��""@ ,f ('�' ��

,GlLCIGENOL (')'
",'v'IRRADIADO!

•••11, .: é cálcio' 9�a uma esttutur�,$adia J
1 �... ).

. ,

.�;:; .,1

� ."

,
.

) ..... f'

'(;11\ POETICA DA

"_' l, , ,.' ;1 ação do seu presidenti".
� �. "m:ngos Carvalho da Silva. "

,"

�) .3c Poesia de São Paulo. está 01'7 �

[J zando dois volUmes da ANTOLOG i-"

POETICA DA GERAÇÃO DE 45

Sob a orientação do seU preSid"-r.
CJ l)oeta Domingos Carvalho da S'1y;>
� CI'..lg.a de Poesia de São Paulo :,'"

'1�li7ando dois volumes da ANTILO
c-,< p .... ',·T CA DA GE'RAC.ll..0 -, .

':-;.
para s" c,r>iío e p1'2paracão 1.]0 material
foi d€s,g:"adJ o t'!>l'" ',,. l\L

Campos. O primeira volUme {já em ti""

ceira prova), compreende Os p;-;p 3.

que estrearam de 1940 a 1953 e o Segu;l
do (a sair possivelmente em 110vetnbr:)
próximo) compreende oS que lançaram
liVr0S de 1954 a 1965. Neste últ.imo, o .'

Clube de PoeSia incluirá Um apêndic�
especial, l·eferente aos novíssimOs. De
Banta Catarina já foram confirmadaS as

presencl:ts dos poetas Péricles prade e

Lindolf Bell.

MOVIMENTO

DEZ X ILHA já se f!l1COntra no pre
lo. A 19umas novidades na matéria. Gen
te boa de outros estados colaborando.
Principalmente do nordeste onde o jor.,.
na1 tem recebido ótima aceitação.

CASSIANO NUNES EM FLORI-

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



Univers1laiio$:Vlo a,·Betiro e Mec1ilam
• .' 1

"MAMF Expõe ·releIo!'., Peru,aJlo

l'vlUtlQ\l ([<; Arte lVI.ocll:\l'rl.1 vai ap.l'é.8I�:nt�tr e-xp06i-.
; Ção de objeto;;, quadros, fotografias e mnskr}s f0:"'JÓr
, rtOO8 do Peru li) par+ir de am�tT,;hii,.

. A mostra Ol:'gall'Z<'idi'! �'\. i,) c'·'n'::·f"nds :;l fT"nn('"�.

Maxime TrenY, pelo seu Cr',ls.ter histÓ7·i<.:.. int!i:'I'es,·q
.

�
.. ,' ;' larrnente aos prof€�sotes. dos níveis

, secundá
rics e superior,

III

Ibr
!

'h:!•..
t

esclareceu ainda que 6S frios

periodicos a p:_ntir, de fins
de setembro se 'farão' sentir
até .novembro, MASSA FRIA

'.

uso
�.

! ,f.

Em declaracões .á repor

tagem, o prof:A. S�ixas Net

to adiantou que a massa

fria que deverá alcançar o

sul brasileiro no dia 6 pro
vocará intensa queda . de

temperatura e instábilidade
do tempo.

na fa� .andina e Euroasla
tíca,

de setem-

De conformidade com .o

previ.�to 'pelo próf,:A,. Se�s
Como deverá .se ínlçíar Netto, ac ex(�n'1ill'massa fria

pôr todo o mês' de SE)tem-.· de i 2� dEi agosto permane
bro .rí�vo ciclo sólar de per ee a,i.nQ.a'-�bre ..;

'Santa eata.

tui:oaÇÕes, 0- prof. A,: Seixás ri:ila, até amariliã. Em FIo·

�etto .. informO'n' qne- a aÇã� rianóp;Dlis, de acôrdo com,

d<lS �feDomenos S<l!á·reS· --:pro-, ás p�1sões reafuz.ádas pé
vocarã,o .iJ·,,�h f',C;':;DT"" ':t·� ';,�n Ir) prof. A , SeLyas NettO' a

tps' !iisYn;(�os" C ,ter"em,n'leO' te�pel'atur!\ �gO'u a um

em t :dit a Terra,' rlur�Jlte Illú:illtm de· 9 r;rátis na ma

\SetémQ.ro� pdnêip�pnente �gada de 2 de �t�:rt\bro.

PERTUBAÇõES

, bro, de [;onfonr;idade com

o prof. A », SCLxR3 Netto, ocor
rerãO' largos periodos frios
e chuvosos e inclusiv� di·

versas bacias de rios no sul

brasileiro sUbir,ãb seu·s. n.f�

veis.
O prof, A. Sehas NettO'

� 1
-

(. ,'., �.
'

}
,

DEFICIT MABITACIONAL AUMENlfA ,'ANUALMENTE

QUEM E "-Ai,(

I<'RANClSC:;O DEGNl:
, ,_ J I�'

FRA,NCISCO DÉGNI,,�;C.
1� I I

D.; Professor Catedrá.tl�?' de
Ma.teriais Odol1toló�icos. �a
Faculd�de de Odontologia
da Universidade de São

EXlj'(JSIÇ;�<O t�O�TROU �ANTÂ'
, GAT'A,RINA ,AO 'C�'�tP€4'h

' :

,

'1, . I'�
, i- i

�\ t

,;'
, ,"i

� ',� f. :

,j ,-,.:,
;i

:.�� _

�
�:;:; f� '; I� ','�

, Al1aqtet(,-:' qne' \.0 stanú onde,
: : :". P" " �

� �� <; •

es'ta,,'a, loc;al!rfl!t'll â. CXp?sI·

ção foi semp!'J� '!,'VO de -inu

sita.da atençã(í do público
presente' aquela festa,' o

mesmo acontecendo 110 Ae- .

roporto ,San.tos:- D'llmoiÍd..
�:', �

'Fina.lme;1t� ,inro�nou que
:.esta imporlant4 promoção
do G.R.P. será também 'a:

presentada em FloriallÓPo-
liso

"

�,' ,,',c

j. ,I " '

RetOl'ilou da Gmlpaljilnlj (l� ;'(!eJ'\le ja e':�llos�eriorí���p.
onde sUp'eryi��(lrlQ,Uí ;""'\' e':'q);�l- te leva!ia par-a, O' Aeroporto
sido fotb1p�áfidl 1)to�Ú()�"t13 {Salit(ls';' Ílmnont,

'

: ,�iea,h�:Ou
p�lO' Gabillet� , de 'ke;al�ct�;,; rettimlhnte ê,:cit.o.

-

:'::Eslivh- "

Públicas do Gt;'vêrno sõl)rk,' r:-1m presentes à sua mau

Santa Catarimí" o foto,gr:í f". �'11l,ft(;ão o Governador Ne-

":,W,:" Anàélpto', : 'l!�spObs;.)"e1: . !'lião d.e Lima,., o Embab.:;J·
." I' ">i I' ,,;.... • ,I. � , �.; ,/-,.. �' ��)

i'·.'pelos paille�s qué,do\�m aó; ,; dQi: ,da: RepúJ?,F(:a ; : Fed�rál
� • \" ' �,� � ',I , "';

, I ..
'

i pi'esentados, na. !fCasiã�, Em !\lellÚÍl;, alé.tp. .�o, �t.. F'i.ílvio

, declaJaçÕes',. ar ê�t�, ;jorna, 'i Vieira;:; ,re'p;re's��tahte' do (ill

dj,Sse o 'coilheci.do' fotÕgracl.o· vernador Ivo Silveira e aI

catalinense que' a mostra tas persdnalidades, do mUJ1-

sõb�e :0, ):'iosso ;Estado; t-;fe- d� " ri_fkillT ,e P9litild
'

_bI'asi
iuado' iriiojanlen�te� .

na festa' leil'o. Acentuou ainda W.
'l

;;, '�,. I',' f \:"1 , '� '( � ,

I�� ;1 f;.' ,:.
,�

jf
•

;

'I, I: .

'i ,�
".q'

;'Gursà caoacifa o�scadó("a re;n�er 'mais
,-

" ,i.'
,t: .

,
i '<

[�O .a meUlOr re'cepthidade
'dos interessados, o que 'as
se�i;ura o êxito da promo-
ç·ão." .

COpIO s'� '�be: {o ,kferido
em])l'�n'dilllento é reaÍizado
S..,I,. os :1.usní�ios do PI"A

l\'I.EG:. em cOltvênio com a

Diretoria Estadual de Caça
e Pesca. deitttO' do',Plano de

Meias do Govêrn,o IvO' Sil·
veu:a..

"

'... 0, Pli1ll.() ele :\letas do í,.({o, parar teenican,el1tc. os ]}(.1!"
vêrno lvQ Silvl'ira, cOJ11�(;.a cao.ores a fini de ql1e pos
a funcionar igríalmente 'i no salh O'bte� m�ior :relltab'ili
setor dedicado à. pesca. In· daele no, seu j traba�hp.
fOl'll10U à imprensa, o dr, Acrescentou, ,a:iIida, que
Ernesto 'fl:emmel, que o estão ihs-critos pata"'o refe·

Ce'11p'o de Pesf!uis'ls\,da 'Pes rido CUl'SO de Carmdtação.
ea j,í iniciou o Curso de Ca-, pescadores da,;; e(\lc)it;a� ,le

pncitaéã,o pina. a atbrid:;tde ,pesca 1e Gancbos; Arrrra.Ç'"'ao
�1.1"F:queira, que est,í sendo da Piedade. Porto &10, Zim
n�alizr{do ('OU ll(t�S',I, ('\'tfl,t'll• llJ'O e Hl!Jaí. :revflJando o'ue

e que tem u ub.jctivu ué IJl'� "a ilricÍtltivu, vem ellcolltl'an·

�o 'p�lo pa{lfl!'· J3i'rx'! capelaP UlliVi!til.'ld..
tido, será 'realil'ad6 retir:o espir1.tiua1 pura estudantes
noS próx"mos dias 10 e 11 do corrente .no: convento do'
MOIT0 da� .PedraS':, ,A: P�,1+,9,il, ;�stá', mal'eél..,la para vàs
15 hOras 'do dia' 10 e. Q rerôrno p:�ra o dia 11, dcpQ.is
do :Jn'p.I;. Faz.par.e.,i:--w p.r_Qgr,élm.a do retiro a apresen

taçâo, debate e ,'n::...ditação de' um tema.
"

." V�áção e Ooras' PÚ'blicas
Cons'lfói, na'Vila MiHtat�

o Governador Ivo Sílveíra assínou na Pasta de' V�'X·
ção � Obras Públicas decreto 'autoÍ'izaÍldO aquela Secreta

ria a fornecer 6, mão de obra para três' cdifícics :cBsiçi�n
ciais ila Viía MUitar de PIQ�ia:nópolis. Com. 10SS8, T'te(Uda
está o Govôrrio elo Estado, cooperando com

.

)4" Batalhão

de Caçadores na
'

edificação de maís algum� unida4es na

quela Vila. A assínstura cib' ato esteve presente o ." Major
,�ry Ca''lgar;u Mesquita, Sub;CQl11AAdantc da ,C:'?l'poraçãb.

,

,,' "'li[' ,

,
.

'

"

.

!
....

.1"

GaHleu visit�; D. Afons�'aue- o'uer,

.> No. sessão de sex.a-feira, ,

o Líder
cio GOVêr11o, deputado Jc,ta, Gorigalvt!s
leu da tribuna a' mensagem governa
mental enviada àquele poder, concedeu
do aumento de vencimentos ao funcio

nattsmo do EX:2CUtivo, esclarece_' 10 à

Casa, oS �:�, tós ])rinclpais e discorrendo
sôbre o momentoso assunto-
.

Ao término da Sessão, no gabinete
da Presidência, reuniram-se o PreSídlm
te Lerian S1cWinski o deputado Jota
Gonçalves, lideI' do Govêrno, deputado:
Celso Ivam Cósta, líder da ARENA

depu',ado �vilásio Caon, líder do MDB
eO deJilutadCli Abel Avila dos Santos, vi-

I
,.

.
' ,

,t

/

celíder ,da ARENA Na ocasião, foram
d<"!batidos os diversos aspectos qUe cer

cam a'mensagem governamental sôbre
o aumento do fUncic'Walismo do Exed:i
vo, bem como os referentes ao aumen

to de vencimentos dos' 'Serv"dores dos"
Pc.leres Leg�slativos e Judiciárió:

Ficou éstabe1ecido que, em ieg:im,�
de .sessões extraordinárias, a ASsem

bléia deverá GiSCiJ .ir '('. �provár a maté
rja até a próxima tel'''::! feira, o que re
vela sem {({!\V;'��a, o, €mpenho e o' inte
r�sse, daque:_la C;sa no Sentido de él.P5es
sal' a SolUÇa0 desse' problema qUe ve,m

f movimE;n ando a
_
clas.se das "barnabés'

BRDE QUER IMPLANTAR NOVAS
I'.

- ""

INDUSTRIAS N'A FRONTEIRA,

POS&'BiLlDADES INDUSTRIAIS

o Departamt?l1.l0 Econômico dó
BRDE cortc1Uiu pela implantação e mo·,

t1ernização de. diversos setores industri
al's. ·,fJ.is como piqueladeiros e cUrtumeS
r1 � �� 1�" �'T;" ',5 p cOuros bOvin(1S, frj;,r,)
_"í.f�(''''s .n''''�A_'�· ?� ..

� 1, � �'" r��dr:luos (fA

bric",:,,' (1 � ',' (.�',' " c'·'a ... [>."latil'ü>l'l). fá-
\

. "

,
\

bricas mistas d� laticínios,l raÇões bã,
lanceadas, além do 'anrOvPlto,!T'f'nto de

minerais não metaljco,� da regiãc:. (i'a\.'t�
Cél."� o ,1", C'<'J8.nüca estrutunL r/anil,",:ol"
e corre1itos), corre.ivos ca1cáteoS etc.
com amolas informações sóbre OS Pi'u-'
je',os.

o' MAIS AtlTleiO DIABJO' DE SANTA \ tATABl�A
J'i' ';l'1iUWIlfHis - (Domingo) - 4 de. setembrd de 1966

�DlE financie agricu:l1ór
,

Que s.o'rreu flageló'
.

, ..

. o ·dr.: Jacob- Na�ul, Presidente 'do, Bétnc� 'd,e' De-
" ·sénvo\.rlmento' {ia' Estado, iB.fQrmo� à ,.h,!!pre'::1sá q�e
cs��o se; dOI 'lib�rados'''Ré:!�a menos Jquo I.40íJ eriíw·és�i�
mos de 'BD1:' aoS agricultores, que 's.ofrét.aJn prejUízOS
em razão 'das i�undác..ões' veriíicadâs�ho:'Vaie dó' Ii�:.

.

jaí, eni I��e�dos do DrÍl��eiro se'Itb�i� d9; c'ótre:nte;�Ii>'.
. Acres_cen�ou 01-Pr:esidente) 4o)1D.E Q\1.e· 'desta, 'fo�

ma � estabeleçii:ne�to bancári() qUe: preside e�6f pro
cl!r;mdo po&c;ibilita�' cónqiÇÕeS Clo, tf{:u1Jêr� ,ãó qa eCo

non!ia 'l'1.�l'al daqu�la, il't;:pO!·t2nte,�ré'giãu dG E.sta':1o, (""

f ;l·Ecpncl0. ac's ,la'lta'd6J.:es li';n estLl.Julo f::í�l).ceitô· qU�
lhes 'lerJ;'nita a re����çã9. de �uàs' .plantq.çÕ;es"· .' ,.:

'

.

Os er.npré?�irr+?S er,n qq.estão· 'fo.rlam, prep��ad.()�,
dentr:o d.!V plan@ de 'crédito r:�ral }ól'l�tàdQ" em cdia

borà�ão com fi ACARESC, entidade: qUe ',ftêó�' :ençài-
, ','

r gad'" d
. '.,...,:.:....

'

pr'
..'

d'" , ,_,' , oS' _,
,

nA. Com base em .estl do rea!.it.aclOt pe- .

O Professor Valter En- produção ;ltual da IndU8-. 'higiêÍÍica.S' precárias. A coit- e .� _.e, pl'OJ11�vcr O" �paro 0�"P��� I' �� 1':'- 1
. . , .

'
. d'd d fi

'

t"
, o Departamento Econômico o Diretor-'

gl'ácia de Oliveira, em COJl1- tria da Const:r:uçã;o,. Civil" an. centr�
.

d� casa: e caslY,
I os e nanClamen o.. ,.' -' ,."

�
"

c
•

I
.' .

\ Pres:dente e Técnicos do BRDE. reurii�
fel'ência, que marcou I a a- menta' em '200.000. casas. O, rões velhos "O �ntro de nos

'

.,. ram-Se Das cidad2s de ,Bagé, e Alegre',e'
bertUll'a do "Seminário sô· restiltado im�to ;.' dessa: sa �i4ade, ,t;tnl\nl- Floria- \
hl'e Saneamento e o Progra- �eficiência, é a alta desen- 'nóÍw!is; o PaTIljso dos ra-,_ 'T'

, '
," respectivamente, cOm prefeitos, lrpre-

ma Habitacionà,L", .
oi'a eI!1 'frew d2.s al�t-ué� Cum� tós � cupins. 'É" de' SUJrul 1m, . ·esouro garante éóntr.áto �:�;:��r-�ol'';;�1:1�::� t:d��n�l:b:rbi��

realização na �'ac. de Bigie- pre-n()s: taUlbém: Í'es.sal�r, - p�,tâ��,' q'IJ� -:� au*orida-
. C'�E'l'ESC-FIN' 'A'�,'ME'�'

. ;'" .

cutiram na oportUnidade as possibi.lida-
ne e Saúde 'Pública, da 'Uni- no caso especifico dê Flor.ia des. ',InmUC1n<l"; ff 'e8tadU"�� d. ...,.......".....,.,. e� ii1dustrials C.as 2Jonas, dCl campan'ha
versidade de ,s, P.,. r.eve.Iou �ópoIis, que o", déficit habi- prestigiem deci"ivamentee a

'.'"

fi-"
, " '''' O ;'Diário_ Oficial dQ' Estado". está' 'bi,l,blie.'litidó 'ó decte- e _ontelras gaucnas, 'visando ã il1lplan ...

que o déficit habitaci0!lal. tacional IQ(lal' ,é agraviulo. nossa :incipiente ;'Indúsn-m '\' -

d d" ,. '. "",
. to govemamestal, que ahrorda' f.l ·Secretâti.a dá FílZénda il

-,- taçao e a mo ernização e indústri.:ls
, no Bl'asil, podr. ser estimadO'· pelo ele'l"àdo llliplçrO' ,de 'c,à- .la COI1s,t�";,"�"'. :'Civil, '''''''''''''''" � , '.,

. " •

d 21
'

� ...,..,.. ��.t' contratar com ii CELESC�" a ronctiSSão ,da. 'g�1>l'Iitltia do t'� em cerca e ' municlpios ..
boje entre 7 e 8 milhões de sas vclhas, �m -lns�áç�s cla1ment� no 'Sct{)f de edifí-

somo "do Estago .. 'no ·'G�íitrat.d :dé fiM.nci�nentó "' .... tre',.o. O Banco Regional de Desenvohn ...

residências.. Anualmente êsse deficientes,· piíncipálmepfe cioS residenciais:. ' ' ' ,
._,..,..

dI'
" referida eIl'lprês.a e o FU.l:WO de Fi"'�n'ciumeh'.,j p'ara; 'aqui- mento o Extremo-Su , !1pos identificar

deficit, considerando·se a' as Sanítã.:t:iâ;s,
'

de condiç�.s ....',.

d 1
sição de 'Máq� e Eqíiipamentos lndti&1·j,Ai.3 (Fn-iÁME) com (l estu o rea izado as principais éa-

átravés .do Banco q:e Ind�ti:k e Comércio dd Sant.a ca� l'aderísticas econômicas da área, co':1-

rma S, A. (INCO)." .': :�, ."

..

, .. i, '" \_ C�q�U que s: ,torna .i�adiáv�l .a sup'erpo-
9 decret.o asSinado/pelo '�verna4ot ,Nó Si;tv�in. �� a,t�ao de .atlvlClades llldustI131S �a frO:_l

cifica r-linda que_o níontar:tê da garaãtfa: será qé eh .... :.. teu'a, gau_:::ha. p�ra. tanto, eSümula<l.-ao

219,160 124, 'tre1')r:esenta'd� .por' 50 títu�o� é6m . :v;e_nchnent.os a� f��a:çao de �l,lpoS financei�oS 'c�m
_ va-{;i8.'.'e-is de 19Ó';:�t'é '1.&:)0 d,iits" e ;tíhe�ris <1hi,lPti se.tão �va- capita��)Oc8.1! aU�lhados cOm ,fmanclél-

lisados1pelo DÜ'Btor. Gernl'Oo 'TesOOré) do JlJ.stadC1:
mentOl' seus

...._"

,\.;.,

RF\lAI!DAD'A�E<' t:M rll��I1"A"i� C':lRtO DIA L.'
...J�HUJ\, \ l.\\ ��, :J I \.íi.. r�.�"H·\:[ .LU J . ,u;

.

��;� .�-:. "I'�_:' '\o'
, 't 1 ": � ." ,

\ -

Está coni"irmada &. rea-li· l>�ulÓ; l'ili!sú�;r' í;_1'��---:1{Ç"71:p��"""""'êr""·"w ,(1 •.>"'1' "'-r',"h""�"i\,,, '1(J�·'í·1l
:laÇa0, ü{) período de 6 a 10 nentistry ptll,.<!. NortlnvtlY 1{; --;'1'1)"" "11; ..., r, e s'�-r' nini

d.e setembro, na FaclIldade tcr� Uni ver:> ity ,Dental 'ciador e. pr:L<Ícipal i,nc-Cllti
de OdUl1to!.og'ia. do c'�r�;o/ Sehonl: jV[emb'ro Honorário wdor ·4e pesqUisas em Ma
sóbre M.i\.TEIUAIS RES· da P1U1erk:m Den'tal Asso- teriais �o.ntôlógicos no

'TAURANTES EM CLíNICA, cia.-tion; Presidel)te de Hon- Brasil.
sob a direção dos prufes- ra do Grupo 'Brasileiro, de

si'i�es FL'�IlCi r;' Deg'lÍ e· Materiais .Dcntário,s; Ex- RF" H".<'\.C� I:l'T':!\1A"AS: �h'1r.":�.'�2 r' ::"d�j���" ... ?""" t"'Í..I;�;, ,,} �')''7S
Di,oracy F. VC'l-' a'nbos DIretor ;d� Faculdàde de Al\'H,N�,1A Y , -

.

.

,'. ':.< j

d.ocentes da Fãcul.d:uk <f1e \ ü(1()p,iolo!yia é e
.' !:ármá�'a de

'<.
o"r tu"a,r d" PastaI,' ::, =duca'=�lo',' 1'10fes,sor- G,<:11).:"1

Odoniolog'ia da Universida. Ribeirão Preto, Universida- Está: a.ssén'{;�iIo IYd-nl ama- Amorim,·. na, t.arde de ont-eln foi 'l"E:c'2bidb em aV<�iên-
de Federal ?-e Santa Cata�" de' de Sãu Paulo: Relatdr'. r'J!ã;, às '2Ó hot"�s, llo am:litó- / c: a na: s"de àa CYlt'la Metropolita,na', !Jelc[ Atc�biSpo'
rina, Ofkial de :vários ·Coug'resSü-s ri<) do EdiJ'icl-o das .Direto- Co-a:ljllL)r D. AfonSO N,ieuhues,

-'

É uma lH'Ol1loção doO De· l'�;,ji'lla-d(Js!no \l:li'f,lsil e nó rias, Um encontro· entre os

'

�Ta oportl1niá�;clê' inan'iveran� �'les'trà' c'�r4iàl e

p:ntàmcnto 'd�, i-':ducaçãtl 'e< ; ""t"lH'!;e-[l'o[; Pre;s.ídente· 'di! inscritos uo CC1"SO 'dê Re1à.. am'sLosa s&bré' im;b1eJDas de suma� i�11por,�ndá paL:a
Cultura Çl.a .Reitoria da 'OUt· lll'l''>lcros Congresso§; c.amo çÕt�S Hum'más, qu�. sc:v;í o enSino. e �)a:à a igreja, '_..'
versidade Federal de Santa o lU Cong'J'ccs_so, fz.i.J.lista de ministra.do pelO p�oft:sso� 'D2cbrQu D" AJolisó "lã' S€-cretário de F..-lqt;áçâo
Ca'tarma,: v' pd(.mtologia:' r�.cé� �eali�,a: Rüberto Gas�lia. 'sel1til'�SP dev;')'<ls 'honrado, COIl'l a�v:sita DOi I::OI1sfderát

d{l em· julho, úl)i'mo; ,l'osslli, 'àql�!:'re setor de i.ldmiri!:straçãó"R4bi;c� e�rii 0 qüa1 a i-

ci6r' ele �á:l'ió& !1rf.�ios 'POI" O c,'111'SO teái \)'_p�ttociliil) greic rr::üs nf-'cr'ss:t:1 de tiin melhor (:·n.trosailieiÚ,d,' pois
trabalhos científicos reali- do Hepairta,;nerlto. de Éduoa- cabf' à éf'11bo� ';'I' w,,' ',.0 mi.ssão de educar" ..
zad.os e ajilda no ,setor de 'çãó e Cultuí:a' d� R�j��ria OJSecretário Galileu AmOl'im,' ao ,oferecer CO')1Ó
pes<I�isas ·o'do·'n.tolóii�a.s; da Universi(hlde- Federal 'de lembranGa de $UéI v.isita .mn: disco ,con'érdú além de

possuidor de váriàs ,.d�e- Sahta êatari,n.�>:Cl�,'colalb()- outr'ls C'1DC0'1'" ohino. do Jfs�·a'do.;co'L·,crl;l � ..j_j§posi<;ão
nas de artigos ci�ptific9s' pu ração co-l1,l O' G�IÍJinet-c ; ide da. Cúria Míltr:l1'iolitana SU�I Pasta·,;·'·a{irma,_-.{do a D. A.-

blicados, bem como de li-' Psi,cologilÍ; d'a. F�cl;klàd� he fi'J])Sro n"� .i 'n' a.R,ç, fl').ltará (�om .Sf-'U aDôtó pessoal Para
vros traduzidos, c.()m a:"Ci· Fl��s-ofia,'t:i�n�s e;I,e,ti��s.ç 11';'"'' "':,<·�c,'�élê�tl:;;.·administiaçã(i·:"
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AS ,REUNIõES NA FRONTEIRA

....

Ciente das necessidades de. dese,1-
volvimento -da ;o.i,;_a fronteiriÇa gaúcha,
o B�Cb. Regional procurará estimulm:,
a demanda de crédito industrial em \11- �

ma área predomina?temente pastOril e

de vital i�nport,ância como ger�dota, .ue.
renda no·Rió Grande do Sul. Os dOUs eU"
�ontros do PresPJe11te J'tn'ge Babvt· Mi-,
randa

_

e do;; têcni(� Gl.lilherme Socias
Vilela e Milton Bi1va e SiNa com oS H
deres das classes ,mais represe'ú1 ativas
da região, foram em� Bagé, dia 22, �e-

""gunda . .feira, às 14<PQras e em Alegrete
. dia '24, quarta feira, no 'mesniõ b;)rá-'
riQ. Foram ·convidados para e'ssa:s reu

ni.õ!is os prefeitoS e representantes .:1os
s,egy.intes mÜnicipios· gaúchos: Ale�te

i Attôio Grande, Bagé, CaÇapava do Sul,;
Càc�ui, Dom Ped.ri�o, General! Vargas
He:rval, . Quara�, _Rosário do Sul, Livn.-

�

mt;nto, São Bo·rja, São FranciscO 'de ,As.
sis, São Gabriel e Urug-uaiana..
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MUNICJPI0'PRO.JE.TADO, "

NA FACULDADE,
r:

.

,'.; , .'
,

'Sl'Stema Tr;bu '{ll,;'O dá Prefeitura Mn-
.

. -

o:} :;; '. f ,liic:(D�1 de FJor;;móD:::lis" foi o tema da

Trânsito e's'c'larec: 'e" pu'b,tl'c":Á .... :'p�it:stra profE'hd:a C:;item; às 8,horas, no

U aU,dit9rio da Faculdade de Ciências :2-
,

", ': �� , '\
' -

), f9hóxnicas, pelo Se'cretário de Fivanças
na �ua �emana" ,,' da Ca·p; a1, Sr. Alfredo Rl.'ssi, O Titu-

A I d· A�. lar (.la Cadoira de Direito Tributário ela
lirctorià .e. ,Veí�ulqs e, Trânsito. PCt,,1fi'ep., 7iti. I >-

'':'Ue1a Fac'uldáde 'p'r&môt�a:"i:l. da' Confe-
prm:acwer (''amp8nna., .dé eBclilrecimimto, duré'n',e a Se- "1

, I

mana ,Ni"ci(),n�l di� Trçlnsjto" de J 8�:à 34 dg. cQ:rl'E,'Pt,S'.
'

. ,':rência. f0rmU.JjU cO,nV:it.e l,-ão só ,aOs al11

Segunclo',<:;e \informa; o ,r1;1ajoj;; Alinqr'Josf ItUthéS, I aos, cOme» tambél.? _-as peSsC?as �nferessa-
d

' das ',.'110, irnpol'tante' assunto,,' .A .,reporta-
dj_l'e'or o,trâns'ito, vai conceder entrpvista cóletiva ". .

. -

à imprensa local,' na próximo dia '.14 q�abdo dJ.e't'<llhà.. gem .�çü��d;ftol.!Í, in, lo,�o;, '� "l'e�epti�idade
Irá o pl'cgTál�1a Vl ser cumprido dmClnte a, oonipanh�
de esclarecimento da Semana Nacional, do Trânsi�ó.

i c

.,.., �UÕEBE foi�ó Govêrno 'pro,ieta'rp�sd
San.tacafari,nêl Counfrv', 'Clu'L.� .. .",'" I

.

b::g(rv�i'nac1or'Ivo ,SiJveira re�eb;U ..a.s�'l:tos da rn.a.iS àlta teleVâpcià., J�g�f
• .... _

l1t; DF til.rde de ontE)m, no Paláé�o da Agl"O :dos aO �t\li'o ,àa'indúst:çia pesqueira' �l'.
A n:T·�'tnr'a;d()' S."'I\"'T:',AC>!>'T'l\Rm'\; COm"T��.' Dô�nje<l, a VIsita do dr.'Emílio VarolH, Santa Ca�arina., ' .)

CÍ,UEm cOllluniea aos SÓCiOE-DT'Onl_"ipt,�r;'ós CI�e Si BQi- Sllpel'intendente da SUDEPE (SUperin' 1tp 1"�':""'1 4!) fl't'ci,nua semàna�menM b6.s '�JlteS tendência do Desenvolvimento dq Pes-, .' Sabe-se qUe na mesma Clcasião, ljl
hodr'�$:. ,ea). jetos de grande importância a serem,

QUr>rtas Feitas - das 21 horas à� 2 horas' O i1ustr,e vis�tan'_e, que foi aconi- '\xecutados em favo� do pescador catai"
S�',1:as feiras - dRs 21 hora.s is 4 horas panhad6 de div'ersos a.ssessores do ..

'

nense, ,me:receram espe�ial atençã.o '0
Sábado -- da� 20 .horas às 4 BOrHS :

' GEDEPE,I teve a oportunidade de Ú-'l-. Superintenden; e dl3. SUDEPE e do g'
D('rningos 'das 16 hiJyas às 20 hnras.

>'
tal' jUnto ao Governador !.io E::!tado! de' vernador IvO Si1.veil'a..
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A prefeitura MUnicipal de Floria:'
nópolis, atrav;és d:e SUa Seção t!e Tr&,n
sito licenciou êste ano 2.405 veículos;
arrecadando com c,· registro dQs mesmos
a importânc�a de Cr$ 24.025.358 (vinte
e quatro mill'.ões, vin'_e e cinco mil, tre
zen:tos e cincoenta e oito cruzeiros). Os
veículos licenciados for:=tm 6S segUinteS:
a\1tomóveis p,;rticUlares - 1.450; auto
Í:hó'veis' de aluguel -. 122; caminhões

,drl c�l'gas - 24,3; camionetas - 462; jee
ps 52; ôn'ibus - 76. No. primeiro se�es- .

tre' deste a1'n. o s,?rvico de, trânsito da
Munic.ina1id"de' renov�u'\ ó� con'.,ratos
de con�essõt's de 7 '(s�te) Eluprêsis' de
Tran81Jortes Colet;vos. COmo nos. de

rq.:,üs ·Se"ores. do Exec'uüvo: da. Capital,
o dq ü�â!lsito yem atuando .em ,perfei-La
con�cin�ilc:a';cdln o nr;ogran'\�. de govêt-
DO elo Preféito'Acácio' saIll. Thià.g\J.; ,

; \1
'

l f
','

I

deSpt;rtou ')

qUe lá se' fi-
do tema e dei orador, que
mais vivo entusiasmo dos
zeram presente1;i,

MAL VISTOS NA CIDÀbE
A PrefeLura l,mcará mão cle todos

os' recursos para impedir ti pei':manên
cia de anim�is soltos nas vias púb1ica's:
A informacão Droeedente do GabiTrete
,dQ Prefeito" nos- dá cOIllta, ainda, d� qUe
o Sr. �cácio San Thiago já encaminho:u
,

C�
c ,

a amara de Vereadores projeto de leI
p�este Senb:lo. Segundo a- referida pro
p6f.'i cão, a cada animal solto, cotrespoil
derá: ,a multa de um salário-rhírtimo, á

cre�cida' de dESpesas diversas, àl�m dá
devida apreensão. "

!
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rHOMENAGEM LI<::-VA PROGRESSO.
, /

-

f

,Conforme div-ulganilJi)S ill1tevio�:méJl
te, . Ó Sr:'j\:cád6 San, ThiaflO el1viou 'à
'CfHB.ara �t'Uhicipal pl:ojete de�ei e1;1. ;:.'
.qUe· pl'o'poe a denomll1açaO cie Phl.Ça ;,

P�:esi�deJ.;l!.e .:KennedY, a: �ograao:uro'\pÍ1'
blico -desta CapitaL Em 'cd<nfato cOm. á

, " , . I I

'reportagem, 'o' Cheie I de' Glilbine�p do

Pre.f.eito'linform()u qUe Çl, lOC�ll' eSéolh�(lo
si.tl1a:�se no fim c't·�.rua Mal. Gama d:ECl3
e ateiideu ,a �,m.il sQhcitaç�o d�.piretO.
!,ia do ,Clube -dás Soropt.ilDist�s; \k\creS' 'i\

cen_ando .ainda. Que O· Executivo FIo.ri·
.anopolitanp da;�:ibício dentro 'em bri:;.

,

':,' ,_. , ;�', , ',r,

-:-;VI1!, à constrllÇao.' de illlod@rna praça, lpa
quele ponto da Cidg.çlé, .,
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