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AMEAÇA DE GREVE

Os metalúrgicos da Gua

nabara �del:ão I entrar em.

greve. Querenl aumento, de

'70 pox: .cento à partir do

dia 18 do corrente•.

Sl,lB-LEGENDAS

o plenário do TRE cario

ca vai reunir-se. boje às

'12.30 horas, para estudar os

criterios que orientarão
.

as !

organizações das 'sub-legen
das..

CALMA

o sepultamento do estu

dante argentino Santiago
Copílon, vitima, de choques.
mitre policiais e estudantes,
ocorrido em ,Cordoba, frans·

I correu em absoluta calma,

I
,PERALTA ACUSADO

I . A comissão -inter-ameríca
I na dos direitos humanos di-

vulgou relatório de 66 pági
nas no qual faz acusações
contra o governo do 'coro
nel' Henrique Peralta' da
Guatemala.

GE]\�EOS, DESCEM HOJE

1\ capsula "Gernini 11".
contínua. girandn no exna

ço, C0111 os ,ast�'!'''H'JhIS
Charles Cnnrart e Richard

'

Gordo�l\ a bordo. A cápsula
estabeleceu novo record de
altitride, estando seu retor-.
no Merra, pn�visto pal'll'bo.
je pela rnan.hà.

A '.m:çCElRA BOMBa

A .Frun<;!l efftuOt:l,. Ollle�ll
51Ui '(ekCeira, expeneilé'i1 "�u
clear da atual liérie fazendo

explorut -qma, boinba' de
plutônio 110 atol' de Fanga
talva, na Polinésia France
sa.

FUNDO E PROMULGADO

Foi promulgado pelo p�e.
sidente da República o pro
jeto criando o _fundo de ga.
rantia por t�mJ)(l fie "Cl.'vi.,
_ço,.O decreto lei en�r:U'á e111

:

vigor 30 dias, após o ato:
'presidenciàL

ANO NOVO

o ano novo judeu foi co

memorado onlem: Os israe
litas . comemOJ;� a pas.'sagem do ano 5.727.

CONTRABANDO
Um contrabmido de 96

milhões de cruzeiros. foi
apreendido em Brasilia, pe
la divisão de repreensão ao'
contrabando. Y

FAZENDA LIBERA VE�,BAi
O Ministro da Fazen(Ja in.

formou ao titular da pasta
do Tl'abitlho qhe, está sendo
_Pl'Ocessl'\da a libel'; p.i,jo da
'vel'ha de fl"jn�(" ll1iJ.hi)es', de'
,CJ·�.�.e';r0f' r'e,�ttl")�rhl �� n�- ,

rm:henfit ela 'U!)l'{'el'l ,,1""",'1.'
1

fla. rehJ.tiva a () l'ea,justamen.
t� de ajlOSe11tarJoria e

pen'l's?e� (los 'ÍJ,�J1.t!ltós 'da pt'e.

1 VH)encia sodaI.

,L CRISE ESTUDANITL I
, I

A cris'e estulian;til Slu'g:ida i
f.'�u São Paulo,' COm a pri
sao de centenas de jovens
que narticinavilm do C�ll
gresso da União . Estadual'
'Estud til I
',. .

an .

COlltInua l'ccru-

dec�ndo, j!'anhando âmbito
: ,I�aclOnaJ. Os estudantes nall.
.

. list�s tem reeebido manifes
taçoes de solü�arierlade de

. ca� .

e de ouil'os 'Pontos do:
paIS. OnteJ1:J, a noite no lar.
go de São Francisco cêrca

�_e .

clois mil .acadêmicos par.
IClnaram 0<1 P,1PP1....'n'lPllto
do Congresso, que culminou Ic?m passeata lJela� ruas da

ICIdade,
......

....._..--����.._ __wr..

Florianópolis,
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Casl'elo nil! Révoga,
Artigos e Quer
Carla Com' AI-2
BRASILIA, l4 (OE) - Du

rante encontro que manteve
'ontem com os lideres da
ARENA e presidente do Se
nado e Câmara, o presiden
te Castelo Branco disse que
o governo federal não vê

condições para revog-al' os

artigos ]4 e 15 do ato nume-
1'0 dois.

.

A medida estava sendo

pleiteada lllf10s presidente
das duas, casas do eongres
so, para que os parlamenta.
res pudessem debater c voo
tal' a anuncialÍa reforma'
('f"1}1�1 itHfl1(1)nal
de coação;'

'

!'em amçaça

RIO, 1'1 (OE) - Pre\'ista

para amanhã a chegada a(l'
porto do Rio do segundo es

calão da Faibrás, illtegrantf�
da Força Inter·americana

, de Paz cm San Domingos.
�

A tropa integrada por
458 homens viaja 110 navio
transnorte da marinha Soa
res Dutra.

0,1'."
Konrad a terra podia ser

vista em quase tôda a sua

circunferência.

Richard

escotilha
da capsula espacial Gemini
Onze, para ficar em :Pé no

assento' durante os 145 mi-

nutos de seu vôo no espaço,
A manobra começou' duas
noras depois que Gordon e

seu .companheíro Konrad

atingiram a altitude record

de 1. 373 quilômetros e re-

gressaram à órbita normal,

de 290 quilômetros sõbre a

terra.

Candidalos 41

Ileseníendem-se
Na ABENA�RGS
PORTO ALEGRE, 14 (ÓE)

- -A indicação de nomes pa-.
ra concorrer às proximas

eleições legislativas provo
cou seria crise no município
ele Uruguayana no Rio
Grande Sul.

Sentindo-se. desconsidera
do pela atitude tornada-rpe
lo diretót-io regional da

ARENA, com referência ao

problema o direiório muni.

cípal arenista de Uruguaya
na demitiu·se eon�tivameute,
o mesll.l0 fazend.o os calldi-
'da tos .tI0r ele illd,icados pa-'
ra concorri,· iI ,deputado te

. rteca] c estadual.

,
.

O velho caó'a;:ào da 1'_l1a Fernm{c1\} l\iTac'hacloi, 'i exemp"o' ele tantos oÍ1tros
;nesta Capital, cede lú";''1l' ;) H'N1ri't'o i<;fíCi". rÜr-a. ul'pva eloquente da 2').10-

'9-ernização de no,;�a. bela' Ilha� .

da ri.-f 'nna c'Jl1sti1uc'onaL
no Congresso. Em entrevili
ta que concedeu à imprensa

r esta tardê o l1linis�ro Me
deiros Silva úa Justica ra

tif:cou declarações dO- l;r�si.
dente Castelo Branco, dll

. qlle o calendál'Ío e'leitoral

.

não sení modIficado. deven
do o novo presidente ser

elcito dia três de putubr6, e
,tomar_ posse dm 15 de mar.

ço de 67.

&

Planejamento
Salda�Dividas
D.o Governe,

,'.

" .

Costa Encerra
Campanha Ein'
S P�,do
RIO, 14 (OE)' - O Maí·e-.

chaJ. Costa e Silva' iniciará
".- .

no próximo dia 19' s�a pe-

,nultima excursão eleitor;ll
visitando Curit;ba e dia 20

Florianópolis.
O candidato ,da 'ARENA

encerrará seu programa de
visitas em São Paulo, de

pois de passar pelà capital
mineira.

Cuha Vai R
-

, , "Governo Paga
I � ,2 Billtões Por.

Céd,+� IirHvi�W' I
mV\SILhl·" 1-1 (-OE) - O

prcsidenté Cal!-téJo Branco
envi'aTá hoje mel1,..<"iell1 ao

Congre�s&, acolllpaniürdo de

ante-projeto lÍt' �r;.i conce.
dendo crédito 'es_pecial de

. dois bilhões de cruzei�os .P�
ra confecção de cédulas in
dividuais de�tinadas ao plei
to dé novenTbro.

"
. I

, "'" f
.

WASHINGTON,' H (OE)

- Cuba irá 'i1, Washington
participar da conferência,

. ,

,de. t'rês dÜls relmindo as na

ç�e� 'd� hell11�réHo que es·

ttidara . as �:omU(:ões sanitá:
rias

� do contine�te.

RIO, 14 (OE) - Tôdas as
contas do - governo com firo
mas varticulares estarão
saldadas até o- final dêste
mês.

Informação do Ministéi-io
do Planejamento, acrescen
tando que em São Paulo on.

I
de a situação é mais grave,
já foram.llag05 170 bí1l1ões
decruzei.ros aós empreitei.
ros enI atrazo,

\

ride! Não Real�
Com AJ.. Enquanto'
Continuar Jugo '.'

Americanos
Vem Ver
Eclipse Solar

M�urão Pergunta
Por PresOs
Do Pará'
BHASlLIA, 14 (UE) - O

l\'finistro Mourão Filho. pe
di.u informaçõcr,; do gover
nador do Pará sobre ii pri
são de varias pessoas, qu�
estão Í:Ietidas }Jara averi,

guações, desd,� que ali este

ve o �reçhal Costa e Sil
�'a. O ministro Mourão Fi.

lho, é relator, no STM do
habeas corpm; impetrado
pela ordem d'os adviogados
em favor' dos aludidos prê.
sos.

v"ashin�l)11: H (OE; -

A sociedade Nacional de Soo

'logeografia
.

anunciou que
mais de trezentos'cientistas
e tecnicos dos Estados Uni·

dos, irão em 'bJ."eve, para a

America do Sul, para ob·
servar um ec!ipsé total do

sol, .Q.O próxhno dia dQ,ze
de novembro.
A sociedade' disse que o

e�lipse será tolal, sóménte
pano uma extensa faixa .que
passará por essa reg··ão.

CIDADE DO MEXICO l4

(OE) - O primeil'o :Minis
tI'O cubano, FldeJ Castro
declarou em várias' entrevis
tas concedidas à i:J:Tlprensa
Mexicana. que-Haval1lí' não
reiniciará rclações CONI ou

tI-os Paíries La tillo.America- •

nos, enquanto êstes ""conti
l1uarem colônias do )mpe
raalismo Norte .

Americano.
e seus govêrnos não forem
do povo pelo povo e traba.

lhare� para o povo",

SOLIDAIUEDAlJE
RIO, 14 (OE)

Ex-Presidente
Morre Na
Turttuia
ANJ{;\1{A. 1-1 (OE) -·!,'a- 100. 1-1 (O!� I - Tel·;'l ini

l'Ío à !I'u'[ir (bs 21 .11"l';t� f'

.

4, "'illllt .. S P I1t""l"!!'anda
eleitoral no l'<Í(UO e TV ca..

rioca.

Jura�y
Fala Sabado
NaOJU

TRE Inaugura
Cnmu3nha
rl� (;r;:)c1

Com
lima passeata monstro, que
]Jartira de varias façmldades ROMA . (OE) -o
11<tra se rcunir no centro da
éidade" em certo loc�l e

ceI·ta hora", os m1.lv�rsitá
rios cariocas encerram uma.

nhã seu movimento de re

shitellcia que ontem, em

,seu quinto (tia, . atingiu a

Universidade da Guanabara,
onde diversas escil!as entra.

leceu
1'<1 o

(,-,tia,
ibe1.

esta 1l1"llhã em Anlm·

ex-presidente da 'l'u!'·

g'eneral GamaI Guk·

clúwcl;'cr Ju1'acy' M.a:;-aJh.ães,
do Bra�iI. deL'(11U Roma ho
je, vi�.i}H1(Io p 11'a \Vashing'
ton, onde manterá conver

sações r:om 'lS aütoridades I

Norte Al1leric;lllas.
Sabilflll. ellllml'cl1 rá plll'll,

NtlVa YOr1" afim de discu.l's,
saJ' na ahe..tura da no;'á As.
I'l'Il'hlt;ia Get'l11 das NaçÕes
ti !ti! II.! li.

O eX'l1)'esidel!te, vitimado

PI)1' grave moléstia estava
inconclente à ,'ários

"

:(lias,
sendo atendidn por médio
cOs turcos e t�fltr<lllgeiros.

O desembar;wdol' O"ca1'
'l'enól'io presidente do 'l'RE
falará hoje à noite f;'z�ndo
a ab�rtUJ'l!l

.

da campanlIa
eleitoral gmtu ita.

1':ln\ em greve de sOlidul'ie.
th1l.Íe aos eoleg'ulS J..la!!lista�.

I

Governo e ARENA Debalem

'T�a.ltação dá Carla
,

B.RASILlA,' 14 .(OE)< _' As providências que a

govêrno e a ARENA deverão tomar 'pora preceituar c

tramitação da reformo constitucional r:o Congresso,
forma exominodos pelo presidente Costeie Branco

com os presidentes da Côrnorq, Senado e os líderes

Daniel Y.:rieger c Raimundo Podilha.

nistro da Justiça ratificou

declarações do presidente
Castelo Branco, ele que se

J:á cumpsido o calendário

eleitoral, fhaclo com as elei-

.ções presídencrais à. três ele

outubro, com ,a passagem de

govêrno à 15 e�e março de,

G7.

Síntese do Bezetim Ge(,me�éorológíco de A., SeiXas Neto,

vásida até às 23,18 hs, do (lia 15 de setembro de 1'066

FRENTE FRIA: Em curso; PRESSAO ATMOSFS

RICA MÉDIA: 1025.G milibares; TEMPERATU.l\.1\.

�DIA: 22,4 Contegrados; UNIDADE RELATIVA
MÉrIA: 78,4%; PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negá
tivo - 125 rnms-: Negativo Cumulus -. Stratus -

, I

Nevoeiro - TernpO médio: Estave1,

Gemini Chega. Perlo�do teu
CABO KENNEDY; M

(OE - A cápsula Gemini 11;
bateu o recorde mundial de
altitude e prossegue sua as.

censão. A notícia foi. divul- Os astronauta
gada quando a cabine en- Gordon abriu as

encontrava-se a mil e 25 qui
lômetros de altitude, O re

corde anterior havia sido es

,tabelecido pela Geinini 10

que chegou à 761 quilôme
tros. 'Os astronautas Richard
Gordon devido às condições
adversas não csnseguíu per
manecer fóra da capsula .

além de 45 minutos. A
1025 km; segundo declara-
I_
çoes do astronauta Pete

RIO, 14 (OE) Em eu- gação está' sendo pedida pe-

trevista que concedeu à 'un-' los' presidente, da Câmara \

prensa o- Ministro da Jus ti- .e Senado, .possam afetar 9

ça, Carlos Medeiros 'Silva, Congresso em sua tarefa de

confirmou que o govêrno reformar a carta magna,

não abriu mão dos Atos ins-; . pois o projeto está em fase

tituciónais antes de votada final de elaboração. O' Mi-
,

e promulgada a nova cons

tituição. O Millisü'o . falou

sôbre o momento politico
nacional, acentuando que a

vigencia dos ates se -eonfun

de com a própria vigência
da constituição, não acredí

tando o govêrno, que os ar

tigos do Ato n. 2, cuja revo-

Johnson Acha Que Viels do
S'tll Ensinam Democracia

·WASHINGTON. 14 (OE)

.,
,"";

,
], ,/

A,��� ��pen��-�S'f( E�n,,�� �:., �', ..�·I�'-.

"�Vencer Obstrução .' ,

.

BRA�ILIA, ]2 (OE) - O do l'eàlizada à sessão da Cil,.,
'presidente da República vol- mara. O presiçlente Castelo
tou a recomendar empenho' Branco permanece na capi
às liperanças dã Câmara e tal da Repúbll.('.a mantendo
Sena�o no sentido de levar seguicl,os contatos com os li-

.

à BrasílIa. o l.naior númelo deres do govêrno e presi.
possível df.' t11:'j)utado da dentes da Câmara e Sena.
ARENA. PaTa as sessões dI' do, Ü';lt;lndo ,Ja tramitação
hoje q govêrno deverá CO�l'
tal' com cêrca de 220 depu,
tados, a cham.ada maioria
precária, porque chegaram
muitos parlamentares nos

'aviões noturnos estão seno

do eSlleradl)s hoje Na câma·
ra cêrca de 20 projetos es

tão em final de prazo para

votação.
A té a noite de olftel11 es

tavam em Brasilia apenas
160 deputados não tendo si.

J i

,G�Ç.�r�;.é:tbnb�, NeV'O'$'{}!�l�DS '

. \ 4;, ;1:l'R �S��H� ');1 -('Q�'�)' -:1. (j,.,.
'

, 'SHU;r !(illd'� o �fiU�l"ehill
M:;"i�trl) I\'-l' (�"erra ÇXllÔS Ademar de Queirós a posi
;10 1i'-'''''TP"''''<1 (I' 1,(1,1(0 (Ie ,ris ('fio do' F:xecüt:vo, eUl face
h de (ll"e é desnecessária e (»1 liher;leão das matriculas,
on�"I),," a cri"�lio ele novos ,lfil'llJ'llUlo Que "a 111atrícu
cursos de admissã.o. c de la n<l e�eola. 1I1{Ietlendcnt"c
Cpmando e Éstado-Maior, mente de va!;'Cf c de concur.

c�l1forme propós o Depu-. so, acarretaria. no nlOnlen

tado E�lson de Melo Távo- to, uma c01:rid.1 <1e ('/'1:C\1 <k .

ra. em projeto .de lei. O ti-
.

elois mil ofjci,,;'s, désfalcan.
t"IHr da Guen-a, Marechal do as org-;mizaçôes milita-

-_ O Presidente' Lyndon
Johnson afirmou ontem que

. o povo sul-vietnamita acaba

de dar verdadeira licão de

democracia . r.o: resto do

mundo com a sua partící
paçãonas eleições de domin

go pasado.
, O Presíden �e fez êste ço
mentarlo durante lima ce

ri,monia realizada nesta ca

pital em memória de um

marinheiro norte-ameríca

no que morreu no ano pas
s ... dl) no Vletnam.
Prol' -outro lado. JnUhSOIl

"'",.,,.. i�l"'l.'Hr «nando seria
,-. .... nc;C\ ...·ll.:il� "1 cFi)oria 'final
na, g'uerl'a 'do' Vietn<llll, mas

aJ'Íl'1ll011 JI;1 v0r· sido dado

I' -l"'����r rle �l1eirós. enviou
ofi�··'" Ot)- T .p('��l�Hvo, afir.

1l1�l1fl() 011(,'" o .

atual proces
so 'de .forfttaçao do ollad,l'O
de J<;stado-M:aior atende às

nec:essidade do Exército.
. ,.

�ranfle m1sso_ quando n mais

de 4 :?OOO 000' sul-vietuamitas
./

.

depositaram uns urnas pa-
ra eleaer os membros da

Assembléia Legíslatíva.
"Estes. povo nos deu uma

lição' nermanente de demo
cracin", acrescentou o Pre

sidente, <testaesndo a seguir
que os Estados Unidos não
têm' nenhuma ambição ter
ritorial no Vietnam,

,

.Concluiu, dizendo: "Nos

sos objetivos nesta guerra
são claros. Tp,utamos impe
dir que a agressão trhurte, c

procuramos dar a' Ull1H jo
vem nacão a possibilidadc
rle " .. " .. 'l'''')''(''':'Hpamente
�p-� ., "''''''''')(:'1 <los canuões
?!!""fl� C;O)'rCS".

;�c'

res, sem que houvesse, de.

pois, funções classificar ós
oficiais dinlome1dos. p).'ovo
c�nrlo assim tumulto e des·
pesas desnecesslÍrias·'.

De'nl�faao �leqa Re�ponsahHidade
Criminal Fm C�mpos
BRASILIA. 14 (OE) - O

Deputado Elias Carmo, da

ARENA mineira". a]Jresentou
ontem, à ComIssão especia I

/desig'llad� para opinar sôo
bre a denúncia do -Sr. Ro·

berto Saturnin{) contra o ti·
tular do Rlanejame'nto'; ]la.
Ter.pr ('ontl'árb à matéria,
negandu, portanto a existen.
da da responsabilidade' cri
minal do Ministro Roberto
-Campos, por sonegar infol'-

. mações à Câm'll'a dos Depu.
tados.
O parecer qu!:, hoje será

discutido defende a tese de
que a lei em que se baseia
o denunciante se constitui
numa exorbitância nos ca

sos de resnonsabilidade pe
nal dos lllU1.lstros de Esta.
do, esclarecendo que en

quanto' a Constituição esta.
belece pito casos' para essa

Cem Mil �ufam ,Cem a Guarda Vermelha
TOQUI0. 14 (OE) - Os bios começaram cm Kuelln

correspondente:" 'japoneses l)Uan<lo os .!iuaJ'(las verme.
informaram ollielu que celu lhos critic>l)'am
mil pesoas lutaram C01'110 a feito fui cidaü�
corpo contra H Guarda Ver
melha em Kuelin, Cbina Co
múnista. MeI'i(b::nal, ·c· os go·
vernantes ch iutses tiveJ''lJ))
fIe evitar unifh(le<; do Exér
('ito para repTimir a revol-
ta, I

Os ;.nJ'ol'lll'lnies "I'I"""ecn.

tl1ntm ,(lIIe os .1o\'el1S fanáli
(''''S 1!'1l<1l'das �'I�rnIe!hos es

tão tropaçando com forte
resistência enqaullto levam
a cabo a "l'e\1llhlCão CHIt,,· v
J'al" desde 'I)e{luinl até o iH- �
tel�io,· úu país,

r

os ILi.§tur-

t�,nre O Sino e Es!udanle
l"'f-

.

P ....
)
n'l ,,�rl t�ncerr(lr Con�resso

S. PAULO, 'hi (OE) -. Francisco começanuu a to
Com uma pas,;(�ata, sem ou cal'. Após,· os psctudant.es voI
faj.."as, onde o:, protestos se taram a repetir, cad�llcial
limita.ram em exclamações mente frases insri1tosas à
fog-osas à figura do P"esi- Castelo Branco.

'

/'"'dente da República, os uni

versitários paulistas encero

raram, ontem a noite, sem
incidentes, o ÍJlterrompido
Congresso da LEE. Uni ÔVO
atintdo ao pescoço de um

estudante qUê discursava
no Largo de São Francisco,
depois da passeata, tirou

�

um pouco a' solenidade .pre
teJ1(lida pelos estudantes pa
ra a cerinlônÍô1. Ao termino
do Congresso, cêrca de mil
e qlt{úliéntos estudantes
cantavalu o Hino Nacional,
e os sinos (Ia 19l'eja de São

responsabilidaiJ.e crimim\l, a

lei citada pejo denunciante
(1 079., de 1950) cria U111<\

�lOva hopótese, quando pro.
cura considerar llossíivel d�'
responsabilização o ministro
que deLxar de responder a

um requerhnlJllto de lu10r
mações da Câmara ou do

�el1ado.
])e1l6is de aeelltu,ar que o

Deputado Roberto \ Sl1tul'lli
no; "no epiSÓdio, agiu m'ali
ciosamente, .c'umo autênti.·
('.11 lideI" O])o.sieionista a ser

viço de 11111 iniusto e obses.
sivo

. partidarismo",
-

faz' a
defesa da políHca econômj.
co·'financeira do Govêrno,
of'ltsião em que afirma que,
"Jonge de haver oprimiúo 0..
assahH'iado. o Govêrno rea

-liza unI esfôl'ç.o Pflra instj-
til;" ,no Pais o mttêntico tm
b�lhismo".

o vice-pre.
e pediram
Embora ossua renúncia.

deSlJachos não revelem o

número de' suldados elnja"
r(os. sahe·se qUl' ex'iste uma
séJ'ia discórdia llas áreas ru.
l':,>is entre a I)Opulaçã(l local
e os jovens gUl!n[<ls \'Cl'lne.

lhos C1wiados ue Peflullu:
A l"'eucht di! notícias No.

"a CIrlna informou ontem
que o Presidente Liu Shau.
Chi e o Pl'imeiro-MiÍlistl'O
Chu En·Lai, fOl'lllll destitui.
dos de! seus cargos de 'vice,
Ill'e"iderites 1111 '1'(; ehincs •

el1ll)Ul'�l l'I)IIIÍ!i"t:1I1 CHl i:ll.:ll:j

pu!!:tus !!tl litl' eflW.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PREVJD'ENCIA SOCI,At

'. Segundo a mencionada Instrução
,

(i0 s�rviço, fi. habitualidade (ln exerdcio
da profissão deverá ser -comprovad1(a
i 1'[-\�6s d diligência fiscal '.in�loco" com

o exame "In docnmantaeão de qno di::;-
rllL7;:�r' 11 ir:iere�Baclo.

"

"

S8.l'u,>TI!;\ ain dr., n 'rr>fpl'jrj::l. Instru
ç:in, l1ue Rem f:,'(rlúiT' n. faculdade \ das
Dfo]i'W, f�in:; rüpgionnjs exigirem outras

fJIT, ':'IS, :l'lbe ao profissiOnal -- Deteti
V0 Pari iCll1n r: �- .plel �.ennl.f' ele inSçl'i.
(:'\0 cmno autônomo ,:1nreq'entar 0,s .:;e

fllljn! p.� '(lor:'lmentos: Alvará dI' Li- eh-
". /

( \en --- C:\" t dLl Pr'Üfjs<:i onal --, 'í,mpT'n-
''',In((, '.1r· r'::lf�::tmpn1.n de Irnpôstn' ri.E' ln
(II',R Ui:1 (' P "ofissõE's, - A i",;;;ladn fí):('
rt<:'f'illo r'ot' �lntfrl,·i·(bd(' (·ompc'[.f'Íl (,e de
]JF!l);l,;t.:::1 ;60 c, <:jlitnr-i'wrGn. _riu":1 U ('1{01'

cicio '11.:1 i(H'of.iss;io,

.

A, Cfll�'lo� TIrit.1f1

RECOLHIMENTO �Iqvn ORREGJ\Q
lVIONETARIA O I APC (':-;t.; ]lre--
Parando Um aVL!lO di:sLjl1afÍn aos ('OUll'i

,

i A)
builltel',.�lO qt1a!, çOlIJlmicR que, I( A ,,"rof_

do com a RE·sojllr;}O Iii) 7-17 do 1 ,N.I ;),
dOi ilrOl'l'OgClclo �ll{; :11 Í'lc' nl:tn]Jl'n o 1'1'[1.1.0 "

para reco1hií1wnln, St,,!1 r()l'Cp ,no rnnllc,-
,

táia, das cC�l1LiL,Ji('<'it's <kvic'i:,<, pd:,'l ('111
'

prêsas que rcqUP1'('riH11 p:HcI,larilf<n!:.;·
nos têrmos ela Lei 11::;)7, ri,; !/11.()!l.

DETÉTIVE: PI\Jfl'fCur"AI1, SU:\
INSCRIC;AO COMO A 111'C) \JOTV10 :

De acôrdo COlO .;1 lllsLrí'l(;:w l!e :-:;H'V"-:O
DAF�I8_r;3, de 0 ele �lgl)c;lo di' lD(�(;, .\0

Institu.o dos ComcrL'í�I,rios - j AI'C -

o Detetive Parj icul"lí' bode se ':l['n'(',SrT\
tar 20m aS condi('ões llccess:'!ci:l,j: [i::1,[ a

, " '

j
�

. o sr -- '1- 1. "-',
Sef i11SCf{,O corno uu .onorn», C', ,))f.i.." 1(:

.

I1tilmenle eSlabe:1ecid0 C01n
.

t)se!'i!ór'io
p'rofisslona1 �Jara o cxcrC'ÍCj'o ,1p sua i(

tivirlade. [1;" escril(nio iflf,ntir,) FIO do'

atlvrlga(lo, é10 do rn,É'd;co 'f' 11(' qUalq'tlet
olltrn, nroftssional ]itJt>Tfl]

/ Com j'C·hlCáo no salól'jo base nnl'a c

ft'iLo dI:' 'f'-'('uJh_jlft('JlI,O de t'l)[,h'iIJLlilJ)8S
SI'r'{l o mesmo fixado DH f'-,f'lnfl. da I)or
Ü1CÍfl. rio, 728,' de 2fi.8.6·1, do Sf': Minis
tro do TrRhglho p Previdência Snl'iaI,

\ .

S
.

'!ii
'

ervlcos
,

.,

Cruzeiro
.,

PAR:A. CURITIBA �-,',;'AO PAULO E RIO DEJAJ1EIROj
,

'

• '(

n' I A R T' .): 1\�L� 'I' '; rI' ·f··..
-"

('I 8' �O -H-(=J" R'�' A�'_e;,..... t,1".lVl1;"d ,L "l\�) ,,-,,.
. i.J

,
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l"P :j'�r '
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.
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,
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I;ara g;IW,at' fl.é df'spontm:; f;<lrlf{'i�il,,; f'n\ Lodos <OS f'.slal:Jf'lecil11rutos- filianos,
·ilirlus�v(' 11:1 cornrli'll de g·�ne'I,·os (li' p'iim�ii3 �r('êílidaüc

i\T'RE8�NTE- A CARTEIRA D'É 41A880 'lADO DO
"r('�I'J' 'Ji' ,'T'i,TIÁ -1.)01' T'"["'EI""()'

'

"
�., '1.1'\" ; h I, l."-� .. J.

\

., ",'

1;:1)1 iodos os pstabdccimcntos filia{,los no �r,cr
Infol'lmlçÕPS. Rua .Yr.l'onimo (;oe1!ltl, 1 B � sala 19.
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UMA ARMÃÇÂO PARA CADA' TIRO DE ROSTO :.'

A�MAÇOES E ,LENTES' COLoálDAS IMPORTADAS ',.
CRt;rWfO IMtDlATO iii SEGURO (IJE LENTES} GRAmTO '

ÓCULOS COMPLETAM' SUA ELEGÂNCIA

AHF.RT� AS QUINTAS.FEIRAS, ATE 21,00 HORAS
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,

y

\
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,·,.Acontecimen tos Sociais
ZUB-Y MACHADO

Dia 24, nos salões do Clube Doze
de Ágôsto aconte·cerá, o movimentodo
jantar do Banco do Brasil, em ;comemo
rações em nossa cidede.

Quarta-feira o dr Francisco !to
berto Dalligna num g;upo de amigos
jàntava no ,restaurante do Querência
Palace.

xxx xxx

Em Buenos Aires ence.ntrn-se em
/ .

lua-ele-mel, o mais novo casal de nossa

s�cieclode Nair Ma'ria e Laárcio Luz.

Á' boutique 'Hoepcke ponto da
Mulhel' Elegante da eidede, já está es

pondo em suas vitrines nova coleção pa
ro a estocão que vem se oproximendo.,

,

lxxx

xxx

o Scretch do RÓdio Bandeirante,
1'0 oró"imo dia 10 chegar.) a nossa ci-

I .

dode p'ro cederrte de São Peulo, no con-

fortável vôo do "001'1' Herald" da Sadio.
No Estádio "Adolfo Konder" haverá
encontro dos paulista' COM' o Sindicato
dros Radialistas Cotarinens(:�,' festejan
do o dia da Classe.

Terçc-feire, em rápido curculnde
esfivemos no movimentado' ,ambolo
<:lo"_ No simpático restaurante, o dr.
Pcu!o Be.uer f'ilho, pole'strava animo
demente com o casal dr. Joõo (Marle
ne) Assis.

x x x
'

xxx
t

I

Acabo/de ser in.formado que o go-
� vemcdor do' Lions Clube de Florianópo�
!is e sre, dr. George Wifd, vão partici
par da comentada festa do Chopp ama

nhã no Clube Doze de A9ôt�.

, ,

No dia 26 p. nossudo. foi fundado
o Associecêo dos Servidores do Poder
Legisia1';'í'� do Estudo de San.ta Catari
na ,-,

- fi, Diretoria Olice Ccldes, Ores
tes Arcú]o, Harry Egon I\:ríeger, Luiza
Do;ri Viçfra 'Vasconcelos e Helena Mi
roski.

xxx
r

•

- I o aplaudido cantor Jean, Cario, no

próximo dia 24 estará na festa do Pri
mavera nos salões do Lira Tênis Clube.

xxx

"Festa do Chopp": O Lions Clube
'de F!oric:mópolis, amanhã no� solões do /

Ch.l.,be- Doze de Agôsto, 'promoverá a

movimentada festa do Chopp.

x X'X

No 'SENAC', o discutido cobelelei
ro 'Júlio', já in,iciou suas aulas para o

Curso de Cc;tbeleleiros.
I

'x x X ,,7

I

Mário Ralf Corrêa será o deco'ra-
dor �o Canasvieira Country, Clube, que
�(-I·.."."rlo Qstamos informados, será inau
g.ürcdo "'oficialmente, ,em dezembro
p·6.";'--n O Presidente, dr. Vânia Cola-
('o ,.J" Q!íveira pe{isa seriamente nos
fest;v".JI'I'lec; Que marcará o início do
nova sociedade.

xxx

Em viagem de turismo, encontra
SE: em Nova Iorque. o casal catarinense
sr. e sra. Alvaro lobo (Marly)

xxx ,

'--"'l'

N.o �tar de quarta-feira no Que
rêncio, Paloce, foi vist,Q o sr. Desembar
godo> Hcrcílto Medeiros Filho.

xxx

Definitivamente inst:rlodo no Caoi
'to! l)orol,aenS8.o nosso f,es�ejado com

positor Alvin Barbosa (Zininho), no di·
reção da "Master Estúdio d� Som."

\

x x:x

..
- . ...,_,.�

A.o ('ue tudo indica, a inauguração
do "Bolisho-w", que provavelmente se

r.é d;o 23 próx.imo, será um aconteci
mento. A renda da esperada noite, re

verterá em favor da "Rê'eh Feminina
de Combate ao Cancer".

xxx

Dia· 30, no Salão de festa do Lux
I-Iat{;ll, Rosa" Elizabeth, Sônia, Rasol.",
Silvio Maria, Carmem LúdÍi, Waltrau·
de, Reqin'Q, Ieda e Lézia, estarão dan
d; show 'na PQscSCirelà oZ'll'tr apresentan-
rlo Q "�VQ coleção Bongú em chá bene- P!::N$�"Vd:NTO DO DIA: - TUDO
ficente.' CHH:iA PARA QUEM SABE ESPERAR .

_____ .

:--
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A IMPRESSQRA. MOOÊlO 'pouui todo� os (ecu(so�

e ,0 neCI!S$Óriil ex:periênt.io poro (jOranti, $�mpre C!l

.móximo i(!'m q'ualquer serviço do ramo,

Trab',llhç idôneo e. perf�itot sm que V. pode confiN •
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Tribunal Regional Eleitoral
EDITAL

Torno público. nara Os fins previs
tos no Art.- 3.6, § 20� do Código Eleito-

. ral, que sã'o os seguintes os nomes déls'

pessoas indicadas para compor as .Jul1-
',as Eleitorais desta Circunscrição, p8!:''l
J pleito de 15 de novembro próximo:

la ZONA - AP�ARANGUA:

presidente: Rafael Ribeiro/Pinto
Membros: Adalber+o Antônio Gomes
e Ivo de Alrrieivla Machado

2a. ZONA - BIGUAÇU

Presidente: Odjalma Cosb

lVIembrct\: Fran'k Traebert

gard Hoffrnann
e Ed-

3a ZONA - BLUMENAU:

presidente: Rui de Gouvea Schie
fler

Membros:
.

Teatino Tavares da J.

Cunhá Mello e Décio Salles

/
4a. ZONA - BOM RETIRO

PreSidente: José BOnifácio d�. Si1-
va

Mernbros: Carlos Roberto
e Carlos Montecinos Molero

/' 5a. ZONA - BRUSQUE

presidente: . Aires
1'a de Melló.

'

Ferrei

Membros Romeu Jun'kes e Aimóré
Gevaeí'd Brídón

\ 6a ZONA - CAÇADOR:
presidente: OsnY' Caetano da

Membros: João A. Nogueira
mos e EliaS Selenie Netto.._,.

Ra-

,

.7a. ZONA � CAMPOS NOVOS:

Presiden'.e: Heliodoro Franzoi
Membros: HOüorino Zonatta e Ar

no Pedro' de Almeida

8a. ZONA .,- CANOINHAS:

'-

pres�dente: Vilson Vidal. Antunes
Membros: João Alberto,N·'olaz?i.

Wah:3omiru KrauchYcb:Vn, Geraldo Bru�
hns São Clemente e Carlos Nunes Pi
reS.

.

93 ZONA - CONCORDIA:
...

PÚsidente: Nauro Luiz Gnirn:1-
rães Collaço

Membros: Otto Tramontü;ü e .T;1-
Yr Saraiva

10a: ZONA CRTC1UMA
Pre8;c1ente: Rid Silva

. Membr0s: Jorge F1'aYderg e He1cio
','Bianchini Zomer "

'

lla. ZONA - CURITIBANOS:

presiden te:
lhães.

Hélio Veiga Maga
I

Membros: OsnY Granemann de ..

Souza e Odilon Amarante
.

,

12a ZONA - FLORIANOPOLIS:
\

presidente: ArY Pereira Oliveira
.

'�""""!1�"
Membros: Carlos Edu�rdo Vie-\

.gas Orle, João José Ramos Schaefer.
Reinaldo WeI).l.:1hausen e JaYr de01ivei
1'a Mattos I

ra

13a. ZONA -, FLORIANOPOLIS:

presidente: BeliSário Nogueira Ra
mos (la. JUn:a)

Membros: 'Francisco May Filho.
Lauro LUiz Linhares, Antô:Ílio. NicQllo
Gril]o e .GetÚlio Huba

. I
'. PresIdente: OSmundo Vieir:jt Du-
trá (2a. JUnta) ..

Membros: Aluísio Biasi,. Augusto
Wolf, Ernani BaYer e NeY Walmor Hu
bEnet.

14a. ZONA - IBIRAMA:
PreSidente: Francisco Correa

Membros: Ekkeh�rd Aichinger
Amaldo da Silva \.

15a. ZONA - INDAIAL

Presidente:
.

Salvio' Cunah
Membros: UWe Hardt e Clesio

mas.

)6a. ZONA - ITAJAI

Prpsidente: Ayres ,Gama Ferro.ira
de lVIello '

Men'lbros: Aldo Mario ele Alnleida
e Arnaldo Heusi

]7a. ZONA � JARAGUA DO SUL:'
Presir]pnte: Pl'lolll Rn0!1'c1Qens
l\1[(>11"11'os, D;etrich .H:""-�'''''n V.ír.l_

f"1m B."+","u�slo" p n�;llrjch Geffert
18a ZONA - JOAÇA�A:

Preside:hte: 'Nels01J. Konrad
Membros: Eduardo Bettio e Moa

ICJr LUiz Dal'Loglio
19a .. ZONA � JOINVILliE;

\ (

presidente: Francisco JoSé Rodri
gues de Oliveira

Membro: Carlos Cordts Junior ..

Werner Frederico Mont'eufel,
Vítpert e Aldo Fai"3.co
20'a. ZONA - LAGpNA:

Antônio

Presidente: Wilson Eder Graf
Membros: Arnoldo. Teixeira e'Gui

do Luiz Ulvssea Remor

2J a. ZONA - LAGES:

preSidente: João Martins
Membros: .Antônfo Alencar Araú

jo, F'urtado e Célio Batista de Castro.

223, ZONA - MAFRA:

Pres ....:lente: Carlos Cazuma Nesse
Membros: GUilherme' Ritzmann E'

Ca�ulo Jofre Codorna de Sá.
I

23a. Zona 2_ ORLEÃES:

president.e:. Claudio Horn

rJIen:i.bros:' Ader.bal· Machado
Walrnir- Souza :

24a. Zona -- PALHÔÇA:

Presidente: Mim-oel Lobão MUnIz
de Queiroz .

Membros: Febrônio Tàn�rec1o de
Oliveira e Humberto LevY Borges N'2,
to

I.25a. Zona - PORTO UNIÃO:

')
presidente:' Mário Gonzaga ªost(l
Membros: Lourival de Pélula Rn

pha e Peter Julius Gofferge

26a. ZOna - RIO DO SUL:

Presidente: CarolinoFrancisc.o
Correia

Membrós: Gilberto Leal de Mei
reles e' Moacir Novelleto

27a. Z011a - SÃO FRANCISCO
SUL:

Presidente: Edward Fernandes
l\IÍembros: Adernar DominoGi

Luiz CarloS de Freit?s

28a. Zona - SAO JOAQUIM:
,

presidente: '\Vladimir d'ivG\'nenko

Men].brcs: JOrge NUneS ele, Bem e

Milton Barb10sa Cm'deiro ....

\
:..

29cr. Zona""';' SÃO JOSÉ:

Presiden';e: JaYmor ,LUiz G;Jimaráes
Collaço

Membrós: Jorge Dest.ri e Eelmurc
do Theodoro Harger

, /'l
. 3ft?, Z,Ql;ta"..,.......,:..�AQ EE,..':'.lTO DO SVL:

_ pre,,,;dente: NIaxiJ'niliano Teodoro
Motgens tern

Mernbro�s: Paulo Leopo\lo Zsch',)
erper e Eriço Bollmann

31a. Zona - TIJUCAS:

Presidente: Odja1ma Costa
Membros: ',João Rebelo da Silva e

Evaldo Vieira Peixoto

32.a. Zona - TIMBó:

. presidénte: Francisco Xavier Mte
çleirós Vieira

Membros: Horacio CristofQlihi e'

Ernesto Bremer

33a. zona -;- TUBARAO:

presidente: Ivo Sell
MembroS: Osmar Siebert

berto Cárgnin
e

34à. Zona - URUSSANGA:

Presidente: ErWin Rubi Teixeira
Membros: Tasso Crespo de Aqcü
" lvrOzart VL;1n� '.

35a. Zona - CHAPECó:

presidente: Lauro' Pelieira Oliveira
Membros: Setembrino Victorjno

Za.nchetti e Sebastião lV.i1enos Nt,nes

36a· Zona ---;- VIDEIR!\.:
C'�_.]- Pl��:1ente: TYcho Bi:'ahe

des Neto
.

Membros: Gent.il Basso
Sa1moria

e plínio

Fernmr'

37a. Zona ...::_ CAPINZAL:
. \..

J)!eSidente: Protásio Leal Filho
Membros: Eudo Nerino :Rebellb e

Wa1demar Grrtzzio

38a. Zona - ITAIÕPOLIS:

Presidente: Cm·los Cazuma Nosse
Menebros: Victor Jorge e Oswaldo

Sih;eira Hullu'é1nYl
3gb. 'Zon�. --- 11'UPORANGi\:

Presidente: José Bonifácio da Si1-
va

. Membros: Irinei Francisco
.

Juttel
e Ubrich Muller (' /

)

40,a Zona - MONDAI:

•

presidente: Milton Cunha
Membros: Arlindo Roberto Volto

Iini o ArdL1illn :Burto1ini
preSidente: .Iosé Joaquim Lisboa
Membros: Izidoro Ml1e11er e Arly

Ruppenthal
,

41a. ZOna - PALMITOS

47a. ZOna -, TANGARA: CONFECCÃO E CONSERVAÇl\Ode PAINÉIS
EM TOCO O ESTAtX;>

presidente: TYcho Brahe Fernan-
eles

Membros: Manoel do L,,'1!:So Almoi
da e Natal Deitospresidente: Raul BaYeT Laus

Membros: Humberto Kirchim

IAlamir Bridi

FreSide11te: Urbano Vicente Gama
Salles

Membros: �VIoacyr' Grechr e' Dilma
Hilda Resa

�. ',:'
.

. 1 •

Pr;esiderite: Odilon Rubens' Çordo-
vaI .< •

.

. M�TÍ1.bros: Rubens Odilon· Arr.unes
CórdóVa', Edmundo -Dziecinv, Ahton'i:O
de Souza Macedo ',' .

.... '
(

,

.

44a, Zqna - BR:A..ÇOlDO NORTE:

42a, Z0l1a',� TURVO: '

e

"

;"

e

48a. Zona - XAXItyI:
PreS' ':ente: .Marcio Souza

d�l '8i.\,a

,Memhros\ Alçísic, GeJ;mano Turoe
e Claudino Antônio Fedat .o ' ..

Batista
Indústrias TexHs Benaux SIA

Assembléia Geral Extraonlinári:l

498. zonã - S· LOURENÇO D'OESTE:
,

presidente: R?,ul Baver Laus
'Membros: Lcc Carlos da Silveira

e He!I)Z Hildor F'inger

_.-.... Cunvocação

'Picafl1 convocados os ,'enhor'es acionistus desta socieda

de, .h s'e reunirem em. assembléía geral extraordinária em

sua sede social, a Rua João Bauer 11.0 54, nesta cidade, no

dia '30 de setembro ele 1966, as 14 horas, paro eleEherarerri

sõbre a .

;:íOa. ZOIla - DIONISIO CERQUEIRA:

Presiderr e·: J052' .Ioaquim Lisboa
Membros: Gaspar Coitinho � N(�Y

'.

Caminha .lVlbnt:eiro

OfiDE'\'1 DO DIA
. .,'1.0.) � Aumento 'de :�3pit::ll,

. 10)' Alteração E:statl!,táI-'ia
3.0)'� Assum os diversos.

: .. ;', �Viei- 5IC!. Zcná - SANTA CEClLIA:Presidente:' WÜson Guaranv
, ;

'.
.

.Oenning PreSidente: . W�1c1en1iro 'Simões
.'

-, .

, Brusque, 8 ele se';lTlbro ele 1966.

'Dr. GlÜ!henTI� Renaux - Dir�tor-superintendente
-.Rolanel Renaux - DiretoI,:presldente .

Carlos Cid Renaux -;- Ditetor-vice-preside',te
J81')0 Carlos Renaux Bauer - Dlretor

KarlLirider - Diretor-adjunto 16.9.66

Membros: Lourenço
Wa.ldél1,ar Casagrande

e

Almeida
Membros: Francisco de Asss e

Silva e Joã; Ms.ra PJtirJo de Fl'açc�.
. Secretaria do -Tribunal

.

Regional
Eleitoral, em Florianópolis, ·13 de se"

ü3rnbro de 1966.
-

45. Zona - SÃO lVIIGUEL nOESTE

Presidente: José Joaquim Lisboa
Membros: Alcides Francisco Vero-:

nese .

e Emilio Norbert.o Schlabitt

46a,. Zmia - TAlá

_"----' -------

..

JS,Q.ua.drias-
de ,ferro

DO
PRONTA &."l'TREGA -.,. hUA

PADRE UOIVI.,h 19 - FONE -

'

3�64. '�. '1'ABE1,A UI'; PRE·
ços

.

JANELAS DE CORREU
e

. La,rgura x !fltma Pre�o Cr$

3,00 x i 80 9J.!.l5ü

2,OQ x 1,80., '72.360

1,50 x !)lo �-........ 61,200

300 x 1,'\0 , ';7..900

2,.'ió' x lAO 7!5.200

2,OO"x l�iO 63.600

l;BO x 1,,40 . . . . . . . .. .59.350
.

Uo x 1.40 .. . .. . .. 53,600

1.20 y' í;4Ó .., . . . .. 48,000
,
75,200

Z2.300
..

'

... � .. '.

'

6:,.60(,

3.00'.x 1,30·,
2�c}.x i;30
2.20 x '1,3Ó
2.00 x 1)0
1AO x. 1,30
1,5tJ x'i',30
1,2Ó x'1,30
1.00 i 1;30
2,00,� 1',29
1,80'x üm
1,5(} i l,20
l,2p>:Jt 1i20

.

1,(J(l x, 1-,20'
1,50 X tal)
1;20 x 1,00
1.60 :ir 1.00
l,GO x {i,4D
1,ao 'x 1,po .

1,5,0' x'1,50\

........ _.' 62.,200

58.00t1
,

49.80(;
4,6.200

.. , ,..... 33.3QQ
56.50(l

. 55.000

48.,OQO,
37.5\)(1
1i.900
.38.900

32;;2ÓO
2�.SÜO
34.750

.".. • ;'� .' ,"o '. •

.. '-'" .: ...

: ' .. , , ..•. ;. 28.7.00

.... .... 39.90(\

BASC{J�AN'rE,
, '.

AI-

,,'

LU,!!uTa x Alt.ura Preço Gl'$

2,O!) .l,C),40· .. , 41.300

2,UO K í,ào .. , , . . 39..900

2,ÓÓ x 1,20 . .. .. .. .. :38.600

2,00 x 1,00 .. ',; .....
' .30.200

1,fiO x 1,40 .... . . . .. 35.BOO

1.50 x 1,30 .. , . . . . . . 34.300

1,30 x 1,20 . . . . . . . . . J1.60li

1,50 x !,ela . .. • .. ' 24.600

� 1.50 x 0.8C' .. ... �2Lioo
1,40 x 1,00 , .. 24.000

1,30 x 0,80 17.600

1.20 x 1,40 . . . . . . . . . :11.600

1
.
.20 x 1,30 .. .. .. .. . 30.200

1;20 x 1,20 . .. .. .... 26.900

1,20 li: 1,00 .. . .. .. .. 21.7DO
1,20 li: 0,80 . .. . .. . .. 16.200

1,00 x 1,SiJ . .. .. . . .. 30.200

1,00 x 1,40 ., ..

\....
26.900

1,00 x 1,30 24.600

1,00 x 1,2C 21.700

1,00 x 1,00 ' .... , 16.900

.1,00 x 0,80 , __ . . 14.9{JO

1,00 x 0.60 .. . .. . . . . n,SOO

0,80 x 1,40 .. , .. . 21.800

o,8à x 1,30 . . . . . 21.:�OO

0,80 x 1,2<l .....•.
:. ,/,17 600

0,80 x 1,00 14.900

0,80 x QBO , , . . . 13.500

Ó,sO x 0,60 . .. . . .. .. 12.000

0,60 x 0,80, , 1O.20D

0,00 x 0,50 . . . . . . . . . 8:1'00

Q,5{) x 1.00 . . . . . . . . . 10.200
0.50 x 0,80 . .. ..... 8.400

o 'iO x 0,40 . . . .. . . . . 7000

0,4Q x 0.40 6.1300

(
Márcio Luiz GUip,ar8es Collaco

Dil;etcil'· Geral

.,

Cnnuutica�ã!) à Pr �'l
-'

___ " __ ._,-,,-.' -_ �.,. - :"'�--.r-----------: ,,--
.

É-nos grato f"onu'.nícf:.r aos nossos prez1cl.os anügqs e

dientes Que 111ucl:\mo', o nosso estabelecime',;i'o córnercial

c1enominaclo '�CAf'.A ,JODY" $itu�do a rua Pohpe Sel1rnid.

11. 42, p8.ra à ru� Júlio Moura n. 19, Telefon.� 3004 (CASA

DAS' NOIVAS)' onde tnantemos -o l118SlnÓ 'ramo de come1'-

cio.COM '. .

.

Flm:iill1úpolb, 10 de setembro de J %6

Carvalho, Fi'fh!ís' & Ci.a, L,tda, ,AGUA I'NGLESA
'G'R' n'H'n O O �

18-9 f6

ParHcipação
rilc:oci ,s�\lJiDO c1p Silva e .... 1.'1. Héjja F':;rre:ra c::., Siiva, parti
{"��ljt.;.rn ao? p::11 81.1:·es -e I)e _.,�.OtiS. nlní�a_:s' o. n ...SCHlit..ni·O ele sl.}f!
Úi

..lllIlh.a."j LI ;:)!jl:.l.:d':" OC1.,1·11Clt): (ja /lU na .l�.Lê� tél'�.!l( :ade' ClI'. Cal'·

. 'lO'S Cor.cê�.

..

'<

descontos em tod,O o

até
em cln1cn.

L: :�-"> .•illll"II,._mú$.\
"

<:�'" .·;-<'Y�:.���*�}��§�:���1��������:
""It·· .;:.,t....,,J...,,"' .... ,... '''I:''I"!_�Mil!l--it>:�- T iii'" 11 ....,

I
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Re. emocralização
<�'f 'I \ 'i,'1 �' I_� �' ',O::

: \,

,
o o

'

'�. • o , "':', _:. �
,�

•

sua ao Congresso, fac�lt·'"dÓ-O:,.' fixoção de norm.ás

regi",entais par� �. �pro�,oç�o"d�� �até�iG ..
Dentro do' quadro: que se apresenta çom as de-

,

•
' o, " /, .'

cio rações do Presidente' cio Il�úblic�. há que se con-

siderar que. pelá, pri�éit� �éz"""'!I�ifestq de público
o se� ente.d;men'tê; ,de q-úé o .. '�aís não goze da .,m·

.

"

" .:,,'
s '; : '�'"'.' '\-"

,;;
,

'I

plitu�e .Ao seu regime 4.m.ocrqtiç'ó, :nem ",esmo atrQl-
\

Yess� úm� f��é d� '�o�;t'rànquilidadé pol'ti�a.� Entre

tcinto, anunci�ndo 'p��a' :'udeftt�. �m pOU�O,i a rede

mocratização e a t'r�nquiIJdo'de política,' o M.re-::haI

Castelo '�anco, dei�a en;�,,�ide n'as entrelirh�s tive

consider.o, sufk!!nte alc�'nç-:fQs at� C) final do seu Ga.
yêrno e que, at� lá',,:,.�· t�,... "quoÍquér �edida p�r.

• fí'" ...
�, -Ó>, l,.' ' �';'

'

,;;- ':1.', "., , �
_- "_; ;,

.:-

apressar, � .eYoluçi� �. p��ci'.
"

,

' .,

, , , ""', '", .. � "
.i-

__ ',
"

I.�; .

·

,Sé,· por :unf !�do;� ',,�{éq�,�;�� " ��ci.on�1 e,��\ fp'
da�o o rohwct�·� ':�;,;C:l���n.I,"�l!Itó, �4(ls. c�ss��pes, a
nov" �onstitukio ;,td.s11.e.irG.;�r i.u·t� oindCII :+ c�n-

f�'i*-�dor s�be:r��i ��� :"�:�"�'i�;' J�t�.�,,:' �k�'nç,ci�d� �o$
p�i""iro:s �mês�:,��,' lf6� �"�',�u. : �stobihô.4I� ,ije..,o-

<

;�f:f::!:;:tt��11��Jdt� p��!:; ':�
:.' �,:, �o",:.� .

�� 'I�"
� • ;. :

\._-,o'

r;�
., -./'

Pefspectiva E�d,,<4'�i��,
-

*, \
'

,,,:,::
'

.: ,': " '�'.
,

"

,
.'

Dizendo no seu recente pronunciamento de Co·

xembu que o �oís enÚGró ria fase d'l.e redemceretise

ção após 15 de março de :J 967, dato da posse do Ma

rechal Costa "e Silva �a Presidência da, Ilep�blicci. o

Presidente Castelo .Branco afastou o hipótese da re

vogQç·õo. dos �Í5positiyos Ao Ato Ins.titucional n.o 2
. ',." ,.

'que o permitem CO�S�'f mandatos parlamentares até

aquela data. Dessa, for�a, nijo �erõo atendidos . OS

epêlos elos Presidentes do. Câmara e do Senado, que

re·:!amavom o revogoção ontec'ip�dá dos artigos 14 e

·1 's daquele I�i de exceçõo, antes de o Congresso Na-
.

donol dar início ii ,preciaçõo do Qnte-pr�j�o da no-
,

va Constituição:
Entretanto, odmite-se �ue O M�rec:hal Costela

'ronco po�� evolui� porC!i: �Q,� sol�çõ�. face ao pro
, .,Iema da' tr�mit,ç�o' 40'��. � ,nimeirCl seria uma

solicitação ao,Co�,t'�'$CI �.�,,' q�e d��� 4 matéria o
". ,,:: ":.,' "J "', "1, i".

"

frota.mento d� refOrmo co�stituciona" encaminhando
,'; '''''':!">'::'' '

"
"

os trab�lhos. pelo .�;oy.aç�ô d� tr,ês .ou quatro gran-

des emendas 'c:ónstitu�ioÍtoi� '. e nóo com' umcr- novo
Carta� como a que 'e�tá' sendo·, prep�rodQ pelo Mi.
nistro dei Justiço. À Se9��dq se.�ia uma concessõo

,
\

, í

i':"

Dodos cç,figi40s pE'1� técnicos da publicoção es- .

pecializada, "A,,,qlis� .e P.e�p.ectiva lconômico�.'
APC -,;demonstrám JIU� ri� ..

últi.mo .mê. de 'ogôsto
.

''', '; ,'.', r
,

'

não houve emissão de p�'pêl�moed'·. no País, embora

o Tesouro Nacionol. tentio efetuedQ pogamentén no
, .; f,'

•

"

valbr de Cr$ 750 t»ilhões� , �o�o mai,s â!ta de tojo o
:.

"

"

.

, t'
.,_, ,

exeidcio.

,= ."

Esse foto é1ssu."e' �spedo particula�mente rele·

.vOl1te, tend-q em 'v,sta o' política econôlTlko-financei�.
• ....' ._' ,'o '

,"
\

ro do G�vêrno F�d�ra( cujos per$�ectivas têm gerado.
as mais ccirradas 'çonúoyé�ias nos sétô:esõf(lant�s
eló economia' nàdon�l. A� consequências visiveis que

até aqui se 'apr'esénta'rc,"�·. dessas medidos, não têm
:' '1,

. prop'orcionado saldos .do, mois animadpres. Entretan-
\ "-,. .

"

ia, sendo um process,o .(i. lóngo .prazoi destinado a cor-
.'; "'� ..

rigir os vícios existentes' nO estrutura econô�ico do

Pa.'s, só com o corre; dÓi t�m,pó se pode chegar a 'u�à
conclusão definItiva e concreta sôbre a matériá.

Em todo CáSO, yale ô. 'pena resalto'r que, nos oito
. .'

I· .

.

'primeiros mêses do. corrente ano,' f�rC!n'I emitidos

. ,

"

As c,l1versarões para féTlnaçào de Uma fre11te
�ninla de of'osi.çãp· 80 governo "t-ausaram certa seD-.
sa,ç2o 11� 111-Undo pditi,ç:& e Gheg�ram mesma a est.a
belecer .um ptjj1{:�n: o' .:·1>7 . éÚ f>l1dimento entre fO,rGàS
antél!!onicas da polifcá br.os;Ieir�., maS não parece'.)1
fadN)� a nenhl.fm desenvolvimento subs anciaI. O

pfin' •
,,;

.

T)élSSO foi dado' .com suceSsO e' muita pub.li
ciclac'lc,. r-R" C' S'E'!"'Ui1dO está a depender da conjuga
í;9.n f-�:;.7 rlê' 'Y'U"8<;: c', _"estancias; e iSSO, nuina hora
de agonia p"é-eleítor-al COmO' a qUe vivemos,. não pa
rc<:e DL'sS'veL

.

H:í. ql�'ó' assii1a1)ar, 'nesse episodio, qUe ane,sar do
nOll)e ,-1,'0 TU,"çp'i"'o ter c;rcu1ado com ml!Íto destaque'
no no iiciarL' .sob;r� a co'llstitU�ção da fi"en' e, a ver'da

, d0 é qUe d PSD'tesi.süU d(Jd� \; inicio e continuél a
. "",'s;�tit a p.S!"a id0ià e 11ão tem daHo sUa /colaboraç!'io

aO:� eútend.irl:erttos pi'�vios Ora, uma
�

frente de or,o
siS8o. flue nãó c::Jnte com' a part;<:i1)aÇão. interéssacJa
cios E'x-pf's"ed'stas J,ão tpr� n",nhul'�a autellticid.rde,
no n�dmen (;) atual da. vida politica bras:leira.

.BARBAS DE'MOLHO
\'.'

Os pes�edisJas s'ãó tis que têm mais claramente
na men'.oria o exemplo' de 1965, Naquela epoca, o

P�D\:est8;va euf�r; co <COill 2, conq.vistà\ de "doi.s )mpor-·
tantps go,�eriJos estadl1a;s (Guanabara'e Minas) P,ill

.

e1e,;ç6éS diretas. (i) mal., Ca§telo BraD,co�na- ptes'd:h.
'c'ia dÇl ReT,lublic2,. ga.I'antia a, passe doS' eleitos, num&
aparellte resisti 4�ia aos clan;ores da "linha dura".
Alguns setores .do partido, mais afoitos. reColll·imdil
ram o· re' oi'no 'd� Juséellno ao país e este Se deixou
en1polgar pela idéia. Na veli.:lade, naquela ocasião
não fá1taram, den,tro �a PSD, vozeS c,autelosaS de
a'dvertencia, sugerindo a Í1éc�ssidade -dE� antes con
solidar as pOSiÇões "ganhas, pára 9-epois pensar' ein
avanÇar toais, J;uscêlino voltou e foi a gota qUe fez
transboid.ar a irritacão da oficIalidade da "linha du
ra", com as conseqJ�ncias já muito conheLdas,

\
"

,
"

i �
, '

M.M;f. .

SABADO TEM1 ARENA.
.' ,

'

\

t 1 No próximo s�bado, a Co
missão Diretora da ARENA es

tadual Se reunirá (convenção,
como querem alguns) para es

colher OS nomes que apreSeI?-ta
rá, à Consulta popular para COll�
correr às eleicões parlanú::ntares
de 15 de, novembro. Já com as

Candidaturas em' SUa maioria es

tabelecidas antecipadameDte c

com os candidatos nas rUas a
� ."

' ,

agremiação majoritá"iiôl cOIccará
o timbre oficial da sUa legenda
na chapa eleitoral.

Há, entretanto, algunS pro
blemas 11 i'eSo1ver, fe,acioüados
à indicação de candidatos à As-
sembléia Legisla iva e

à

. Câma
ra Federal.' Quanto ao Senado,

,

\

Em algucJs mun cipi s c 1'.€'

giões do Es' .. 'o têm surgido d:
vergênc.a acêrca dêste ,ou da

quêle nome a Sei' apontado para
. a chapa da ARENA, Isto por

que. cessado o período de ócio

politico-eleitoral Que sob .ev. ; o

à eleiÇ::to do 1:::1'. Ivo Si1vei::a piJ
ra o Govêl;'no. do Estado, voltam
a aflor·ar. éls riva1:dades entr� a,s
duas ext�ntas:. agremiaCões ,le, "'_.', !

.

Sal1_r2.. Catarina, PSD e DDN: Na
-yerdade, o artificiáli;;mo de que
� reveStem I)S atuais Paf'{dos
nào poderia exterminar Sea1

...:;

mais nem menos com aqUilo
que, através dos anOS e através

I

das lutas, se enraizara profund�
mente na vida política 00 Éstá
do 'Assim, é natural aue : hOje
d.�pehem. as riv.alidad�s· ad�i'
mecidas e as emoÇões' da dj'spu
ta eleitoraL Diz a, alta: cúpula da
ARENA cataril1enSe QUe a reu
nião de sáb2do fíxará definitva

r' '. '

j' ', .• ,.:
..

Cr$ 190 bilhõ.es . cóntr,o; Crl-�35 b,il�ões' emitido! em
iguaf',período' d� ',.�� ':.��s;�p;�·, .,.�·.têrm()s : perçen
tual�i: C), t�t�I',:emi�if$o �. J;���t�: �*er�ído e�u:yale
.' , '. .

.,,' ,.' ,. " ', .. ,:.:". j,;. � '.' ! j ;
.

'.' ro-OiS o· povo est.ú áVido 1'0: sal'J;';f
ta, expansão (1,0.' or(f�m "de .·i6,�,� ao '�osso ·qué ,·0 de entre OU<:'Jl1 d"v :rá 'Fs(,�()ll'l or.
1965 co.rr�spOnde.'�\��$�1� ..4� qua�e 1+%.: po� outro laca. a,icurios:dade pJ· ,�. .

\':_, .-' '

"

.
-', '�, ,: ,,' ; ." � '. -

,.
-

' �
·

Çqllsrdér.an�t().:;o..Y�lii�ãô. d�' C.oixo dOs Autori- pUlar, embora ni�no'r qUe ,ngS
dades MOR�&Ír-i:���:;6������i qu�" o ,'s,�'I��;'��·��;;:p:�P.;�t-<, ..�

..

,., ',. ,plei:jS a:nteriores, a'F,:a :,guar�a
,f' •

I ,:_. ,,> :.
':>.d' -�,'.' [ '

•.,l" . �" " aql!� e sab.or de, expec,atlva cb-
l:)'!oe"Q em Cl.rcl.,l qC;ae», ftOS .De"!'liI! ,os ge ·!tI�eli'õ-o�os- ,

"

d
.

d'
--

l' ..
- 'p'..-;,:. � ",�'\ .,. "'" ·".r�,,�, .1," 'I " ';.< �-""1',',� ':, ,pIlte as co:sas !'l POIt'lCG.,. 1'!�1

:,;,/65 e 'ial'lelrt::.a'g'ô'sto�'�6{' e,e,q.u-'S,e-;fI'-espêoti�a.Men-" , ....

' �"

.,.,...._.;_ "";"a1ul",nt<> ap:or.,a,' ,....,.l1and. o 1',; H8·.0,

" "," " ... ' ,tI "'t<,.J.,1 �f�lJ"!jf:. ";-:'.'j",, .... ti � � >' ,T, .........i-i'c,- �:!'>_._ \� '::;'"
_

\' , ,,,:,1.

�e', ém 16,3%' � :';8% ..
'" ,::. tO" ;.:,:.� �i;' J' ;.. � ., 1" malS Se s",be se v_'Jtará ao po:,'o

De!'sq' f,d,�·..a;: tê�se·.q",e:h:á:pI9Q. de r.ciy·o rio eco,: ! oH'direito q'ue Ih2 foi ritiraso :�I�
�o;�'li,a bràsilei�Ó>com � re�,�o�;nt� do �spir�1 i,:,fl:ó-

"'-'

escolher os Sf�ÜS governantes.
.

." .
" , ' .

" , Assim, é 'de se esperar q'..le.cionóri� que intrânq'uHizavci. o P�ís. JSSCí. ,�opa 40 do meio da' enx'urrada de voca-

proc�sso. Cjue' �is�' �t�n9iJ ClI";est��i,,i�.ade eco,n,ômica. Ções políticaS qUe Se apresenJarn
abre as. p_o,rtas" um:a :Y�� �alcClnçO:�c",:C!I :.suq 'ft'eta, pa�ClI para .concorrer a Uma ;-;adeira

um pl�n� futur� �.� ;�ç��;q��'::J�i.h� � ��,!,j>I��e�to� ��d!��n��:�;a aQ�;�NA(t:tr!2 "

o tràbólho em en�a�.ent�. ��·s túd' issc) "'ed,ece.,dó ceI' à decisão, do p_gvo Ô !iV.e. de
a um esqo"em� tó,npcrfí.�i com .s r�'CQnos dlÍri, ddu- mi'i'lhor Se lhe apresentar. O :ineS

Ias dá >pr�düç��' nadof,Ql, �é;" inióti�; j,·o.·�'r�ye risc�! ))no vale pará o MDE..

de pos�ibil�ar '-�, restriç�o d� n'osso deseh�I,Yl�n':'
industriá!.

NtSSA CAPIT.A� .

\_- OSVALDO MELO
.

JDAR.EZ VAI A LONDRES MOSTRAR PLANOS
VIÁ.FUOS PARA lNGLJj:S VER� ..

- Os jornais do
Ko ,qão grande i:il1paftâncià 'á viagem do riúnistro'"
Ju2f'e:i Távota dá viaç�o qUe. ségtl,irá dia 22 do
Cc rrei1't_e paa mostràr cios c'i:iig�êses o Plano \RO�o\iá- .

rlo. I" II
'

.'
I J�< ..

NóS para qUi, gostariarn0s d� sáber si o Iriinistto 'vai
levar também planos e fotográHas t:la BR�101, qUe'

.

até agora é Ínesn10 \i.m'a I.estrada para ,'.. inglês ver.

I
Acrescentam as· notícias qü�. o sr: lninistto mOs�<irá
tCuas ás. realizações. bràsileH-as nO CàmpO rodoviáI'io a

engerilú�iroS de ..<luasi .uma .centena de pàises cotnO
ilustração m0strará úin: ii.hri:e nartado em inglês ICQm
dUração de lI) minut-os sÔbM á�màugutaçã0 da. .Pbnt�
da Amizade.

'

,

O sr: Mini.stro hê.d.a dirá po� certo, 'Sobre a BR
Hl1 qúe se arrasta' há mai� 4e 25 anos sem solucão,
CatariÍlense e gauçhos continUarão a malhar nd aS
sUnto,

,
.

SATELITES NO' CHAO CÀTÀRINENSE DAO CON-'
FUSAO 'NO NOTICIARIO CARIOCA - Os jornais
,carioCas, e .pp.ulistas ·.dão nótícias, só agora da queda
des �reS_iOs da satélite' am�rica,.ilo qUe caiu em Itaió-
1:'o1's, em nosso ·E�tado.

.

, Confundem-no cOm êss.e�jctui' recentemente caiU' na

praia da Pinh,eita, t:;j.mbérn em '. n0ss0 Estado, �" de
cUjo. apatêlho &st.e. jornal. estampou completo b ilít.i
do cliche. Pelo �ue ve60s &� sat�lites éstã0 clepois de
cUmpnreúl sUas IniSSões 'no eSpaÇo, cáind6 no chão
catatlnense, .'

\QuandO �s restQ� do primeiro satélite caíram �m

Itaiópolis, Os jomais elo Rio deram como sendo Hi,iió
poli�, uma ·,ci<4tde"paràúàens�. ').

• ' ..
ConfessenwS qUe â. tesp�lto .d�: ·geografia nOSSoS, colé
gas qUe não são .da' .Província sad mesmos rFa9ui-.
nh-os;.:� .

'

. ,'1 .'
i
'_/

" {'

N9s,�à!.afiÍ1enpes já �s'tanlo� hal>itJá1os a essas cdn:
fusõeS.. • ..' ,', ..

I,

men� as can::!'d8.turas, o que,
de' resto, é 'a18'0 co�:fortacJ,(1r.

A VAGA DO SENADO
O mandatd do se�ad;l' 11'1-

neu Bornhausen há de terminar

no dia 31 de janeiro de 1967.
· Sobram-lhe, portanto, 138 dias

Plt.I'a COmpletar o período de oi,o

arios, para o qual foi eleito COn'lo

representante \ de Santa Catari-

na no Senado Federal, eleição
realizada em 1958, tendo .. como

concorrente o sr, Celso Ramos,
cu]a candidatUra naquela época
decorreu de contingência têda�

-specíais "Por qUe passava o

P:;D. p;.xi isto, en reguemps nas

m.::-�oS da AnENA a decisão ae

EsCo:,her o ca.nd�dato de 1966 a

vaga no Senado,
. E; sabido que, até o 1110m€n.

te, não hOuve .neuhurn acôndo
tác:to sôbre qUem terá. o apoie
da agremiação p�ra disp�tar a

vaga, Ao que tudo indica, o pro
'blerna Seré� levado à reunião da
Comissão Diretora do partido,I

o ')l'óx'!l'O s""baclo e. a'i, a q1l2S
t:3. .. \será decidida na base do

voto.

O Ml' -::J, corno 'é� nat-:".r21,
também anresentará car clidato
aO pôsto, un'? alta Icnte daque
·ri a�l'eD"a4,�ão iá informoU que,

õcaso sejq_ lançado o ,Sr, ll:ir.:,�u

8órnhau�n, a, OpOsição apresen
tar� três nOl�les bem. Els::Ç!lhidos
através de sUb-1egendas,; par-
,tir� J:a�a a luta dispostà q géi
nha:f o pleito. Lembre-se que se

. J .

rão somadõs oS votos dos � três
candidatos e, Se esta soma' fór
maior qUe a votação do candi
dato "adversário, será eleito q_quê
ie quJ dos' três do m�smo parti-
do fôr O mais vot1a4o.

'

'Já. s� �. �RENA' qer o SeU

apoio· ao. �x-Governador Celso'
R�mos, Q' MDB rec,onhéce a in

viábilidade de qUéilquer. eSqUe-
lua de cindidatuTas que" a,rre
sente' a p,erspeetiva .::la

.

;vitó'ria.

Hestafianl, entào duas �Jternati�
vas: lançar um candidato. de
sa�F:. o oU abster-;e da elei-
'", ' , '"

, ção: Fsta ú�tiina,' ao que parece,
'a�ando�àda.

'Se até sába.d�

,.
,

I

as éoriversa

çÕ.es nào' �vqluirem para o eu-
.

-.

contro de urn denomiÍl'ador eo-

J?1.!-m de�tro da ARENA, a Co
missão Dire ,lera haverá de de-

,

,
!',

c·.dir, Diga-se, a bem d;')_. ved.a-
· de, 'que não. hav&r� m�itá"';:difi-
culdade na opção.

.

• '.I,

· ÍMÉRITO JDRIDICO

.
En��e aS hOl1-iei1agens e hon

�ária,.S que 'lhe foian"\�' préstàda?
�IÍ1 vidá, .0 désembâf-gádor. À.r-no

.

J�oeschi guÚdav� com esPeci,�-l
""". ,/ ..

'

'." '.,

�inM a Medalha da Or�erh do
· Mérito Jurídico, ' , '.

-( �'

Papa Vê Na "ntegração Das Elnias Faler do
, .

P!Qgresso Brasileiro
Em sua reSidência de, verão, em

Castel Gandolfo, o papa Paulo VI teve

palavras de afeto para c<;>m o povo bra
sileiro na alocução. pronunciadà ao re

ceber o Chanceler brasileiro 'Juraci Ma
galhães., Na opotllnidade, afirmou Sua
Santidaq,e:

'r"E� �com grand� prazer que rece

bemos, nesta no�sa reSidência de ve

rão a visita qUe Vossa ExC€lência vem
.

-

'\.'
fazer na qUalidade de Ministro das lié-
'lações ExterioreS da 'Repúblicá dos Es
tâdos Unidos do Brasir�'

'

rAo apresentar-lhe aS boas-vindas,
nosso pensamento se vo�ta espontanea
mente para a gra�de nação que Vossa
Excelência representa, nação qUe tive
mOs a ineSquecível ventura· de eonb,e-

• .... I

ter, pessoalm'enle quandO éramos pas
tor da Igreja MetropolitaÍla de Milâç>' e
que nos 'a�olheu com sinais. de mais
elevada' 'estima. e consideraç,âo e . ((Ue"

nos proporcionoU impresSões e experi-
'ências que ficaram gravadas pata· Sem-
pre em n-ossO eSpíritO."

RADIÇÕES

. "Nosso pensainento também se voI
ta, de Um mod� particular, ·para o Seu

grande povo que, fiel às tradições Cris"

fãs e cívicas de seus aIltbpassados tra
õà:ll1a com empenho para ass�gurar o

.'

,\ ."
-.

1\

próptid .bem-estar éspil'itual e {m�terial,
e contribui t�'n\bétn para a pz:osperldrl- ,

d.e dos pOvos irmãoS' das demais nações.
·"A gloriOSa. história' i'eligi�sa tld-PO

\TO brasileira,'-'que teve inície ná álvo
rada do pt6prió Descobrime�to com a

�eb'raçãd d� Santa MiSsa � qUe, 'pos
tetiormente 4 sécúlos de' aflr:miàçÕeS
selnpre üiaiS imp:ortantes, pOr meio da.

uç?-ó tiestemidà dos misSionátios,,-da
ofgimização progressi�a da hierarqUia
J do clerO:; do. estabelecimentij' 'benéfico
daS ordens' e das cOhgtegações religio
com qUe a 'Igreja serv'e às almaS, faz
com que esta Sé Apostólica nutra fun
dó.das es�rar:-ças de qUe a mensagem

'evangélicà,. que êsse povo réCeb�u com

tão grande boa-vontade, nêle produza
frutos sempre mais abundantes de Uma

-

,

� r-
fé v�va e. operante, de Uma p�át:ifa re-'

llgio�a sincera é fiel, de integros e mo

r:gerai:los costuú'l.es,

"

P�OGRESSO

"As grandes riquezas naturais, qUe
. I,

a Providência Divina lhe colocou entre

às i11ã09, constituem para êle. Uma· fon
te. apreciável de pr�gtesso �conômico
q*e, satisfazei1do primeirO às suas exi

gê�cia51 internas, Um dia r�dulldal'á
também � benefício de têda a falilllía

\ ....: " ,

dos. pO'vos.

, ,
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CULTURA E HUMANISMO '

�
.

CURSO DE TAPEç,AJ01'A

Rua Tiradentes, 14 - Sala 3
J

.

SOCIAIS
fczern QflOS hoje

t .:

'�r� DEIv\OSTHENES DIMATOS

HORARIO: das 8 às 11,30 e .dos 13,30 às 17,.30
horas. Cdrh in�$itqda satisfação consegnamos para o

;

dia de hoje (> transcurso de mots um aniversário na-

fulk:� do in;eligente menino Demosthenes Dimctos,
�luno' doColéçio Cctcrinense, .oríde curso a 2. série

, .': .

Serviço Contabil -t-e- 'Orqonlzcçõo -
Contratos Distrctos - Escritas Fiscais'

-

Moxime Trenv expondo no �n1'O no 'MAMF é um

cidadão do mundo . .o Homem ide�tlfl,coi"-se com os
. I" I '.

objetos e a mús,ic9' do folclore peruano que ama. Pene

tro fundo na alma da .;',ivilizôção inca, extraindo dali

mistério e beleza.' Arrovés do observoçôo do....
ser cons

rruiu sua filosofia' de vida.Codo homem que encontra

e um complexo de recçôes que estudo e.,o compreende
,dPerCorreu toda Am.érica a procura de objetos para

sua coleçõo. Os' motivos s60 todos ogru�Ç1c!os pela ori-'

gem e tema corno as ilustroções e fotos das reqioes .

oridincs, desta(.�i do-se fundomentol Machu Pichu;
Lago Titicoca e out;'o,s.. ,

O Museu de Ârte deste modo cumpre mais um

programa' de amostras colcborcndo paro a desenvol

vimento c�ltura� de, Floricnópolis.

,

',.,.,.7,,, Missa de 7.,·Dia
,

.

A direçã� da Ca� das N�ivasr c,anw.d,a �?'t.es epes
" soas amigas da I'amílla de sua ex,fúndqnáriá lvIe.rt!\ �ta

M.a<::hadd; pará a rníssa da 'l. � queserã ckíe�d.a �'17
(sah�o) as 19 horas' Ill\ 'ca4dra� Iv.tet:roWli;a�, ?:'

Atodos que compaeeoerem flnteé1pam ,tigtad��tos.
/ " ""," '.'

l"n,,",
. -,.. .r!·

'

__
.t.r'J-tN

,NOBERlO' CZH�NAV
,

,

Declarações para imposto de Rendo -
co 'dr. �nàsial, filho do obolizodo médico dr. Spvros

...

Dir.1otos' ede sú'a exmc. .espôso d. Sebosri Dimctos,
Revalidação do Ativo - Correção Monet6ria ..l...', ,

.,'. .,' .

c
• elementos que gozam de·;'granaes

'

õ'mizades' em 0$
"

I'Auditoria � Procurações
;. '

Diversas - Plonejornento Contóbil.j
) nossos rnetos-scctcís e culturcis.. .

)' . � -'

.

Aó' r.egj�trarmos o evento, endereçámos
;

-"

'.

ao enl-

Ag�nle Substilulo do Inslii1dti
Brasileiro do Café

.

��rsai'iarite assim bem como aos seus genitotes, nos-
.

-

"
.

sos sinceros cumprimentos com 'fotos de perenes feli-

ci�&s� v

\ :�

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

.

·e

No última sexto-feire, dio 9, Sr. Humberto Bru-

netti, assumiu interinamente a chefia da' Agêrx:iÓ' de '

"

.

Fí;orianópolis, do Instituto Brasilel10 'do CaJé;'��' s�I:>��; ; 1

tiruiçôo ao Sr; Paulo de TcrsoComorgo, dtudl��t.�l'
,

< •

que entrou em gôzo de férias regulamentar�$:<.· ,

Ao Sr. Humberto Brunetti, que na,i�Ó�t,�."
Agência do I. B C,; em Curitibá, chefiéva' o,:s'(Úo,r;ck>
Consumo Interr.o e Torre.façÕ€s'e,��s;"�k:,"'·':

'- : "-' �....
_--' .) :-;_) :::' .: -', > ,.�,. \, :

mos uma fel iz e profícuã atuação 6 frente 'dei Ag,êr).'.'" "

; .

.' ." ,'-: i'o "," i
.

�. . ".1

cio do I. B, c., desta Capital. ,',

,! ..
'r� �������__�: r:

,
,

.

, ';:" :';;,,? ,'"

c '«,,__ �\', ";' )'.,

Curso Pré-Vestibular XXVlIf.:· .t�'
\ '

'de Hov�nthrp
.

c<;:;\'.' .",
":,;;::; ... '::.. ..: ,!
:r- " .:

Preparação aos Vestibula'res de Direito : �Fi:Msói�,..:.:. :.'
\ ' "

Educação _ Economia'- Aclmi:ni'straç�o e··C..e.rêhe:ià/'> .'

"�
. , . ,O. início das aulas está. marcadó. pal'� �o\� �:19>de' Se
.terobro no período d�s �9,3,o às 22;30 n6ras;};Í:!r�?;\��")�cal a Faculdade de Duelto. ',' "': '.: ,,' ;,,,<. ',' .

A inscrição poderá ser feita na port,'l�i$.· d4:Ficií,l#
ele no ,período da .mauhã ou da Tarde.'

. ',:.' ,::.' ',; : ,�::�,

.' �-
.

Deverá começar na segunda quinzena de serem

�Ium curso de tapeçariano MAMF. O referido c�r
so será ministrado r-elo topeceiro Vechlett].

.

1".�';>

•

f

\ '

. �.EM 14 SEI 66
; ",' '1, L.. ,>,

NOTA PARA llMPRERSA ESCRITA
. �; ,.... .

CHEFIA bA'16, G S M

.. ,\
�

Assumiu, em 13 '00 corr,ente a cf;lefia da 16.

C S M, ó Major Ramél Marques de :So�JZa, uma vez

que o Coronel Leonel M�rtins Ney do ,Costa, ànt-igo
ch�fe' daquela CirWnsçd�ÔO; foj deslgncció para a

'Éscàla Superior de Gu(m�: o,:,

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

. (-

.,\
.

..
�.

'.-
�---....----------�----------------�-----------

\'
. ;�'. �.� :

.

'.

•

1'ra i an,Q t2 ..

� - \

RESIDÊNCIAS

Notídas··idQ�BaI'ne;ádo··de,Camboriú·
. '.�--� / i�;!)::� ··.:{·'>} ...:;��<:t�···l�·�:;J'> �:. :�"",::\ ..."�,' O'_

:' ",'�: '.' •

ECOS nO 7" Di: .Si:iieMBRQ: NEStA ,Asslln sendo é que 'tiv�l1i.os conhe -,

, '1 .

::>GA DO' Cl<:U NAT..I1.RBA'''i' .. .:,'" 'c4men'� ,de qUe as ,slmpátic� ,e tao ài
quina da Rqa Alv�I'O de Carvalho -, Ca-

'l.l!o . :'" " �/ ;, ':. ,,;. ' ': J�laudJ.das balizaS Su� oIn,m,ne�tQ.v{l.m Q

Sa iw.�a com 4 quatos - 2 s�las e de para o 2�:',M(>::'�: ' '."

_

. � .Ô 7" '. nosSo luesquedve!' DeSfile"
. foi Uma fe-

mais dependências - Nos Imulo!! doiS .de Setembro c�· �'.'''' ; s,··tIp, B,al- : lí.z 'idéia, incl�ive vesw.ário',e "'ep,saios
ql).artos para. empregados e ile"queIDI' área" ne4rio' de �;'�Ó;"���F.�<�3'- ,_ ·�fi,.gen�l s.:eJ.lÁ?r�l�a :qirl�?1.e, �'1e1l1�(.;"'�,...:. Recém pintadi1. ÀI'ENAS .,- Cr$ • trapI1'1�pá�io '(1,� fl�Si,�.,' ,; �. Ci\ti.s,'1l0� ",,,l?!�nàa\.J.{I Íl�ha elO ��,tlD.lft�o ca::;ai 1"ro-

l8.50U.000. .;,. .q,'U,e:"',�ss,l:sfm.:l� ,'JilP;��J:iiê::� r·: , . ,A
f,,' fêssor TeoüQL,o,' - W.hJ:<l. Céi-tarll1a fle1I1l_

\ PATRlA' rie.staAlê-��ili,atlJl.'e· ,'do.
"

..
,

;0.1>2, prvpIletarlos do afamad<? B�r ÂP� ;'==-===f.:==============-::::;=;:Z.=!'1:;::::::::'::;·;:�:::;;::==:;::;::;::,===
.,

T E R B' E H O S céu na ·terra::; ·:i(ii::�ikó�·"d:.e�'i:iiç ,ª'�. carana. N0�' SÍI.lçeroS parabens' com
•

,

.

rio'
"

; ,

�:;" .:,>,/:";'p'�,�;',';�;'>:' ,i) .,.pt�.para que contirJ,ue a'Dlr�erie s!=;l'Í
.• , ,,� .. :, ':,'" :,'i'::"'" p'te':�olaborando çOfi}_IÍo;:;sas testlViCla-

O DE$FILE ;P�':���BM*�' .
'. �él!. �; ',';

,

DéQl40 m.íCi{�Qs\:f��te3�;�a�ui te� (pq Correspondente Cizama).
.

lizados; 'pela -;véz,·!lrin,'l�r�;.s,op oj>at.(o-" HÔM..c;I'JAG.c;M DO kRl.'';1<�E.i'l'O AO
, .... .., 1

"

\... L'·"'.'G'l'�L':"""l-VÜ- ,,' PR.,(),E'ESSORAScínio da f�'efeitura N��ClP'á" ..9: :J?y�l�'- � u a.A. .oU

cu "Iu e a��1r.�;,;, Q. }F���y�r;:ij���i��
de nosSOs' escol�r�s, 'c<i>m'm,1,lJ,ta,,�selj*
'na·e gâÍ:bo1iiv'€lát:d� '�:- ,,\, '�"�;:' .

. E'oiàrÍi éor��do�''d� pl�h�;;�xitb ós

esfôrçoS, das. át�êg��' <:ptófe�:i4ls .,�,
incansáveis' pr9fes,so�; ,

poiS ::,Sç�s ._.ã\úi :
nOs I soubieram desfil2:r tom �ceito e f�
.raro dig':ÍioiS dos ápiausos: re.cebidos pOr
tôdas as; i:uàs 'que ws�ràtn: • .

Nas' imediáÇê)eS da Prefeitura MU;
, nicipa1, eStat1d� aS ,autoridades nO palan
qUe ali ârmado,' vári05 a1úbos recitaral'n
patrióticaS Poesias, realÇando! �., signifi .

cacl'o da data máxima de. nossa Pátl'ia.
Também uma PrOfessOra f�z ,uSo da pa
lavra em nOme d.o\Çorpo dOcente 'd� nos
.SOs Educandários.

'
\'

__ � ",-
.1'

•

Em nome do dinâmi.Co Prefeito ,ffi
. gino João Pio, ,faloU aO, POvo. 0, nos� ..

particular ailligó sr. Moae:rI' ,,5cll1upp,
operoso C.b.éfe .da. Fàzenda

.

l4\lnídpa1,;
que' foi muito fe,4.z e#J .:S1ilà: $ubstâçios3
oraçãq, send,O merecedor dos aplausos
rece�idos.

.(

'.
" . :-.: "

, ,

Sala 7

AVENIDA HERClLioLUZ 1�6 ....:.. C�a 'de
t\lvenaria - COJ1struç�o 'esri1!�rada - 3 sa·

Jas'_ 3 (Juartol> (" 'LPn.13iS del:ténd�cias -'
Preço base Cr$ 30.00.0.�

,

.., .......

, "�'o

ESTREJ.TO � �U� �y��9 t��'�
Terreno de 10 ,x;50 ;�t�,�-;-.' JJm" c�� eJe �t'
venaria e maiS tres (3') pasas "de �deira
- Com àgua 1qZ e' esg� -"Apenas

.

cri
'" 12.000.000

.

'PANTANAL - TRINDAnE·�casa,� ma

�eira ..:. Pintadà:a..'óleQ�- �,nl,I%'q�rios
e demais dependêêcias- ...... CfS: ,3.500.000

.

.
. '.'� ",.,.' i \ i.:' : __,' ';"

PONTO COMERCIAL ·';';"·IWA· CONSE-
LHEIRO MAFRA EsQVQtA DE, ALVARO

.
DE CARVALHO -,�,�:.
'�nte para trêi:f i'ÚaS � Preço Cr$ '

••

20.000.001)
"

.

'. ,. ';

CAPOEIRAS - RUA, \VALDEMAR OmtI·
QUES '179 ..". Frente de i;lêdta � CaSa de'
madeira. CGJm cozinha e banlleLro· de al
venaria - terreilo de 10 x 60 inetros. DE
SOCUPADA - Aceita troéa por uma'PIe.
KUP - Preço Cr$ ,7.000.000

FINO SOBRADO _';' 6TIMA OP')RTu;NI.
DAOE - RUA ANGELINA, � .fERPEN.
D!CULii-=: _� �V .. VEREAI)i()it BATISTA
PEREIRA - ES'l'ítií:i'f( ..-. amplo �",.
no ,- l'érreo com vataDda�Hall�sQla ....

(25m2) "'7 3 quartos - Bailhéiro oomple.
to - Cozinha tl5ili2 \ ('...oba'U4m2 \ :_ .Des.

, pen51a - 1.1!. ..110.... _ • q.;_... "'1iJ
mes - Biblioteca (3P� ..) ..,... Hall e ma

r�vilhoso terraço ....... A:�� b� C9ÍJ.<!tru�o
3n0m2 - Preço a 'colfibwat Ci1. 30iOOO.ooo

,
"

ESTREITO - RÚA JOSÉ r-ANbiÍ>O lU,
.

SILVA '_ Terreno de la li 20 Ineuos -

OBRA EM ANDAl\';ENTQ ....,. Fundação pa- '

l'a 2 pavimentos ÓTIMA OPORTUNIDA.
DE _ fir$ 10.000.000

>
•.

•
'

RUA ANITA GARIBALDi 33 ...;.' CENTRO
_ CASA DE alv�naria .�, .wicAuZAÇAO
EXCELENTE .:._. DES()ic'uPAÇAO IME
DIATA _ RESIP:íl:NqA ·DE ALTO GA.
BARITO - ACEITA TROCA pOR APAR.
TAMENTO - P� base para negócio
Cr$ 50.000.000'

RlJA ALVES DE BRITO 20 - CENTRO
FINO PALACETE TERRENO COM A'REA
DE 844,95m2 ISOLADA DE TODOS; OS
LADOS _ VAGA _ ZONA RESInEN..
CIAL POR EXCELLNCIA - AREA DE
CONSTRUÇÃO: APRpX. 300m2 � Preço
Cr$ 54.000.000 ClFac. a combinar.

C/\SAItAO NO CEN'rnO .._ DESOCUPÁ
II, - .

a, nua 'l�!!ente Silveha 76 ;_, Es.

Fone

\
OPORTUNIDADE ..,.. SERRARIA .,- Terre-
no cjárea de 3Q.OOOm2 - Próximo ,da Es
'trada' Federal Apenas Cr$ 7.QOO.OOO -e
a. combinar.

Í$ARR.EIROS·_ VILA DUQUE DE CA·

XIAS - Três lotes, medindo cada 11,40 x

ati, metros - Pl'e'Ç(l para os 3 - apenas
6$. 600.000

, i ,,'0 .' _. .' , .

TERRENO PR()PRIO PARA' L�AMEN.
TO - PRAIA DE CANA�VIEIRAS à
reá. de 38.000m2 Preço a combinar Cr$ ..

30.O'oÓ.OOO.

TRINDA:DE ..:.. BAIRRO DO FUTURO
Lotes Com preços a ,partir de Cr$ 600.000

I - Próximo à Escola de Oficiais da Policia
Militar.•

JARDIM ATLANTICO - Lote n.o
,

,
,

me�do 15' x 27 mts - Apenas Cr$
2.000.00'0

24
/

oJ,

itiBEIRAO-DA ILHA - DoiS (2) lotes
com li área de 573,35m2 - Apenas 1.000.000
em 10 pagam�ntos.

I

CAPoEIR.I\S - RUA WALDEMAR OURI·
QUES E RUA OLEGÁRIO SILVA RAMOS
BAIÍmO sAo· JqAO). Lotes em condições
- Cr$ 1.350.00,0 com mna entrada' e Saido
em 10 meses.

/' . - � r �

; j 1 ': 'f �

RUA DEI,MINI)A SILVEIRA :.l, TRINDA.
DE - RUA NOVA) Lote com área de
339,00m2 -:- P�r Cr$ 1.6QO.OOO

BRINDE Ads �bI1ARÊS
APOS O D�SFiLE \

NUma, atil\ld���s roai;, elogiáveis
quando, d.ó ténnli),o do desfi.le 40 7 d,e
Setembró no Balneário de CambOnu"

por iniciativa do Prefeito Jligíllo Jvão
Pio; nas deperidências dó nosSo,GináSio
'XX de JUlho", 'todas .·as. nossas ériall-

ças participàntes d.o De;lfile f?t�Jll. oh..

sequlados ".;om sanduiches e. refrigerall
teso -Convem' rea1çár qUe a entiegà este'

'

vé à cargo do, próprio Prefeito �oadjl!
vauo 'em sua ·tarefa ,pelos ..7. �nem.broS
integrante� do Poder t1egisi'ativ?, � s}·s.
Ve>readores ; Domingos Fonseca,' Ptesi
dente; f,)varJ Antônio. Bernardes PaS
sos, Aquiles da Costa" Eloi Reiílert,
Jvaquim Albino GáltO e Walter 'Eilers.
FATO DIGNO DE DE�TAQUB

)
.

BAI..NEARIO - ESTREITO � RUA VE·
READOR BATISTA PEREIR.A _ ,PROXl
MO DA WYILIS) - Lotes de 13 x 26 me.

tros ...... Cr$ 3.000.000 cada.

iWA MAJQR COSTA - (SERVIDÃO)
Lote de terteno em torDla triangular por
apenas Cr$ 2.000.000..

APARTAMENTOS CHACARA DO
ESPANHA _.:_ CENTRO - 3 ÓTIMOS
APARTAMENTOS - A. RUA BRI
GADEIRO SILVA PAES - COM -1
amplos quártos - Sala - COpa e cosi
nha (separados) -, quarto e banhei,o
de empregada - área com tanqUe
Banheiro Social - Entrada de serviço.
in'd.epenÜ<mte - ApenaS 2 por andtil" ...:..
Preço.: Cr$ 22.000.000, cada, em até li:l

NO DESFILE·
"

,

Observando. o vestuári.o e ,apresen,
tacão inédita de hallzas realcp_ndo o, .'.

.

D.;sfÚe c6�n�mor�tivo ,do {·de Seter'n-"
'bl'o erri: 110Ssa cid'a:11ej ã .exemplo. da ínal
otia dos pr�selltes, procuramos ubter
,melhores informes a respeito,J!leses. i

_l_

;::',

PROTEJA seus
" '

.

':'OLHC>S j
,(Í'J

.

,

use óculos
bem cdcptcdos

"

. ,

"

C::rrlCt
�' ..::', .

Óc�lo� ,
'Á

.ti J�IO

.

,.�

.'. Sen:do a primeira: vez que tomava

�ar�e nás íestl�l<1ades 'ciúffi:-, de ,Se
t�br0 n'(l q1.lalid.aue de, Prefeito, eJ.ei·

to. ql;le fOl em!;j de outubro de 65 e em

P0ssado em 15 de novembro 00 mesmo

ano, lligino Joao Pio procurou' d.emons
tl'aT,o seU recol1hecnnento às abnega
das professoras e pro±essores ofereceu
dO-lhes Um lauto jantar nas dependên-,
elaS ao GUmz Hotei. Para que estives..

,sem maIS uma vez,· irmanados Execu
tIvo ,e LegislatIVO, Higmo J<?ãO PiO .•.

! êonvidou também "Od.oS Os nosSos mui
,l
(Ílg1los ve,r�adOl'eS e �ao oportuna e ie

liz . lIi.í.jtl�ÜlVa obteve o êxito· almejado.
'

DUrante o jantar. que esteve SU";

i>Í�pÇ., �om ±art�úi, .

auma variedade· a

pet�t.oSa de ilHoS prâtoS, no qUal. d� jus
tl!<ã realÇamos a gentileza ÚO pl'oprie-
,taliO do F'umz Hotel e de .seus atenciO'
s\is' garÇons, fIZeram uso da palavra, pe
la Or<iem, Os seguinteS oraUores: iruClàl

mente, cumpL'illdo a tarefa de represen
,ar o nosSo prezado amigo Vereauor

Domiúgós Fonseca; tivelnus a l'esp.<m
se billdade de. !l1.·éU' em nome 00 .t'fe:ii
dente de nossa Câmara IVluniclpa1, ü-

.. caS;"o e1n qUe rea1'çamos a partlcIpa0áO
do,; escolares nO Destile, .oS esfol'Ç0s.uc
n�so prore5s01'ói.io, a Harmonia enr,re
Leg_tS1a i;1VO e �xecuti \'0 em bene:tício
do progresso do Balneário de Cambo
riu e a cap,\';iuade de trabalho, o ar··O

ju e dinaIÍllSr�o de nosSO Prefeito. A se

gÚir falou o sr. Vereador i\_ntôni(j Ber
n&fdes Passos, tecendo aS melhOres tol1

sldetações. sôbre tUdo que haVia asSisti
do qUe' culminava com a justa homena-

. gemi p:ar,a .

as profe'ss<?ras. Na ql!a1içlade
��é. �o:b.Vi�,ad� �speCiàl, o sr. Armaíl�aeesar, Crüwmdi Ptesldeate' da Arena

..... .,
I

tam�én1:i;�1'�ou 08 pr���tes com um

. magnífico ,improviSo. Em nome ,do Pre
fei.,q ljigino Pi? fez uso, da palavra Q'
nOsSo partiCUlar amigo Vereador Alva
ro AntôniO da 'Sih,ia, expressando co.m

r�ra felicidade a gratidao do Prefeito
aos, valor.osas colal::.or.adores icom festi-

.

v;dades, e.qui realizéidas. Finalizando,
bastante emoCiOnada, GÍn 'nome de SuaS

colegas, em agradecimento, fá10u apTO
featiora Orieta. Müta, DireLol·a. do G. g.

CIRURGIÃO DENTISTA
IMPLANTE E TRANSPLANT.E DE DENTES

:oentis�é�iJil. Operatdría pelo sistema de alta rotação (Trata
mento ·Indolor). , o"

PRoTESE FIXA, E' MO'VElL
EXCLUSI'VAMENTE COM ,HO'RA. �M.AR.qADA,

Edifício Julieta. conjunto :de saías 203
Rua'Jerônimo Coelho, :i25

.

Das 15 às 19 horas
.

Residência: Av. Hercí:io Luz,i26, apto 1.
\

\,
.

Org.an·izacão Técnica Contábil
�

, �. j

!

Escritas avulsas _ Procuradoria - Contratos Distra

tos - Impõsto de Renda _ Impôsto. de Consumo _ Pro

vídêncía Social - Correção Mcnetáría de Ativo _ 'Assistên
cia Técnica.

ENDEREÇO: Ru.'l Saldanha Marinho - 2 - ..�oja D. -

Caíxa Postal" 596.

Endereço Telegrái'ico "ORTECO" t
,

Telefones 6381 _ Chamar CLAUDIO'
2817 _ Cha�ar FAUsTo

'
.

iFlorian6pólis Santa Cata,!ma

«
.

.Ó,

, iH
" ')'

DEPÓSITOS·
, Aluga-se UH; à rua ?r,am,isco Tolentino, próximo ao

Cãis Frederico Roia e mais d0is outros à'rua. 14 (j,e J\J].ho -
Estreito na zona· portUária. Tratar à rua, Jerôni,mô Coelho

llB -'- Sala 18. 28.9.66�
{:/ .?

------------------------·--�-.'··i-·���,
, ,',

\.

ARMAZEM - VERDE·SE
(_

'". ..; ,.'

,
. /-' .

'�a Avenida Mauro Ramos ,196 - Capital. venCJ,e-se um
de secos ,e molhados, com bom stock, moviinento sómenoo
a. dinheiro. Aluguel Cr$ 50.000. Base de nego(',io Cr$
10.000'000 em condiçóe6 a combiria,

LOJÀ VENDE-SE
Vende-se loja no melhor ponto comercial do Es..

treiio. Tratar à rUa Cel. Pedro' DemorO, 1428. Aceit�-
se <;arro nacÍona1 elU ·troca.

'

18.9
-

:1

,APARTAMENTO
,

.

"
\

EDIF. BANCO DO COMERCIO
ALUGA-SE

�

� �uartos e, demais dependências
Tratar rUa Felipe Schínidt., 21 - 1.

ne: 27r.79. I

14.9.

---------
, I'

,.AP lITAIJlEN'TO
'

. , \. ,� .' ; .

'�,l ;�" �. � I

'," �t'
" �" \ . .

Alugar.;s.e,· c�nfortâvet apQrta�e"to".(om .2 qu�r-
,

. (� '" .,."',,.' .
"

,) " �'

tos sala co�inha( instaloção .eletricO' e sanitária, O
rua 'Mar�ch�1 �CÓm'a;af pa�; ;'e; e' ltérta; �à' Padari�
Vulcão com � propt:et��ió se-nhor. A.cibi�d� Silyo..

ESTREITO - '

�. \�
c,

..:..;...........__

•• _i:
./. "

'"

� _'I: I

,�- ."""" ._.,.

nltas StUliltllAlt u tm f-rtt ;l�it) �al:.7 rinense

para o meftado InlernaciQnal ,

.!!'

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



rasil com João Havellange

m:nETOR: Pedro Paulo Machado - COLABOltJ\DORES: Mal\ry Borges
fmberto fl1Íva - MaI'celu'Õ - Oecio Bortulozi.

---'--
. -.--� ..._-' o _' :_

III

Gilberto Nahas - Divino Maríot

3nifest)

Têm as federações signatárias plena consciência

Ó i4lli'e,!al Mic-inho, pertencente 'a equipe do Avaí, .do responsabilidade que a�sumem com êste lançamen-
I-tOo e a con'viccão de ossim estarem contribuindo p"ar'a

vem sei'ido recuperado rópJdamente sendo prováve o - ,

'ue nõo haja .soluçõo. de continuidade, no'c'resci�e:1to
prestígio o� tem coract.er .zodo a ação da. entidade

suprema do desporl'o nacional.

LONDRES (OE) - O gr,ande valor finance[ro dos

jogadores profissionais de futebol e a necessidade de

tratamento muito cuidadoso de suas conh,.lsões foram

obieto de rece�te artigo de fundo publicado no último

número do '''British Medical Journal'.
\ Observando os jogos d'a última (opa. os médicos

d�vem ter, ficado impressionados com a rápida recupe· O Departamento de Futebol da Confederação
ração das contusões, diz o artigo, mas, ao verem os jo.. Brasileira de Desportos, na sua reunião de ontem, de-

,

gadores manquejarem durante-tôda a pprtida, devem cidiu sugerir ao sr João Havelange 'que não 'inscreva

também ter-se perguntado ql:le dano adic.ional estava o Brasil no torneio da modalidade da Olimpiada de

sendo infligido pelo emprêgo do membro lesionado.' 68, no México, �e a FIFA não anular a-sua' recente de,·

Em que critério se baseia o médico Para permitir a vol-

ta do jogador ao campo? /.,'
Mais ou menos metáde, das contusões atinge mús

c�los e, um quarto/. articulaçÕes, explica o jor�al. A

boa prática aconselha que, o j'Ogador seja examinado

imediatamente. Se o médico encontror uma grande
área sensível, a 'conttlsão terá extensão considerável e'

o jogador deve ser retirado. A sen�bilidade local, to

davia, que resulta u§ualmente do rompimento incom

pleto de um tendão Ou Pgamento muscula�' .. poderá ser rio á instituição de uni campeonato nacional interclu"'"
r.emediada por uma, injeção local de uma pequena do-

.

'bes - impraticá�el devido á extensão territoriól do

se de lignocaina ou de um corticoesteróide País e ás dificuldades de transportes -. � á r�alização
A rapidez de �,ecuperação dependerá do. boa for- de um festival com os campeões estaduais, sugerido

,

mo inicial do ioaalor e do. intensidade do tratamento, pelos gauchos. Est� poderia, no máximo, ser oficializa-
.
assim como da natureza da lesão. do pela CBD mos sob inteira responsabiliuade dos clu-

rão disl!":utondo o, ca"go de presidente do club�: O Ma- <I "Os jogadores são' extremamente v9110sos", diz bes' interess�dos,
ios; Orr.()!11 C05t� e Nelson Carril Garcia. o artigo. ','Um 'preço� razoável dos 22 jogadore sque Na oportu;lidade -foi aprovada a proposta de que

'integraram õEnqlish Team e reservas seria de cerco se recol\lende 0.0/ deie,9ados brasileiros ao Congresso
de 17 trilhões 500 bilhões de cruzeiros. Há, porta"to, da Confederação Sul-Ameri�ana, em Buenos Aires" o

todos os m9tivos econômicos para que se procure mi- apoio á pretensão do Arge�tina de lutar contra o pri-
nimizor os efeitos nocivos o longo prazo das contu- vilêncio da Grõ-Bretanha de se .fazer representar por

qwatro seleções no Mundicrit,
' ,

Foi distribuído à imprens� o m6nifesto �bqixQ:'
O P, esidente da Federação Rio GranáerÍse de Fu

tebol, Sr, Aneron Corrêo de 'Oliveira, o Delegado das

Federações Amadoristas do Rio Grande do Sul, Sr.

João Luiz Daucit, os Presidentes da Fedgação Per

nambucana de futebol Sr. Rubem Rodrigues Moreira,

.
-

r • ...._ -_,___"' .. �_

Além eto eoletive ma�cQdo para a noite de hoje,
no e:.�ád.o dr. :Adolfo Konder, é pensamento da direto

da do SimRicat'o programar mais um treino, víscnsc o

eprente poro a partida interestadua.l diante d? Rádio

Bandeirantes.

Os 'treinamentos fi�lClis serêe rea,lizados hoje e sábado,

q"l.and� ela�ão estará encenada a fase preparatória,
visando o intelfe�t�duc! do dia 20 no Adolfo Konder.

,/

seu retêrne-ecs gromados nos próximos jogai do clube
,

.,.

àzuna. Tmnbém Ncry deverei voltar ao time, dando,

xxx

o pOl'lte:t'o direito t\cari, que pertençia ao São

tendo feitoF'llU!O, hemd_?rrlM-se para o Figueirense,
, ,

.

!::CHII estrré:@ il'iI� noit� dle_sá�Clldo diante do COii'll'ierciá<o.

x xx,

Ernqwonto isso, o extrema canhoto Osmc:ir, que

tam!hém estavo vinculado ao São Paulo, não fêz sua

estréia uma ve;g que n(io, participou dos preparativos
do dub� com Vistas (lJq�ele 'compromisso. o.s.mar, toda-

, "

.• vi';;;' de.terlÍ integrar-se ao elenco alvi:negl'O no trans-
,

,curso de$t(IJ semana.

xxx

o Sã�f Paulo; que cedeu Osmar e Acari em troca

do médio Ceceu, vai tentar fazer' com que o atléta
\

readquira seu lM.elhor -esi:a«lQ atlético paro formar no

eixo de sua intermediária.
•

'\I

\ xxx'

o Conselho De!iberCltiyo do S,ão Paulo Futebol

Clube deverá se reunir n'o próximo dia 18. quando es

tarei escolhendo o nôvo presidente do cJQbe, bem co

mo os demais membr�s da diretoria do,clube tricolor

da Ávell'ilidCl Mauro R'amos.

xxx .,

Até o momento! siiío dois os candidatos que esta-

De acô,do com, o movimento acredita-se que Nelson

GClt'iOitlJ, deve"G ser prog�!lImado presidente, uma vez

que Ofion Cost, I está desejoso de perma,necer na se..

ll: reta ria.
I "

1

da Féderacão Cctcrinense de' Futeb-ol, Sr. Osni Mello .'

da Fderaçã� Paranaense de Futebol, Sr. José Milan'i,
que também representam as Federações Amadoristas"

dos.estodos. de Pernombuco, Santa Catarina e Paraná,
reunidos em Pôrto Alegre, na séde da Federação Rio

Grandense de Futebol, resolveram, . unônimeménte,
lançar e recomendor às demais entidades co-irmãs,' fi
liadas/à Confederação Brasileira de Desportos, os no

mes 'dos ilustres e consagrados desportistas, Srs. João

Hovelcnqe e Sílvio Pacheco, como candidatos à re-

eleição à PresidênCia e Vice-Presidência da entidade

máxima do desporto nacional, no triênio 1967-1969.

Desnecessório, . sem dúvida, justificar as razões

que levaram os signatá rios, em nome das
_
organiza

ções que representam, à decisõo �e tal responsabilida
de. "

São sobremodo conhecidos os relevontes serviços
prestados por aquêles desportistas ao desporto nacio-

.nol. Souberam êles, com invulgar copocidooe de traba

lhos, com grande descortínio, com alto espírito de re

núncia e exemplar dedicação, colocar a Confederação
em posição destpcodc no cenório esportivo internacio-

nal.
'

"

Pôrto Alegre, 8 de setembro áe 1966

Ane�on Corrêa de Oliveira

João Luiz Dal.ldt
R,.hm... D"'''r'igues Moreira
Osni Mello
José Milani

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

Licões da 'Copa� Iralamerdo médico
'/"'" ,'"

dos jogadores

sões.
",

I

, ,---,--------�---------

'A' 'trzea em fó�o
ESCREVEU: L. S.

NA TR.INDADE

A, representação do Vila�. Nova· F. C., local, que

vem sendo muito bem dirigida técnicamente pelo jo

v,em Rogér10 Vieira, colheu, domingo à ta�de" em seu

gramado, espetacular vitória frente eo �onjliJnto da As

�oci�ção Atlética .Educação e Cultura, pelo placar de

4 tentos a 3.
Um dos principais fatores que influendaram no

triunfo do Vila Nova foi as ótimas condicões do com-
I •

po, que sem dúvida alguma é excelente para à práti-
ca d� esporte-rei varzeeno,

Também o quadro secundário do Vila Nóva F. C.

venceu por 3. a O, Ó., rapazes da A�sodac;:ão.
Portanto, estão de perabens' os atlétas titulares

e suplentes, como assim, todos os simpati:zon'tes ·do Vi-'

Ia Nova, que conseguiram suplantar o time alvi- anil

da Secretaria de Educação e Cultura.

NA AGRONOMICA
O gramado da 4.a"tlJrma do Abrigo;de Menores,

x

foi 1Ploleo,,_donlingo à. tarde, de umei sensacional,' parti-
da de futebol, que reuniu �s equipes do Crúzeiro F. C ..

loccl versus- Fiuza I!.ima F. C. de Itajaí, tend� após o�
90 minutos de luta registrado mais uma vitória do con

junto alvi-anil do Bair,·o da Agronômica por � tentos

a 2.
Com este espeteculer triunfo, o quadro presidido

pelo Sr. João CllrvCl��o levou para suas prateleiras um

belo troféu oferecidc pelo sr, Murilo M. V;eira, Veree

dor..
A Diretoria do Cruzeiro F. C. ofereceu aos atlétas

, " .

de Fiuza Lima, antes do encontro, uma .excelente chur

rascado, demonstrando, que possuem tanto em cam

po como em jogo de gramado, muita discipli.fÓ. "

Na pre!imin�r, entre os quadros suplentes de am

bos times, surgiu um empate de 2 etntos.
'

.EM CAPOEIR.AS
O quadrb do Flamengo E. C., 10�aJ, venceu de 90-

.

j'ead'CI ? ,,:onjl.lnto do Caiçara F. C. de Saco dos Limões

pelo escore de 5 tentos a 1, domingo à tarde, no gra_?
modo do primeiro ..

, \

No embate preliminar, também. surs.iu outra go

teado imposta pelo time rubro-negro de Capoeiras por
7 gols à 1.

,
EM CARIA.NE

Co'heram na tarde de 'doí11inqo uma espetacular
\ '

i" .• ', ,

vitória os rapazes do Continen�e F. C. do I:streito, aba-

tendo o Santos Dumont de ,Caiiane \I,or 3 .tentos, a 2,
núm orélio 'que agradou' a todos 'que 'Compareceram' (2- :

quelé gramado.
N1" preliminar, saiu vitori'Oso também o Conti

nente F. C. por 4 a O.

EM SOCO �RA,NDE,
(

. ,t
A valorosa aqremja�ão do Capoeirinha F. C., 10-

'comoven�o-se até S�eO, Grande, for derrotada �elo 'U
nidos ,F. C, local por 2 a O, .,0 campo do último.

,

" No. prélio
.

preliminar, o suplente do Capoeitinhó
F. C., venceu por 3 01.

,

Brasil lahrez não se repre'senle em

hdebol nas, (lHmpiadas ,do México

cisão'de permitir aos países que não tenham profissio.
nalismo de participar dos jogos olímpicos com a mes

ma seleç50 que disputoi� o M�ndial. Alegam os dirigen'
tes' que os juvenis que formam o selecionado olírY')pico
brasileiro serão obriqados, cáso seja mantido' o crité'rio,
a enfrentar os quadros principais da Checoslováquia,
Hungriq, União Soviética e de, outros países cornunis- '

tas.
-

O Departamento .nanifestou-se também contrá-

,I,

" \.' ,

. ,

.' ,

'i",
Regressou d'e Pôrto Alegre o presidente da Fede,

ração Catarinense de Futebol, sr, Osni Melo. 0 mano
datário do futebol catcrinense estêve reunido com os'
presidentes da Federação Pernambuéana, Gaucha e

.Paranaense, quando foram tratados de assuntos ligQ.
dos ao futebol' do Brasil, {

,

I

Depois da reunião ficoo_ deliberado que seria dis.
tribuido um manifesto lançando a candidatura do sr,

João. Havelange a presidênei« da Confedera�ão Bra.
sileira de Esportes.

Por outro- lado ficou estabelecido que jogadores
de Sta. Catarina e Paraná serão eonvoecdes, para 00

lado dos gauchos, rreinerem, visando o sulamericQ.
'

no de futebol.

Por s�gestão do presidente da Federação goucho
Aneron Corrqia de Oliveirà, pere () próximo ano serão
organizados uma seleção do Rio Grande do Sul, e u.no
seleção com catarinenses e paranaenses, para a parti.

cipeçêe num quadrangular onde estariam incluí�os o

Benfica' de'Portugal, a seleção da Alemanha, ou ainda
o selecionado de futebol da Rússia. Teríamos jogos e."

.Ste. Catarina, Paraná c Rio Grande do Sul.

Ficou finQlmente estabelecido que o presidente
Osni Melo seria o porta voz oficial daqueles que parti.

cipcrcm da reunião, e viaj,aria para a Guanabara o.nde
colocaria o presidente Joã� Hevelenqe a par de tudo o

'

q"e ocorreu na reunião de Pôrto Alegre.

I'pirangai d.e São José, Venceu
BrasHpinho:,4xl

';

Defrontaram-se amistosamente domingo últime

no gramo'do do IPIRANGA F. C. em São José, as equi.

pes do !pirango e Brasilpinho (de
-

Campinas>: sen

do o jôgo ve�cido de modo espetacular pelo Ipirango
pelo ma�cador de 4 tentos a 1, continuando assim suo

invencibilidade.

No seíer am.:ldm:isla
,

O Sindiceto dos Radialistas de SOI1Ül Catarina

ainda esta semana tistr.lf,Il distribuindo a imprense fp'
,

.

.

Ioda e escrirc. a pro9r�maçõo a ser obscrvcdc, nesta

capital, em comemoração o passagem do' dia do Rádio,

o campeonato estadual de Ifutebol de sa',õo,\ fase
eliminatória, foi iniciado no{sábado com duas impor.
tentes �odadas. '-'

_7

----'

Em São Francisco do Sul, diante de uma rordda
bastant� entusiástica, travaram luta �s equipes do 81"

bitonga, 'cámpeão juvenil local e Cruzeiro do Sul' de

Joi�ville. O resultado da partida' foi um empate 4e

O x o.

Apitou esta partida, o juiz Benedito Campos de Joinvi·

I'e, com boa atuação •

,Na partida de fU!1do, entre equipes titulares, jo·

goram Inco, local e Samrig de Joinville. Venceu: o con·

junto joinvilense pelo marcador de 3 x O, demonst,ran·
. I

do. em todo o dese':'rolar da partida, maior' superiori4a'
de técniCa e fískca.

No domingo,,,:,(I! eliminatórias .continuaram. EIII

loinville ,no Palácio dos Esportes,estiveram em ação
os campeões regionais de São Frandsco do Sul e de

Joinville. Depois de um empate lá na cidade portua'
ria, os dois elencos voltaram o �mpatar agora em 1 x

1, forçando a disputa de uma nova partida.
-

No match de fundo o Sa!"rig confirmou sua vito'
,

, I,

ria conquistada no sábado diante do conjunto do ln'
I

co, p'elo marcador de 6 x �, classific9i1do-se assim pa'

ta às disputas finais, dó estaduQI a ter por 3ede (I cida'

de de JoinviUe.
�---�

A tarde de domi,ngo, foi então realízad9 (I' 3,0

partida entre Babitonga e Cruzeiro do SIst �ar� yel
,

quel11 teria o direito de prosseguir no (';ertome, nO

I ' '

tra�polim para às finais do e'SteJdúal de ji.:venis a se'

rem desdobradas n� capital «fatàrinense: Venc;u y
tão o Cruzeiro de JoinviUe por 3 a 1, tenda Flávio ZW

pel dirIgido com muita feiicidade êste en�ontro .

_....."

Em Blun1en�u, a representação do Tobajara yen'

ceu ao conjunto da Á. Á. Banco do Brasil pelo maltO'
dor de 2 x 1, no sáfJado e 4, x 2, no domingo, classlfi'
cando-se ,assim para às ·finais do EstàduoJ, ,mor,ctida!

;

poro Itaj@L

I

"
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De (orpo presente. >.
Banco de Desenvolvimenlo do Estado

de Sanía Catarina S.A. Municipal
-

' ,

Florianópolis
de

/

I
ENTREGA DE AçõES I

ser inventado nos Estados Unidas Um

boneco para treinamento dos estudim
tes de medicina, qUe frequentam o Hos

pital Geral de Los Angelee, da Facul
dade. de Medicina da Universidade da
Calífórnia. J

O boneco é sensível a doses varia

das de 1 dez drogas difel'en.eS, podendo
alt':m do mais abrir a boca, estender
a língua larqUear !'l.S sobranceIras, endu
recer e relaxar as -cordas vocais, tos,

sir. retesar oS músculos. mudar de côr
.

'lir I.:io do rosa 'ao cinza.
' '

Arnaldo S. Thiago-

Comunicamos'ooS nossos acionistas que as qções

definitivas referentes ao copito! inicial dêste Banco,"

estão à 'sua disoosiçôo, mediante entrega do recibo

provisório, comjJrovado por docUlj'ento hobil de iden

tificaçõo.

o MAIOR BRASILEIRO VIVO/
EDITAL DE, CONCORRENCIA
PUBLICA ,N. 2/66

voltagens para 110 e 220 volts.
Unidade - Uma - Q.uantidade

1
,.

./
I Teresa Alkmin

1.
I N�o '.Dlero· discussão .' Nem até

meSmo admito.
O maior brasileiro vivo Se �hama

Pelé. Só se nade Cílama1; Pelé. Só deve
ser consenti elo que ,se denomine o· gran
de às de pé firme 'e seguro.

Hoje, ninguém conhece mais o
..

Brasilpor ninguém.
'

O úrr'co COmpatriota que se impõe
lá fora é Pelé

.

A porqueira de "I'ime-Life" '.deu
Um banho de água Suja na mar,�'hal,
que não será possível tirá-lo da ilha. da
Sapucaia, onde o pobre velho Se atolou
não se pede dizer at.é o' pescoço, porque
esta parte do carpa lhe mingUa.

·

'

.

Um grande homem, é partícular
mente, 9 caráter.

Hav'erá. qualidade' que inais 'eSCR"�
·

seiê aos brasileiros?
Mas is':o é o�qUe Pelé tem de mais -,

_ Acho-o a criatura mais branca des
"

ta terra'"
'\

Quantos brasileiros hiperbiarl��S
·

recusariam o milhão de dólares de q'.le
-.

Pelé sêbre mão para olha,r, todo o .::l.ia,
'face-a·-face, as oUj)-oS patrfcios?

.

A última vitória de Pelé nos con

farta,
.

POyque el� vem premiar Um b1'a
irmãos Eão 0$ mendigos 'na terra.

O negro fidalgo da honra é, no B'::a

Sj1e;!o milionário �aquilo àe qUe- seus

si1, o I{odkefeller do' c'aráter.

A Prefeitura Municipal de Floria
nópolis, torna público, qUe fará reali
zar no dia 7 de oútubro:. às 17 horas', na
Sua s(de à Praca XV de NOvembro na.

4, CONCORRENCIA PUBLICA, nas

condições seguintes:
'

As propostas deverão conter:
r) -:- preÇo para pagamento a vista

·

i) -: local de entrega da máquina
Prefeitura Municipal de Florianópolis.
j) - Outros esclarecimentos qUe se fi
zerem necessários.

Expediente rfas 12 às i 1 horas

Sede: Prcçc 15 de Ncvembro, n.

A DIr<.ETORI,-'\ As propostas deverão, ser apresenta
das até às 17,00, horas' do ·'-:.lia 07 de ou

tubro de 1966, na Secre.aria de' Finau
Ças, sito

à

Praça XV de Novembro, Edi
·

fício da prefeitura Municipal .. em dois
envelopes fechados QUe conterão em

sU<'J,s faceS, externas, os seguintes dize-
.

l;e'S: J.,' .' ,
.

.

�) e Nome e endereço da firma preponen
te; .

-Ó.

.b) os dizeres ConCOrrência Pública nO

para fornecímento de mácuina de con-

tabilidaqe; '.
-

· c) - um envelope deverá conter a pa
lavra '!D..,�Ur'nEmtó" 'e o outro a palavra
proposta"; .

O envelope. cÓm OS dizeres Doeu

mento"; deverá cOnter' OS seguintes do-
t éU1�entbs;, i'� _',

,
. ,prova de qUitação de il'npOs'.'o sôbre a

"rendá. .

'

Pl"bVa de qultàçjíõ"clo imposto SiIldica1
dos empregados" e empregador, (Canso
lidação das Leis do Trabalho,' Art. 607) .

.

prova: 1.1e quitação COj:ll 'as fazendas Fe
dpra1, EsLadual e Municipal. .

prova- de qUitação com os institutos de
Providêncja Social Lei dos 2/3 (DNT).
·Prov"· dp licença·e localização.

.

,

Cért-ic]ã.o de Rc_g:strp (1:: Firma no

Dora1:'j'amento de Ír:dústria e Comércio
oU Juntá ICOm(�;�ial.,

Pegistro na. CONEP,
OS. documentos acima discrimina

'dos poderão sé apresentªdos em fotocó

pias devidamente
-

selados e aU�entica
dos·

'.

1 - OBJETO DA OONCORRENCIA FUNCIONA.MENTO22-9-66
Máouina de

" Contabilidade cori.en
do, no mímmc. as seguintes característi
cas:

r:

•

O' boneco funciona estendido em

unja mesa de operação, ligado a pode
rcso computador. O instrutor ao mani

pular o contrôle tem' possobilidadee de

provocar vlramáticos ataqUeS cardíacos
criando assim situações de emergência
diante das quais os estudantes vão ser

testados.
Espera-Se que o manequim seja.a .

mais perfeita simulação até hOje inven
taJa pelo homem Deve-se a equipe de
cielltistas da Universidade' da Calofór
l,ja a idealização de tão curioso projeto
C!:-11 be a Sierra Engineeríng Companv
firma especíalizada na fabricaçãõ de .•

manequins - a eonfe;cç2'o de manequins
, a confecção. do boneco, enquanto a jns-'

trull1entação 'foi ell1bor:lda pela Aerc

jel.General Corporation.
p. s ("11:1.5 notícias acima transcritas·

ipsiS Litteris l.:'lo ·.Jornal do Commercio
ele 30 de agosto úljmO, dão bem o ates
tado do quadro social, nos tempos con-

v111"ionados que atrave�sa a humanida
de! .

1\. c'ênci? nretende substituir-se"a
D2u�: OS deleit�s materiais substitui
cem-se aos es!-ú·i.tuais, a e spé�ie hu-
1�1J8na, animalzar-se. Ap:la poderá des
cur "'""1;S em ateísmo a inteligência hu-

.marla'?'... J

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

Or'ganização Contábil A) T ,�ado elétricos de· datilogr,a-
fia e de contábilidade.
13) -' Número de Eomadores: .a máqUi
na deverá nossuír' de nove (9) à' quin
ze (15) somadores, lJermitindo. o .re

gístro de'. saldos positivos e negativos
automàticamente: '

.

�

C) -- C-arro éom 55 cms. à 65 cms ..

para os trabalhos -de registros
. datilo�

.

grafícos e cOnÚíbil; \
in - Movimentos para a.s funções

aritméticas) (descarga de saldos, súb

saudós, . totais e 'sub-.Jotais) . tabulação, �

I. .espajeamento, l'etro'ceSso(, saldo de' cp1n'

nas, pautaçâo; aber�ur,as, fechamento,
avanço' e retorno do cííindro, : impres- )

são em nreto e vermelho (seleçãD .

de, .

côr da Gnpressão),' impressão da Çlata
(Dia - Mês - Ano), Senna e subtra
c�o e' estornos· automá,icos, na mesma
.��luna do lancamento, etc.

, ·1 '
- .

F) - Os licitantes deverao consignar
'ainda, em. sua prOlJOsta o seguinte:
I) - Declaração de capacidade do 111.á

. Xill.1o de acumu1aC;ão, de .todos OS som3-

'dores.
" '/,

.

II)' - De21al·açàó de ca�acidade de pro.
gl'amaçD.o iIí.dicah':l? siStem.a.
III) - Declaraç,.ão l.:1e quais os aceSS0-
r·ios qUe aCOmpanham à ll.'1ã:quina (Me-
;-'8. cadeira, c:a_9a, cabos. etc); ,

IV) - Declarac:§.o quantQ a aSsistêrh.a:
técnica, gélrantida, 9�'azo de entrega, ins
téilacão, e modalidade de pagall1ento ..

'G)' - Ó Jho�'or dé aciOnaElento da.'
máquina deverá- ser de 220' volts; ,50 -60

.

cieü's Ou cçnn l:egul<t]or autó111ático 'de.

"ZIGALCO"

Rua 'I'iradentes, 14 - Sala ;l

HORÁRIO: das 8 às 11,30 e da 13,30 às 17,30 horas
, . Servico Contabil - Organização - Contratos - Distra·

tos - Escritas Fiscais - Declarações para Tmpôsto de
Renda - Revalidação do ÁtÍvo .- Correção Monetária -

Auditoria _:__ Procurações Diversas - Planetamento Contá
bil.

DU'mi'ens.e de Paula Ribeiro
. J .

Advogado O B se n; .2055
Causas Civeis, Traball1istas "

Imposto ele Renda, 'InqUIlinato
E�critórío: R'.Ja VictiJi.' lVreírelles;
Caixa Postal 61:3 - fone 3683

Florianópnlj,<; .

EU ,.; INVENTAM PERFEITA
SIMULAçÃO DO SER VIVO

\

Simúlando Um COrlJo' humano vivo

cap;J.z de reSpirar, reagir à anéstesia (;0

mO qualquer pessoa nOl'lnaJ, acaba: de

28 '

( Santa CHtarina

. .

----------�-_-----------�_../..... - ----- --

REX-MA,RCAS E PATENTES -_-----_._-------- ._------'----

t lias· de· Lãges
Agenre Oficial de> Propriedade indu�trial Registro de

marcas, pa tentes tle invençãO' nomes co�nerciais, títulos 'df
esÚlbelecimentos, LTJsignbs e' f'r'�ses ele ·propaganda. ".'

Hua Tel:ente Silveira, 29 -- sala 8 - 1.0 andar _' Altn
ela Casa 'Nédr -- F:oriam)pIJliS"- Caixa PostaI;97 - Pone 39ll

F�orianópolis, 8 de Setembro
:1966.

·Je

Secretário'. Dl'. ALFREDO RUSSI
ele Fi.n<).nC;aS

prolongando-se até os 12,00 horas.
sendo todas as represento�êíeSque des
filaram muito aplaudidas pelo públ'ico
presente,

Escreveu:' NELSON BRASCHER
.

\.
- ----......;..----_._'--_'_. _. ============----, ..._- _--_._.-.-.-_....---'-.�. - -'------_. ---�-�-.

)
FALECEU O SR TITO BI·ANCHINI

Despertando ba�tante pesa r: ,nos
\.

.meios comerciais, sociais e povo em g�
rol, faleceI:.! dia 319 pi passqdo o ilu�tre
e benemérito cidadôo lageano Sr. Tiro
Bianchinli que era' portador de.. Idngo
fôlha de bons serviços prestados'à 'CÇ)-'
munidGde làgearl(i, O s�u gênio orgàrii
:wdo;' e espirito caritativo" se fazia 'se'n
til' no trato de todos as coisos de intec

rêsse geral" onde sempre manrfestou�se
como um solicito soldado da linha de

frente, atuando com energia e dando

tudo"de si pma que ludo fôsse resoivid.o
o contento geraL FOI o doador do. edI
fício onéle funciol'la 6 séde 'do. Associa
ção Rura! de L�ges, sendo �eu Pres·iden-
te por duas vêzes; foi o doador do Pron-
to Socorro Mu,nicipal, que leva seu no
me, sito 9 Praça 'Leoberto Lecil' é por
diversas vezes fez doaçõe" ao, Hospital
Nossa Senhora dos Prazeres, quando
esta Coso necessitava. Nascido a 24 de
Dezembro de 18'8('), na cidade :de Bellu-
no (!1'ólia) filh'o de Anfonio Bianchi-n_l- e
de Franci�ca Feltrin Biànchini, dêixa
viúva Da, Domingas S-úrige> Biahchini,
7 filhos, 37 nétos e 39 bisnétos'. São os

. seguintes seus filhbs: - Sra: Ida Bipn
chini Avila, casada com o Sr. AYres).A
morim; Sra. Zulmira Bianchini Avila,
casado com o Sr. ArY da Costa Avila;
Sra. Cremi!da 'Bianchini Arrflda, ca,sa
da c:)m (' Sr. Nicanor de Castro Ár-ru
da; Sra. Hilda Bion:::h'n'i Araujo, casa

da com o sr. Nelsor. Arau;o e Srs. Ivo'
Bianchini e Mario Bianchiri. A CâmQ
ra Municipal em Agôsto de 1959, con

cedeu-lhe o título de "Cidadõo Lagea ..

no' e cidadõo brasileiro j:5 tinha SIdo

de�laradc em 3 de Outubr,) de' 1944.

Divulgo:"-'o o infausto nO';cla, daqui
d9StO co!un.o enviomos à família enlu
tnrio os i"'ossas mais sentidos condolê:'l'
�ias

Reele'ção do Diretoria:'do Asilo Vicen
tinoCINE�AS

CENrRO
São Jos,é,

às '3 e 8 horas

Edifício Hamarl]ty
{) Embaixador�do co,nforto

,-

..... ,

Em Assembléia' Geral . realizada

Domingo passado no Salão' Paroquia!
da Catedral-Diocesana, foi reeleita pa
/ra o período de mais 3 'anos' de gestão,/
a Diretoria da Conferência Vicentino,'
m�ntenedora do Asilo Vicentino da Ve
lhice Desamparada de Lages, que' está
constiruida: - P·residente. Nelson de
Castro Bruscher; Vive _' Presidenlte,
Yicen.te de Castro Camborgi; 1.0 Secre
tório. ArY Souza; 2,0 SEcr�tário, Vi:val_
dino Vie;ra, de Córdova; Tesoureiro/ JaY .

me da Gosta Va'rela; Cons,lho Fisco!:
- :Hugo de Castro Br:ãscher, Anibal
Narciso e Antonio;Francisco de Souza.
A atuál Diret.oria. dirige aquela C�sa de
Càridàde desde o ano de 1960 e seu 0-

tual mandato proIQngar-se-á até 19-i�
1969. Mantêm em Asilo cêrca de 80 in

diger.t·es· entre homens·e mulneres. E' o
mais antigo ·entidade .de Caridode 10-

geana, pertencente a Igreja Católica
Apos"ól i':a Romona, Os trabalhos da,
Assembléia Geral fO'ram dirigidos peta
Revmo: Frei Hug'olino Becker, Vigário
da Paróquia, e Capelão do Asilo Vi.cen
tino. O Asilo Vicentino desde que foi
fundado é dirigido com muito carinho
'2 qrande trobalhQ pór cinco irmõs da
ardem dá 'Divina PrevidênCia", sendo

oLJOI. Superiora Irmã Josino, natural
de Lages,' filha de lradici8i1al família
lageana.

No" mais faplOS0 balneário elo Sul -B.l'asileiro, �iU'rge Ô 'EclifÍ·
('<o !tamaraLy cOl1';truidó de lo pavimentos, COI;1' sonlcnte
õ4: apartamentos de luxo, dotados de. to(los os cOnforÚJii in·
dusive garagens, (laudo c.o..õldições de residência, permànente:
Localização previlegia�a d� frente ·para.o m<1,r, .situado· à

,nargem da Ayenid2 -B,1'as.iLcom esquina à Rua Dna.. Inês
Schmidt.

0. .

Eilificaçã.Q em fino acaBamento, 'dotado de revestilliento de.
luxo e servilio uor três'elevadores..
Prójeto de autoria do Eng'. Arquiteto Dr. Elgson'R Gomes;
I�utca-do como ".o MELJ1ÓR DO ANO" na ;idade ve euri·

.

t,i,ba.

Yul Brynner
Richard Widm,'3.rk

George Chakiris

Suzy Parker
em

. SACRIFICIO SEM GLORIA
Pai1avision-Eastmancolor

Censura: até 14 anos

'Iilzl
às 5 e 8 horas

Lançamento inicial de .vendas: 30 'apartamentos..
('ondições: - Vendas <1 longo prazo sem reajuste.
Í11formações com a Ineorp'lÍ'adora ATLÂNTICA l:rDA. Il\1Ú
VEIS INDUSTRIA E COMÉRCIO Avenida Brasil, "250-
Balneário CambOl'iú ._ Santa. Catarina.

Walter D'Avi!a

NIar�'1 Freire

em

,A FAMILILA LERO LERü.

Censura:'· até 5 ãnos

RoxyEm ,Riol do Sul, Sta. Catat.iná, 'ir_lfol'mações com o Sr. AN'l'ONIO NASCHENWENG (NICO) atrave's dos. telefones 271
- :-508 - 309 - 3!Jl.

\
às 4 e 8 hora�,

Charles Boye!.'
Lilli Palmer
ADORÁVEL JÚLIA

Censura '1té 1& anos

.BAIRROS
ESTREITO
G1ória

.. ,'

Visitas

Estiveram em nossa cidade em vi
r'+ � nos seus familiares, amigos e cor

"CP'l:onórios c.s Deputados F�derais,
r- .�: ri", f\},edeiros Réqis çla Arena e La
e'l" Vieira do M. D. B. e Deputado Es
taduol da Arena Aureo Vidal Ramos.

. à<; �5 e 8 hs. I

Howard Keel

Nicele Aubr',y
.o TERROR VKV{ DO

ESPAÇO
Censura (.tté 18 ;a�os

Imperio
às 8 hs.

Max Von Syd0w
A FONTE DA, DONZELA

Censura até 18 anos

Raiá
às 8 hs.

Paul Newman
Joanne Weedward
Maurice Chevalier

AMOR DAQUELE JEITO
TecI"icolor

Censura a.té 14 anos

Parada da Independência

AniversáriosGrande massa humano ocorreu

os ruas Centrais de nossa cidade poro
assistir a Paradà de 7 de Setembro, es
'te ano também comemorativo aos 200
anos da "Princesa do Serro', Aberto o

desfile pela Banda de Músico' do 2.0
Batalhão Rodoviório, 16g.:> aDós. desfi
lou aquela Unidade� seguido da Facul
dade de Ciências Econômicas e de to�

dos os Estabelecimentos de E�ino, Fun
cionários Civis do Batalhão, Escoteiros,'
COI'PO de Bombeiros, sendo que a Guar
da de Honra ao Pavilhão Nacional es
tava composto de elementos do Exérci
to e do Marinh,., ,.r... �" ...... ., e$1:" repre
sentada por dois As�o!1'@lJlIt®@ da, Mo r

nha filhos de l_ag<::" • ,u _ ,an .jue ofiN
cial armado defronte ao Monumento o

"Nerêu Ramos" encontravam-se o
mais altos autoridades Militares, Civis
e Eclasiásticas. A grande Parada da In-

.

dependênckl teve início às 9.00 horas

r>-'-l-,',�,_,...,.,. !Y �e<1uintes: -dia
, ,-- \ Iç-,", I ("'h Brascher Me!

h" ('I'., .. "" ---,-,1 r>?I'o Mellim _ Da.
yoi� . ']' ", .: '-!,\pr Mellim e no dia' 417
do �, I" '-',. "' .. " :_eol1 t'-�arc,so filha da
-:os,-,! A�·"l., ..

' 1'-!orciso _ Da éonceiçõG
Leal NC1rc;s�· ,As n:'\iversariantes recep
cionoral1l suo- (1�';·�nc: n. '€ naquelas da-
tas f:'ram cumprimentá· los

.

.

ou Cr$ 417.000, a vistasem entrada
Uh tl!m� Cirt.l>ffi), ailU;, modela) .:m Id'l'IUn". p,u·altQ (lOii

,tfo Alves e peuegUlrro br4"'0, tod:o) (Onlu9«do� (om mafflm,

. du<l& (r\ 380000 1) t!SI� til.! (rSt Z1 000 mensils. sem enuada.

}?esteios do Bicentenãrio
Afim d� trata� de diversos assun

[OS relacionados com os festejos do bi."
.

centenário de. Lages"segu;u para a ca�

pital do Estado, o Sr, Manoel Antunes
Ramos, Presidente da ,Comissão Ce.,trcl
organizadoro dos festejos rlos-200 an�

çla "Princesa da Serro'. S. S. na capitQ�
borriga-verd� seró recebido pelo Exmo.
Governador, do Estado,

COMPRE HOJE MESMO, SEM ENTRA.
DA E COMECE A PAGAR NO M�S
QUE VEM -------------

A_rua Almirante Lamego,
157·B.

Informações pelo te!. 3239•

,
,

)
. " ....

��_ ....._�-----
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o MAIS ANTIGO DIABlO ·DE .SAlTA CATABlHA '.'

..,) "
'. ."' " \' ' .

� Florianópolis, (quinta-feira], 15 d� s�tem:bro de '��, " ,
"

.. , �
j .,

,,'r

'�Jesl�â • �cluIJli)ri#ilS' Bi�o,�,,'
rac��4e d! C�ê�C:ii.l�·,��,,�ÇNI . ,','" o.' ••• •. .,. ',"

,1...;..- 'I'.
, . ,;.' �

«, .. .' ,Atendendoko.nvite. fOf<mulo,dO pelQ P;fOf�sç, Di�

, . ,., ,', .

\ mas �oso, Dir�{or:'40 Insti�to 'Estd�l,AÇr � ��tK:Q'ção'
co j� está �tratado. anieci J.D· V 'Ih' P f' /

'

E;iiAAnio Doi" 'Ve:íeira foi d,e-p��ente.,:pa'ra apresen- I
,

Ias
. e; o, o i rp �ssor ., :-:;:�- .' "

. . ...
, "

.
'.

'tar-sf ,'coo?- o ,.-nesmo shQW,I\ signqdo pelo IDiretor da F�cu\dqqe de �iências Eio
por ;te�p()� 'W��W�®

'

nômiC<ls:poro proferir doos J)?Lestras �o' próxim9 Jfio
na C3pd.éJ.l'�_ ',; ','

"
.

Jo�é ;\r���19S,' que de. 19 naq�I_e; estabel�ciment{) de ,'ensi·no,.
verá ��ª,l"_j& �lis na f:ar� A prin'ieiro será no .per:iodo;�at�ino: e � �g�n-
de no di$ '21, �jun�ame*te � ""t"� Sot&>;N bte do'l'nstitUto 'de Educarõo
com mâiS' dois coIaDtmldi>-

ua O nOI. e no .,
. o· '.,

':,' ':$.,

�s (uni g.ui�,�rri�ta e' um Ç!(111bas poro �I�hos ,'do segúndo éido do. Cu�o S�-
eletricista). e' ficará h�SPe-l cundário'.,.�' ".

."'�
"

'

. dado' no Oscar Palace '·Bo- -". ,,�

teL '

."

....

"FA:CULQADE :PE�ç::I���IA�, ECONOMICAS E

l):entro dos ,próxittÍos dÍa$, SUA FUNÇAO NO PROCESSO EVOLUnVO OE. SAN·
o Grêmio dós'" Bachãrelan. .'

I d
'

dos' em Diteito de 1966 �o� TA C,AT�RI,�! seró o, tema das pa estras o proxi-
�riará à venda os ingre;sos ma segunda-feiro. '.

para \li Í';ensa"i(JI�al shaw..
,

.I

1
.

\' "

-----=t,_..----------_...._,.�-�-, ............- .......--.�"-""'......'

...,�..-,.��,� ........----,

, �

·i ':'

Uh
s

.

ala'
Ex . ,

n
I.

o milho catarínense con- feita para à Repúl;>lica Fede

tinua sendo exportado em ral Alemã, na quantidade: de
'grande escala através '. do 13 mil t?neladas "e no valor

porto' de Paranaguá. A· in- de 627 riliJ. dólares.
formação é da Secretaria da PQr outro lad.o o Secretã-

·

Agricultura ressaltando que riQ Luiz Gabriel, da Agriful·
o produto euftívadono oes- tura .revelou qne estão em"
te e no Vale rio Rio do Pei•.

'

andamento eshldo's oríeata-
· xe, corttríbuem . no volume dos Pela: sua Pa�ta, para au· .

exportdo em 1119·mil dolãres mentar o rendimento do
,

• -Ó. •

�,�'i.o' d/e ..... :""-0·. Tá"l ;';";.";n_de divisas pàra'o Brasil "....n lIUUl t �.....,......

Airida conforme a mesma ti�'�e re��mend,ação' do
fonte a maior �rp.esSa fOi GoVernador I�'o Sih�ira, vj.

I
.'

, ',',!
'.'

sando urn aumento racío
nal da área cultivada at�a
vês, 'de u'rnd orientação. téc
.nica pri.orItária' Aérescen·
"tou ainda o Secretário da

AgricultUra que a pr.oduç�c
. do' milho vem se expandín
c:(o a'ce:el'ada�lenie,' e que
um bom exemplo' vem do

núcleo .dê Rio do
<

Sul; on
de

.

50%, lia !ir'e.1 beneficiaJa
com'� de \ Çr�o pef·
tencé ao produto., :�

. � .

.
.

J I '

.
.:. ,

-: �

Bachar�laDdos Trazem'J�sé Viscon"d.loS'
.

','
.' ,

'

"
.
-" '

" .'�
'

..

'

Shaw Para Dia 2x1
;" .

, /

, I

\

"
.

O consagrado ,côn,icp bra· tará um eSpe�o totaJ
sileiro José. Vasconcellos es· mente novo ao povo de, Fio.
tll.rá se' apresentando na ca· riànÓ'pplis. ten4�' Por 1�1
pital catarinen� no' próxi, o G�ásio�� ,Edgani'
mo dià 24 �ábâdo/ do cor- 'Mor.itz,,'�tibDente ce4ido

., rente mês._" pelá" tfuetória� do," SEsC.
\.

. SENAC, àS; ,ZO bittàs; �o prÓ-'
O público. tlorianopolita· xim9 dia 24, �aah indi�Ildo

no' deve esta apresentação que 'o show :�;ri um'repri.
graças à arrojada iniciativa.· se do S11�o.:alcançado an
do (irêiíú9 do�)Bacharelan- , teriormente' peio art�sta', no
dos em Direito"\,de 1966 da ,mesmo locaI.··

.

Faculdade ,de Direito da
'

Umve.t:sidade. Federal ,de Para comp,rovat o atual
t '/;'

Santa' üú,arl.l'lr,. pl'esididv" SUC6'>-S0 qw:� .�'osé Yàsconcel-
pelo acadêmü;(1 Te.l1doro R(õ· los vem ..alcançando nQ Rio
gerio VahL x '

de J;llleiro, pactemos arlian'.
José Vasconcelos apres�� 't,ar que <> consagrácto c1mi

1'-.

, '

se Conhece Vida �e�MiDeiro E. Breve,
; .. : ,'"

,;

�' c', : 1, .,'
. ,

"DelJ,tro de· .aproxiniada·
mente .10 dias, j* se1'ão co

.

n�ecidos os 'resultados da.
Pesquisas. Ha;j:�1t�pional da
zona Cárbonifera de Santa

Catarina, realizada 11eIos
alunos das . FáculdadesJ' de

· Ciências Econômicas e' ,Ser
viço Socjal, cujo� objetivos

principais são c:Jeternlinar Acrescentou' lt. reportagem
.

as I;eais' condições de' vida que a Fase. Of' Codificação
i,e habitação qc;s DÚneiros ei, 40� nados - obtidos' Já fô,i
iarinenses". rniciada no I.P.E;E., ,contan-
A dech�mção é do PlOfes- do CO�l a participação ati

SOl' Guido José Warken,'um' va dos mesmos 'acadêmicos
dos coordenadures do tra- que estive�m presentes na·
balho desenvohqdo no sul i pl;'imetta età[Ja da pesquisa.
do Estado. \

,,'.'
.

�.'
' ...

't,�,- .

'I

li r.l

BRASILIA,:l.� (OE -

O,
mente agora é regulameni.(t. 'op,erações de, guerra nas' ,seI,

e
E�ército bi:asile�o contará, do e entra em funcionamen· vas; contribuir para o ,de

- dentro de Imús alguns (lias, "to, sob. o contando do 1\'la- 'senvoJvi,mento' da doutlina
C.com nÔ:Vp órgao, PI�;r�: _f0lu- j��f?o�ge ';Téixrira, que f�z de guerra nas' selvas; e ter
bater gl�errilhas." Tra'ta-s'e Y!lrl,os·. cursos de guer·ra '1133 a seu cargó a,. áreí' de insta

do CemrÓ' de InstrQ,9,ãÓ; d(�' "se�va$, l�O ,fais" e no ext-eri- laç1ío destinada a instruÇãQ
Gllerra nas Selvàs, cujQ, fUll· or.';O ôrgii.o fieará sob, ju- nas selv:as.

ciona�,���to
\ ,

f!lt,;:allt�l'izádi;!: risdieão do Comando Mili-' Para o curso,' de cinc� 8(;
por poitariá ;'�sSiIiadai 'pcJ;Ü tui- 'da-'J\mazôl1i.a e terá por manas de Ílllí.'ação e. q*
Ministro' 'da','Gherra:. : , illi.ssílo preparar, ,ofiêiais e compre1ende ,deSde instrtl'

"

';,' ">'�:. \ .

'

, '
,

. praças paiâ' 'operações de" ção para (); �om&ate até os

o CIG$, criado pêl.o'
I De: guerta"'�as selvas; �destra�' IÍlÍnimos d�illh� de soln;e

eret.Q,' 53649" i:k 2 d� inar�o subunidades imo oPe�açõ:esi viv�ncíÜ ,bás seh�s,' , éstào
âe 1964; pó�táqtÓ "antes 4:� dêsse tiPQ dê guerra; testar insc�éVegdo-Sel oficiais dc ,;

,
.

iReio�uç�Q' �ei MaD�O,:, s6-" e �,��I:ovar" ,ffiakrlal, �Ptn li várias unidadês,
-.: .1 ';.

l-·.' i j�>!.".

, .

I �. ,

BELO HORrtoNTE,

"
'/

dé que os 'sllvicol�S minei· 1r'nÚos' a requerer os seus

,ros, neste ca$O os maxaca-', tttulos eleitorais. c Como o

tis, poderão estar em conQ.i- "'l}raZO, .par:a o reqlleí.-imcnto'
ções de votar ,no pró'rirUo' já. se esgotou há uni ,inês

pldto.
.

v�· lled;.r �oje ao Trib'unal\
Regiona'l Eleitóral urna j).ror

Seg-u:rtdo o, Sr. Nêlsol1.·Fi, 'rog'aÇoão especial., O sr. 'Nêl
guciredo, ,e�istem f�lUirot, �on !i�lltlii:'edü, '1ué" não é

'I índios' maxacaJis, ,ll() 'norte' político, diSSe a O ESTADO

de Minas" em condições
I de ' qu� vai- alistar os

.

maxaca·

votar, na' suá opinião atê tis sem outra intenção' que
mais ·de trezentos. No en- a devêlos definiti�rament�
tlpIto como n�o, se sabia até

.

integrados na comunidade'
agora que poderiam ser �lei mineira .. ,c.
tores, não cuiduu' ue i.u::>·

J'1

(OE) - Em decorrência do,

pronunciamento do Superi
or Tl'ibunal Eleitoral, na !;>c

mana passada, sô'bre a ca-

, pacidade dQ indíg'ena brasi
leiro de ser éeitó,r. ,desde,
que alfabetizado, o chefe do

Departamento' de
.

Cultura

Popular da �eáetaria' do
Tril;l1màJ e Cultura Popular,
Sr. ZNélson '

Figlícilcedo, em

co.'iJtato �om '),;> aútoridade.s
do Tribunal Ilegional l�lei·
turaI, obteve d cUnfirm3\!ão

Pe,.,'çtJ" Jç.,omlqt
�ela �.,t��!�l' � �" : • � ;

\ ,'. . . " �
"

�, '

;
.. , , .....

v
. '1

,"

,,'

J1I,gdtullura Ajuda Comissão,
a l'�dir P�r iiI··· :

"Sensibiltzcdos externemos o Vosso Excelência,.
os nossos oqrodecimentos pelo gentil ccolhido dispen-

I .' •

soõo aos representcntes da Comissão Ex:ecu�ivo' pró-
BRh82, cujos re;ul�ados de morches ini.ciadoS �lli�o,

Ó,
nos encorajam no prosseguim�nto da justo reirwindi

<coçõo desta' região. Outrossim esperamos confinuor
;

no futuro com vclicso :ol��rciçõo de Vosso Excelên-
.'

'

NO LEGISLATIVO

to· fixa' minimo . ..,

,

'.�

r
•

.. centemente a:[}róvada por. aqUela
qué estabeleceu' preço mínimo
uya .

cio, que i,ulgamos indispensóveis=o-ftm, de olconçor-
", '

.

.

t '

'

mos o meta. objetivo como :ejo o conclusõo dos. obras'

de' implantação e também dsfoltcmento da BR-282.
./ ,. /. , ! • �G'

Respeitoscrnente:" Anílio Remar" 'Presidente em exer: COLEGIO NORMAL

cício do Comissão executiva da :BR7282'.
Despacho :elegráfico .vosodo c· nestes

: t�rm0� foi

recebido pel6 Secretório ,da A9ricultura sr. ,l".ljiz Ga
briel. 0, titúlor daquela. pastá'pte'sto tqmbém '''restri

to app!o as moções d�s d;vie� classes �st!�� que
\

se empenhem em ccmponhc pelo 'conclusõo do 6R-

.' O, deputado Mário \.Olinger reque,
reu a expedição ,.:le mensagens telegra.

. 'fic�s �o Gov'ernador do Estado e �o,Se
�reMr;ici da Educação e Cultura, apre'

sent�ri,do sugestão no sentido de qUe
s.ej� criado um eoiégic normal na �ida.
pé .d� Moya Trento. Adianta a rbensa .

gem C!tl;� o ,referido municipio, d�tado'
�e 'dois,' ginásios, ne,:essita urgentelllen.;
t� de' P�\ coléglo normal, a fim de es,

timular a
,.

formação de professôres pa'
ra reciô�ar�m nos estabelecimentos" .: .'

,

colareS ·lá existentes.
,

'< ,�.l Y �

. -

28f· ,I ., I
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AGRADECIMENTO

I" \.

�$sóc�ação lJur,l Qu,� I�en�ifjcar
�rieJtIClçijo a 19de.II:".

. ;
.

.

o gen'erót<'Alvaro 'Veigq Lima, P'esiMríte da As-
.

. , .,
"

' ..... \:

sodação ,�ufàl ,de Fibriahópolis, �yist<'u.-se, no Hltimo
terço-rerró ,�Iom o -S@cretório Lui� Gabriel, do i Ag'ri
cu," :...Ira, 0 en�or��ro teve cOmo 'fil\\Olid<?ce o Qce!�ro

mento do programa de informações parG produtor�s

i'urCl'i�, da zona de-Florianópólis/ iniciativa 'd'Qqú�,q
Associação, :.Essci orientaçõo é obti,da Çltr';vés do con-'

'9 pr'es!d�nte da COmissão encane-
.

�) "
�

ga4a.dll ,c�panha )prÓ Construção da

13R-282;.i sr. Anílio R.emor, �ndereçou
ip�ns�gem aO denutado Lecian S10visn:
ki,: ex:t�rn�nào .;gradecimentos Dela a,

�Alôrid:�: dispensada pelo preSidente .:la 1

.As�t::iripJéiá· Legislativa aos integrantes
.....d:a:,:êo�ísSã6 de autOridadeS dó Ot.">SÚ� e

:V;�i� d9 Rio do Pê'ixe' qUe recentemen. '

I, ", "r:;' ,. -:

��, chisloceu-se. a. esta CéJ.pita1, a tim de

�a;nt�l' co�!actos CO�1 titulares ele vá·
riO�' (>�gãos d� adlUhústraç�o catarinen.

��.� •

.1

••/' ::;;:
'

'.1".',

i,

Há' 56 Anos Instalava-se p BS �I(I'rtC)r�Clnópoíis
lfá cinqUenta a:nos, por i;ni.::i�ti�'a, .. qkiro, ,p��pulsor de progresso que é o .

do Dr. Hom�ro' Batista, 'entã� prfsi';len
.

13�nco:d.o Bra�il
.

te do nosso �aior eStabelecimento �d� A 'éfE;mérid�" co\lforlUe -prógrama,
créd:to; era instalada a Agê!ieia: do' que gentilm�Ílte noS �ellviou aquêk €Sol

B'7cn cio' Bra�:l S, A. e� Florianópolis. té,lbéleeimento; será assinaiadà é0m co'

e :()::.n11 "O Dia", �ue se editava <}'ue'teL hOje, às 20, horas, na: sede da

na ','(,iS ao n:sta capital, assinalava o i\ABB, quaiido sI,? inaugurará a "I EX·

acCn .i)mentO;coln a seguinte, nota:, POSIÇAO NUMISMATICA DE SAN·

"�ANC? DO BRAziL t. ..

TA.: CATARINA";\com á cooperação da

-INAUGURA-SE H,OJE A ·AGE,N- ,Ass'ociação ,Filatélica e aínd'a Exposi·
CIA DO BANCO 'DO BRAZIL, �S-, Ção ,.de Quàdros Estatísticos evidén�an.
TA CAPI1AL. AS REFORMAS E Çio a: presenÇa do Banco., no: panoralÍla
ADAPTAçÕES QUE ,PARÁ TAL FIM ec�iiômied ,do país e desta regiã.o, com

FOHAM -EXECUTADAS NO PRÉDI9 daq�s coÚgidos pelps fun�i�nários 'ecó'

'N. "lO �A RUA TRAJA -O"�RO- homistas Carlos Passoni 3úrijor e Gui·
Chefe d� financiamento da ca-rt�ira çg'd.:ola do, Ban- PRIARAM-NO CONVENIENTEMEN- dó 'êampo; �ndonca.

'

TE
'.

A ExpoSiçãO' Nu�ü�mátic�,' apresen'
VIERAM HONTEM,,, A. NOSSA tará, cOledio'·de integrantes 'da Asso'eh

,REDAÇÃO pARTICIPAR-NOS f)A ção Filat\é1ica, dedi�d9s àquela nobre

INAUGURA'';ÁO O GERENTE S.R.' arte.' ,,�, "<

a.in."do/podemos apurar a idéio foi �,.. u -.
\ .,

/- - bURVAL p, MEDEIROS E O CON- " São'e'xpositotes ·ostl)rs. Paulo Ta'
:0 bem r�'cebida entre ,os associados daquela entida-1

TADOR FREDERICO c. CLAUSEN Jares, Presidente d)que1a A�sociação, o

,de. I ,\)
OS QUAIS NOS INFORMlARAM NãO . pr, Car1;s Bastos Gomes, o Sr. Ewaldo

/, HAVER SOLENIDADE NO, ATO. ivross.imann e 'o Sr. -Oswaldo Clímaco

França'DiSpõe dê'Bolsas ,II';JFORMARAM-NOS TÁMBEM 'que apresentará parte da coleção do,sr,
. QUE A EMISSÃO "DE VALES-OURO Er:b:esto"Xavier' de Souza d'evendo ser

(Pa,ra UniversUarios SERA FErrA DE HOJE EM DIANTE e,xpostas moedas inclusiv: do tem�o de:
O �pattamento ,de Cúltura da Ernboixdda do, POR ESSA, AGENCIA. Cristo: .

o ,l
',. 1,

Françq no B�osil e'riYiqu cômunitação à Secretária tlJe O EXPEDIENTE SERA 'DAS '9·· '. Do progr�ma c�nsia"ama;1hã, iád
Educóção do nosso' C;stado,: ih;fdrmando, ,'que,. para o;

AS 15 HORAS.
I· hor\l.s, no auditório dá 'Faculdade: ae

. É ÉS1'E O QUADRO DE FUN- " C,, iência::i EconôÚiicas, Uma p;""le.5t1'8:' do
ano de ensino .superior, destinados a jovehs profes, T

CIONARIOS: Dr. JbâQ JoSé Ranios Schaefe( sôbre
.,>,.),€s e formandos de <-ursos superiores que deleja- IGERENTE: DURVAL P, MEDEI- "O BÀNCO DO BRASIL E:A LEI D'\
rem se '''aperfeiçoar na,f..,roriça;

\
,

fl,OS ' RFJi'ÓRMA BANCARIA",

Esclarece ÇI, comunicação que as bolsas ",alem CONTADOR FREDERICO C.
.

Os atos dê ,hoje serão p'resi�do;
, paro �m OQO ui�lversitório naquele país (de outubro a CLAUSEN. '""-. pelo Dr: Paulo Konder Bornhausen,

"
.' .' ..

diva'
,junho'), de,vendo'os candi,dato's possuir,em um ,bom co- 'TESOUI\EIRO: ANTONIO J. DE que, cOl11!'/liarividência e notável

A. COSTA mismo, vem dirigin'do a Carteir�
de

nhecimenfo do lingua francesa e terem a idade mó- SI . ' .

. FUNCIONARIOS: ARSÊNIO DE M. Crédito Geral do Banco do Brasil, w,
xima de trinta anos até junho de 1.9(>7. , LEMOS �, Ju_r:..ro DOp REIS". 'tOl- Sul uma das m3is importantes da-'

I;'ntre' a� vanta.gi:ms cOllced'idas aos bolsistas es- i No CL[rSO dêste meio Século, �lOtá- "qu,êle �stabelecime�to, já- C!}le atepde
too incluidas ° atribuição mensal de 480 'francos; a vel ten; s'do a contr,ibuicão dêsse esta- áOS Estados do Rio Grande do SUb, pa'

inscrição gratuita'( no? !aboratór'ios e' fac'ldda?,es fran- beLecimentó p�l'a o d'esé�volvimep.to da raná, Mato GroSsO e Sant� Cªtarina,
. economia regional.

.'
Agradecendo à Administl'aÇtio' 10'

ceses, e pagamento -das' passagens. . ",
, de

, !, Sua ação; em tempoS passados, co- cp.l do Banco do BraSIl, na pessoa
.

As referidas bol�s destinam-se a estudantes de .
' . 'c . .'" , ico

,,,i' .,.
.

, briU vasta érea do Estado, disseminan- Seli Gerente, Sr.' Hildebrando AIl1;;,
l�ttQs;, ciências/ direito, ciências econômicas €, pol íti- dO-se s'ua assistê'Iicia c�editícia" atual- de Barros e Subgerente Int" Dr. vva,�
c9s,' medicina e artes, devendo uma comIssão misto mente,' ]Dol' cêrca de 20 �11Un'lípioS, se-: hington Iluiz do Valle Pereira, a gep'J'

,

-:1 'd'L , I 'd ':1
. , 'dplldofranco-brasileira ex,amihalr O,'s ca.ndi.da.. tos, que deve- ja na cOncessao � e cr,e .:00 ao comer- eza·o convIte, l elxamOs COnslb

< , ' c .' tr 11S-
'.

d CiO e à indústria seja em fina;nciamen- aqUi nossos cumprimentos pelo a
rão se apresento até o d a "10, de outubro Vln ouro, " ".' ',..

t n'
"

,

,

"

,/ tos às atividades do campo, encontran-. cuts6 de tão significativa· data, eS e \
na AL.LANCE FANÇAIS�� à ruo Joõo Pimo ri. 35, on- do afinal tôds,s as fohtes de 'pro,dução �dendo�o� ao seu e�,;iente corpo de jlu"

'

de receberõo esc! �recimentos. f
r 1 d'.' "lA d'" "1''l'nLH.:O esLnuu U Cl'e 1�:';1O (j,esse 'Ver a,- Xl lai'etl.

tato ,dos prodútóres com técnÍ'Cos 'especializados e �es-
. ;. ..,'1

ponsÓveis por setores, agrícolas oficiais.

o primeiro encontrq do general Veiga Limá pa,
ra _o execução do.seu pibnejamento, f()i com o Dele:

gado d� IB'RA em Santa Catarina e o último com

co do Brasil nesta capital. Na a,udiência mantida com
I . I

6 Tit'ulor do Pasta do �gricult\�a f,?ram tomados

Inl�ortant,es decisões pera o 'execuçõo do programo,

..\cgundo
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