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vá.lida até às 23,18 hs, do' dia 11 de setembro de !!)()f)

FREN,TE FRIA: Negativo: PHESSAO ATMOSFERICA lVIIi;- .

DIA: 1025,8 milibares; TEMPERATURA MÊDIA: 16,1" Cen

tígrados; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 7'8,0%; PLUVIO
SIDADE: 25 mms: Negativo - 12,.5 mms: Negativo
Cumulus - Stratus -:- �evoeiro Chuvas esparsas
Tempo médio: Estável.

o Tribunal Federal de Re

cursos concedeu -habeas

corpus ao deputado Cesar

Prieto, exclulmlo' o repre

sentante da UCE do preces
so de Irregularidades da re

eebedoría federal de São
Paulo. .'"

SINTESE
HABEAS PARA PRIETO

I

/

,O contra-almirante
quim Sales Monteiro

Joa- i
'

foi

J PROPOSTAS'

De 24 à 25 elo corrente a

Caixa Económica Federal

Ivai dístribuír f;Top�stas de

empréstimos acs funcioná
rios 'tmblicos íederais, civis,

, militares e autárquicos,'

I
I

A llnJi�ÜI_ colcmbiana ,pren. I
deu os cinco estudantes res- Ipensáveis pela gre ve Ul}Í-"
versitàría, quando êstes pro-,
curavam se asilar na -eru-.'
baixada mexicana. A notícia

I

informou que os estu-jantes ;

pretendiam do México, se- I

guir para CulH::

" POI,íCIA PRENDE
GREVISTAS

NEGRAO INAtlGURA

O governador Negrão de

,Lima' vai inaugurar hoje
na Ilha de Paquetá nOVo

entreposto da ,COSEIA e I
pi'esidir o 'hV;08n1ent() ,<ir, i
pedra ftlndanu;11tH'1 do Con�'

junto residenclHl d,a cORAR;

! .

i

'1'ERREMOTO MATA 40

lJ111 terremoto matou 40'

pessoas na localidade de

Unrguara, Venezuela à 600,
quilômetro da capital ve·

nezuelana. Numerosos edi.
fícios desabaram, entre êles
a- igreja da localidáde.

I
JURACY VAI .10 PARA I·

I

J_
.

.' l
, O lVIinistxo das Relaç�es

I

Exteriores do Bl'asH, Jura·
Cy Mag'alhães, seTá recebido
na terça feii'a P�lo Pap,t
Paulo VI no Vaticano,

MOMENTO
�

nom�ad:o para o cargo de
presidente da Comissão, de:
�'1rinh:;t Mere;ante, em subs-,
tituição ao almirante 'Ari I
Bianchini. I

,

CASTELO VISITARÁ
RORAIMA

'

,
,

: Autoridades oficiais 1'e,'e.
lal'am que o presidente Cas,
telo Branco visitará à 20

,I
do Corrente o territÔl'io'" fe.
deral de Roraima...:. I

!
STF: FlM DE R,ECESSO '

II
, i

, Depois do recesso de uma I
'seml'ina , voltara à funcio-
nar na p

"
'

, roxunr! segunda feio
�a o Supremo Tribunal Fe.'
ueral.

Recurso' canira
obstrução,
reune MDE
BRASíLIA, 10 (OE) -. �

comissão executiva de l\mB
vai se reunir em Brª�qi:i no
prõxímo dia 15 afim �
apreciar recurso inter.p�.b
pelo deputado João Hereu
Iino, contra a decisão que
levou o partido à obstr1!çiÍo
total na Câmara dos Depu
tados,

JusUça Hber�
estudantes ,que
fitam sub ju�çe,
SÃO PAULO; 10 (OE)

'Foram postos em ,liberdade"
os 36 estudantes que esta
vam prêsos na casa de . de

tenção,
\
por determínação

do juiz Tlnôco Barreto, au

rHor da !'ce-unda andjfQi-ü�
(1 e p,'llel'l'a, De l' côndo

'

com, o '

despaébo
-

os estudantes li·

bertados não noderão p�t',
,ti/�inar de Q,nalquer movi-
mento ou rennrões 110,is con

tiuuam sub-Jl_i::i,ice: uma vez

que irão responder a. �
cesso.: .

V"ietcong não
fJl�eUa çond'i�ges

" -

1"'!-'1"'� -" '��'71 '

,
.....,: "1 � �.

?',: :
'"<o

Laudo,conla
o !1:ue

f�m feiio
bAO PAULO, 10 (OE)' -

O !\,o\'ernador Laudo Natel

fará na próxima semana lml

balanço geral 'de sua admi·

nistração atmvé� de um

pronunciamento em emis·
sôras de Tádio e teleVisão.
Na terça feira' o governad.or
manterá contatos com seus

assessôres 'para �riseguiI
dados.

Cn'!lI'prno salda
dívidas' com'
empreiteiros
RIO, 10 (OE)

J
próxima semana �starão

saldados tôdas �s dívidas
do govêrno federal com os

e!11l11'citeirps e p�rticulares.
A informação é do_ minis·
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O ,MAIS' ,ANT!!i'O:' ,'DIdIO 'DE' ,SAM!A :::CATABINA
.. I "1, '. '. i' '{� ':*_:_ �,� -:;' ",,�.�.', '-"'-.

D T'R E T'Ó-R ''"G'E R'E'N:T:E ,-
- D:ommgos FernandiOS"de 'Aquino
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, "etorn'B 'f�, c,

":"�;_ O ex'-Govr-rnador ,qeIso Ramos ÍO!;' Presid::-nte da ��I.E:S,q, �esde a
.

su3
_ el(;itó ..

n0': ,GnRn',m:dàsle'f de vJtps, Pre-, f�lndaça?, em ,19;)2, Retle\to por ,suces-
$:dI"Dil' --:�;�' FededtC;ãi) dà;� Ird:ústrLas 12! s'vas vezes, vm-se obngaoo a deIxar \)

san1a Catarina:, apôs túj;_, amplo ""'0":-. pôsto ao aSsumir a Primeira lVIagistra�'
,:. 'menta nós \llcios' ern!�r�siriais do Estqd,) tm·a ,do Estado, Durante o tempo em

,

q�e""p'esçjav�.m a"suà�"v(}'l"a à frenl.é da· c

que esteve à frente da entidade" cons-e-

,q-uê,lé órg�njsn;O,_ Tal :xnQv�m'ento foi 't- gu�u projetá-la en,ré as demais congê-
'.del·ado 'pe1,0 in:'C1ustrial GuilheI'm,e Re- nt�i'es do Paí,s, realizando uma ol:)j'a qUe
"naux,

. q�e fôí'a éleito ,',:pfrra o meSmó se'- fi.rmou déf.initivamente em Santa Ca
c'árgo oor três vêzes consçcutivas, desJ2 'tari�1a, e� total �,consonâl;�ia çom a im-
',aUe o ��r. Celso Ramos d'

dei�'ara
�o ie- portância' e com � o desenVOlvimento :lo

c�ber.,d� povo 'catariliel;se, e; 1960, I) parque industrial; do Estano, Com o )10-

, mandat2 de 'Go;"erDadoi'- N'ês e período vo chamamento das classes 'produtoras,�

o sí< Gui!h,zl'me" Ren�G� desenvo1vell o sr. Celso Rarbos foi eleiio por Um pe-
, Um intellSo trabalho na: direÇão da' en- ,:l:íodo de dois aIloS, até 1968,
t'ida:de d,eStacalldo-se p6'l� seu dinamis- -.

'

mo' q�e o consagra co��:o um dos máio· São seus cOmpanheiros na
f
aclnl.Í.-

rei Hderes .empresariai1, de Santa Ca- \ nistracão eb FH:leracão das Ineh.'mtrin3
tarina,

., .' �, �: as srs: Adhemar G:;tfcia, Júlio Zadroz-.
O sr� Celso RaÍnos;;�por sua vez, foi ti ,ny, 'jJosé Elias e lVIiltOlil Fett.

/

ter·
Sul.' t. 'I .,

�Ió;ao tO:W.) _,_' O� presi.
d,�n� � 'Re�t'í,blica '.via:ja-
,rli. �manhã ::par� o>sul de
Minas �onde'vai inaugurar
t.J::�ho� ;odovi�rios e� pavio
ln,e,nt��(,Qs, ligando ,as prin.··
cillai{ ;:,�stánci�s hi!lro·mi·
neiráis, denolninados cÍl'·

. cuito�,:, das agu,as.

O çllcfe. do governo deiXa.
rá o RiQ 'nwu C47 da FAB
às, 8'.30.,·minutos, chegando
à Ca1,11bu,quira, às 10 horas.

A.pÓs' ,r}i,vida visita à essa

'Cidad'e ',:segUirá 'para Ca..xam·
bú h�t'ig'q'6índo a placa co·'

-melúor;ti�á localizada no
entro,l1cai���to.'�par-� acida·
de :de Lambari.

.�: '

':'".
.'

,I.,

.Gêmeos não,

livetam week-end
j ", fi "hl'rto C "llnt:'s, acres·

cent,anrlo que já fora..,l pa· _ no cosmos
T!!lS ('erc� de 1'";0 bilhões 4e
cruzeiros,

açougues
a ,'I'end�
RIO, 10 (OE�1 _ Está.elll

vi�'or a pOl'taria da SUNAB
,l.·j",'.-n;nlll1do 01.le os açou·

gues da 'Guanabara e São
Paulo ficam obrigados. a

partir do dia 15 a vender

ao c�l1sUlno carne congela·
da na proporção de �riI1ta
por cento do total das ven·

das, A )Jart,ir de primeiro
de outubro esl1 proporção
será aumentada de forma à

lJOSiSibilitar o escoamento
dós estoques armazenados
nos frigol'Íficos para a Cli'

tre·sllfl'l,!,

CABO KENI\'EDY, 10, (OE)
- As autoridades ·da NASA

determinaram hoje a sus·

pensão do lançamento da

cápsula espacial Gemini On·
ze,

O e.x-Govel'l1ador Ceiso Ramos, que desde ,1952 até a data

da sua eleição para o GO,i'êrno do E;stado ocupou, Jl, Presi·

dência da Fedcrueão das Indústrias de Santa Catarina, é

cham�do novllmente ].lafa o' pôsto"

"
,

,�

_-.
" <�'(

BR-28I PRIORIDA;t r·o c.;..� :\

.(Editorial 4, pág.)

,

M�IT

A pontagem regressiva fô',
ra suspensa às, 10 hora� em

"irtude de lliIl pequeno de,

feito verificado no foguete
Atlas, impulsor do satélite

J Agena que sen'l.ria de alvo
no espaço pari}; os astronau·

tas Charlles l\:onrad e Ri-
,

chard GordoÍl.' 9 adiamento
do lançamento da cajJsúla
será pot 48 horas, devendo,
ser realizado na' segunda
feira às 14 hOlas e 25 minu·

tos, correspor.dendo às 11
horas e 25 lrullutos llOfi.l 110
mo.

Campanha por
Radio e TV
cometa dh�, 14

,

'"

Síria
sufoca

golne
DAMASCO,' lO (qE)

Reina' ordem "m tôda aRe·

]lublica SÍl'la. Foi' inteira·
mente d,ominada a t�ntati.
va de levante contra o go·
vemo', tendo fi maioria dos
conslil"'<1dol'CS fugido pura a

JlJnl!111iu,
'

,
'

RIO, 'lO (OE) - Será ini·
ciado dia 11 de corrente as

'21.40 a propaganda eleito.
ral pelo rádio e televisão,
com 'vistas às eJeições p�\;r·
lamentares de 15 de nowm,

lúc,

r� J

Ô prbblema que preocupa o marechql' Castelo
Branco contínua cQl�cadÕc nog; mesmos termos em que

":fol léyant�do desde, qu-e' '8e-: éç)l1h�çeuI o projeto d� re

forma constitucional encomendado à comíssao de ju
rl�tas, Areas 'Ina:i;s sensíveis do Congresso Nacional
n�antêmta Ç1.mffião de que a HlOdíficação da Ga�'Ia cu

'rec�rá de 1egiiimil�acle se, for impl;mtada durante a'

vigencia dos dispositivos 14 e 15 do Ato Ins.itucional
n." 2, ou S,:, for outorgada por deósão elo presidente
da Republica_

-

.

,

'

O proprro marechal Castelo Branco teve opor
:unidade de ouvir recentemente - na reunião rea1i
zada dia 25 de agosto, _presentes os seüador€s Fe1in
to Muller, Daniel Krieger, Auro Moura: Anriráde, Cs

deputados / ,lauto Lucio Cardoso e Raül;1l}nclo Pacii
lha e o ministro. Carlos MecleJr,:s 6a Si'lVé)"-' a opi
nião do preSidente da Gamara dos Deput<�clos, qUe de

·f�;I."1J a tesf',cla revog?'Ção daqueles d:spositiv'oS do

Ato, Na ocasião', (.) senador f\ur,0 de Moura Andrade
interroir-pcu o depu' ado Adauto Lucio Carrloso. ,pas
's�nc() a defender sua tese, sem que o pl'es:dente eh.

Fleprb' e;a rran 'festaSse, �eU _ncnS,mlcn .o.

A pro __ e;élpar:50,das lidcrancas politicas centrari
za-s- ""- o(l,o,,5b'j'('a�;(' ('e que d f'üt'll'(\ Congresso, ,t

ceitarido � tese da fa'ta. de' Iegitim.ciade da ,l:eforlllâ
conSl,itucionh1, resolva rood-ficar o texto 'aprovacl),
.restabelecendo a insta bihdade insü'tucional. Igual PP)
'blen'!'a enfrenta o presidente da lifpub.lica; 1101s de
sua 'iniciativa resultará possivelmente 3 decisão que
',erãJ que assumir os no-vos senadores e' deputados,

. ç�'nto Antônio Ganha
\

'

Pãro! 'e 'Infantil,
I

-- /' .

.Corn início previsto par� ,às ,,10,30 horas cie hoje
d3r�sQ-,á a inal1guraCão de mai::; üm p�rqUc inf�ntil,
cO!:}�,tn,;do np'a A.dn'inisb:prão r'\dC'0 San Thiago na

, ,l;c�,.l't1adL de ,Santo An (\rr)o d" J,_j"'boa, A solenjehde
� ,ÕOH'1p,_r0C;'i'Q ::t;'�,r" ('[' Cl"I,�h' �".., F",,'("'t'vo 1\11m;c',pa!.

" f&ncionárLs d<;t Pl'efeitura, e <iu,to�:dacles <;.'specirtlrnt:n
f')� 'C'6lTVídadaf{;s.,.''N;a tJcas31i'O_ L:;.n"f;�' ,.!il";'l"�'.'3e:!t1?-, 'C.i'C

'4� '\' • • ,

'b.: ;J�í,[}aFltO' tVl:>' 'grcuj)açaO - do ae'Ü.nteoirí1ento, í1:U�
--

ene-

{;j'ç,iará' a populaçi\.o do Dj5trLo de Santo AJltonio.

"

...

·Decre-to ninamiza Plano Habitacional
Autorizando Venda de Imoveis dos IAPs

RIO" 10 (OE) tC.f) presidente Ca::;
telo BJ;:anco aSsinou, 'decreto autoriza'l
do à< \Tei1da de imóveiS ,,'per�encentes a')
Jn�'jtutos de previdência dentro do p12
no bab:tacional já aprovado pelo govê!'
'na, -o de�reto foi assinado durante des
J)3C110 cop' n ministro do trabalho. ,l'.')
deixar o palácio Laranjeiras o'M:irustl'')
Nascihlento e Silva declaTou que êste �
o primeiro passo cOncl:e:o para a fOT"�'d
Ção 'de cooperativas operárias habitach
nais que, funcionarã� com, base na ava
Iiação atual de imóveis. O prêço e for
ma de pagamento serão acertados en-

tre os\nteressados e in2�itutos, :;om itt
terveniência do Banco' Nacional de Ha
bitacional. Sôbre o proje,o do [undo de
gél,l�alltia por tempo de serviço disse 0

ministro ':lo Trabalho oUe cabe agora
ao govêrno promulgar "a Il"tatéria se,,1

aI I eraGõeS de acôrdo com o previsto no

ato institucional nUmero três, Fil1almen
te disse que o an.e urojeto de unifica
ção da previdência Social estará rece
bendo Sugestões até o fim destp Semana

após o que será elaborado a redacào
final pa;a apreciação do pres:,:lenle· r}:l
República,

COSTA PROMETE 'EM' SEIRGIPE
ARACAJU, lO (OE) :_ O marc�_

chaJ Cos'a e Silva cun'�lre hOje na ca

pi,1:a1 sel'gil'i'lna o segurdo dio. de STt

atual excursão :r:;ol'tica mantendo ccm

ta ,os com autQa'idac1es estaduais e repre
sentantes de Jmpresál'i os, trabalhado
l'es e estudan'es, No j:liscurso que ho.j.,�
pronunciOU ern Aracaju, antes de rUmal'
para Vitória, o' candidato da ARENA
à pl·e�1.dôn:;ja ctí'l R('r)(J!Aeu, defendeu ,1

�l'l(l,í;;}U (1(; Ull lU uni \'�l'::llc!tJe em SUl":!--

,
pe, Fa�ou sôbre as grandes pot;sibilida
eles econôí111Cas do Estado� pl'ineipaJ
mente em razão das jazidas petrolHeras
ete Carmopóli�, em exploraGão pela Pe
�'robrás, e dél extellSão das linhas da hi
elrelétl'ica elo São Francisco,

O marechal Costa e Silva deixoU u

cap;ta1 do Sergí.�)e es'S tarde rUmando
para Vi' ória ollJe chegrlrá PO)' volta du,�
18 bUl'illi,

(Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,Tranqüilidade, é o que o pecúlio lntegral
do Grêmio 'Beneficente de Oficiais do Exér
cito está 'l..ssegurando a seus assodados·) mais
de 150 mil em todo, o País, '� a segu,rança
que adquiriram' (com 6 ou 1'1 mil cruzeiros
mensais) de um pecúlio de 10 o� 20 fílilhões
de cruzeiros, além de,: seguro-farYl,Ília, seguro_'
acidente, auxíN.o.:doença,

'

, Abel'to aos civís em' dezembro de 1965,
com 75 mil associac1os nl;litàres ern 47 ar�bs

'

de experiênciq (,,:>1,1 Cl ilssis�êrrcia previdenciá·
ria, o' GE?OEx j[i 'ii'l ir:;ueverem�se em seus

quadros, nos pr:rnciros' 5 I'W"ses, 'mais 'de
80,000 novos ch:+ j c!e [,\){ílj,J 'For01fl1 ;}ttai·

. ,

dcs, eX(!l:J:,lv�:n\-::lt:�;, P!::j,) (:{ínjtpri�rJêf1rÓ .qu��
�, ,�(t\Gx'i;'fl.liÓr,;�i; ;lYÀ�P,i(l;/;� r il("j,:�' , ,

Nó �mfJ�Hj MI ;>dl'idillfil";. tt�f�Il�,,�lli@ íib�ltitjf

I'

Sede: Edir. Duque de Caxias - Af'lc_lri'l9õS, 904
Caixa Postal, 1529 � telefon'e- 9·14-51
p6r'!ô Alegrê' '

'I
l
f;l' ,\ CONSELHEIHQ rv1AFHA, 51 - 1.0 andai' c

l'" I ,,)1' do jornal A Ga�eta) ;_ fone 2655 .g
l"LOHIANúPOLIS ....,. SANTA. CATARlt'{A !

77(UtC .... eh r "'UI.*J9'! d IR. � ... _v .,4. �);,

13.9,66

8AlAS
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Acontecimentos Sociais
ZUI1Y lVIACHADO

)

O Ministro Luiz Gallottí, do Supremo
Tribunal será o Patrõno' dos Baeharelan
do d(� 1966 dai Faculdade de Direito da

'Unive�sid2de de Santa Catarina, A turdla
chamar-se-à "Antônio Benedito Salgado
Cunhs, em homenagem ao colega tão trá·

gicamentc desaparecido.

xxx

Está COm a responsabilidade ela mo

vímentad., festa do "Chopp" dia 17 }Jróxi·
mo, nos salões elo Clube Doze de Ag'ôsto,
o Lions Cluhe de Florianópolis.

xxx

·ld(n;mól[·nos a Diretoria, elo Lira 'I'ê
nis Cálbê :qpe festejando 'o aniversário
do Crube da Colina, dia 7, haverL� jantar
de' coruraternízação - O baile de galà
será animado 'pelo aplaudido conjunto de
'Waldir Calmon.

'

xxx -,�

,

mA - :1419 � 'Sábaao' = às 22 horas

SOiB_i!:jjj D� PRIMAVr;I1A
Com �:E;AN GARotO

Traje' Passeío - Me�as na Ser,j'étúia do Clube

DIA f:l...10-6ô. .

BAILE ':DE ,ÁNIVERS.A.R1:O '

Com apresentação das Debutantes '

ORQUESTRA DE WAJ�DIR CALMON
. Jd bttão' sbertas as li1isctições para as debutantes na

Secretaria do Cluhe:· (TRS n,oo às. 11,00 horas e das 14,00. .ho-
i:fl�� às �l7,00 horas. , ',.

. A organIzação 'dó hailé esta'fá a cargo do Cronista So-
l> d:-d r:;F;T.SO Í>ÀMPLONA,

" ,

\

João ,fosé ;�'[à.clt.;1.d,O - SEcRET,mro GERAI,
/ ,,\.

'

�"PROGRAM1�ÇÃd, nO C\JVÉ�,pÓ7.B DE AGOSTO

,
PAHA () MES DE,SETEMBRO.:

. ''':'·�-�'--�:����;'7-�-::·-·-.-�--� _. -_,,__ .

.
,

',o "M 'O C A S,
\ '

. Ptecis�-sé, çoi'â co:hheci�entó':'i" gerais, bôa apre
sehtaçãó; dati1§grafà, éOm' .cub,o ,iiiiasiéd ou equiva-
létrte completas:

'

" Ápi:eseutai-� i1 ê. R:attios S. A, Comércio e f\.

'_ ;'gêIldas, ..:::i Rua 8\il: í:erJro 1)e'olor(), 1466 - Estreito,'
"

no, horári'ó 'co.merciaL
'

j"RONTÀ t<:NTHEGA _- í.UA'
�PAnRE ROMA, J9' - FONE,
::l�64 _' TABELA DE PRE-

. .' . ÇO';'; , ,I
.

';
o C<F"ullellÍo ela. .. suave Rita, de. Cassia

�:f
' 'Viég':lS, com o ad';Hgado J,uii Alberto

�1.AN_..�J::t, ,/�lf,�l:(�ItH�B � CeVjIf,eira Cint.r'}. ed� marcado pal'a o

LargUl'a��'i Al�u:r;(�\�.��ro. Cr$\ 'dia 23 próxÍlilrl ,t.1S 'l ·l horas, }la Calo.ela,\.do
, Colégio Coração rle Jesus, onde ,oskrl1'oivos

,i3,(i)Q�::< 1,f\O, :' " .0- .

� 91.95q
receberão (,l1mprimeJ1to�,

.'

'�;bl);i, 1',811 ' :� . .. 'i2,36ri,
i ,na, xLflíl

/ eyi.20Ó

63.60n' Lojas Hecol'd em Itajaí, 'vai inaugural'
350 "'com coql!etcl, suas novas inStalações.5-9.,

53.600

4::i.OOO
75.200

, '72:300

63,pOa
62·ÂOO
51J.000

49.80Q
46,20('
TUOO

:i6.500.
55.000
48.000

37.500

81900
33.900

32,200
2ô::iOO
3UfiO

->

má '1.5 próximo, quando o Banco do
Brasil estará. comernorandn seu cinquen
tenárío, na sede sociàl da Associação A·
ttétíca : Banco do J�l'asil acontecerá movi
montado coquitel.

\_- x x x /"

A' nova \ coleção do conceituado ,José
Ronaldo' em modêlos exclusivos para Ban·
gú, vai ser apresentada, em nossa -socíeda
'Ite numa tarde (le elegância e carid.ade,
"lindo a: renda em favo; do "Lar dos Ve-

Jiri.nllOs".

·:xxx

Com muita. satisfação 'fui informado
-que no pcóxim,o dia' 20; em favor do mes

mo "Lar (ios Velllinhos", o simpático casál
dr. Anito (Mi.ra) Petzy, vão receber convf
dados para wn jantar ameri(;ano,

xxx

'Deixa Nova YOl'J, onde esta fazendo
C:tt'so de "Assistencia Sociai.,' cllegando no

Rio, ::l.intla este mês, a bonit� Sra..', '1Stehl
jUads Pi;ú:za de Souza.

xxx

, .X xx

xxx

QUÍnta-fe.ll.'a f.oi
�

altúmencc Qomemorá'>
do o aniver·sári9 do eonct"ihladQ medico

Osvah)'ó Kerstcn.
,1

,
"

D(à �;� (l Clubc"cDoze' de Agostn com
, ,/

j( ,

/'
�.

'coquetel l1anrante, homenagel\I:á '. as De·
, butàntes elo Clube d� Colina (Ura Tcnis),

"

I,

,I;lI�z-" o decbracfol' "de ':llió '�Decora·
\"ões", rCCf'tn ·chegurlo de sua, viag·en'l." ao
I�io (�C '�rHneiro. esta expo'ndl"l

.

na,.,bópita.'
.�

,i

.\
� "..t ,

"loja. no\ Edifício "Ilhacap", lindas
'em cristal artigos 'para presente.

I
I,

x x x

"Chá de Panela"; - A honita Sra 81"
Paulo Roberto (Paula' Pereira Oliveira.

,

em seu 'bem decorado apartamento, quín,
ta- feira recebeu a suave Rita ele Cassia
Viegas, com um "Chá de panela, em sua

homenagem .

xxx -

O "Seratch do .Radit>" da" Radio Ban,
deirantes estara em nossa capital dia 20
a cm-vire do 'ISinillcato de Santa 'Çàtàl'l.
.Ila, para as comemorações do dia ,da
Classe. ,O radialista Dakir ?Olid.6fO' diz
que Ó� paulistas virão pelo confortavet
vôo elo "Dart Herald da Sadia Transporte
Aereos".

xxx

Falando em Dact Herakl. encontra em

Londres, para adquirir novos aviões
D. H. .o Sr. Omar Fantana.

xxx ;----

Numa reunião, no Querencia., um ca

sal do "Society", comentava sua viagem
.l. Italaía pelo "Bureau Intemaciunal âe

, Anfitriões",

XXX /

Rpgina Carneiro .Miss Florianópolis
e Ieda \ Silvá Rainha. elos Bancários

Florianópolis, participarão . elo Desfile

Bangú, na -tarde de elegância e Caridade,
em favor' do "Lar dos Velhh,hos", .prova.
vebnente dia 29 próximo;

xxx

"Madí'ugada v,enl chega,ndo" é (I sàm·

ba mais em cartaz nas madrug'adas cario·

cas,

I
·xxx

COl1vi(':ulo pelo Sindical(. tlos Radiá·'·
Ii"tas de Santa Catariria (; Sénador Atilio

r"ontana ;!ará... i.n.IcioA� parthla, que réune
�)S Rildialistas Paulishls e Catarine'(íses,
c!ia 20 próximo.

xxx

, ,

1.,\YZE,' ��le��nte e inteligentc broto,

']\iII1<\ dilet� do éaslll Dr, MUto_n. r.l'\1lita)
]\�oura J�J.ll1a, atualmente . l'0sHhndo em

San' Salvador, capital da nellública de

Bt S:llvador, na América. Central, comple·_
tou 'dia 7 últúuo seus quinze anos.

.c

'l'eve a geiltileza de enviar a êste colu

nista, que agradece, convite para a festa
- ali se denomina FIESTA ROSA�

qüe (lfereceria às sitas amiguinhas � co

legas cÍe estudos, e que devl� ter sido
c

elas
maís refinadas, já que SetlS pais, que se

,{estacam na coWnia brasilei.ra e são mui·
to etmlados na soci,edade salvaelorenha,
receb�m s-eguidament,e e sabelll. fazê·lo
em lat.o ,,:,tilo.

'P:ll'abens e felicidades, r ayze.

i
xxx

Esü�a pl'Of.!,ramà de ;;;oci·�dadle quin
Ll·feira IH"óxima a- Ramo S�rnta Catarina.

"

xxx

P\�n>;�l!1ento do ',dia: â exptess'iva
si.,l1a a não nos ,eludirin.os., '

;"
en·

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

--��.--"1�-.-
, '. "--'
,.,

"

Notas ECQnôm,ica-s ,Interamericanas
'

-IX X X x"--'

Honduras a�torizou. a 'Texaco Cah
bbea.ri, lHc�, dos EstadoS Un.idos, a .,

construir uma refinaria em Puerto C(;!�'

tes, qUe terá uma capacidade inicial oJe
refinamento de 5.800 barris diários �e

petróleo (TU.,
.,

o Er;l<i I e' a Argentina cóncorc1cl"
! 1·,a.I';1,!)ra x AltLll':! 'Preço Cr:f. l'slm cm estabelecer uma zona livre :tá

2,00 � 1,M) '1],31,10, longo elo 11io p�;:;-'an6, ca fim de Íl�1portél':
"

2,00 l{ 1,:11) :.JiUJIHI minl2rio de fel�l'o de lVIutul1, na Bolívia.

� ;,l,f],P ;� t,20 32,6U, � __ x'x � X 1-
'

'I. 2,00 x [,:IU ,3(').201 ;: '1'he Fan-American De�Telopn)en{"
,}i 1,50 x 1,40 35.8()( = Founda!jo{'l'. Inc' e "ToaIs for. F'r�t,:!do:)1
...

' 1,50!x 1,:j(J :j1:.:)UI � "pl'8t8nçlem dar, êste ano, à Aliança p8.-
"

1,.30 x 1,.20 31.60l � l'a o Progrcs':s,>, cêrca ,.:1'e 2 DJi1hpes/ d:-
Um y. 1,fHl 24;301!! dó1cn'es em ajuc11 d;reta. Em 1%5, Os c7óJ

() 2' "Ol r�, f
\ '" "

t'l)'ifl g ,H!' ,,,& :� ,na'c1vOs em erranlerlla Se eqUlpa:l'len c.;'�
'40 1 (I() "", 000 iJj l' , ' 'A '

1." X". -"I, � collceo100S pelaS ell,lpreSaS nofte-;'Ul1er:-

l;'lO x (UHj 17.6Ot,��can:�s Plc"';11',m"óie a c�rca ele 1 milhão
20 ) 11" '31 "110 d 1 ' 1 •

•

1: x "I) ,-,UV:1i e 1:,O-ClI,S

J :W x l,:W , .•. , . , .. 30,20ll � - � x x: x -_.

1,20 x 1,20 26,90('� A firma, Í\l\;'gro-'Mex, afjliada à.'Phi
1,20,x 1,00 21.70!;: ]ip,stTetrolel1n1 Co'., dps Estados Uni,
1,20 x 0,80 111 �O 'I. ,ks, m:eterde ('('ln�tf'lU' kt'rna fábricil d._�

� r�"O,2:1:1J � !"C\1TõlCh'< cin,I!:ti(,l ('n! Sa1a:l1anca, 1V1:2X:;
.,',. �tí.:;h:� Co, O cu.st'o de {ábrj,G,éI' sprá de (j,500,OO()

24,600,',;; dól"1res.
21.7(J'J� ,_ x x X x -�"

16,900 'J!, Uma nova conm311h:a '._. a 'lVIin e:':,

14,9(}OI� les Oi''daz' - est.� ;:ndo ój:g'LJ�L ."", '

.'
'

,,', ... '" 13.500, Vene,zue1a. pela Crmoco Mllm;;:; (. .;" ,

c. , . , .', • • 2P�OO,' A nova ,firma encar:iegar-se--á ui; CC' r
,

21.300,1 trução de uma fábrica' redutora t�C; ú:ri�
17.S00ll1éiio de ferrO em Puerto Orc1az, a qu_al
14,90'0,:1 :ei'â, uma capacidade áual de 1, l11il�8013.50oil de to:ne1adas,' . �

, . l!i;
12.000 �

i,.t
10.200�

W8..'700

i"10.200
8:400 is
7.300 :
�.600j

'"

Á 'Chrysler' nretem:le investir: c8l'
ca de ':WO mi:hões -ele pêsos 'na Colómbic,
a fim de I1,.odel'nizar e expandir aS Sl,.l:::tS'

insta1ac;õc.') nas' vizinhanças de Bogo:á.
A idéia é' 3,hastec!!:r () rais de� v,�r�os ti

pos de \''2í�l; 1(,s auton�óveis.
, .-x x x x

I,'
A 'Northel'TI E1ectric Co.", do Ca

r:a�l�\, 1)1'(:' ('1':1']", 'inverter 3 nülhões de co.,
,l

.. n,;c, ,:'l C':;) L� L:. ca, el1'\ cooperaçãO caril

firmas loca;·'.· r' "'? 3 fiJbricação de e.qü\
pamen tos te]ef0n:cos e cOl.dutores e1ér
tric.os,

-x x x x-

A Bolívia e os Estados.' Unidos aS.�

sinaral11 um con'vênio mediante' o qUdl.
'

.

\ .

aql.ll:lp p�lís éI"1!J,\i ,,' 1';1 �"'{;s -l�st9.â.os U;l1.-

él�s pl'''d''' (l' ""·:'f,,,,'.8:i no vn.lo'l� de " -
.

652nwr; ,'�', a' '�", ":\'r'-�f'i�a obtida com, a.
�

.
� J

1'r"anc ""'r�\ n, c!t!f,,� se S'�' (Jl.'n·c'-'s::.'ara oe co,'!,-

lDnn:dáde �Úlll 'o PrO'>I'fI·"," AI;,rnen'os
Irra a Paz" será utilizada na promOÇão
do desenvolvil1).en.to' econômico e so('j'l.l
c1)j_ B'olívia.

-x X XIX�
Anunciou O Chile qlie os direltol:> ;!�

{,andegá.rios" em 1965 se e1evan.l)1 ',0

montante de 452.30Ct.OOO esccudos,...enL
c01'l1_paraÇão com a cifra de 311.800.000
escudos registrada em 1�64 •

- x x x x-
"

E'Pl 1965, 'Os novos investimellfos es

trapgeiros em El Sa.lvador totalizaram
39.800.000 dólares, excedendO o total in
vestido de 33.400.000 dólares 110 peda�
do dE\ �9(\�(64\ ;. , ....:.-_"".k. ,..��

'(

_'_' I,.jlitio. •.':.'....

J

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



Flül'lanópolis, 11-9-66

98.· \aas ulheres Russas
àSS

Acontec I

Por WALTER LANGE

N.o 45'1

/ Onde
.....fi� o céu? Conta um pastor, re-

sidente êrn Berlin que, certa vez, palestran
de

.

com um jovem e rico industrial daque
'la cidade, após o culto dominical, foi pe.o
mesmo perguntado "onde fica o céu". O

sacerdote, por sua vez, perguntou se êle

·estav,.' dispósto " cumprir um pedido que

1:1(' desejava lazer primeiro, Rccebend8 res

posta afirmativa, o RasCar pediu que en

chesse o seu cm;ro ele roupas. mantimentos
8 brinquedos, entregando tudo pessoalmen
te a lima família residente numa rua' nos

suburbios da capital. O jovem milionário

assim Iêz. Encontrou a casa pobre e mise

ravel. Lá despejou tudo e, ruais tarde, en

eontrando o sacerdote, lhe disse: "Reveren

do .. oumpr: a minha 'promess8. ,e lhe afirmo

que a alegria daquelas crtancas e as ·lagri
mas agradecidas daquela 'pobre viúva me

mostraram um pedaço do C�'-L:;
Cem um total de trezentos mil nasci

mentes de gêmeos .ern oíténta e cinco FUlos,
a Bulgária se encontra na estatística mun

dial em primeiro lugar. Só na pequena cio

dade ele Gomo Betowo, de 17·10,.,Qabitantes,
roram registrados 186 partos de gêmeos.
puas mutheres ,dest'3. povoação. já deram

três vêze-s a vida á gêmeos €; outras sete

.por duas vêzes. Não se descobriu até ago-
ra a razão de ser desta anormalidade.

---�-r '

\

"1\1aPlãe ... tem alguns Cf.lbelos brancos
'1?- sua cabeçá! Porque?". A mãe: "E' por

tua c:n.tsu, filhinha. Cada malô.ade que voo

�ê faz,., nasce um c'lbelo branco." A 'ga
rot�: "O_ que é que a mamãe fêz então. que I

a cabeça ela v,J;lVcí está tôda brano.l1in..ha?,

\ .

Frases: "Entêrro é coisa muito cômo,

da: a gente pod-e olh'1r as pessoas com ar.

ehatendo; elas pensam que é tristeza." (Ju
les Renal'el.) "A sociedade se compõe de

duas gran.des classes: a claqí..1fõles que têm
l'1ais refeIções que apetite e .'3. daqueles que
têm mais apetite do que refelcõ3s." (Cham

ford). - "Há na França tantos imbecis

Quan[.o mI Inglaterra. lvIas um imbecil in·

glês é simplesníente um imbecil, enquanto
um iClbecil francês é um iml)E'cil que 1'.'1-

cioeira." ',Meredith,l - "Antes de me casar

eLl tlllha seis teorias sôb�'a maneira de

e.iucal· os filhos; agol'l1.t.e:riJ1.1l �e.is filboi-: B

n'?Jlhllma teoria." (.Jobn \V. Rochester )
,

•

Qctan:io Gall, um grande e3tudLOSO ele

craneologia, examinava 'os internados " de
um hospíoío, procurando provas para a

sua teoria, disse a um enfermo que ,ae. .ba
Vil. de examinar: "Sua cabeça é boa, não

enc,or.Ll'O absolutamente nada de suspeito."
"Sim respondeu o internado." . "isto 'se dá

porque durante .<1 revolução 1.1e decapita
rum e mo puzeram uma outra cabeça,"

Uma escola ele "boas maneiras" foi
criada em Nova Iorque por �)':Ir$. Krueger
para .. cachorros), A coísa é séria mesmo.

Aos càosinhos se ensina (como ç2evem en

trar em salão, como se portar dentro de'
um auto, como abrir com elegância uma

oorta giratória, €.tc. Essa senhofa Dona

Krue.rer 1130 tém, com-certeza, Íillios" f11'3.S

uào teria encontrado outra coisa mais
útil para fazer?

Na entrhda de seu restaurante um por
tuzuês colocou a seguinte placa: Quem en

tr� nesta casa 60 e 70 a tomar Q,s n:o�sos de
Iíciosos aperitivos, L

Numa corrida de cavalos: O garõto:
"Daiê. o burro também cone'?" O pai'
"Nâo, meu' filho; o burro aposta,"

o cérobre pianista eslavo Runinsteín

::. .nvírtado, certa vez. para ,liIna festa arís

!. J�rát!ca, foi interpelado por uma menina

0.'18 ac�bav� os seus estudes de piano, se

devia dedicar-se a dar concertos ou se de

,;;� casar.' "Gostaria, maestro. que' me ou

"':':;58 para julga': devidamente ·-a.s minhas

a:')ticl3es," "Com todo o gô_st.o. Q;Iêria to-

'C81' a'guilla coisa", respondeu o gtande a,-
�

t:c,ta. Elelivamente el,'I. tocou uma peça de
oranües vôos. Ao terminar, pergunt.ou a8

�!1sign€ concertista: "O q11e l1::.l.e aconsel�1a?"
,{!'lhins1ein respondeu: "Pois bem, lninha
s'jnhora, que seja. feliz e te.1ha rr.uitos ii·

il-}0s,"

'Tocê Viu. qlleric1o? As estatísticas

Z3l11 (·ue há, dez por cento a mais de ho

l1lens loucos do qHe mulheres loucas." E'?

E qu�m é que deix.'! os hom-ens lou_cos?"

O titl:lo de "melhor sogr;t" recebeu a

a Sra. ELinor Smith de Chicago, por poder
)J"OVi'lr q;lE' só faz visitas ao :"(,11 genro, qu,,"
F:sid,' em San Francisco, de 1 em 4 anos,

_,}or o,cas�ão do seu ani,;el'sário� .na;ta}íc�o,
T':.ls ntlsc'2:u no di.'" '19 >de Feve.r�lro, data qUê
sri se repete de 4 em 4 anos.

v. sabia
queoBarico
Nacional da Lavoura eComércIo S.A.
tenl a experiência e o potencial

'

de doisbancos?
,

.
f

I,

A ·us,.:o ::0 Banco da Lf•. oura e COIT'erc o do Ee_t;do de São'Paul" _

CO-1 o Bnnco Nar. anal co Param' e Santa Catar na ar yI!1QL1-a íorm'lç<!'Q co

Banco i'laclo"'::.1 ':!a L I. ';: 0 ComérCIO S A UM Ba"co'�\":e pOSSUI a c�perle�Cla
oe 0015 9al1f:os no 'r'l'0 .. ('I 0::05 proo!eli'êS 00 comercIO. ta:ólJrn e woustrlil

eaoaz, portanto, oe D� '"'1 \O� E: ':12.0, \:�";Cll,_c' a ,,�SC" :,ctc:rU$ tlascC)� 03. !;C(lr'io"'-'Ia naCiona',

::�:;::,�:.;:;'�'�::;�: "�O,:�::','.i ;�:��: '��;:���:�E�id�:�:x:�O�;';Y:S(�:':'�" ,:'"
�,«'o. Guao.alwa.

nuo.,c,oal5. 'uoo , ,r, "; com "0·'0·"'0 ",8anco Nac,oo.,1 de (t� BANCO NACIONAL DA lAVOURA E COME'RCIO S II

�a",olura � ComerCIo S A • um Ba'lCo q le �ur9C com experiênCia ".Ré
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MOSCOU (APN-OP) ,-;-:- O

publicista. frmcês,
-

André

Choubnel publicou na revis-'

ta ·"Constellation" um arti

go, onde assinala que na

URSS 98% C::IS mulheres

passaram pelas escolas, nos

últimos "v,inte anos. SBrLlT\do
o 8 rtlcultst a 1 rancês, os rrus

sos diplomam, anualmente

três vozes mais engenheiros
elo que qualquer outro país
do mundo. Há oito anos a·

trás foi iÍ1'!ph::u'lc!o' o. ei1si
no obrigatório 9!3 oito graus
na- URSS, com que se espe

ra um índice- de '. educação
jam"iis ,rififO �'1 hisiór'a COI':

temporãnea, ccmo na C�8
qualquer outra' época ante,

ríor. \

5 Milhões de
Doutores
],-/108COU (AF�-OP) A-

tuolmente, no', centros ele

ensino superior da URSS es

turiam 3.859.000' alunos. 'E'i'
se 'número, 'no entanto, ser»

acrescido de mais 853.000 no

vos estudantes, cujas matri

CU�'1S' já' forarn processadas.
o que permitire dentro de

P011CO tempo :' formação de

5 milhões de .:!oulores DaS

diverias btivjQ�lc1.es prcrísxio
n81s.', V�le ressaltar que n

número tota \ dos est udan

tesso\'iéticcs c: m mal I ícu·

la efetiv'lDoeD't,.o registrada é

dI') 72 milhões é"te �mo, ou

seja a tBt_ça p.Ut2 6e to.da <l

população.
_,.?

,

di·

"

.
,

tVA'
\'til

C. R.AMOS S. A.
CON1FR;C10 E
AGTN'ClAS

.: :mJA CEL. PEDRO
DF.MOR,O, )...·Hl(;

A'luga-se Casa
à rua Almirante L,cunego,
157-B.

Informações pelo teL 3239.

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

Costa Vê
Auxílio
Inestimável
na lareia

(Cont. da últ. pág.)
ção da rede rodo"iaria do

Estado e a ampliação do

p.arque cneJ'2'etico, mediante

o aumento dR ílotencia ins·

taJada da Fsina de Paulo

Afonso de 3] O mil �ara 700

mil quilovates.,
Em relação i., saude ilUbli

ca, "o esforço bil,vetão de

ser maiores do que em to

dos 'os setores já no�t'.a.dos.
e .acredito que, uma associa,

ção de, meio:>: do MiniStetio

da 1 Saude com os. dos ser·

viç�. de �,die d,aS: F�r�s
Armadas., prOiddziri frutos

melsperaidameD.te, rlc8s".

[

- Você não vê que .nào pode subir nesta escada?'
- Mas eu lambem quero ser bombeiro... \

+Bern. antes você tem gue cre cer e fle'ar um homem forte.
+Forte que nem o Super-Homem?
- Nào. não precisa tanto Vocé sabe qual é 6 nosso lema'?
Musculos fortes nós podemos lazer aqui mesmo.

_

O que não podemos fazei 'são os ossos ficarem fortes.
,

Os�os .fol'tes ,.a gente so fa quando e C!'Iança.

t. na IníãnCla que se COIl trol a estrutura óssea.

/
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o sr. Carlos Lacerda, C0111 � .

a sua entrevista à revista'O"Visão", não' representa, em

absoluto, o marco zerjo da'" 1

frente ampla que pretende
\ .

congregar todos os adver-
sarios do gOVl'rDO do ma-
rechal Castelo Branco. l\Iu.i
to antes desse acontecímen
to - marcante,· sell1 duvida
nenhuma - o" eutedímen
tos já. se processavam,
abragendo a area de pnliti
cos e militares cassados, o'

M�B e os gnlPos t

.

intelec
tuaís,

Novo.t,,�ntç juntam-se �s 'vozes e o� esforços d,s
Cl�t�ri":�ns�', p�ra' s�nsi.bilizar .equêles que têm sôb;c'
si • responsabilidade, do cumprimento e execução do

\ 1,' "

Plano_,;�od�yiári� F�dél'al,em nosso Estado. Umo, ca�-
pa�h'a de 'amplos proporções, originária do 6este, Va
Ie c4o. �i� do Peix� s PI\lnalt.o Serrano, ganha hoje as

Neste ultimo, ca�ti se eu- ruas ,e os noticiários da imprensa, mobUizando a epi- '

contra, 'princ)'palmente. o "i'ao p,úblic. de 'Santa Catarina no sentido de ver re'-'
sr. Juseelino K;itbItsJheli:j", '. :

, conheCida
.. e,' atendHa, a necessidade da í:.Cínstrul"ão da, ce até, h�J'e entregue ao

,.

aba",dono admiAI,·s·l'rat. ivo· e
que, atra\'é;> ide ,!irr,a !\erie� 'ii 3' •• ,

rle cRrÍ'ls env:U(hlS '::t' iiüni� 8'-282.' Ês'�e vigar�so m�vimento já conta com � par. �uÍ'�'..6tico; �em �o ménos pos'suj� verba -esp�dfic:'!da
gos e COl'l'�lig-loiíarios; : n&s' , . . ,

dl!lt��h?s, dias,. telI); I:ec'oI���- I;i,ci.pac;ão dos meios empresariais e traba hodo e3 J�- "ue 'fermitlfl ,

levar adiante o' materialização a suo

dado 'cautela n(o 'engajamen- q�êlos' r�gi�es; prefeitos'mu.nicipais de to �os os �u-,
. o:�r.: IS!iÓ. sig .. ific� que, se ,nadia., se fizer que venhá a

to em qua'lque�' tipo d� aç�� .,i�i,p�; �u� se.'-�o benéficiados p'ela construção 'da 10- .,:�e;sf�i,lizar êss� 'setdres. dei ,'administr'a�ã(l da 'Un ã)..
qHe possa ser considel'a4.�. ,'"'' ," " .

subversiva.
. , dovio; 'côJ;li9"as.'de verl�adores; repre!ientante� par..a� por rt,úi�s altos ,ainda Q rodovia não passurá de etérea

V,:·, ,;, ,/ ':"'e��qi�� n�' Ás�'e�bléia Legislativa e no' ,Congre,Sso
. ;o"h� d'�' c;'�t'�,i�ens�� q�e o Govê;no federal,- num

t'4��ion�t� s�rn' distinç�o de origem política; me�b'rC?s. I �om�n�Ó'��:'J�o&õca inspiraç�ol 'colocou �m p;a�o in·

de �ôdas' as'·camadas soCiais, enfim, todc,s OS h�rnens feriol'.
de: bo{i. Y��'ia�e q�e cksejam o de�envoivime"to 'de .'

" '

•••·r '. \� li ,_ � '( ,"
- !�� :" J

_ � :t :

SantàfCQ'ta'rino."·C) ·Govérri.ador Ivo S,ilveira 'já mqnifes�l' :'" ;.:/�: ;" :I

t�� Jf ;'u.;�. i:�e�hita"so'ídariedade' � Cal;l1pan'ho,
.

,i,��� .

.

do�s:e. 00 justo movimento. E não fi'cóu sá ãí o Go"er�
i1' , �,.,

n�d�t..::A,(h;{:.t, oPoio pessoal, coloc�u à dispo�ição d,
Comis$õ� .r.���';;sá'Ye:1 J,�lo prosseg�imen!o da t�;y 'n�
'dic.�êo:�,4r.9io� téçn'i'cos do &'vêrno dO Estado. :: >:;�'

. ",:'" ',).'
" . , '.

,:Se;'icí:.de��ecessário lembrar importôncia' d.

BASTU10ftES

i\ adesão do sr. Carlos
Lacerda, cntretauto, deli no

vn alento a essa movimen

tação politica, c�llbora' l�lui.
tos setores oposicionistas
estejam ainda a discutir da
cunveníencía de aeeítã-Io <lfi-:O
suas fileiras, ou de aceitar
a colocação do p:r,0j:lÍn�,3
oposicionista nos termos
em que o faz o ex-líder luli.;;
llista.

<,

xxx ,.

"

A frente' dispõe, atê, d;t
uma cupuÍa que exer:�e. fll))l.
ções de cl�efia e, Go�id�r.;
ção, composta de três., elç:,
mentos que representa�: :i

,I

lideTança trabalhista, .caS-
sada (Jal1;o c' não�;.Bni61�}�
os militares cassados;' e'�
íntelectúais ·chamados, dê:
esquerda.' O� sr. �arioJl '!i�
,cerda não participa' de's��'
cupula, ncm sequer está. ne
la representado por'�ehhúii
elemento que consig� t�llh�
ligações dil'etas" I"
O representa.nte, dos iltte.

lectuai� foi despachado, cm
missão' junto a Juscelino,
numa�tentativa' de conven.
cê·lo a avançar um poucó,
em' sua posição, concordan..
do em ,assinai'/ juntamf\nte
com LaécrtI'a e Jango, o ��..iL
nifesto definidor dos obje
tivos opGsicio,;üstas.: O �j��
cunho, desse dOCllmellto ,fOi
cleovrado pe!..) sr, Cario�
Lacerda e, a esta altura, d�"
"C e8tal' sendo debatido alil-
piamente' em todos os· si:
tores da frente..

' J ,":d

(i Sl". 'C11'!{lS r�a{!el'd'l, lles:
sa sua atividade política pqi;;
campos' (jllc nn!es não' ti'i'!'
lha,:a, está "de,scobrindo ,,�,
Jw,mrlo", pelo -qtie se ,pQde
deduzir dns impressáe� �úJI
t.c�'. de);;::acl-) escapar. Enfa'
t.

I ,
'z:l. seml�rc. " f;l to ele filie
v('m Cll(lontran"(), e desco,'
lJl'indo, nQS 31'1':1;";s ",., O-;,!),

siçã'J', p�'ssoas iJ1te·i,�en.tes.
lncÍ(hs. Re"l cOHdicionamen.
to., pessmtis ou idé'as de
l1'('l''l revUl1chiócllo. Isso' e11.

tn' os rniJ;tal'c�'; i�<;f� �!,j'tl'C
os inil.'lcctllllis; isso entre 'os
l'I;pre�e'nt" nte'S

.

dos grupa�
mcntos de esqucl'dà.

�xx

Niv'·'n' t."(l'l. r'('l'nV"le"-'C Ó

J!':l.l"i,�{·ll·!,l' rni.;,t' e ç;:>n·"""" r'n_

)11fl UllHr espe�-;e rle' "e�fr�l
".(' '1 � CI' decil'l'aila 'PeTa
(l1"))ôt·ão, O c.::andirlato· (h
,'!I rr 1�'\""�1Ii �1 [n(l� ...·1)n�.�l'u�i' �f:'l�
,�" 1�'70<' p<:'"P:r"ll'''a, nara

"'ll.i t'ns sei 11 re" OpOSlClOlIis
ü'�; (n "\', Cad!';> Lace�'da eil·

�: (' el"s) nil mcclida em que
1,··" ("lIHlieõe_;;' de abJ'ir, J10

",,,, l�(lVCnH). 1,'.l!llinll'OS que
r,"" [lm::Yl1l i\ ri'democratlza·
{'fio e � ('')JTe{;,ito dt< alguns
'''''ltns da' lÍ.tn:?l 'O�ie1]taeão
g ;.1�'J"na!l1ell tlJJ que conside·
1''"111' ''"CtTO,S g'l"3',es". lVlas O

11':' "ClJl'r' i pã ')' se define,
J1(�'11 se D"de ·l�nnest.:l'p.ente.
(,<:l1el'�,r nj1!l}Q:'el' definição
-"W). ani"" de '.' (�e o'ltuhl'o.
Es(.al·á ele.'· Cl!t'10. c.in co!)..
dit;ões de J'Cl)'H!;ar: pelo Inê·

,

11')S en� park. 'o governQ

Cw.;te!ü, Rr,úlI':o,. abrindo O))·
(:Ü\'S na i", '(IS 'l':,osÍ{:ionistas"?
Ou preferir:\' f'.ustentar e re"

fereml?)' fi f),.,litiea atual!
cuirbmlo ele '(ll'O]lrio de di·
vidir as ag'uai; da politioa
nacional?

I
,

':\,

Em caSa não es,aria, para que pro
c'urar, FOram �ntã{) "alguns de arma

em punho, outros com 'nada, percOrren-
'

do as J;l.Jas, os bares, a casa .da amante
de Geraldo. 'Como não pensaram nisto
quem deu a idéia foi o menininho deScaI
·ço. "Já falei que não está aqUi. Bobagem
loga Pilra cá é que éle não viria,

.

esta-
moS brigados". Os homens entreolha
rai�l-se", o menininho falou 'tIue vira Um

vulto ',entr�r horas antes, enqUanto' veH
.

dia as frutaS na tendinha do pa!., bem,
d'efronte�' '

'Ele 'é pprigo.<:o, já matou quatro ii'

a senhora sab& sôlto ,é que não pode a'll

dar. Deixa entrar?" A n1\1lher fechou c:

porta, eSperou um pouco a é qUe os l'.'J

menS fossém embora da' calçad�. A'-

,I g\lns coch'chRvam.e appn"avam para a
porta dos fundos, se entrasSem ,por lá
qllem

.

sab", esiaria aberta. Den 1'0 de
casa, Geral,clo colocava a caheça .fina pe,

" Ül' jornai� do RIO publicam noticiário do ,Estado de, '

( la pprta'do baúhe;ro. "Os tiras já foralil
São Paulo' sôbre o "Í>ia Nacional do Gastrônomo" (era o

.

, heün, Verinha, já?' Ela acenou com a
que fattàvà) li rc:a�ai.�e q,o próJÓmo; mê1:� d.e �lttnbro nE cabeça ainda não. ' _\,," ,

capital Paulista� Participaríio das comemorações, já pl'O'
'

,.' ,
,

•

"

Á Sentado no baqUinh'ô do banhei r'),gramaidas comilõcsllle todo,o l,'aís. O certame é promovido' '- .

Geraldo, brincavR C"'11 a 0scnVa ,d2 d""1
:peja A�so,Çiação dos 'Gas'kônomos do Estado �e' São Paulo., tes no cOJ1'nho p1ê;s1;CO. COIOC::tVR 6'7,!1;.\
e um dos momentos Jpais illteressa,ntes sel'á o .da APRE·

no copo, a.é a '�lf:'tade" c1e1.rél.)118'!'a i(.)(1.j
. SE�TAÇAO· DO CATARINENSE QUE ALMOÇA ·"FACIL· dentro

\

e mex'a COD) a pScova. 'Pode
i\-lENTE':' 25 metros de salsicl�as e bebe 25 lit!·os, de éll.Olle. S2iJ';. mas não faça barulho.' os homens

Espera·sel diz o jorna! �'O GLOBO" de 7 uu 'c.ol'l'cn(.e -_ já für�J1�,' Fechou fl.S cOrtinas •.'la co.�jl-
sab' .,

l') I C 1a S') t
. que o eatarinense' BIDEHl\1ANN, fac.a unaa óti.nnt tlun'a n�. 'L' q'l!:>'l'''.O. fOI' fechar a da' L.rent '.e-se que o llla ec 110·: os, e >va ('''l rcs ;:!- _.[J" c' '", "l J. '

tiClr' ·s I' ,1.,.5." e"'·:14. "'>'('0)' n' '�rl �Yl.S;�;;.') t3_rj.,. CO,In G�l)ré�e'-.paulista, que por várias V'�es já. devorou Um ainda' pode ,'er pela fresj·a, o n'1en-in1,'J'
cc: i'� Ê,u.:; '1�50 �l"n",l:rl, el·',� o c,r'''''''ly101:''l. ,:,],?'câo n,) ,porco_llltelro., . .

.

. _

lla .l!euda, f'scalizando conl arguias )

Can 9Th�",<:< l1'a" cJ(l 111'( s' d,�,,1'te Cas' pIo Brpnco . a'Ie ,Nao ha dtlvda ·que va� ser uma competlça,o, de.. e'"
( lh,..,s 0, ca�a. \QUE'l1l .di.ria. o n1enjl]O ,d."�

1·,,: .... pr� S1',"'. :,"ãcS ,) �li"n)",,,:t\,'l �,,�'j;co (ln. 'Re"'Qlbc5o.. (lller. O Jornal de onde,til'amos a notícia, nã� diz a cidad,e.
.

olhos puxad'os. sarda no' n8l":Z. ,AlJti!?,a-'
'\r11':; 'ria 8,;])(1 ..,1 0"('- (1':'']'18 doN ��J�'i�0 �r:dc'l'á at"DiI2l: p.e, nossO Estado onde o comilão nasc,eu, mas, pelo nome 'e '. noçi"!1'r,>,' pntes de spr prêso, Geraldo C�l�l
PJ" """"-'f� à n=�;v:�cl' cé'Gã,.., (l� i\J'ic 'a'; ,.' � '" ;"V01"1. Essa; •

pelos ,'int�, � cÍIWo litl'oS que hebe (nat�lraJmente seill .f,azer prava fru <1S na ,tent�
.

e saboreava-as
s-",o'llnrl�i 110�t2-V(l".:e" Pl't0ri7'8,'1n8. ,'<"1 .:,,' r'.:s'�()stro '" a :�- carêta), d�ve, ter deh::ado o umbigo lá pelo? Vale do Ftajaí. �om a amant'e. Corno .Se chamaria me;::

g;rrh'c13" (me iEiso at:!:'l1'ecR, 'Ce.,ro contnl'jo. lavará a:<; , 'O.que',�os vale é que Bidetmann não anda por aqui, se- po·o. o p1�l1in6 dp sarda' no l1àriz: 'CODo,)
mãos ql�anto ao g�ver'no a inst�'ar:sg a. 17 de março. nã-o; Com � �scassês de carne que existe, ele deh:al'ia oS- a· é o nom.;e dêle, Verinha?" Aíei.ou os

ço�gues pelados!'- ,pratos na mesa, P'35S0U a m80 11a toalha
Vá eo�ie:r e ueber.lI,sslln. para Cah:a, Pl·égos." P"l"3 lin1])ar o c;pim qUe caia do te",\:

- ,O campeão. de S�o Paulo é o respeitá,:el comilão sr .

.'
'E' Toninha, bem, Toninha 'não sei de

Dircêp Diltti, q�e pof sua ,vês deve ser m�l ital,ial1o .de,... , quê.'.o àma11te cuspiu. "Toninho da pes
bom �stômago .� quê tuda fará, para que os participantes d� . :té. sardento ,por que é que �ogo, na In:
bró{lio cOmam sem p�.rar durante cinco ou scis ·horas sem

. nha ,i;(l� é (lU� êle tem que 'se metel'')',
para.r. '

) Vera trouxe a sopa e serviu os pra
Patec� que d'epoir.., désta notícia, a gente enfaf\ado, faz tas. 'Fale baixo, hem, éle pode 01.1V:1' e

pónto ,final sôhre I) caso.
. .

,chamar a polícia. A' noite êle Sai dali e
,) ,

.: ,�, .,. /
,...
.....

'

ESTADO,
" lUIS ANTIGO DIUIO DE SAll�Â .CATABIIIA,.�,

�..;._,,� "'" �,...._".", ••�I �

os distâncias e a�r-aindo �s ' i:
, ,

.

I·

Tnó. lO (OE) Revelou-si' hoji' Cl'!(' as mJií2.-
! res da· clUlll,ada "jQ'VP111 oficialidade", qu� ai)óian� o,�

'em'ivan1ente �. candidaturiji Cosia e S'�va, vêm desde
a sei1':)na paSc:fllq exe:r;.cendo pr;:;ssãó sobre o mar.}

Ch,:l:, '1'8:ra q'Je faça "pl'onunc;'é!:men os claros" e.Jbre
as p::'(�·h\�r'p.s do D2ís, Ad'anta-S? ai:'da êlue é deSé!jo
d.c!s�s ,:;;"!ifÜJ]"A<\ q�J0 o c"nd'c]ato dR A n-r;NA se sib'u�
nU1�'a f<J_:'X? distinta elo Q'overno' C:,-ste)o Bl'aI1C0' e .::"�

e1etna clal'a);l'''nte s"bre�a 1)�li1ic" r'2ol1om'co-finail-

eel{ra, a polit�ca externa e a defesa 30 en'pres3riac[,)
n"c�ónal. ./ ,

V.�";:l reivindicação foi Jei ::1 há mR''1 de do;s rn'.:

S -

5, I,,,"'ne'o os coronéis da:' "ala llÚlca" do . exerci' o
,,',.; "['J'�n� o l''''Jl'echal C�sta e S1lva� pata· revelàI' ;a0
...

'

:SL"p ,1" r .. · " .. " nU", b:l'via Uma 'inqUietaÇão
r":�'211�� no qt'npo c1i0nte do qUe consideravani sub
n�j_,,�iio de suas, POS'C;Õ2S aO sistema' Castelo Branco.
,r',"'" ' �,"",' (,'si"o e'o l�"ê"ci,·,l C c'i'" (' S�l\,a en'1 na-o, _.) •

,
' r:1_ "_' ::l
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LACERDA,
(

Nas circulas politicas. onde l:l 1)os:ção da 0fjcial;�
o c1'lce jó?�m' j� é conhec:�1a, ::dl"it;a�sp ". influencia
do sr. Carlos Lacerda, clUe 11('8· ,,�"s recpntpQ 111"('n;,lrl-1
cian1�ntos tem �ec'l-atnado do can<lida:o dq ARENA a

c1iVl'l�ílÇão de sUas pl'oprias idéias 'sobre os' prohlemas
brasi1etros,

.' I

, ..
,\-'\

'II."
. "

( f
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O COMPROMISSO DE CELSO
.

,

.)

'Para o retôvno, é altamente
grato saber que a Federação das
Indústrias de Santa Catarina ele
geu novamente o sr. Celso Ra
mos como seu presidente. Aliás,
o ex-yo_verriador, meS1]10 duran
te o tempo em flUe ocupou :i

Chefia do Executivo ca.ar nense,
nUnca se desligou inteiramente
daquela entid,)le, acon-pauhando
de perto e· C)!1l intcrôsse 08 trn
balhos ''';I1E' al" "". '. o"""t.. ·"lv � ,

s'ob 2. ó'"ima oriéntacào do
Guilherme Hcnaux. "Fni' 'a·ntb",
das D1::Jis gral'u" e e('1;ric"nte�'
ati.ude do Sr, Guilb_-r"", 1:?"n�
em lider=r o 1"OV'·'11('1)(0 "'11,,', '.

sarial que l'econd,'z;u fl P·n"",
dêricia da F.J.KS:C. o ex-Gover
nadar Celso Ramos. Amigo dês
te há vários anos, soube o indus
trial brusqueÍ1sle demonstr'al" 'l

, "I I ;/ �

apreco e à confianca que clevot'::1
aO sr. Ce1s(,) R0"")OS 'CO�J1 ôYSP .n'.-,c..�
tr. ri, .... "l"""'f''")n.h{:lc�''''''''llt - _IJf.n��blrA-
sé, também, Que foi das rn'sos do
ex-Gcvorria» :, ,.."jRr'r.pnSp nll·-,

recpbeu a PrçQic1pncia cl8 F'c'c]�-
.
r"GÉt() das I;lc1ústt"él� 0l1pnr1o,' fi"l
1960, '(i Y'lour• (']('q"ra ao"êl", q',n
irià rE:a�i7ar a 11l;:>i,..,r nbrR admi
rlüsr.ra iva ele S::mta Catarina.

I'

)-

q",exas que o trabalho' incessante.dos catarinenses sou-
"

' r

be pr.oduzir.·
•

',Se, por um lado, tôda SQ�t:a c.atarina ;abê o

quãQ necessária se �orna' a l'dci;n�WÜçMMtlb�rBR!Jz!82 ;péJ'�iil
o seu' desenvolvimento, há setores' da admin:straçãl.l

. federal que ainda não compreenderem essa verdude.

Tcnito ás!.i,," que,a "estrada d� infegraçãu" fohret:r.i
da do pi/afio prioritário' do Govê��·o Fe4eral e permailC-
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� ,Ç�,,"is�ãQ enc,ar-regadCli da propagação 'do mo�

y,imentc;Ja inidõ", oS,contactos tQm os, órgõos fede,;
, '....

•

'\:. I�'

"is:. ,c!meç,�4o pelà Superintendência da Fronteira,
'Su�,�e, org�"ismo destinado a promover a melho-

\. ri��IiI'-s ��"C!lit.:õell $ódai's dessa re;iÓó rIo País, �a par·
/

.

I
' �.: .:�..

- �� ',� .. f ' •

tê �1'o.t,iYo':à s�úde pública, energia elé�fica, educo_f;ão
é ró.aÓvlas. Par. a semóna, a"Comissão estoirá no GU'l'

. '\ -,"

naba,rqi qua_nda soli�it�rá a�di�ncias. no ,Minisfério da

yia'��o .e· Ob;:�s Públka�' no Ministério ,!I()c; Or-Il i '-
'

�o'!' R�g;'onóis . e� no DéQortamento· Nacionai' de Estro

d'�s; d�� ·R�::i�e�,. Seria-Também Qconse!há�el lev.ar o

�rCi'bl�m�'· ó�;,Min,stro do Planejamento, que é que�
'o) �

I ,-' '-, '
_ ,

adm,i,nistra' ci, distribuição d.as verb�s , pafa aplicação
'e;" reat'i%�cõE!$" do Govérn� Federai em todo o Pais.
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i;1.u:'sejam fell7.es"Qs\s�nhores membros" 5.10 Co."is1>50
..

' ... \,

, 0::') " 19GO, l'pallz.ar a tar2ia
rr;"1: C'

•

r- nnr�2p1"'" na Bd" "'Tn _ I

cão' da '�'llt'dade, qUe foi' a sua
;'st]'Uf'1l1;2C�() e 0r<?·���"vaGão. cu�

iC\s rpflpxos consD.C!radores' inci-
deD1 hoie sôbre o pr�stíe:io que\

�.

desfr\[ a ('Dr]'" as c-"n':"ôr;pr0" rl,

t�-ln r, P ,iS () j'r.-,1''1:1,0 -.,'a]; i"' ..

ciado (:'v(" J10 ST". (;nilherr'"\pr Bp ..

nól'JX 'um continuador ')"l"C'pre-
I

en�ível que, com descortín;o e

segurança, 'levoU: a entidade a

acompanh$'r 'õ desenvolvinlemo
ecón�Jpico\"ocjal, de 'Sapta Cata
r;n') regis'Taclo no. perÍl"ldo J 961-
19�G·

. \

/, CO'" a V(:lJta do ",r, Cr>:So [?a
l�'''S à Pl'�s;?ência �b F,c]p.rqc:'()
ela" 'nc1úsif3.<;. o' trélb3lho .,,!i ;'-1;
c' :-,-1" 0)1' Ul;i2 ",s a l'á pro"s"9:cl' n -

I

1
'

(U�. 0":"'�O s T"".n.,.· ....... r'l'�'" a...,c '\.

.li - dr �.�( riV')"V:'---r ntn A�r r-r."a b·' "_,
r: ("'·?_vrrdl' ..p(rr.-..-!"lpcn .....� vi'\-a::: �lS

p!'1hvras �f) px-Gov�rna:L)r, nns

últin10s 1l,,,Sse elo seu
.. mli.ndato,'

d;z.endo <,!ue seu cOn,promisS;)
'con1 Sélnta CaWr:n�4 '.1ão t·�rn,j;,·l,
1";3 pr, ...1' .... �1 �1··� :.fI\}- '1':> r'1�) c� ....
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SARDENTO, O TElVIIVEL
VINGADOR

.

,
"

. heitOl; medeiros

\,
\

�

i.

:'\ ,

OSVALDO. MELO'
,

4

\ ,

UiVf CAT'\RINENSE OVE ALl\'IQÇI\. FACILMENTE ;�5 ME
TROS DE SALSICHAS' E BEBE 'VI'NTE E CINCQ LITROS

DE CHOPE

, ,

:i /
,.

') .

I

rente ano. E isso é cedo, Está
continuando e há ele coutínuar

f
com os instrumentos que os ca

; ari..nenSes lhe oferecerem para' a
Juta há muito iniciada.

BENDER PERDE ,
.

I

I

O Tribunal Regional E1eitL)
ral negou provimento ao recur

so de imJ?�gnação" apresentado
pelo sr. Nilson Bender, cOnti'a l'l.
decisão do Gabinete Executivo
estadual da ARENA que aumen ..

\ tau '0 número de' membros rlo
Gabinete municipal de .Ioinvl' '. ,\-.

Rebelou-se o' pr-dei o j .invi 1211-
SE' r> .ex.....1[rhcr poli ico 'ela dE's;\p,o ..

recída UDN com o tato de '-:

criação de mais 14 va'5élS no ór
gào munierral �2 i19:remiação D"'l'

�lJitil' o ingresso �.� sete m�m
bras da corrent� ex-udenista
leal ao senador Iriheu Bornhau
Sen Da direÇão partidária .. As ° il_

tras sete foram de'itinadas a

membros do antigo P.:;m.
,

,
\ '

JOAQUIM VEM TERÇA
"

..--

O deputado Joaquim Ramr-s :

eS' á, sendo esperado na nr óxma
:êl'Ga-feira ém' FI3rianóp()li�.;

"

A9ui, participará, dos contac':+,
pOlíticos qUe se desenvolvem n;;\
área estadual d.a :!ARENA, visan
do àS candidaturas para aS ele �

,Gõés parlamentares de IS rts D "

vembro. I

n r1fDurado Ivi') l\![0lílten ''11:'1.

q'J8 também é candidato :à r�
'el�iç8'·0, vem in"ensifical1l.:b aS
sUas a.iviclades políticas, e ta;m
b�ém administrativas ]'unto à 1'2-!

, , j
" g:ão qUf l'::>nrespnt;) D0 Leg'sla-
tivo' estadual. Ainda 1'ecPl1teme'1-

\
'

1 d'"t� Vi�l !'ea i:t:a a uma velha as-!plfaçao da pppulação do Ribei
rão ,da· Ilha qUe, graças aoS Seu., .

.

esforços, conse�uiu qUe lá cheftuS
se ? enefg:f", elétrica, P8.n=t US'�l"
tlrr' l)l)l'" lu0.'ar�'�J'n"'urp. d'J;'i8.�'T'l�S
que "1vo trabaJl�,a e�l1 silênc!o"

INQUIETAÇÃO "
I

, ,,"

RE''p-r('�,'al)2o das 'emnorad ,1',

(Plr"'J ll;=lQ"nll r:-.1Y"l Sanf� C:::tlO:'1r7D8 f:'

r'i"llcl!'a'!"}-rl';-' 0rn F!lnrianóD0-.

, . "

,lis, o sr. Jrinpu BOrnh'3l.'s,',n ;:\fjl'� .

�lra em Brasília ·ter encontra:]o o'
..... a''Y'biente .!_)olfiico na Capi.tal Fe

deral por, demais i.nquieto, co n

'Visíveis m2nifesticões' de inde
pendência de �enad.oI'es> e der:],;,
�-R0(-"S

'

•

7'

en .ão tu pod�s ir; já, falei com o maGo

que vai te levar para à' outra' cidade; I.
'

lá ê1es não' t� pegam.' O céu copl;'ia-Se
'iJ.

de estrêlas e o sardento continuava lá,
mlnguadinho a trémer de frio, fiScali
zando. Geru\:lo quiS sair, Vera falou que·
era cedo, achava 1nelhor esperar Um"

pouco', Elq batia com as Unhas compl'i-
.

das na cinzeiro e ,com a outra 'segurava
o cigáI'ro,. "Para, mulher, barulhinhO',
chato êsse. teu, pie, pac, pie pa-lQ a gên-�'
te aqui nervoso e tu aí COn1 êsse\ (roca."

Esp'aram 110van}ente pela henfe, ;1ão·,.,,�.
·'ái.:1iantava, o' sardento jamais Salna ,ue
lá" ficaria \Telho sentado ali a,té monef.

Quem· di-ria qUe GeraldO chegasse um,

dla a temer tanto o ra,quiti.cO meni'n'inno
das frutas; éle que era' for e. Se lerl:1bra'.
va ,com gr�ndés sau.dá,des 'd'o dia em qÚe'
fOi coníprar lima e 'não recebeu o troco.

'

Acertou- meia dúzi� de 'cas�udos'no càn
gote do 'l�l:eninO: ,'COl{iO eho,tou! Ah, na

certa seria a vingança, a· tem�vel e cruel
vingança do Sardento, o .temí�el vinga-'
dor.

- "

Não haveria- -de' deScansal"'enquanto .

não se desforrasse déle. Ai, que' crud
"deS-íii:l'o. QUe faria,' erit-ão?i Fedir 11e�cü1

. !pas? Pedir de;;culpas àquele piaz.inho
de nadf!. q ue nem falar sab' a? Se rebai

.

xar à ê"se' !)ontà. Nã,o, nUnca. ,(i:Jam\ais... �
"

[ar'a aOlü1o' I tinha amo-r 'l)1'ópric.' "
,

, \
• _y

,-

.

'
í ,

/\ hóra, tel'iá.' de ser aqLi-e'l'a;' .'já 'p'ls '.

s"va de '111e';a noite e o outro 11or1]em "o

ll10ute eSperaria at,é a ,uu1a; s:enão' fosse
i=[ue se dana�se .. BeijoU den;lOxadamente
� amante, levantoü o peito e .'étbrru. a

p;)fta. ,O mel.línho espi.ava acoc;or:'-'Jo 'la

ienda, só os 'olhos },le fora, Geraldo pisa
va leve e quando pôs a TPão no no.rtão
para abrir o l1wnino ah'riu berraria. '6

vi, .tá lá o bandi�lo que matô quatro!
Ô vi, j,u1o pela'mãe'. Geraldo VOl'.04 às
pressas para dentro" d,e càsa, trancOll-se,'
no 'banheiro. A polícia c'hxgava, uns, .

,

....

de,z mal-encarados carregavam o fugiti
\Tr) nela braço, t(.]o a�11arrado. AnteS ·.l�
pntf"l' na camionete, ainda viu o det,=s
"6vp! 'meninho sarden.o à lhe l)iost�"ar i!

líno'ua e a bater coni Os dedos jndicado�
r·: s Um no outro, 'em -deboche, Na frent,0. ,

do carro, doiS policiais. abriam cq""';.uh')
('1)1.re a multidão. Uma forte sirene 7.'.t

n!n n�s ouv,idos de, todos, 'até CllU2 .0 au_'
to c1efiupel"ecesse na pl'óxi 111,,1 CUrVq. r

, )
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Iscritof'es·,de ,. .: .. �.�'.J:, �." QUARTOS � AlUGAirSei . .

Par'3. moças e rapazes exp casa de fatrúlia fxo �ntro.
Tratar li rua hI1pe Schrhkit, 96

"

;. .

Radar na Sociedade �

.

< . .,; , ';,' . J\�,.'-:;I

LAZAUO BA,RTÇ>LO,MEU

A SRA. Jair, Simão da Silva - Di
retora da Casa dos professores de San' a
Catarina, com a colaboração do Clube

. das Soroptimistas, fazendo campanha
·.para adquirir fundos. Programou no Te
atro "Alvaro de Carvalho', próximos

� dias' 17 .e 18, duas apresentações çOm o

'conjunto 'Fronteira da Querência', qUe
fai"á. demonstrações do· Folclore Gaúc110
ca.arinense. Fazem parte mais de vinte
e cinco figuras, procedentes da cidade
de 'Concórdía. O ingresso custará dois

. mil cruzeiros , cuja :renda será em be
nefício da casa dos Professeres.. que é
uma entidade particular, qUe' hospedaquina da Rua Alvaro de Carvalho -- Ca· Sertviço Em Casa (B,ico) profeSSores aposentados ou jubilados es

sa antiga com 4 quatos - 2 salas e de
.

,..
. . túduais e municipais. Atualmente es'ão

mais . dependências - Nos fUlU!OS dois i

hospedados onze' professores, dos quaisquartos para empregados e pequena área Para quem tiver aparelho dé televisão em casa. O serviço. é� cinco 'São. aposentados e .seis a' título
- Recém pintadr•. APENAS -- 0r$ para ver televísãoe anotar os �núneios, rua sim, dia 'não,

'precário para colaborar na, manu�ençâo
18.;;00.000 na própria residêl,CJ�. Quem tiver a�'1rêlhó de rádio comum

da casa:
e também,

....

de piL'}li' .pcder� faze,r o meSmo serviço em r�-
rlio .. Carta's esClarecel�do !iS. �mis�ras de tát.:.tio e televisão
que são ouvidas p.essa cidade, parl'l 3; CAIXA ,POSTAL - 221
- SAO PAULO.

'

Cinco Continentes

Exaltam Shó{ojov.
MOSCQU (APN-OP) - A

editora "Pravda" .putnícou
grande livro dedicado a Mi

jail Shólojov, prêmio NóbeI
de literatura com sua nove

la. "O Don Silencioso". Os
.

autores da obra são sessen

ta escritores do cinco' conti

nentes, entre êsses
,

Char
.les Snow e Pamela Johnson

-,

(Iriglaterr.a) , Anna Seghers
(RDA), Marti Larni (Finlân
dia) e Frank Hardy (Austrá
lia), oue' falam da sxcepcío
nal qualidade do 'escrrtor
soviético.

'\

Grande e tradícíonal tábríca de tintas em pó de São

Paulo, procura representante pa;tà Flor1án.6pOUs e Bul de
Santa Catarina, que tenha re�açóes de amizade com fregue
zia do ramo. Cartas com mrormações detalhadas sobre ou

tras representa.ções e ativj.�'1des' anteriores exercidas. Gran

de oportunidade pata: pessoa realmente quallítcada, Cartas
para Caíxa Postal 19066 - São Paulo.

1

Para o estado de Minas Gerais. Ediçôes Escolares DE-
SENHOCOP LTDA., precisa. Pessoa altamente capacitada
e com experiêncis. anterior comprovada no ramo. Só trato

pessoal. Rua 13 c1 MalO, 163, Bela Vista - são Paulo - Fo
ne 35·5782.

Sala ,7

AVENIDA HERCIUO·LpZ 186 -- Casa d.e
.

Alvenaria - Construção êsn,.letadra - 3 sa
las - 3 qua�tos e dtm1-ais 4Í�ndências .:..,.

Preço ÍJase Cr$ 30.000.1)00 .

. \

ESTREITO - RUA OU-VO BlLAC 221 :
Terreno de 10 x 50 mts ..,.., Uma casa de aI·

venaria €, mais tres {3) casas de madeiJ:a
- Com àgua luz e esgoto ':- Apenas Cr$
'12.000.0Ui)

PANTANAL - TRIND�E -,Casa de tru1.

JeiJ.'a -- Pintada a ól'eo -:- c,om.� quartos
e demais 'dependências ...... erS" 3:.500.üoQ •

PONTO COMERCIAL - RÚÀ CONSE·
LHEIRO MAFRA ESQUINA DE, ALVARO
DE CARVALHO - 'Casarão antigo
Frente para trêis -ruas -:- Preço C�$ ..

'W.OOO.Ol}O

CAPOEIRAS - RUA WALDEMAR OURI·.
QUI�S -179 - l?rente de p�ni -' Casa de
madeil.'!l· CJm cozinha e bal1heiro, de aI·
venaria - terreno de 10 x 60 me.tros DE

SOCUPADA :_'Aceita troca vor �. pIe.
KUP - Preço Cr$ 7.000.000 .

. FINO SOBRADO :_ ÓTIMA OYORTUNI.
DADE - RUA ANGELINA - _:;ERPEN.
l.nCUiJAR A RUA VEl�EADOR BATI�TA
PbliElHA - ES'fR.EI'l'O _. amplo teue·

.

nu - l'erreo com varaIlda·l;lall-Sala ....

(25m.2) -- 3
. quaJ."tÕs - .H<i,r.t�1ciro compre·

to - Cozúlua (15m2) CoP:'� 114Ín2) - Des- I

.pen;"a - '1.0' andar com:' 2 ,qui;ir.tos· eHor·
m�s - Biblioteca (3On,l2l':"'-: H.all e 111a
ravilboso terraço - A'r� «te. construção
350m2 - Preco a comb4târ' cr$ 30.;0,00.000J'

.'.i'· .

ESTREI'l:O - RU�\. .JOSÉ tANDIDo ·nA
SILVA - Terreno de: 10 x 20 metros �
OBRA EM ANDM:LENTO .;._ FUndação pa
ra 2 pavimentos 6T1MÀ·. OOORTDNIDA·

,

.

,"
:

DE - (',1'$ 10.000:.000

RUA ANITA GARI.BALDi 33' - CENTRO
- CASA DE alVenaria ...... LÓCALIZAÇAO ..
EXCELENTE -. DE'SOCUPAçAO iME
DIATA - RESID:f!:NClA. DE ALTO GA·
BARITO' - ACEITÀ TRoéÀ' POR �AR,
TAMENTO - Preço baSe para negócio'
Cr$ 50.000.000

RuA ALVES DE BRITO 21) - CENrRO
FINO PALACETE TERRENO COM A'REA
DE 844,95m2' ISOLADA D.E TODos., OS
LADOS '- VAGA _ ZONA RESIDEN�
CIAIj POR EXCELt_NCIA .--- AREA DE

CONSTRUÇAO:' APiwx. 3Olhn2 ..,.. Preço
Cr$ 54.000.000 ClFac. a rombinar.

C'\SARAO NO CENTrtO - DESOCUPA·
DA - Na Rua Tenente Silveira 76 - Es-'

Fone" 3450

TERRENOS
OPORTUNIDADE - SERRARIA - Terre·

no c!área de 30.000m2 - Próximo da Es·

tmtl� FC'.leral Apenas Cr$ 7.000.000 -c
a combinar.

BARREIROS VILA DUQUE DE CA·

XIAS - Três lotes, medil'ldo cada. llAO x

30 metros - Preço parl;l os 3 apenas
Cr$ 600.000

TERRENfJ PRÓPRIO PARA LOTEAMEN·
')'0 - PRAtA DE CANASVIElRAS à·

rea d.� �8.000m2 Preço a comhinar CrS
30.000.000.

'

.
,

TRINDADE - BAIRRO DO FUTURO -

Lotes rom preçr;; 31 parti.t· de Cr$
.

600.000
- 'P�'óximo à Es.cola de Oficiais da Polícia

Militar.

JARDIM ATLANTICO ""';'1 Lute 11.0 24

medindó 15, x 27 mts - Apenas Cr$
:tOOO.Ooo

RIBEIRi\O DA ILHA -. Dois (2). lotes
COJIl a áJ'ea de 513,351112 - Apenas 1.000.000
em 19 pagamentos.

/
CAPOEIRAS - RUA WALDEMAR OURI·

QiJES E RUA OLEGÁRIO SILVA RAMO�
BAIRRO SAO JOAO) Lotes em condiçõeS
'�' Cr$ 1.350.00,0 com runa entrada e. saldo
em 10 �eses.'"

, RUA DÉLMINDA SILVEIRA - TRINDA·
DE - iUA NOVA) Lote com área de
339,00m2 - P01' Cr$ 1.600.000

BAJ..NEARIO - ESTREITO - RUl1 VE

.READOR BATISTA PEREIRá - CPROXI. I

MO DA WYLLIS) '- Lotes. de 13 x 26 me·

tros - Cr$ 3.000.000 I,lada.

RUA MA.JOR COSTA - (SERVIDÃO')
Lote de terreno em forma tf;a.ngulal' por;
apenas Cr$ 2.000.000.

"
.

'1
APARTAMENTOS CHACARA DO
ElSPANHA - CENTRO - 3 óTIMOS
APARTAMENTOS - A RUA BRI
GADEIRO SILVA PAES - COM 4
amplos quartoS' - Sala -\- Capa e �osi
ilhá (separados) - quarto e banheiro
de empregada - área com tanqUe
Banheiro Social - Entradà de serviÇo.
índependente - ApenaS 2 por andar -
Preço: Cr$ 22.000.000, cada, em até 18
meses.

Todo brasU�il o ;re�idei1te. no municípiO dê Florian6polis
e pertencent� à c13sse de 1948 ou anterior, ainda em.débito
!Com' o serviço Militàr qeve�á, apresentar-se no petiOdo' de'
25 de novembro a 10 de dez�bro- dó: ciírtente ano, à C0-
missão �e Seleçã6 IV> 14.0 Ba.t\lllhão' de Caçadc:i:es, pata se�
mspecionado de saúde.

. .

OBSERVAÇÁp:
;
- 'Í'cq:os' OS· conv�cados' deverão 8e

apresentar.cóm sua ,cart.;}.ira.profis�ioÍUd ou cie c,stup,ante, .. SEXTA-feira,' na Facufd�de ,de 0-
se fôr o cas() e, o�rigatbriStPente� com lo Cehificado 4e 'A- don.tologia; dirtgida pelo Dr. Samuel
(listamen'�o Milll:f3;r�" :.' ';".' Fonseca, 'encerrou-Se o Curso Materiais

(Divtilgação do; Serviço ,de· Relações Públicas,:' da lS.a' . Restauràf.::l�res' em. Clíni�a, que foi IrÓ-
CS!"1).·

," , '
.

nistrado'pelos professoreS Francisco De
.

gni 'e DiQracY Fonterrada, ambos da
Fáculda.de de Ctiontologia de São. Pau-
lo.·�

.

I

·AVlsO' /

A Irmandade de Nossa Senhora do Parto comunícâ aos

Fiéis em geral que o SantoSacríffcio da Missa em sua. Igre-.,
,

.

• • ) 1

ja sita aRua .Conselheiro Mafra n.o 1-72, passará a ser sele-
brada às. lO horas. .: ..

Guarinp Todesco - Mor4<>mo 40' C;u1to
.. )

, I

. Icnvlte
'{ '.' ".;

'P�ra ···Missa
).. .'

Assessores, cnefes de serviços, chefes de Secções e fun-
cionários (10 16.0 DRF, con�idam parentes € amigos, para
assistirem à Missa que mandarão rezar dia lH)'·66, às 7
hs. na Catedral Métropolrcana em intenção da alma de dona

LEONO!,- MARQUES' DE SOUZA

Dígníssima Genitora do sr. dr. Hi1:deõrarido Marques dé
Souza, Engenheíre-Chefe do 16.0 Distrito ROcloviário Fede..

ral, falecida na Capi.tt';-!· Guanabarína.
Por êste ato .de fé cristã, agradecemos vossa comparên

cia.

Floríanópolís.. 9 de setembro de 1.966 .

_-'---_.'._- -�...,....-----

Servico M.fIitar Cidadãós da, Classe
de 1948 'e. A�teriores:� Apf'ese:nfaç�o,

"
I

. \ ,

--------.------�-�---'

!"t. ,,'" '?1l. -:,-<1.•.::,.�-4 �� ,"; � o.: �.. ...
•

.JtoprietáriÕ' dQ JARDIM An.ANTICO .,
'

.'
.

Bairro eril i"rà'pcb pr'Ogtesso e �al�i1zação bon"tánte pe
10 seu triIçado d� urbaíl·izaç� modema é'. fácU' acesso qe

�lla.s\.rua�. . .. ,'. .' ,.... _. " .e .'
'
•.

Abundllntes construçõe$ qqe surgirao em mUlto brey�
l ANOS 'DE PRAZO SEM JUROS em suaves pa;giUnen.

., ,'., - ,

",,,,, tuensais" .;. ,

,Infonnações e vendfts: com Benjamim Averbuck. Rua
renente Silveira, n'.o 16 (es�� Trajarin. Fone 3917;)

INDUSTRIAS catarínerises, repre
sentadas- pelos sell.s diretores proprietá
Jjos, serão' homenageadas com 'jantá.
festivo, próxímo dia trinta, no Querên-
cia pa-lace.

.
.

-.x x x x-

NO "Â.merican:"Bar' o Sr. e Sra.
.'''' " ,

Dr. Fulvia Vieira, o; Sr. e Sra. Dr. NOr-
beyco Brand' o Sr.,� Sra. Dr. Carlos Edu
ardo ,orle, o 'caS<).l ,*erne� e o casal Ga1-
dino Lenz i reuniram-se comemorando

·
'Niver" do' Cronista Zoo Machado. Nei
de Maria, organizou.

-x X x x-

EM nova' fàse cirCUlando o Jornal
"da Sociedade;' Radar Da Sociedade -
com dezesseis páginas,' ilustradas cOm

mais de sesS$lfu fqtds.

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

!-as
dia

FUI iformado de que o Ca1{asviei
Country Clube, será inaugurado. no
dezito de dezembro próximo.

,E POR falar em indústrias, .

Q iSr.
Celso'Ramos, foi eleito Presidente ela
;F.Í.E.S.C. Vices: Dr; Júlio ZadrozIlf e

Sr. -Ad.emar Garcia. 'Secretário �".$r:.
José -Elias e Tesoureiro' - Dr. Nil'foni,

,F�t.· \ �"
,

-x X x x-

-x,x x x-

ESTA funcionando o boliche "Bem
bolado".

-r- x x x. x-

._ x X·" x. x..-

ESTEVE na 'Ilhacap", seguindo oTI
tem para Parto Alegre, o conl1ecdo e
destacado ator e !1ror1utor - Hona1do
LUpO PFS·I.'pn'e do Sind;cato Na·cion,ü
da Industria dQ Cinema. Nomeou o "

Dr. Walter Boprê, Delegado ·do referido'
Sindicato em Santa\Catarina. Na noi',�
de, Sexta-feira, no 'American Bar', do
Querênóa Palace,' cantou,' uma canç,ão
do filme 'Chico Valente', qUe está prq
dUzind6. Sardá e Jairo, no piano e ba
teria, conhecem a bOnita melodia em i"it
mO de Yê-yê-yê:

- x· x x· X.-

NA -Rádio GUarUjá,' hoje, às 13,35
hs. Radar na �oci�dacle, COIn êste C91u-lni:sta .

FALANDO' em boliche, o 'Bolishow
será inaugurado no próxmio dia 24.

-x x x x-

".}
· I, ElVI San Salvador, a 'menina mo-

·'··ça Lavze Moura Limá, dia sete, come

:',111:0rOU quinze anos. E' fill;la do casal Dr.
.... Milton Moura Lima "I'alita}. Ele, naque

·
ia ciq,ade. esL4 cumprindo' \Im cOntrato '

com a Assocüição. Mundial de Saúde.

x-

,,'

ESTEVE na 'Dhacap', o Sr. Carl.
H. Buchle: PreSidente da Associaçi1o
':'Comel'c'a1 e In�lustrial de Blumenau Al

·
moÇou com a ·Sr. Heitor' Lima, no. Que-

,.' rêl1cia Palàce. i

.

(; 'x x
..

x x--
• 1- ..

I

DIA ,cinco de novembrO no Lira T�
C., Baile das Orquídeas - desfile das
debutantes catarinenses de 1966.'Promo
�ãd �� hOÍne�ag�:ql a Semana' da AS.A",.

\ ._ x ·x· x x-

NO" Baile', das Orquídeas,' será elei
,ta as Rainhas· das Orquídeas e das De-
butantes de &.C,

\.

(

'� x .x·.;......

PASSARELA - Festb.láI da JUven
tl.!,Ae )10je, .nó. Lira TcC �'K .- Maria-

· TheJ;e�ll Colaço de Oli:veira, na ,lista ' ..

'

das "deles", do' Lira T.C. - x - COmen
. ,tr-se qUe ó Dr. Aderbal de Alpeida Co
elllO de Blumenau, será Um dos Icandi
datas a' deputado federa,l, pelo MDB. "ti

.'.

-.

SAR�IHHAS'EM OLEO,COMESTlVEL

SOLMAR
1

Nas boas casas do ramo proi:uram-Sarm..,
nhás SOLMAR! um pronulo calarinense

,
' '�.

pára o mercado. Inlernaçbnal
. i

Ediflcio Hamaraty
O Emba ixador do conforto

Um M:ilhão de
'Es'pecialista:s

No mais 'famoso balneário do Sul Brasileiro, surge o E�i·
do Itamaraty con<Jtruido .de 16 pavimentos, com . somente
84 apartamentos de luxo, dotados de todos os confortos in·
clusive garag'ens, dando cO!lmçõcs de residência permanente.
Localização previlegiada de frente para o mar, situado à
margem rIa Avenida Brasil com esquina à Rúa Dna. Inês
Schmidt.

Edificação em fino 'acabamento, dQt�d� de �vestiInel!to 'de

lux!] e servido dor três elevadores.
I'rojeto de autoria do Eng. Arqwteto Dr. Elg�(m R: 'Gbmes,
laureado como "O MELHOR DO ANO" na cidade de curi·
tiba.

Lançai;nento iII-daI de vendas: 30 apartamentos.
C'midições: - Vendas a 10ngÓ pr'azo sem reajuste..
lllformações com 'a Im'oru'lradora ATLANTICA LTDA.' IlHÓ
VEIS INDUSTRIA .. E COMÉRCIO Avenida Brasil, 250-
Balneário Çambol'iú - Sania'Catarina,
Em IUo ll� �Ul, Sta. c.üal'5na, informações com

MOSCOU (APN·OP) _ A

economia soviéti.ca recebeu

no último ano 440 mil espe ..

cialistas com mstrução su

perior e 690 mil técni.cos nas

diversas atividades. Esta

p):im;weia assinalou o tér- \

mino dos estud.os de .

2.700.000' alunos dos diversos

araus de ensmo; prosseguin
do os' curríCi.llos de 730' mil'

jovens nas. escola" àe tra

balhadores e eamponeses. O

total de escolas dê1'\se tipo'
'em tôda a URSS permite a:

matrícula de -1 milhões e "

800 mil alunos. No 'semestr�

.

que ac,�ba de expirar, .300
mil trabalhadores termma

ram seus' Cllrsos profissio-'
11ais, núlf'!.elw· que se·. eleva .a·

I milhão e 800 mil nos . úl,
1'irnnfl cle� anos,

o Sr. AN'l'ONIO NA�C1IENW.KNG (NICO), 'atravê:s dos telefotltl:5· �71··
-d-�-� l

I

PREVID'ENCIA SOCIAt
A., Carlos Britto

TETO DE CONTRIBUIÇAo, • .SOBRE O
130· SALARIO :.- O Instittrto dos Co
mercifu.ios expediu a Instrução de Ser

viço no. 59 (DAF) para conhecimento
e CUmprimento pOr parte das Delegaci-
aS, cujO �eo:r k o seguinte: .'

MTPS-1 2.266 - Resolução no· .,
.- \

563-66.
ü Conselho Diretor do Deparatmen

to Nacional da Previdência Social, por
Unanimidade; CON�,IDERANDO as soli
citaçõeS recebidas pel arepresentação
das Emprêssa neste Conselho Diretor,
p�ra diri�ir d�,::ida: ace�ca da aplic�
çao das' dlSpoSlÇoes conüdas no par3.\.
grafo único -dó art· 20., dQ Decre' o no.

57.902, 'de 3-66; ,CONSIDERANDO
que a Lei no. 4. 74�; de 12 de agôsto de. .

1965, que disppé'sôbre o pagamento da

graj.ficaçã? l,fevisia na Lei no. 4.090,
de 13 de ylho de 1962, estatui: .

, 'Artf40. - As contribUiÇões devi-
das aOS I�lStitUtos de Aposen adoria e ..

PeilsõES que incidem sôbre a gratific·1,
cão. saia:l."ial referida nEsta lei, ficam .su

Jeitas ao limite es .. abe1ecido na legisla
ção. de Previdênc'a Soci9-l. ,

CONSIDERANDO qUe a Lei no.

4.853, de 29' de novembro de 1965, enT"'�

outras dispos;cões regulou no. 'Ar;. 35
-- § 10. � A' contribuiÇão cons' it,uída

'

pele artigo 30, da Lei no. 4,821 de 8 de
novembro ele 1963, com a alteraçüO de
terminada Dela arto. 40. da Lei no. .,'
4.749. je 12 de agôs�o de_l965, passa1:á
a Ser recolhida mensalmente, pelas em

prêséls, na base de 1,2% (Um e dois dé
cimos por vento), sôbre o· salário de.
contribUiÇão 'QOS empregadas, compl';,,
endendo sua. 'própria contribuição' e <I.

dos empregados, devendo ser efetuario
o descon+o total, com relação a êstes,
por ocasião do pagamento da segunda
parcela eló 130. salário. 110 mês de dezem
bro ou no mês em que ocorrer o paga
lí�eÍlto nOs dema:is ca.sos legalmel1'�e ,.

. previstoS; ,r.ONSIDERANDO qUe () DI'<
creto no· 57.902, de 2 de março de 1966
FI'I?�( I'e\,': "f.-.BT. 21). �- A ('otrihlltçã,:)

instituída pelo art. 30. da �i no. 4.281
de 8 de novembro de 1963, com a alte-

· ra,ção determÍ'n�aa'peló art. 40., .da Lei
4. i49., de 12 de agôsto de 1965, passará
a Ser recolhidà,. mensalmente,. pelas em

,prêsas; na base de 1,2% (um e doiS dé
cimo por cen�.Q) �ôbre o salário de CO:1-

· tribuição �o� Segura�os? 301fPreende.ndo Slla propna contrib\uçl1o e dos segu
fados. \.

PARAGRAFO UNI'CO A e111;-
prêsa se-rá indenizada por seUs empre'
gados, mel.:uante desconto de '7,2% (se-.

te e dois décimos por cent(»:' s99re o

valor total do 130.' SaláriO, 'quando do
�agamento da segUnda pa'l1Cela dêste,
no mês de dezembro, ou no mês em qUe
houver o ,pagamenro;

t CONSIDERAN
DO' que, em '.face dos tex�os, tranScritos'
nÓs segundo e terceirq CONSIDERAN
DO -desta Reso1ucão e do 'caput" do art
20. do Decreto n�. 57.902) de, 2 d� mar

ço de 1966, reproduzi9-6, no CON�I�
DERANPü ant�rior, a corí'sti"ibuiÇão.!de
v\la às InstitUiÇões dé Previdêcia SOCI
al está Sujeita 'ao limi':e previsto na L.e.-

.

...<

gislaç30 de Previdência Soei.aI; CONSI
DERANDO o_l1e,Là visto <:10 expôsto, '0
parágrafo �nico do art. 20. do Decreto
no. 57.902, 'oe � de rl\larço de 1966, en
cerra na seu texto dispoSição que está
provocando con' rovérsia . quando. rli'z a'

SOBRE O . VALOR TOTAL DO 13�
SALARIO". RESOLVE:

I -. Dirimir a controvérsia esclaf2,
cendo qUe a contribuiÇão i,otal déVida'
pelos empregados. s�bre o 13'0. salário
e qUe na forma da dispoSição contida
no final do parágrafo 10� do a-rtigo 35';ia
Lf'i 110. 4863, de 29 de novembro de ..

'

1965, deve ser. dos mesmos descOntada
por ocasião do pagamento da segun·ja
parcela, tem o limite estábeleó::lo na LE
gislação de Previdência S()cial;

II _. determinar que ÓS Institu:os
d� A pnseTItadoriá e P;n"õeS 'proc�dam,
desde já,' na cOnformHade do item acl--"
1"'3. Allsent0,s: Conselheiros Rômu10 : .

Marinho e Olóvis de Sá. as. José Vieirá
oa Ril"R .-�- Pl'0�irlpnh? Rllh"titutC\.

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



SEXTA PAGINA

U sreni, de T. Norte

r
J

I

.,
,

?'

.,-"IH':'l'Olt Pedrr. Paulo ,o,'cÍlado _. COLAjJORADORES
lUbert.. Paíva - MUJ'ct'hl' �- IlecÍó Bortuloeí

dtI

G,��icr·fi�'\ t\;�\t r�m·l')'o-,ns 'Ra,n','on-lis'<JJ �,[ tCJ.1 U I}� \L,,,.• , )01 t,; v� a i
.

:

"

d"' ·F·��'�,c,h,ni� ;J� S�!�O·
A dire( ria �a' ;�Ne�';G�o (U�bin�l:� - Samrig

C�tarinen� de. fatehol de Blllmen,'lu, - KAJ3,B.

Si'lão, tec,"be!j IF1V8G COmU" B,rm;que - Tabajara
ni';Hçõés d:o>s J... i!&'lS, 'em CHe S., Fca. do Sul - Inco

são menCÍon3-dOs os nomes Caçador - Aliados

de seuS cf1.J.npeões reqionais Curitibanos' - C ..A Curie

que estarão n"'rt·:�iDq'�do, o.a �il)8nàs
estadual,. n1,!).rcadQ para sá"

.

taS8S - Hélio Moritz (Bi"

�;-'do e domingo, 'período de Campeão)
eliminatórias.
Fa+ta �rnen"s �aher-se o

c1'mueão de C"'i"iúl1'lH que
deverá sair 8r>.tte jV!:etropol
e JUP:",sa.

. Veiamos en1bão a rél.<1ção

,.

/

Em São Francisco do Sul;
o campeão foi· o Clube' dos
Sargentos, porém eomo qe
sistiu de tomar parte !lo ce�'�
t,mi.e est<:tdual,

.

a entidade
dos p,a:rnneões, !)3. categoria determinou que o viCe cani-.

·

de .tj1-uJflre'S�. 'pel:'í.o, o Inca, .disputasse o

FI01:'ianó'J(5'.Ô,��� é3Tavãria· cetf:a:me: 'dai .porque o Inc,Ç>,- ,

,aJwrece tamhÁm nesta galé-
ria de qampeões.

dI'} Ar.

Itaj�í - Rio dó Ouro

\ . ..

NQtk'1�r�,o E��DlrVO do Pais
Esta �er'lana seá de real

importância ]J�;X.a a vid�, fu

tebolJsta bra.sLlelxa. HC!verá
encontro ent::-8 os p'�esiden
tes das Federf<:lçõ.es Paulis-

I

teiro, paulist,'3.; Ivaif' da Por·

tuguêsa de Desportos. Men"'

'tor Crusmaltino, propôs 'à

troca de Ivair pelo coWan"
dímte Célio fón11'ula com

com que os Lusos ·não con-.·
cardaram. Por (Jutro lado

os 'Vascainos .anunclãram
que nã') lhes interesS;<:t a,

permuta céli.o-Felix.
x x x'

O Meio Santista' Salomão

Dé'derá se transfer�r para o

'Vasco da Gam'il. O clube de

São Januário está disposto
,<:t pagar 80 miihões de cru·
zeiros pelo at-3stado. li.beta
torio do urofissional Per

nmnbucano.

.
'

ta. Mineira e Carioca� para
cu�darem do 'J.sSl.lnta refe
re'1te ao nróxiu:;.'J tOrneio

·
Ec:berto "GclllJ.E;-" Pedrosa.

x x x

O ce tQl"1e "Yd')rá ter' a,.

· p� rt}cipp 'Õãa .de dt 'l8S. da

1\If't,8,í' Gerais, , Atlét'cC\ e o

Cruz.ei.ro, ,<tlé:n de pas�ar
p�r imncrtqntes re"'-o"'e'a,

�ões n� critér;(l de 'sua dis-

lputa.
J'.

�

x x· x

d\1re�,;.r:en"e rl'O'l. c''''''3 '�ar"

tHpP"á d<1, ''[8'''1"1.:1, . na 5e

de da entllisde 'máxima,
cpla',do se cllidar'á" tarnbém
de detall)éS d0 . semacicin,'liJ
torneio jnternaciomtl que
deverá ser éfetuado· em ja
n')iro de 'm com a pre"'en

çn ; de clubes OE seleções da

Europa.

x x x

O técnico do Bangu, Zizi

nho está interess�do ao Bo.

tafogo: Alvi-negro já procu·
rou 'o preparador mas Zizt,

nho tem. um err;rprê�o públi
�cn no Estado do Rto -e. está
encontrando dificuldades.

par,<:t conséguir um:'! 'nç>va Ii·
.

cença.
.

x x x'
Disse Ziza \ Que se fôss�
'. 7'

_para General Sevp,riano..,gos
gria" Suécia, Pcrttl'l;rl e· ou- } t"l.ria( de continuar contando
tros pa.íses, estarlaIl1 prêsen· com o professor. ÁdetnildE1

Ohiral, qHe considera, um
.

x X.x dos melhores especiaFc;tas
Por outro lado ir1uQrtan- em edl,lcaç_ão física. AdemilJ

te problema 1'.\3, 11arUCiplJ.(;ão ue é o atu,'lil responsável pe
do jogador em 15 nor cen-,' lf1.S equipes do Bót�fpgo e

to no prÉ;!Go elo p,l!sse, será Z,�,>,;iDho que saper coJ:t1o re

assunto ('lue tev'1 n,t('f�rên- re1)e"ia êie a sua Ú:ÜL para ;)

'eia no ct'll'c18'Ve. 'D':c';rse'1tes põsto.

xxx
.

'Palmeir8$, cortntians, FIa"

m.engo, Vasco da Gam,<:t, se

I?Gões ou clubes da Hun-

teso

f·V�1i�.,.'Y) ('I11� t0r:Oli DP(""J"'S��,"",1;O

regulamentar,.l( 'a lefl;islação
'\Tigente para. Ciue ela n�o'
atue no t#snj"íw do i(}g�dC\T
p:rol'issionl;ll, 'ffl'o;�ndo-o dese·

J,,,,-r mudar de clube a tõda

horá, pafa 'fecêbill' a porseu·

r

I
, x"x 'li:

tc,gem.

Palmeiras anuncia \ qUI"j
voltará ao�t:m�rcado o.'Lrioca
p:ua buscar reforços e os

objétivos são Fidélis e Pa�
lo Borges. -9, lateral e o pon-

.

telro do Ban� receb�rão
um. emissário do alvi verde

que \procurará conversar

também com. dirigentes
de Moça, Bonita, 'encami

nqando sOlUça0 p'�;ra (I Cí.ts?,

xxx

o
.

ure1ijidente do Vasco
da Gama,' Sr. AntônÍo Soa
J:"8S Calçada, voltou· a t ntar
{)

.
c0l1curso di) centro dian·

I I
......

'

-- -

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

Com a última rodad� 3.

feira, terminou o�c,<:tmpe"na
to da cidade, com a seguin
te classificaçãe:

.

1. - lugar Elro Ballstaedt,
com 7 PQntes.
2. - lugar .'oão Batista Ne

to, com Q pontos.
3.' - lugar Jorge Kotzias,
com 5 pontos. ,

- lugar Rnbens Tavares
MeUo, com 3,1/2 pontos.
5 .. '-:;:"' lug,'LJ; Arna,uri Cabral

Neves, 3,1/2.
6. - lugar' I'tJ:�rtinh6 Afonso
de Haro 3,1/2 ..
7. - lugar Laercio Lisboa,
com 3,,1/2.
8. -=- 'lugar Benito Batist.otti,'.
com 2,Jj_? ,

'

9. - lugaI' Ali Cesário dos

SaI1tos, com lJ/,2.
-

,

, :kbilio,' e
.

Mir.ág-lia, ,foram
.eliminados.

Co� êsiSes Jiesuitados, fi-'
caram classifi<;'l.doS, pam

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

....;

.

'. I

no

o 12, Campeonato Estadual

de Xadrez, os drs. Elio

Ballstaerdt e João Ribeiro,

qUE;' irão repl:esentar a Ca-

'. pital ,do Estado, JU'1tamente
c.om o dr. Adaucto W'tnder
,.ley da NÓbr�ga, êste, na

qualidade de Vice-Campeão
de 1965.

, Qmmto à eqdipe de FIo·

rianópolis, para os jogos·
abertos a realizarem-se

�

ês

te ano na cid,'1cle de I:.ajés,
ficará ponstituida destes

três, representantes; e mais

o dr. Jorge Kotzias �. e 8,&

sim, p1'óvavelmente será, a

equipe mais .forte do Esta:
do e" oredenoiada a rebatar
o título d<:t cidade de Joaça
ba, que ,há vários anos vem

,conquistando essa tradicio.

.nal.prbva. ,

Lindíssimas m.'edalhas fo

ran� oferecidas ao 1. e, 2. co-

10éacÍos, pelo Dep�ta<io'\Wà+.
démar 8,'llles e Edson,' da

Silva ',Jardim.

f�

UHim1a's do Esporte Barrila�Verde
'Ü Dwetor do Departa

mento qe Ji'qtghol dp Fi

gueirense<Futebo1 Clube,
desportis.a, Adão Noguei
ra,fà.lanclo à

. reportagem
revelou q'll:e ó Figueirense
fêz Um? óüma partLda em·

Blumenau 'tliante dJ OUm
oico, tendo' ,jeixado a

direçãp 'técnioa, Sátisfeita,
apesar do tro.pêço.
Disse' 111ais que, real-

,mente, o !Jonta de lanç�
Hélinho foi atas,ado da

equ\pe umã v�z qUe não
pode treinar aSsiçhiameT't
te conforme determinaÇaõ
tecnica.
A diretoria do 'Figuei

rense, proros ao S?,o Pau
lo Futel;lOl Cluge a troca

do.médio CeceU, pelos ex

tremas' .osmar e'Acari. A
dâre'or;a e'o São" pall]o
deverá aceit9.t a proposta
uma vez é(1e os do;� ;n'ta
dor8S não verrL. sendo

.

a-

Pl:o�eitados pela
"

direção
técn;ca.

o treinador ,FranciSCO
Silveira, do Figueirense,
est& com viagem assenta

da para oS próximo� dias,
quando tentará conseguir
reforços no merc2.do gau- ..

cho .. Dois pontas de lança
é o qUe ten' ar:1 enco.nb:,(r
Fra.ncisco' Silveira, 'no Rio
'Grande do Sul. "

.

Não se confirmoU e 're
torÍlO

.

d.e lateral
.

Marréco
a equipe 'do Figueirense
na nari _da (lia'l'lte do Oh'o.

....pico: O jogador, pois ,ain"

da ,não foi cogita.do para
retornar a'O eonjvnto" ti
tular peía' direção té�nica.

. Segundo' ainda;, Adã()
Nogueira, o médico 4-am
bém deverá Gíntinuar ,à
margem do elenco princi
pal Uma vez que fisicá-

,

mente não es.tá bem.
.

As notícias espalhadas
na cidade não prOcpd,�Pl.,
,terminou o nôvo (1iretor .

, )

do Departamento de Fu-'
tebol do clube a1vi-negro.

Assoc.iação' dos Cronis,tas Esportivos
.

,
� dê .santa Catarina

, \\'

EDITAL

,I

Animado com a con

qUi': a de SUa primeira
�tó .ia no Estadual de '66,
q \.2 'ocorreu na tarde de

éma,.,ta-feira, qU<\pdo esta
helecue Uma das maiores

gok.adas do certame, fa
zendo

.

tombar sem apela
�ão, pelo escore de 6 x 2,

c �'\iu,nto. do Imb.tuba,
,I •

):.., {'0 .{,�. vai vai, ES -a

I1C\ arne nte em Se'1

c'
- é o estádio

;",iro -Konder" tentar
, ,

sua se�:unda v}óri'a, nesta
�_Á__ '+" pensou para vel1:

últ'r .a volta do tUrno.· " cer con',agem--"de 2 f'C 1. E

Ô time "azzurra", 'que \, Um dos ,bons. times do

parece ter acertado as

sua linhas; não obs' ante
a falta de Um bom número
de reservas à a1tur'a, pro
lema que o nôvo preside»

-

te do clube, dr. S�ul Oli,.
veira, está procurando re:.

solveu, vai dar combate
ao QPize do Guarani, de
Blumenau, que aqui esê
bV- na 3. l'r'I;J",.la "",n"rl,i'
vl-:u ---r,,';,-JA trabalho 'ao

. Figueirense, o qual, atuan
,

do em seUS dorníh-os, no "

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

'7�úno do 6n�po "Dornv Anfune-s'"
"{ermina hoje cem se'tie,jógos' '"

. .

-
.

.
. _l

,

o esquadrão 'do Figuei
rense fará; deve ',ei', feito

. ontem, suas despedjdas O?
turno, jogando na cidade
de cidade

. de, Criciúma,
contra' o vice-líder que 'é

o 'Com�rciário. Na mesma

oportunidade dever ter

jogado" em Blumenau os

conjuiltos do Olímpico e

Feroviário: À hora .em qüe .

enceia�os nosso, expedi
ente espotivo, citados jo
gos> üepignl';l.qOS paro' par
comêço .

à' úl1íma r�dada
do �,urno., não havialp' si1io
in:cíados:,

.

'"
.

:Para h.�je, 'encerran
do a pril'Y1eira fase do Can1

peop'�to Estadual - Zona

"DorIlY .: AntUnes" �,: es

tão 'rriercados os: seguintes
jogos'; . ,

Em Críciuma __:_ Metrir

pai x :A:rnériêa
.

.

."

,Em' Joinvill� -rCa-
xiae x,c Pfóspera:

Nesta Capítal - Avaí
x Gua,ran� (BIUmenaU)
Em T'ubar.ãà -- Heréí1io

Luz x B-arorso
Eil'i Ita'jaí ...:_ Marcílio

Dias x Atlético
'."

Em Blumenau - ,Pal-
meira� x União

"

Em Imbi'uba - Imbi:u
ba t lIit�rnaCionaL.
Folga �a rodada o Glla

raní, de Lages.

�---.
-------, . ....; ,'.( ':"'_

.;" t"

Prepara-'s'e a, Séle'ção dos raâiaHsla\s
Para o Cohfronto Co\m os'.

. Bandeirantes
, ;.",.",

Mais um coletivo realizóu

a seleéãü 'dos' l'adialishs. vi
sando "o jÔgo' do dia 20, diàn
te do. esci'été qo rádio pau
lista. - reprósentado' pelá
'Hâdff:/"B-andeirantes. 'Em1;>o
�a, esti\,e�sem ausentes vá·

rios jogadores considerados
,titulàres; a., prática foi (ias
mais prov.eitÇ>sas .

xxx

Ná nOit� de \; terça-feira
aP.:OFa tendo' nol' .local o cs

t�do Ad�lf'o' KCJilder voltaI:'"
a se rriüvimentar o escrét,
dp rádio barriga"verde, err.

mais um apronto coletiví'

com vistas aquela partic'
interes.tadual amistosa;

�xx

Nesta ounrturlidade uo('1"
rlÍ. !'lP," definido o onze 0'

estará enfrenta'1do .

o on-
r .

titulfl1.' da Rádfo Bandeir?'

tes, matGano para dia?

ne> estadio da Praia de Fór

x x x

Ml3.is t1ma ve:l a Comiss�
técni.ca 'estará realizando r

i
_

gumas alteraco'Os n,tenh>'
va de encontrar a me1hr

I I

fbrI'18Cão para o escréte ('

tarine'i1se aue tentará ql1t
brar' uma série invicta <:'

mais 'de uma dezena de jr
gos da equipe paulistà.

A' delega:a: ti: �,ádio kan
deinmtes, que virá pr�sidi-
,da por Fiori Giulióti, estará
sendo l'eceucionado no· Aero

.

porto Hercilio Luz. por tnna
gI1a.r:!<1� ,comitiva, entre 10 G

1'0.30 homs. A 'delegac�o da

B�mdeirantes, formap.a por
20 nessoas entre atletas e

dirirrentes. viaial'á nos, 1110-
demos' aviões "DaEt Herald"
da, SADIA,

.

em vôo ·'especia.l�
xxx

l\fais 4ma. colaboração ex

pontâneo v,em de contar o

escréte do rlÍdio catatinen
se..

, Dest� feita, partiu dó
,,'d�sport�stas 'Oscar . Si.lva,
mais con.�ecido nos meios

esportivo por Casinho. Esta
rá dia 20,' colaborando eom

o· selecionado bar�'iga-iVerde,
de rad�a1istas, como' mas"

sagista .

•

De ordem do senhor presIdente, convôco todos os asso-

ciados para se r3unlrem em Assembléia deraI Ordinária, ,

a r�lizar-se, no rua 15 de Setembro (qu�l1ta"feira), de 1966,
às 19,,30 hOlas, em sua, sede., à rua Felipe S.chmidt, altos da
Confeitaria Chiquinho para deliberarem sôbre a seguintes

'.
.

QRDEM' DO DIA

./
I

llo) Assuntos �8,is
õ) Inscriçõ�s de novos s6cios
Florianópolis, 28 de jU1ho de 1966

pivinq Mariót -.l 2.� Secr�tárl.Ol

"X x x

r

Enio l\Íodri�ues, Flori
Giulioti,' Barbo��' Filho,' FIa-:,

, vio Araujo, Luiz' . Augusto
M's_ld�nf, F.�:çpS;�dO �\l)1��,a>

I·

.l\iexandre Santos, Roberto

l\.lves, Dómingues' Leoni, e

o nossO conhecidissimo

Humb�rto Mendonça. 'I'o

dos, 'estarão desfpando no

estádio da Praia. de Fóra,
nó dia 20 próximo.

,_
....

'J. �

. ibf(� ir
âo va Cilpita'l
X�drei

Florianópolis,

..

ri
çer'ame, militando em me""que denotou o Imbi-
sua .. fileiras v"lr"-'c tuba; procedendo, no. en-

ner- iai_s como Nilo, inte- tanto, 'acorrer uma alte
_grante da selpÇão btari- ração pelo menos: ES�a de
"�--- Alcino, Dino, (\:hi- verá verificar-se na .extro

co, Dagô, 'o ponteiro J1)e1, ma esquerela, onde Pere
considerado o mélhor em reca não tem convencido,
sua posição, e' o arqueiro "serido provável o retôrno"
Car1()s.

'

de Vianna.
'

O pnc�ntro deverá Ser Morelli deverá ser ma�1
l,'C'l'l"'do e sensac'nnal,

-

tido no co'mando da linha
�ão resta a menor sombra de frente, visto suâ bO\:I
de dúvida, poiS ümto Avaí atuaçáo\na última parti ..
corro. Guar.aní e!'tão.' COI1- da, assim como o juvenil
.fian es" nUro ,resul+ac!o fa- Marcos, que vem subsü�'
vorável às sUas, côres, de- tuindo Nerv a contento;

Vél'}dó, para tan-o, dispu-' Ass.m.. teremos o seguin
tarem palmo a palmo (�S te onze para dar combato
louros' que dever:ãQ pel',,' aos r�pazes do Vl'l)e do

'. tencer áo que melhor S.ou- ·It;ajaf: Márcio; Ronaldo
\ ·'ber ud'izar Seus recursos Deodato, 'Marcos e Silva;
técnicos. e fípicos} a ni'b ,Rogério e Hamilton: Wi.l,�
ser. que uma' d=ssas SUl':. son. Mor=Ili, Cavallazzi e

pl'eS,as tão corr uns no, es� / Vianna (Perereca').
porte dos multidões ve

,11ha a beneficiar; um OJ PRELIMINAR

Q;TJADFt:0S
PR,OVAVETS

•

•

.1" ","'.-

.
.

"'. '. I
.

Corno preliminar, fleve-
rão/ojoga]l' os conjuntbs do
Guarani e 'I'arnandaré, r�
pectivamente Jíder e ,;viciá
[íder invicto do.

.

celi�'álne
de profissionais da cida

de, Será o prélio q,ue d(ô
cidirá o primeiro 'turno,
já qUe a diferença entre
ambos 'é de apenas Um

pOjltinho. O jôgo,· devido
aO

.

estado da cancha. já
foi uor duáS vêzes trans
feú::lo.

O '''Búgre':, 'de Itouna va-,
Norte provàvelmen':e fará
ad,pn+ral' a liça o quadr.)
constitufdo por Carlos;
Chi.('o. NelSon. D:o)g'ô e Ne
co: Alcino e Nilo; Eri.1íli.o,
Di110. EloY e Joel.
QUanto ao Av;<í; o téc-";

niGo José Amorin1 man

dará ?-. campo o meSmo ti

i'lanter'n'a" r'frtorn? ao Un:'ão Que,
frenf.e ao líder. conheceu- a maior

·goleada: 8 xl: Venceu 'O

Palmeira5'ao Guarani
A penúltima rOdada do

turno da Zona "DornY
Antunes" foi' completada
5. fe�ra,. quando dois jogos
�oram efetuados, .

O Metl'opol, rider abso�
lU',o passOu fácil. pelo
tJnião� de Timbó, es'abe,.
lecendo a maior goleada,
dó certame: 8 x 1. Retor ..

,

BOU,
.

aSSim, o União, ao

ú1tmio !)ôsto qUe perten
cia ao Aval, vitoriOsO 1.·

feira sôbre o Irnbituba.
.

No outro jôgo, efetuado
em BJumenau, foram :1+
vers§.rios GuaranÍ, local,
e· Palmeil'aS, levandQ êSLe
a melhor- pela contagem
,de 2 xl.

.

.i

'Venha c'onhecer uma Hu�er..,Wârcde·saiba 0, que �s outras, .,'
motoniveladori!s não fazeml\t

Só, Huber-Warco cÇ>roca a lâl1,1ina na ver�

tical (90'.°) para faludamerito, em apenas.
60 segundos, sem o operador sair da cabi
na: Sem ajustar braços telescópicos, pi
nos ou conexões. Huber-Warco é a ún'i�
ca rnotoniveladora nacional com todos os

comandos hiGlráulicos. Muito mais rápi�
., ,dos, .precisos, potentes e 'fáceis cje mane-

" , ') \ ,

Vendas 'e,Assismnciq TécnicCl;

jar. Impossível comparar .com os cor'r1àhJ
aos me.eânicos. Só Huber-Warco ,tem to
dos os pneus iguais,sem' custo extra. Van

tagens? São intercambiáveis. Dão maiol'
ader,ênéia ao solo, mais,estabilidade e fir
meza 'na direção., 3 marchas si{nples, e
3 reduzid'as. Tptal: 6 marchas à fr(;.lnte e (;
à ré. Transmissão de etlgreno ponstante"

�
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(ontra- Investida (omun�stTFP Pr
Belo Horizonte _:_ (ABIM) _ A

lJrOpósito dos acontecimentos qUe atual
mente preocupam a opinião pública bra

sileira. e particularmente sôbre as inci

dente� do" Nordeste, o Dr. Antônio Ro

drigues Fel'reira, Presidente da Se",�

ção Mineira da Sociedade Brasileira :-te

Defesa da: TradiÇào, Famílla e Propie
dade )ez opor.unas e Incisivas declarv

cões. ,

, O Dr. Antônio Rodrigues Ferreira
afirma ser necessária evitar o acirramen
tá de ânimos, par aque 'o B�asil progri
da ràpidamente -:- com base na jUsti�
Ça Social e na caridade -:-

nO, sentido de
resolver a questão social; E que os dois
poderes cooperem a fUndo na Juta con

tra qualquer .forrna de investida social L:;
ia ou comunista, pois o soc"ialismo e o

comumsmó São os' maiS ferozes e .ex,,-

.,,1

THE TEM CLUB, PROM'OTlON

ASSOCIA-TE f
Para G'OZaI de descontos e'speciais, cm todos os est�belecimentos filiados,' .

inclusive na compra :de g-êneros de prirlteira necesidade

:1, Catorina
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Em todos os '>,stabelecimentos' filiados ao TCP
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:rnãf� é Cl�)ell(":l
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ciclo poe' a participante do no.Sso ternpo
a outra bomba--- qUe lançarerrios é!i'nda'ês
te ano (traçõeS de Haroldo e hÚnhas
com a pteciosa colaboração de Boris ..

Da' entrevista concedida a Elis�on· S·chnaidermannj. Não qUero falar dás

Altll1anl1 ,_' Sup. Lit.' do 'Es' ado de S. novaS brasas da poesia concre�a. Os 'po

Pauló", de 3-9'-66 - com 'os pOetas Au- exemplo. Aguard-e ."Invençào" no.: 5; -. r

'gusto e' Haro'do de Can1pos, -líderes do l\-las quero, nesta entrevista, destacar
mov:mento concretistas,. destacamoS:1 Um novo poeta, de vinte anos, que SUl'

'seguinte opinião de Augus_o de Cam- ge: Paul:) Laminski, paranaense. Gua ..·-

PQS, sóbre a situação a'_ua1 da 1)Oesi3 de êsse nome. A revis a 'Invenção" tem
brasileira:' (' di.vulgado os poucos poetas que contam

- Açho m.ais poesia naS histórias no filIo pa.norama nacional. Affonso A-

em quadrinhos, 'na 'chages' e rias man- vila: o mais ra3ical dos seuS poemas
chetes de jOrl7-ais e, revistas ('defjniÇõ � - 'Siglas' - será publicado no. próxi-
precisas') do qUe na maiOria das prodi.l 1'10 número de "Invencào' .. J,Q"ié Paula

çÕ-f:s p�6ti�a�. qú'e 'aw'l;rna<por a�. S�U,,'3;�'·' ''Páés;�cuJos epigrçJnãs :_:__ realine�i"e par
.

":\ndi'adé E\ O",wald:dé Andraoe estão ticipantes /- retomam a linha. dos com

ma:s,VivoS emais jovens do qUe amaior \ PQ'Ímidos q1e humor de Oswa1d Sousan-

parte dos nOssos poetas vivos, velhas e no drade.
.

vos. No'marta narrasrrio do momentÕ'po 'E', pouco mais ou menos, o qJe
ético brasileiro, só éI .:poesia concre'�a pa. se passa 'além da poeSIa concreta, cujoS

.

.rec� air fla ter a garra para agitar e in- prcdllto� começam a s'ér lançados ern

sistir cDnta i' -H'lare. E (helas), na reta- primeira mão n() exteriór e a ser expor
guarda d'a Y;ll1guarda, I)l'qxis e Seus PY'cl' tados para o Br"si1, po via do 'Times Li
xinhas: "concreto agudo" .. Os mais ve- teratY Supp1ement" de Londres. E de

lhos';já se vão rendendo 'á im.predent,� clejas realizações dará conta a crítica,
. idade do bom senão'· Os norries dos pO brasileira do ano 2,OOÓ'-
etas da, 'geração de 45' começam a' ser
citados pai'a as Acadeinias de Letras.,·
Oswald, sexappealgenário, 'brigou até ,1

fili1, sem comendas e sem prêmioS: .I<:
nllbca Se en]ego11, COJY10 s'e pode. ve1'
d� suas "Poesias Reunidas' que já se en

'

contram' nas Livtari-as. A 'Revistas Ci

vilização Brasileira", 'no qUe :ange à po
esia' é o reduto elos devotos praticantes
da 'poesia de solidariedade humana '.

:oocial. que expreSsai'1 os sentimentos ge
I'WrOS -·S do nosSo !}ovo dos qUais o poe-
ta é intérprete". , ,

Na melhor das hipó':éseS, Unia po'�1sia confeSsional subdrumondesenvolvi

'3a, Sem nenhU1TIa contundência. 'Sem
forma revolucionár'a, não pode haver

,

arte revolucionária'. En à poesia s/,

pei'mito uma fOl'n' é\: _;_ concisão,
precisão das fórrn1'1as -- "',ltenlátic3S'.
Quem o afl á é :tV:�'i,kovski. o n�a:s 'ü

oráveis adversários da civilizaçáo cris
�.ã:·.

RE,ARTICULA'ÇAO ESQUERDISTA

Depois de apontar o avançado grau
em que se encontra a rearticulaçào es

querdista no Brasil, o presidente da

Secção Mineira da TFP afirmoU: "Cül1.
soante o nensamen: o do prof: Plínio
Corrêa de'� Oliveira, Presidente) do CO'1-
selho Nacional da Socié.lade Brttsilei:.-a

. ele Defesa dá Tradição, Família 'e pr,)

priedade, «lesejo de todo. o�coração pos
sam ,8cirrar os animas de um lado OÜ

<de outro, prefiro anunciar' aqui a aspi-
ração de qUe, pela agão concorde do po
deI" 'f'SpirituaL e do poder temporal, o .

BnlSil progrida ràpidamente ::;;:- 'com ba
, se na justiça que as dois poderes coope

rerrr a- fUncto na luta contra qualquer fO,r'
má' de investida socialista Ou comunista

. pois oS 'socialismo e o comunismo são
os mais fortes e execráveis adversários
I�:la eiviliza�ã6' cristã".-.

"
..

CQNGR:F;:SSO DA UNE.
. :/0 Dr.' Arrtônio Rodrigues. FerrtfIr"1t
referiu-se -em .seguída ao COngresso àa

UNE," 'ecentemente- realizado, -em Belo
Hoizonte �c0r�'0 apóio da's padres 'domi-

',' nicàriós :e'lranciscanos: Léi�br,ou que <)

',' }iospedagem�_'of,erecid� ])�r' aqueles reli'
giosos' aos éoijgress�s',ás contristou pr)�
fUndamel1te a irnensa maioria dos m;-

,
neiros .. B_em o demopstra a carta de, pro
testo por.,êles dirigida pôr 200 personali

-----('
----_. -'_'--'--- ---

MOM'ENTO tlTERARIO
:.,,)

CO':\CRETISTAS FALAM

Servicos
..
•

Cruzeiro

II

dades mineiras.
'No dia 7 de agôsto, o Rev:mo. Frei

André Muniz de Rezende OP, Prior rio
COnvento dos Padres Dominicanos, de
clarou .ao.' jornal 'Es ado de Minas" que
não respondería a carta que, com 200

outras personalidades mineiras, dirrgi
a S. Revma.. porque não recebera o tex

to dela. Em consequência, com os Srs,
__�__;. . ._ .

Augus.o de Lima Júnior, Sebastião NA.
-

varro Vieira, Geri. João Torres Per.""
e Helvécio de' Salles Mourão, como sigí-

-

natários do dccumento, encaminhei a

S, Revma. uma carta, corri o seguinte
teor:

"Tendo a imprensa publicado uma'

d'(�claracão de V. Pevma de quê Se áOS.
., ,

I
tém de comenar '" carta a V. Revrna.

dirigida em data de agôsto de .1966 pJr
.221 sgnatários mineiros, e refer.;nte �

hospi.alidade da-d,a nesse DD. Convento

UNE, entregamo.') pela presente 21 fotos
,

a participantes do Congresso da
... -,» •

táticas, dev.damente autenticadas, das
várias folhas em qUe se. cOntér}1 Ú tex�o

daquela missiva as assina.uras respec
tivas, Fazemos o presente envio a V. ..

Revma na qualidade de signatários la
carta'.

Carta identica foi' encaminhada ao

.
,prior do Convento dos padres francisca

nos" Pe. Frei Horarrlo Zeen OFl\I1.,
F'ina1izap.dq as sUas dec1araç'ões,'0

presidente da SecçãQ. d,e Minas Geràis
da TFP afirmo1i: 'Parece-me riéeessá-
1'(0 fornar público" que, a:é o presente
momento, não recebemos resposta :'!e
um ou o'�ltro déstinat<-lrjo'.

.

;, !TnV�J,\ lrT�l'_)O'.

1\· ... t.... , .1VL ._,'J.'l /

ILHA NA PRAÇA 'Circulando

o, novo número (10) de ILHA, com co

labcn'''cões a.ssin3,cIas por Fernando Ba::;

·_os, C�ssiano Nunes, 'Virgínius da Ga

rna e l\!I('lo, Pedro Bertolino, ftaul Cal
dás Filho, Holdemar de Menezes e ou

tros.

x x-

BO' .,Li','T'Ti\-r nn FOLCLORE:
DOIS ANOS NO PRFLO _.:.. Segw1ç{0
estaIY'OS' inForm2,dos, .

há dois <.1'1')S que
SR enc�n"ra pa Ilnpnnsa 0fic:"l --', 1'8
1" .... rlf""\_ r�r"'<:'or j"(Y"l�lrpss� .....

,.. � .;' ..

Comissão Catarinense de FolclOre,
fa o !.'Osan;lTfl0or, n30 i .,

,.,-

F'r'dcrêço n8ra 'nf",r:-' ",",' q

Rua 'Oswaldo Cruz. 4" - -"h.-·t"

Um

ui S.A.o

PARA CURITIBA - SÃO PAULO E RIQ DE JANEIRO

MISSA DE '7. ülA .

Ernestina Táboas e Família Roberto Schlichtíng,
ainda consternados com o falecimento ele seU esposo,
pai, sogro e avô José Maria Táboas Júnior, convi

déL'1.1 aos parentes e' amigos, para 8, missa de sétimo

,::lia que será rezada em il1ten�aQ a súa alma, às 7 hr

ras do dia 14 do corrente (quarta-feira) na Catedra

M-etropolitana: .

Desde já agradecem aoS que comparecerem a

, este ato de fé cristã.

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

"�jHfutQ dé Apos,snfador'iô e Pênsõej
-- dos tnduslriériós

.

. \

'D'elegacia em Srnta Cefarina (I

AVISO AOS SEG{_,�\ \DOS EX-COl'lIBA'IENTES

o Serviço de' Benefícios avisa aos segurados ex- co-nbá

tente-s, que percebam salário mensal superior a 5 (cinco)

vêzés ri salário mínimo de maior valor vigente no país e

/pret'éndam. o� favores dá Lei n.o 4297/6::', que, dê acôrdo
éóm � Resolução n.o CDIDNPS 852, foi ccncedídó nôvo pra
zo d� 30 dias, a contar d� 22-8-66, para requererem e contrí

buírern sôbre o sálário ménsa:l'efetivamente 'percebido.
/ Para maiores esclarecimentos, os: ínteressadós deverão

dirigir-se a-rua Vitor Meireles, 11; térreo, n'o riorãrio das 12

às' 16 horas.
'

.

'\
Florianópolis, 31 de agôsto de 1966'

Altair da Silva Cascaes Sobrinho - CHEFE DO SERVI-

co DE BENEFICIOS 11.9.66.

QUARTEL GEN'ERAL
QUINTA-ZONA A,ÉREA

.

_

• l

Aviso �de '(oncQrrência' Pública '1
o Quartel General da Quinta Zon[l. Aérea (QG-5), com

séde eril Canoas m,S), c;1'ama a atenção dos intetessados

para; o EDITAL DE CONCORRÊNCIA: prrBLICA, publicado
no Diário Oficial dêste Estado, de número '8.131 o.e 08 de

setembro de 1966, para a execução dos serviços de constru

<;ão de residências n[l. Base Aérea.na oidaqe, àB Florianópo
lis, Estado .ele (o) Santa ·Cats.trina.

Para informações detalhadas, so1ici�amos dirigir-se à

Base Aérea. de FlorihóPolis, ne'sta cidade, dias 'úteis, no ho

rano 'd;as 08:00 às.lO:OO horas..

Florianópolis, 08 de setembro de 1966.

Orlon}' fIe Almeida.,Ramos - Ten. CeI ,Av -:- Comandante

-_- _'. -----_.__._.

Cáusas Civeis, Trabalnistas
.

Imposto de Renda, ,Inq.uilinato
Escritório: ,Rua Victor- Meirelles, 28
Caixa P'ostal 61'3 - fone 3683

FlorianóPolis

\,

I

\

janta Catarina

DR. -ALBERTO {AUSS

Dr. Jo�o José Haberbeck Fagundes
ADVOG,ADOS

Caus�s .cíveis'e'�Criminais - Questões T:'lbalhistas.

ColJranças .

- Dê'SqJ.li�f>�. - Inventários.
.

_
LEI DO INQUILINATI)

"l '
.

... .

·

F:scl'itôrio:' Rua .Jerôpimo Coelho - EdifíCiO Santo AI»

rnnin, �.o ,andar ':..- Alt'os Sapataria Rápida Carioca.

Organização Técn,ita 'Contábil
Escritas avulsas - Procuradoria - Contratos Distra

".S - Impôslo de Renda .- Impô<;to rj'3 Consumo - Pre
"i.dência Socir:!7 - Corr�çüo Monetária de Ativo - Assistên
cia Técnica.

)

ENDEREÇO: Ruil Saldanha Marinho - 2 - Loja D. -

Caixa Postal, 596.

Endereco Telegr::\fico "ORTEC0"'
Telefones n'lfll - Chrmar CLAUDIO
2817 -- ChR!11:>.r ,FAUSTO

FJ,)' i;-ll;(Íp"]i� Santa Catarina

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

REX-MA'RCAS E PATENTES
\

Agente Ofiei,,] rii' Prrlt)rie(hflP inc1u;trial Registro de
marcas, pnren1p.s ,'h'-' i"",,;!. r;

estabeleciment'ls. '!l"i"'I .. ,

.

"
·

Rua .Tenente Siivpj :',: ;!�:

da' Casa Nair - F;ori;-\l1nrJ'Jij�

'i' ,·"l'O:; '::omerciais, títulos dE
j ,-, i)�, c\ ..:; propaganda.
-- ",da 8 : .. - 1.0 andar ,- Alttl
.- Coixa Postal,97 - Fone 3911

NOBE'RTO CZERNAY
l CIRURGIÃO DENTiSTA
IMPLANTE E TRANSPLANTE DE DENTES

De:ntístéria. Operatória pelo siFtema de alta rOLação
menta lrído1'9r).
PROTESE FI� E MOVEi:.
EXCLUSIVAMENTE COM HORA MARCADA

·

Edifício Julieta. conjunto de salas 203
Rua ,Jerônimo CoeLll0, 325
Das 15 às 19 horas
Residência: Avo HercUio Luz,126. apto 1.

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



. "

f�ficia.lid�de. Jovem Gúarda
Pressiona Cosia
Leia ,4, :eá:gina

.....-"f't:... �
•..I:.'

o MAIS AN1'IGO DIAIUO. DE· SAlTA CATAJlINA
Florianópolis, (Domingo), n de setembro de 1966

._- I-.... -_�--�----------

AUACAJU, 10 (OE) - Dís

cursando em Sergipe, o

. lVlal. Costa e Silva declarou

que "dentre jis instituições
.nacíonaís - a que melhores

auxilios poderá prestar ,é 'a
Igerja Catollea, em virtude
de seu extraordfuario pO'
der de convocação, da difu

são 'da sua Influencia, da

natureza da sua missão e da

circunstancia de ser a mais'
viva e mais forte das nossas

tradícões. Cada paroquia
poderá transformar-se num

pequeno centro f1e et',,-::� çi.: o
element=r. co-no, aliás,

. p
vem sendo í'dto em a'!gu·
mas dioceses, sob a direção
Imediata dos senhores bis·'

, poso

Cada padre est;� em con

dições de ser um diretor

educacional de valor inapre
ciavel; cada' paroquiano, ca

da paroquiana poderá dedi·

car·se algumas horas :!lo!'
semana à t!lrefa de alfabeti·

zação, depois de ad.quirír, se

necessario, um núnimo de

RIO, 10 (OE, - Começa a

tomar corpo n0S meios opo·
sícionistlls li. 11'(;1> (lf' "'e'X'l.f
para defMl�('; f'�.,,.. ·í_.1!-f�

-

,.,,........"'1-:

i5 de nO\,emÍJfo a J'Or! nH,

zaçao da frente ampla de

op�slção ao atual governo.
A .itléi , !:1errorl'i.lll �. ndnc�,

�
I .. ,

pIO pe1n..; elpn�Pl1+��t;:: 11 ..............�s

ao ex·PSD, ClJll'l'('ft a 1':"n'lllf

tamhem a ade!>ão flos ex·

pete1,lsta.<:, cnmo o sr. Dou·

tel de Anih,'.... "'. l�so não

si�nifica. eJ1ke1:�nto. (lHe os

cOfltatos enhe (is ""rios ele·

mentos oposicionisÍ3s - áí
incluído o �r. Carlos Lacer·
dá' - sejam abandonados;
apenas a fpl'malização é que
seria transferida.

o argumento dos ex'pes,
sedistas ._ qu� parece já
convencer os eX'�letebistas
- é o de que os parlamen·
tares eleitos a 15 de novem.'

bro terão maior repx:esenta,
tividade populln,. e llodedí.o
decidir mellú)l' a respeito

I"

tão".
SOLlDAlUEDADE
.\

l�l111m!tito ('t'(!SCC nu OjJo,

Os estudantes por sua

vez, também poderão inte\<

grar-se no esquema, "contri
buindo Poderosamente, com
as luzes da sua inteligencia
e da sua cultura, para o exi
to desse cr.l;�l't...endímentó
nacional". E retere-se espe
cialmente aos estudantes

paulistas e sua iniciativa na

arca da alfabetízação de
adultos em Ubatuba e �

. ehieta, iniciativa essa

"hcnra o Brasil e deve ser

Imitada e incorporada, em :

carater permanente, ao pla
no para cuja efetivação con-

: clamo a boa-vontade ê a de

dicação de todos os brasi·
leiros". E isso é tanto mais

imperativo, quando se sabe

que cerca de 70% da popu·
lação brasileira compõem-

da conveniencia da forma·
ção do movimento.
Ont!'(1 arwumento forte -

e t::dve71 declsh;ó' embora f�'
rpw ('I)}W",CI n{'lo, J)rimeiro
- e a v�l:l"'.a ""'rnnp:n(··�l -;�('" ...

sedista, que nilo de',eia· rhr
ao governo eloement<Hi para
uma eventual alteração do

qLlafll'� sHee�sório. Assim.
por vias travessas, as' arti·
culações em tO.roo da freno
te poderão fortalecer a can·

didatura' do marech!!l Coso
h e Silva e consolidar o

qU(l.c{ro eleitoral, cQn�orme
o desejo antigo e'muitas ve·

zes 'maniféstado· por s�to·
res da velha-guarda ,pes�
se,Usta.

O l\iANl.FESTO

Enqupnto a;.; lll·tiçu!.açôes
se sucedem, :;I', 'informações
disponíveis até o Ull)mento
indicam (lHe' realIlleute o

deputl1do lt.enato·Archer le

vou ao ex·preside�lte Jusceli·

"fi,o revQ��rá (IS artigos.14 e

J'i d <) ," to Tnstitucional e, se

I'f' consider�,l' que o Sr.

Arlau to t:uruo:so também

:J

DESENVOLVIMENTO . E -c

SAunE

o cà�didato da ARENA

que

referiu-se, em seguida, ao

programa especifico de- Seu
futuro governo em r�o
.à Bahia, desdobrando-o nos

seguintes itens: a) nt:i.Úzar
nesse Estado, mediante In

vestimentos, a maior soma

. de recursos da Petrobrás,
especialmente na índustría.
petroquímica: b ) melhorar
a produção do cacau, do

fumo, do sísal e da mamo

na, por meio de fínancia
mento adequado; c) ímprl
m.ir novo surto à "e""'1"'l'

pela melhoria dos rebanho§'
e pela instalação�de fdgon·
ficos. Não serãn esquecidas,

.

igualmente, a l"ompleraenta.
(Cont. na' 2,· pág.)

no Kubit�hek um esh9ço
de manifesto- conjunto. O
sr. K:ubitsch�, embora COD

cordé· cô�· : a maioria da.s'

opiniões, :J:lão se decidiu aiu·
cl'1 'I. n�.n".. lü: ''';as autorizou
(I ,.··�ç_>'_·(·"· •.�.:·.�'·· ... tA,:"./J:�-' ll���n·

CÜ1GÕeS, sé!TIJ1fC frisanrlo que
se trata de lUl1 movimento
não para forçar a derruba..
da do govern�, mas de s�.
pIes reunião 6e oposiçõ'ês.
O sr. loib r;;,.,u1a:rt tam·

bem não prekpàe assina:.; o

ID<'niJ'f"-!tn af} 'ndo- d{l ex..

governll.d.or' ,., .. Gnanabara,
.

- \ - ,

mas nao se. ·op.oc a sua· par·
ticip!l,ção na frcnte, e o 4'�.

presidénte Janio Quadros
está sendo instado a dela

. participar.
EnquRnt<l ISSO. entre (JS

"brizolistas" c partidarios
da ex·r.overnader Miguel Ar·
rn.is. a tendenda./parcce ser

de -abstenção elas articula..
cões, e ··tàlvez· mesmol-de atis
i�çãO nos' PNtin1�S ,pIei.
{!W�.�,�

.

Entende, por fim, o sr.

Vieira de Melo que a crise
cntre o Exe{:nl;i.!o e Legisla.
tivo é inevitivel, porque
lHIl recuo do SI' Adauto Car.)
doso ou do senarlor Moura
Anhnlde "f, tão dificil quan·
to admitir·se que o presi
dente Castelo Branco, COIl'

t1'R,ri::lwellte aos seus habi.
tns, volte atl'ás de uma de
ch,Uo ;iá tomarln".

.J

�:O:���!��?�:�:::e:�st.rá hoje. no muni- Pr·etenura
.

fioaOc ia
�f��l��e:o�s:Ki�i!á���l�ef�m��ltd��;u;��l·\�a��U��

a r.·,···I'II· II r'�p"'es'c"O'
.

do'· r'Me.as do Covêrno
.

! ,
;;

.

A obra. ir-iciada em 1.'965 e concluída ,P0, presen- '.
.

. '.'.
.

te exercíc.o, roi financiada pela atual admi,nistração .'

.'. "".. .'.: ..

..

.,'., em cêrca de 50% dé seU custo total, qUe se elevou a

aproximadamente 24 milhões de cruzeiros. Ocupa
uma área de 492, m2, contando com quatro salas de
aula e recreio coberto,

BB Com'e'mora Cinq�'enfenàrio (Oryl Coquetet
Exposição· e Pa!estra -

",

o Banco do Brasil, Agência de FIQ da '�Ex1"osição ES'atística" historiando.�
< '. .../ rianópolis comel�orará nO próximo d.í;� /. �vo1uÇão do EH e de' sUa agência ��sta

,

No'" p�;é�o 6x:fâ� .fl::r?eiOn�va : a,:.. ça,�'i!.;��: �ot�€�a�", .15 rSJuinj� f:�ta, o .c�nqti.entEmá.do �e sua capital, n0 desenvolvimento da regiao.
a rua Fel:T'e' Sc);r.1"ludt, 37 (esqUIna Alv.Rl'o ,?te Ca�- insta a\):aó, . .cumpnnaO'>0· SeguU1.·� ; prq,;::._,�,� ". '. '

Ih,,) per!' ir8",o'Úl'!=>'ri:1 '110 ",-/.,,',--,., ."" "<)'1 (1,; �"�"�nt", grama'; ,
, ':i, 1)ia 16 �,s'9 hora:s: palestra no au·

a'!X FXPOf'��AO n� TTl r 13" T TT"C: l\,!"" N'1:J.\IS, Dip )'5 às 20 1v;1'as n'a sede da As- .ditório da Faculdade de' Ciências .Ecô·
em favor do Hosntal Evangélico do Estreito. s('c)i�cÊ'o Atléjca Bnnco do Brasil, à nomicas da UFSC sôbre o tema "O

Como nos a�os anteriores serão eXJ?Ostos à ven- praça Pereira Oliveira: . Coquetel e inau Banco do Brasil e a Ler da Reforma
da, trabalhos cl� tricô, rema, bordados" �� cqmo guração da 21 Exposi�ão._ N�rnis,'�át'ca Bé'�cária", .a ser proferida pelo pr. Joao

\gUél,rniÇões de cama e mesa, -colchas; avent{ilS, enxo- "promovida por assOcl.a:ÇaO filatehca'e Jose Ramas Schaefer.'
vai.S nar� bebês P c0nrOCCÕFS pr'" �Pl·::tl, inclusive gran
de vare ec1ades de rou.'"'as para rar,E\Z?S e n1eniDas.

-

Prefeito de Araauaii·\ .. /

Pede Por Sua, Comuna
Encontra-se e111 'Florianópolis o prefeito .de Ar.'1-

quari, sr. JüaqUÍlR Feíix MOreira. Nesta Çapi�al o sr.

Joaquím Moreira, em companhia' do C\.ep�ta:�o" :pib
Chorém VE.:n mantendo 'diversos contactos COpl Ol'�aps
da admínístraçêo eSta4.iual;, tratando de assuntos do
interêsse de seu municíplo. Na última sexta feira foi
recebidO em audiência pelo Governador Ivo ,Silveira,
opcr�uDida::!2' err que apresentou reivind�cqçõ_es .de
sua comuna ao Chefe di? Executivo catarineúse... ",'

D;h Iambém Quer BR-282
O' deputado Dib Cherem, represen',ante de' diy;er

sos municínios do Vale do Rio' do Peixe na Assem
blé.a Legislativa, enviou despacho t'elegráfiço ao Í?
dus 'rial Alfr€t:b ítalo 'E,errior, presidente da Comi�sao
da Camp�nha pró- Br-282, movim.ento rece�temente
'lançado por autOridades daquela região> manifestam}.]
sUa inteira solidariedade em favor da' (!on�truÇão .la

/

impor�ante rodovia, de 'integração catariI1epse� que
muito contribuirá. �ra O progre,$SP dp n�so Es"�do,
unindo o Vale dO. Rio dO' :peixe. e Sera, �. V��e. do
Itajaí e litoral.

.

Exposição de- Trabalhos
'Manuais Dia 21

Rodovia São Migü'é!! D'Oestê
Anchieta Fica Pronta em Brev'e

A r:-novia estadual' que lig.a o mUilicípio de São
M��upl D'Oeste a Anchieta, velha. aS�iraça� dos hil

bit�ntes do extremo-oeste de Santa Catarina, deverá.
I ser L112ugurada dentro em breve. A informaçãO. foi

prest:'.la por fonte oficial da Secre:aria do OeSte. que
.

adiantoU es al'em as obras de construção do referido
trecho pràticamente concluidas, devendO logo Ser en

tregue ao tráfego, -vindo a be..neflCiaf graFdemente a

população dàquela próspera. região do nosso Estado,
{ I

�'-

Gov'erno Amplia Assis·tenda
. .� ..

r'! .

a \,nauores
'

o secretário t-Uiz Gabriel, da Agi"CUI ura, ao co

m0uta1' as exeelEl"Ítrs clas�ifj caGõr s obtidas l)Ol' ant
'maiS da raÇa cha�'olês, ci�iados' en" fE\7:,cn �:ls-lajeana,;,'
na e�posic.ão agro-pecuária recentemente realiz.ada
e111 Pôrto A1estre. afrmou ser m:oDÓsi,o do GOV:erna-
dor Iv� Silvei;a desenvolver n;' pr6ximo anO. uma pro

. g<'.II1ação maciça, com o obj�tivo de aql"pliar a aSs.;8-
tência técniea aos cr:adores de gado bovino para cor

te. para anto. afirmou. Q titUlar 'daquela pasta, já fo
ra!TI. cé:nsignéldos no Orçamento do Estado pa�a exer

ç(c'o de 1.961, re�ul'sos financeiros suficie\l'tes . p.ara
.a SuS ·mtação, do programa de assistência' téenic�

'Ca:)'ltil''"'�(' F;16i!:�·;.1"':'\C 'de S�nf.� C�t�'r;'"�'t?: . � O!�� ""Jl;h \UJj _ J .. Mn�U .• (! �� g!!O
\ 1", , \

S. A. - SEI. ESC �, Se,tor flor�?nfQolis
A CF:LH:SC - CENTRAIS E;r..,;r!;TFICAS DE SAN

TA CATARINA S. A. - Setôr F10rianiópolis, avisa
a seUS ccnsllm 'dore3, 'CJue hOj e :d ia, 11 do correpte, 010

período das 7, as 9 horas, haverá fal' a total de· eper-
.

gi.a elétrica, afim de atender a Serviços nas Subesta-
çõeS. Geral e Q(i) ROGado. .

FlorianópeÍis, 9 de Setembro de 1966.

Sa�tacatar'ina Country Clube
P Dil'etor'a elo Sj� 1\T'l'AC." '1' l\ PT"N t,\ COuNTR'./

CLUBE C0mU1l;ca aos sócios-pro!)riet;�I1Os qUe a Boi
to nr·r�,.., 49 Í'l.lnciona semanalmente nos seguintp.s
horários:

QUartas Fêiràs - das 21 horas às 2 horas
Sf'xtag feiras - das 21 horas às 4 horas
Sábado -lêas 20 horal> às 4 horHS
Domingos - dRS 16 horas às 20 l1(iras.

r

,sta vê auxílio
tin,�,;la,', � n.. ·�a. ·I·"or··'el�.:.·.a···��iir:lf;"�) '. II

,

<,

habilitação para o razoavel . �e de inátivos, cabendo aos

desempenho dessa grande ,30%. restantes os encargos
missão. Paralelamente, po- . de tralJ3.lho e produção, e,
derâ ser lançano um esíor- 'dessa força de trabalho,
ço na: direção. da assistencia elevada porcentagem eons

social, de que a Igreja Cato- titui·se de analfabetos.

lica é pioneira . entre, nós."

frente Contra Govêrno Recrudesde
D�pois das'Eleições'

Ira
Falando à reportagem o Secretário

do PLADEM disse que a Municipalida
de-já-está concedendo financiamento
aos agricultores, para comprá de instru
mentos de trabalho; aos pescadores, pe
querias rêdee, 'fios, motores?e embar
Ções de rE.duzida capacidade, etc, e àq
rendeiras e artesãos em' geral, para :1.

quis câo dp ma.éria prima, A respeito,
o Dr. Ivan Mattos, esclareceu que o aru,

dido financiamento efetuar-se-á somen-"
te à pessoas de parcos recursos, deve�-'
do o v8.101' do empréstimo ser pago a

Prefeitura em prazo não superior a: '24 ,

mêses. Ao finalízar, acentuou que mai,r-I
res detalhes serão' fornecidos. pela! Se"
cretaria Executiva do PLADEM, no

paço Municipal.

DEPUTADO ATENDE PREFEITO
O Dep, Aroldo Carvalho através de

telegrama endereçado ao Prefeito d'a

Capital, comunicoU a apresen.tação' d�
. em·enda, de sua autoria, à proposta 3a
Lei .orçamentária de 1967, visando ob·
ter destaque de 100 milhões de ci"Uz�i
i"OS para ampliação dll. rêde de distribui"
ção e i1uminaçâó públicas no sub-clistri-

\

e

to do Estreito, a cargo da CELESC.
Segundo a mensagem�daquêle ré'

presentaníe barriga-verde, na Câmara
Federal, a referida emenda depende,
ainda, de narecer favorável da Comis
são de Orçamento e será justificada e

defendida, em scssâo plenária, pelo seu

autor, A notícia foi bem recebida pell)
Sr, Acácio San Thiago,. qUe em conta.
to com a imprensa, manifestou-se oti- ,

mista com esta e outras gestões de par·
lamen.ares da Bancada Catarinenss,
que além de o prestigiarem, se interes-
<sam pela ,solução ,ias problemas do Mu
rí;cíp',o de Florianópolis.

NOVOS M:E;RCADOS

Até o dia 22 do corrente mês, pro
postas para elaboração dos projetas. de
cr-nstrução dos Mercados Públicos a 5,�
rem f'oiI:;cados nas lOcalidades d.e Ca·
poeiras, Saco dos Limões e Trindade,
estarão sendo recebidas pelo PLADEM..
oi inter.essauos podérão obter melhore,'
eSclarecimentos jUnto a' Secretaria 'Exe·'
cuüva do :plano. de BesenvOlvimento
}iunicipal, na PrefeitUra.

que' Q, Congr�s'so tenha' condiGões de
exami.nar importantes matérias subnie-
tidas à sua apreciação. .

O presidente tastelo Branco viSita'
rá segunda feira diversas es'_âncias hi·

, ,dro-minerais e estará têrca:.feira em

BrasUia, para uma sucessão' de reuniõ�9
com líderes partidárioS quando entao
será estabelecid.a a trmnitação no con·

gresso da nova carta magna do paí�.

ARENA Empenha-se Em Reco'meça'r
Esforco Concentrado

BR1\SILTA. 10 (OE) � A mesa

da CArnal'a Federal .intensificou a cOn

vocacão de deputados para pilrticipar
do r�gime de �sfôrÇo c�ncentrado à Ser

inic; àdo segunda feira no COngre�so Na
cional. A liderança. da ARENA infor
moU que fez apêlo à todos os deputados
Çla maiorja_ para q1l1.e compareÇam ,às
sesSões abandonando �or ?O dias a cam�
pahha ,e1eitoi·al nOS Estados, afim de

�resident-e do BNDE Acha -Que Politica
Não Restrino'e livre Iniciativa

RIO, 10 (OE) :__, A ação' econômi
'CF! do g�vêrno não con�tit,ui um ·caso de

, _

!plarrejamenb
.

res t't'vo à livre iniciati

,va, m;>.S s;r1') \ll1""atécn:ca de indução go
;verna'.T1en+.al úq. ,sentido de pontos con-

\

siderados básicos ao desenvolvimento
nacional ..A declaração é do presidente'
do Banco Nacional de Desenvolvimen·
t� Econôll1ico ao fàlar. ia um' grupO de

'empresário� dá GUanabara.
-, ; �.
, ; <�-;

" RIO' E PORTO'· ALEGRE,' 10'
;';!'(0E1) -- :qe acoii,�o /COlJl proposiÇ.ãO ',dp: "ore�icf�I1te do Suoerior Tribunal' Mi'
: ljtar, min':s<ro Di�go Borgés' �Foite�;
!:·foi remetiçlo narâic <> pi)ocurador-geral
;da:\J'.uSojça' Militar 'nara'únstauração de
'�:iii, iPív( o acordã� -em .aUe o STM jul
':g�l.l ·prejuJdi.c?do o pêdido d� h:abeas-
corpus' ill1P?trado em favor do ex-sar
gento Manuel Rodrigues, Soares, enêon
'trado mort6 no rio 'Jacuí, rias proximi
;d'ades de Porto Alê·gre. I:'

O rninistro Alcides CarneirO, ao

julgar prejilditado o pedido, a!i�mou
CJue "a policia sabia de tudo e na'Ü .dis··
Se' nada",,' Esclareceu qUe o comandante
do III Exercito, gen, Ernesto Geisel,. es
tava sendo enganado pela policia de Por
to Alegre, qUe deixou ,-'te coniunÍ-car ti

blanutenção do sargen:.o asSassinado na

Ilha Pre;idio. .'

"Quero ,salvaguardar o nOme
\ do

comándÍ'l.I1te do III Exercito, que é um

}-rnnem de bem" - friSou o mipistro _...:
exnlicando qUe a Ilha Presidio é Uma
entidade da policia estad.ual, e esta só
llrestou informacões e' forneceu atas
depois qUe o ho�em morreu,"

.

O ministro Alcides Carneiro decia
rou, ainda, que a ultima informaÇão re

cebida pelo comandan�e do III Exerci-
• 'to foi do secretario de Segurança, ten,··
�el. WashingtQl1 AqUileS, comunicando
qUe o ilcwmdo fô1'u, ctel.idn 11n [li;:! n d9

Deoufado Diz Que a Oemo1craciaxliberal00Aicabau' .

s
" .

Rro, 10 (OE) - Wzendo si�"ã') o ml}vin;f'H.to de soli- não é pe!'i'<oa i.i� volt".!' atrás

serem as eli""'lc"Õ,,<; de ,'TlfÚl.· cbuic(l::.de ao nresidente' da no que diz, (�stá aberta a

clatos "um llonl.o dentro dos Câmara dos. Deputados, es· c.rifi'f'.
objetivos em defesa d re· ü� f1�'zi'l hoJe <lue os oposi· "De qua!fJ.l.wr forma

g:ime", o sr. Armando Fal- d�'n;<lbs estão," d�uulQ di· aduziu o sr. Vi.eiTa de Meio
cãb defendeu i-I,rdorosamen· mensões fa1<;'a8 às declara· .

- AUJ;O e Adauto aSSlUl1.t·
te a fixaeão no tt:xt.o .cons· ções que fez à imprensa, ralp uma posit;áo da qual
tittlCionaÍ,; d.e �cgFasi para. � .

vendo ilf'lflS Pl'OjJOSitos que rl:H'icilmente' po(ierão recuar.

supressã:o de lÚa.luh,ttos: '00- .t, não exist<"-ID. ',o sr.' Adauto E.ssa posição hnnlicitamen
mentando: Cardoso não vê razõcs para te eondm: :.. i'f"!�t'midade

,"Na carta .paulista, não se se loc'alizll!'em nas suas pa· (hs eleições sob a vigência
permite," qHnn \}f!lii')1r> '8"1\.' lavr�s inflTcios de crise en- dos atos de torça, com '0
,,'1 Que': rlevutJ?dos; t"f' 1)<1, ·�e ri Lc(pslativo e o Execll· Que se vê

.

que -ns presirlen.
1.hem contra I) reg'ime ha· :"{;" nois as suas telaçõe.s te� das duas �asas do Con·
:�searl"s' na 'for<;� (1\') ma·ndà. 1�om o presid�ntc da Repú· gresso aC1l"·nnm por en·

,til. Sug-):l'O, quc :seleia o adi, h]jca são! .mnito .boas e o -r"�'·F.r" !inh/! qllC a Opo-'
l?,.'(l 18' �h GoustituiçãQ da que t�m dito nã.o sení capaz sição vcm dere�ldendo há)
"Ai ,_. (,••., nt'�l' �" "c' mod!·f·.l'c\a'·la". fi·.Ir·.tn tem'p'o. D'a'l' cóncluir.!." ...erq.a!J!i.a ,cF.c ,a., J)a'''A UI � • "

-{,l'� se veriri('wt '.me n�o ' �e que e8ti e� perspectiv;l'
e'1t\'lmos l�r�tenden�1I hú· EXECUTIVO'X' {E(}lSLA. uma crise entre os dois pó..
plantar aqui ,wda, de absur·" " .]_ (lei-es, !>'�J'a :'), 'quál eu não
do, A. demccraci,,' fo'e õefen· TIVO 1(l'i" s?i'�n. ERsa, erise será.
de lJtraves das cha;P�1(hs

. ,

&anto' lr.1ai.� ampla quanto
ditadul'<!s constit.u<!>,o'1ais. .Tá o lideI' dfl Oposição, existe a \!I1ião Idos .'1)re�,i('len·
Não há. mais 'a liberal de· sr. Vieira de ::\'Ielo, assegu· t�s da Câmara e do Sena··
mocr'3ch", ra (l1l� cstá à vÍs'ta uma cri. do,"

Elo�'iall(lo f) ptesidelite se iné"ita,,�l entre o Exeçu,
Castelo Bra;rr:o, o sr, Ar- tivo e o IJegisll' :'.'0, decoro
mando Falcã,o disse que "o

. rente 'das' 1>05" ,es
.

assumI'

r'HtUl'{I c.me:rcmismo no Bra· rias pelo 'senador Moura An·

si!. depois de Costa c SiJva, flx""le e pelo dej)uiado'Adau�
�l(lrá o f1UC1'CnmmlO de Caso to Cardoso.
tp1'l", Disse uor fim qUc o Diz o sr. VieIra de Melo
ressur!!";roento (lo PSD "é e�'''r informa.do de que o

P" sonho de noite de ve· nl·es.irlente Ca:,;telo Branco

i:narç� �este �n9' i portando panfletoS'
SubverS1V:OS .. :
:" ,Ô ministro Saldanha da Gan�a dis-

.�: '�e :�r, se1:l turno aue embora seja con

tr� o exceSso de IPMs, impõe-sé, para
o cáso, a aber�ura de Um rigorOso inqu�
rito, a fim, de ressalvar a posição do co'

mandante do III E,xercito, ','qUe) se']]

querer, assinol,l' duas declaraçõeS falsaS
de que o réu 'n.ão �e encontrava 'pres�,
e isso por I culpa dás autoridades p�k
c'iais.".

01. deputado Paulo Brossard\ ..

d'
tribUna da Assembléia gau,cha, sugerI;:
hoje a tesponsabilidaqe criminal do'

•

agentes que mantiveram a vitiil1a e!ll

regime de prisão 'ilega1. O parlamentar
'enumerou o elenco de deli�.os configU'
rados nó"c'aso, além do homicidio eu;'si ( o sargento, conlO se. recorda, • jo

encontrado boie.ndo no riO, de 'mãbS da'.• e
tadas): prestação falsa ou sonegaçao
informações à JUstiça Militar; utíliZ�'ção de processos barbaros para obtel'
cão de depOimentoS; nrisão ilegal do e�'

sargento durante 147-dias, inclulndo's:
o pe'ri.odo em) qUe es'.eve recolhido

1

Ilha Presidio .

I!, _

Em seguida, o depUt81.-10 dirigiU
,.

"a
pelo ao procurador-g\=ral do Est;ado, pa;,.)
1'a que tome a· iniciativa ele promover �
responsabilidade das aú.toridade� envo
vidas 11; li:l fHtns :'I1'!'!l1_<Hl(�

.
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