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S.í.n�e.Se do Bql. Gcornet. de A. Seixas .Netto
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FREr{:tE, FRIA: Negativo; PRESSA ATMQSFERICA
MEDl5A: 1018,7 milibares; TE:r-.WERATURÀ ME

DIA: '28.2° centigrados;
,

UMIDADE RELATIVA
MEDIA: 84,6%; PLUVIOSIDADE: 25 rnms.: ,Nega-
-tivo - 12,5 mrns.: Negativo - Cumulus - Steabus
_ Nevoeiro Cumular - Chuvas esparsas e passagei
ras - Tempo medio: Estave1.
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'YIETNAN_ , .
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,

A aviação Norte Ameri- I

\ cana, perdeu 561 aviões ' no

J Viet-N�m_désde;,o Início -da
guerra, segúndri declaração
de porta 'vóz óficilll dà: che=

I
fia militar norte americana

em Saígon..

I ALf�UOTA.

RE'F:ERENDUM'

Secr�tários da , Fazenda
. de 8 ,Estados Nordestinos:
estão reunidos na capital I,
Bah,'iana, discutindo o v'a- I
lar da alíquota do imposto I
de circulação de mercado- I

rias que" suostítuirá r o de

"ven�as' e ,consi�1Uções ,à
,

partir de janeiro. Estudam

�ambé,m critérios para a

adoção" de benefícios fiscais

às empresas índústriaís ,que
se illstalarem' no ,nÓl'dEíste,:
aproveitaÍldo produtos na

, "turais da região.

A R�form� Constitucio�ai.
, 'proposta pelo Gen'e�al Fran- i

.

co às Côrtes Espanholas, se- !
rá submetida à um rete

,

rendum no próximo' ,di��14'
ide �iezeJ.?lbro,' s,egun<io, de
'creto publicado ontem, "no
''Diário Oficial do nuís.
,PENA DE ,'l'v1DRTE

A Câmara elos Comuns' 1',
-rejeítou urna proposta dos

conservadores para o, resta

belecimento da pena- de

morte. na lngl<:l.terra" para
,

: os .casos de assassinato de

•

i uRt policia:! ou de membros

'�,g'Úarda de urna' prisão. I
1"

J
,

'

E.\"BAlXAOORES

Se houver Uroa, terceír,q,

guerra' muridi,al será ,contra

a "Çhio.a comuDist� e os'

Estados Úllidos e Rus�a se

aliarão. A declaração é do'

�ex-Sepado� Bal'ry GOldwa-jter, sem contudo prev� a

pOSSibilidade de o conflito

i::-romper em futuro
mo.

próX'i-

STF NEGA

Por 'maioria de vótos o

Supremo 'l'ribunal Federal

n(lgou aos Ahn.i.rantes c Bri

gadeiros p direito de rece·

berem véncimentos iguais a

seus; ministros.' Pela equi. I

parição rpedida em manda· I
do de, segurança votaram

•

apenas os Ministros Victor

Nunes Leal e Harymann
Guimarães.

,AGRESSAO
:' I,; :

"

i'

Graves incidel1tes se' : 1'e

\gis�i:�r��n num �omício' PT'�- I

<?a'fat?'rl� àf1s eleições ,aus-,
\ tral1am,s de am'anhã. Mani- t

.tes,t,a�tes que' lJrotestavam I
:c��tra [!.,� reml"s\,ia de tro- !
'pasf Australiaiias ao Viét· \
N�m agrediram o priJ.n�iro Illllni.stro quando 'se rfiltJl'!l' ,

va do Ioeal.
•

,I ,

'!

j, j
Aílünci�uicl.� o interesse I ;

;:�o: goV�rll? do seU: pajs Cl;
, ,crja�' uma: iinba: 'a�reri; : l)àra
; () ��asil, ,triulsitou :p'�l� �a.

- leão rumo áo 'éhiJe o' Mill'iS-
\ tio dd ,Trallspo:rtes da' Huü-

� .• I

: gna" ��. :q,udolf, Ji'r,olei. I

,
, .

i'BAIXA
\: "A i SUNABi está 'prevendo
a baixa

. "do Preço de pelo I
menos 5 generos alimentí
cios para o próximo mês. A
baixa oCOJ:rerá na lista de

preços da campa1111a. li" de..

fe::>CL lJ.!.i UCUllUlllÜ1 PU1Julul'. \
,,� ,- �.,--�-,�, �

v,

, "

O NAlf ANT1iGO' DIAiu� Dt ,,§ANTA CATABINÀ'.:<I
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CIUSA DE DEBATE

,

a
Eleitos pa ,ARENA
Vão a Costa
Prometer União

RIO, 24 �(O�) - Os prin-: ,

cipais líder�� políticos elei

tos .pela
'

ARENA mantive
ram .contatos "preliminaees
para o delineamento de'

'uma diretriz de ação uni
forme com vistas a recupe

ração do país" e pretendem
.orecer ao futuro presidente
da República os meios ne

cessários a, sua obra de In

�egi�ção nacional e supera-

• ção das atuais dificuldades,
seja no campo financeiro,
político ou Institucional,
Neste: sentido já se entende
ram os senhores Magalhães
Pinto, Aloizio Alves, Jarbas

Passarinho, Virgillo Távora

e 'Nei Braga. Estes líderes

pretendem avístar-se com o

Presidente eleito, para co

municar-lhe à disposição de
. que

'ro
Imbuídos.

CSN Vai
Eshldar Punlçã� "'

Para Lacerda
'

\

"

RIO, 24 (OE) .:._ Ao anali
sar ontem o resultado da-s

; -" .

-

.

ele�çoes �m rylmas GeraIS, e

a posiçãp que assumirá no

Congresso, disse o ex·go
vernador MagallÍães Pinto

q�e luiará p�la voÍta do

pleito direto para <1, presi·
dencia da Republica 'e para

o governo dos, Estados.

J'l1stificotí ' seu apoio à
eleicão indireta' cio mal.
Costa e Silva 'com o arg'u·
mento de que o país enfren-
'tava uma situação política
,anormal. Passada essa fase,
entende que o voto ,direto
confere maior responsabili
dade ao preside...nte e aos

governado!es, o que os obri·

co-

..

Fazenda Diz Que
Aumento Não
Passa de 40%

..

RIO, 24 (OE) - Voltará
à se reunir amanhã a

missão que estJ.lda o aumen

to de vencimentos para iun·

'cio;lárlos' pÜrilicos da União,
civis e'militar�s, para es·

tudaI' o seu trabalbo final

jáVcom algumas alterações
procedidas pelo "Presidente
da República.
O Ministro da Fazenda in

formou que ,a majoração
não deverá ,ser, superior à

4,0%, e que acontecerá-nes
tas bases para os 'que çxer
cem flUlções �cnicas e

científicas' além dos milita
l·es•

, Os fllllcionários nào
lifkados terão aumento

apenas 22%.

I

'Águas R(tfam
Enchendq o

Big de Janeiro

mo, 24 (OE) '- ,Pesadas

ehuvas coutinuáín caindo, na

Guanabara e no Estado do

Rio, provocando grandes
prejlúzos materiais. O trá·

fego de trcns contudo é'

normal.

Na cidade de Campos, no
interior Flumiirense estão

seu,do 'socorridos os flagela·
'dos enquanto as águas bai·,

xam de nível.

O forncCimento de

:,:'ia dét.l'ka aimia não

l'c:>Llllwlt.:Citlu.

Cllt'r·

fui

, r"
" ',.

A construçao da Ca�E'dral Mefropolita,no de �loriClI'l -I olls na P��'Ç'1l -Getúlio Vargas, conti�ua _na :ordem elo
dia como -tema de dd:.ates, dividindo e,ÍTI dÚQS c�rréntes a.s opi�iões 'dos ,fiéis (Leia" na 8a., pó�ina)

querdiretas
ga a um contato mais ller·
manente com o povo.
POLíTICA ECONôMICA
A candidatu.ra e a elei·

ção pela ARENA não muda·
ram a posí'çãu pessoal do

ex·g'overnador de Minas,'
,

contrariá à' política econq·
mico-finaneeiTa do atual go·

Verno ,na f(lrma pela 'lual

vem sendo executada.' Con

tinua a apontá-la como res· '\

ponsaveI "pelas dificulda

des que o povo enfrenta

atualmcnte". Aeha. até que,
a crise dela decorrente dei·

xou d.e sá financeira ape·

nas', paI'a transformar-se

em crise econômica,
serios reflexos sociais.

qua
de Resultados consolidam vUória da ARENA

Segundo resultados 11.269, João Custódio -

10.596, Fioravante Massolini
- 10.559, Áureo �idal Ra·
mos - 10.476, Ivo ;Montene
gro - 10.240, FernÂndo Vie·

gas -: 10.051, Afonso Ghizzo
'8.873. Pedro .Colin

8.616, , Mál'io Olulger
8.243, Géntil Be]ani - 7.954,
Abel Ávila dos Santos

,7.928, I-IéT!io Carneiro
7.903, Nelson pedrilli
7.821, Hermelino Largura
,_!_ 7A17, Celso Ramos FiUlO
- 7.:W2, Fel'uaildo Bastos ,,-

7.016,' Zafly COl1za,,"'a
'

....:.'
, I

6.988, Waldcmàr Salles

6.927,' 'Antonio Guglielmi
6m9, Epitáeio Bittenco�ll't
- 6.671., Ademal' Gal'ela Fí
lho - 6.391, Wa�ter Gorr�es
-� ô.219, Ewalclu Ama"fl.l -

fUHi'I, liI'nr.Íqt(l' Cól'du\';l �

- 5.248, 'Edmond Saliba
5.093, NiUon Cucker - <5.027,
Cels'o Ivan da Costa

4,810, Kid Meireles - 4.608,
Antonio Pichetti":" 4.581,
EIgidio Luhardi 4.434,
Pedro Hal'to Hermes

4,:366, -;- Arno E�ke - 4.163,
Nel'eu' Ghizoni - 4.077, Lau·
ro Locks -,3.916, Eduardo

CaI}ziani - 2.145.

ARENA

, Genésio Lins 4:Z.806,
Ademar Ghisi 42.245,
Jo,iquim Ramos 35.148,
Osma.r Cuoha - 34.110, AI·

bino Zeni -' 33.006, Aroldo

Carvalho - "29.0�)r1, �auro

,Loyola - 26.958, Osni Ré·

g'js - 20.720, Romano Mas

signam - 1.9.027, Orlando
Bertoli 7- 17.tmg, Antônio

Almeida 17.527, Osmar
Dutra - l.j.4:�G", Lenoir V.

Ferreira - 14.111, ])ih Cllt:·
rem - 14.0<12, l-Iélcio Faus- I

to. - 12.184. / I

/

,� ,

ELABORAÇAO CONSTITUCION�L
(LEIA EDITORIAl- NA 40. PÁGINA)

RIO, 24 (OE) - O Presidente Ccstelo Bronco ma

nifestou hoje o' propósito de deixar para o 'próximo go
vênia um .instrumento de base porlcmentcr. Daí sua

, preocupação em rronsformo«. a ARENA num 9ronde�
partido político.

'
-

'O Presidente manifestou sua oprnroo durante

reunião hoje no Palácio doPloncf+o com dirigentes do

partido governista .

Após a reunião 1) sr. Rondo" 'Pacheco declarou

que o encontro serviu para um exume da situuçfio po
lítico do pais, especialmente em razão dos ultimas re

sultados eleitorais que consagraram a ARENA-. '

Ficou decidido qUE será convocada uma reunião
dentro dos próximos '! 5 dias 'com o presenco de todos

, o� presidentes de diretórios regionoi's, para a transfor

mação da ,AREN'A em partido político definitive.
A segunda parte da reunião foi dedicada a un\

,e'Xome te aspectos 'da reforma' constirucioncl e sud
\

tramitaç'ão no Congre::;:-;o.'
Fontes parlamentares acreditam que

do govêrno é de submeter mesmo ao ctucl

pro+e+o �,e reforma constirucienu}.
Infor'mo .. se 09 mesmo tempo que os líderes gover

ni�to� veio reiterar ao Presidente do Repúblico, ó ne�

cessidcde de suspensão temporária dos artigos _puniti
vos do Ato Institucional I;'" 2.

'0 fíder Rcimunoo
/

Pcdilho admitiu j'"cllJsive,
que se tal concessão fôr feito pelo Presidente da Re

pública, o sr. 'Adauto Card9so: se -cornprometerie p
nrio :;ubmeter 00 plenério a decisôo do Comissão (I'e
Justi�a cio C·�ínara que pediu o' crquivomento do pro
cesso de exame das ultimas cassações.

/

a tendência

Con9res�o o

/
Nóvo Parlide Poderá Apoiar Cosia

e' �"'�y;;:,ii i._••. \\ ";(._,

divulgado em Lisboa.
/'

Apes.u' lle a matcria WUJ:
'C\ �.....-: I

••�"'$o., -W: ,_ ...,,., v ... "- �.,ti1l'ualr sendo eX,!miJla(la nos

seus aspectos, políticos e

'militares e poJs'iveÍmente a·

pru[und,lda na reunião ele

salJadu, a tiec1süo Un}l SUo

l)d: () assunta seni d<lda pc·

b [)lTSide;:tr:· da j-k;jlublica.
Nüu. j}artil'<Í. do Mlnj,;t�l'il)

(la J\lS[iça, segundo a mc's·

ma fo'nte, Ilualquer lui.:iati·

va vi�an(lo a suspensão dos
I

direitos políticas do sr.

Carlos Lacerda e seu confio

namento.

Ol'lNJI\{)'

(j !;ii'. Ca,dos Lacenla C,IJo

menLull C001 amIgos que;

lamuem e:;;tá incJinado a

acreditar que o governo uíío

s�i"jJentlel'a Os seus direitos

POIlÜCOS, Jporquc 110 pre·

sente episódio se limitá a

articular a criação' dc HIll "

novo partido, o quc niÍ,o é_

açao ilcg'al, pois está i jlrc.
VIS,<l jno Ato COl1lplClllcnt.ll·
(para, !J.lI67.

NOVO, PAR'l'IDO

sina"tu raso
A noite, visitou 'a '''tribu·

na da Imprensa", onde pas·
sou duas horas em C01wcr

sa com o sr. Helio lcernan

des.

OBSTÁCULOS

Embora os circulos, liga
dos ao sr. Cados Lacerua

consid�rclll com otimismo w

hipótese de eriação do no·

vo' partido, ,outros ,observa.
dOl'es julgam inviável- a,

idéia.

da
o novo partido, scgum[u

uma ddillicí!u do pensa·
i) c11tO lacenlisla, �crja uma

) iJt.ura uo PTE, elo PSI) ().

�; UDN. Scria, dêsse lI1od1J,
um pa rtido de ceutw-cs·

quen.la, que I'ecolbcrül em

RIO,,24 (OE.) -- O Conse
lho de. Segurança Nacional
vai' se decidir nas: próximas
horas sÔbre a p.mP.�0 a ser

Imposta ao sr. <':;arl@s La

('pl;c\a .ern virty.ue dos.' 't�r.
mos !li) :";;.1,.1' l.niti1ÜGsto .as

sínade !",n� ">çu��i!l"t�,,,"Õ"11,):}}(1 .'''Nos .. jll1óximos, dias o" Se: ','
• " �,

"Md,a.Fed,era-f üe�,'erf ·..'ap�;e: .. ' � ',ex,pl'esidentt: J�sce�o .Kubi-
. tschek. MiÚtares- _:illsis��

dar mensagem' presidencilj.J
/ J'rinto ao Preside�te, na ne:-

,

indicando, os nomes dos ,mi· ;
nistros ,Re""'o ,Mári,·o' Men- 'I' cessidade' de ,aplicar severo

.....r castigo 'ao' ex-gove�or da
, t).nnça,' :_el �ranh�,s t�

, ,

, Gúá'Dabara; 'mas o ChefeJ c:J,a
\ 'J9.áo Atrg:ústo' � de , Ara,ujo', (Nação' não'," pésejà

'

toh1ar
para embaixadores dá lndia " ,

qualquer med, ida antes de'
e, oeUão � cwnulativamente,
coin Guatemala e Peru.'

estudar -,o relatório do Con·

selllo de Segri'·llu>;.1< Na-.:to
III GUERRA nal. Tem-se como certo no

, entanto que o sr. Ca.rlos La·

cerda terá suSpenso os'Seus

direitos pplítlcos e será oori·
fi,nado geogràhcamente.,

{IS

!las apurações que têm che

gado do interior do Esta

doo, computados também

os resultados collIidos pe-

101 "Rádio Guarujá": até 3;
noite de eutem o 'panOrallll\'
eleitoral em Santa Catarina

apl'eseutava os seg'uintes
números:·
,Pára o Senado' Federal, o

s{ Celso R::Ull0S le�;a uma

vantagem aproximadà de

1'iÓ mil votos sôbre a S0111l1

da votação dos seus dois

advel'sários.

Para a Assembléia Legis
lativa, são" os seguintes os

can:didatos nuiis votados:

ARENA

Alijo ,I'el'l!ll'lt ,de Andra!l�:
- lJA"il, LtduH 81o'Win�/d Fl'llnciM':O

,'t',

g<máximo a"

•

J'edw 1\'0,- li.i9Ii. Gelúl'

.Pestl'i' _,.".' 7.774, ,Fal.l�it; EJ"a�
\ "'" �1 ," � I

sil - 5.834, Evilásio, Nel'Í
Caon -" 5.675, Evilásio Viei-

f ra' .,_ 5.502, Mu,noel Dias -

5.27�, Alvaro, 'fieira - 4.842,
.Jvq Ruol - 4.18fj, Farlos
Biic:ht;le .:_.. 4,l:iO:

[\lI.DB

Ligi<.\ OoutcL t1e Amil'alLe
- 36.109, Paulo I\'lacal'ini -

::l:Ull, Eugenio' Doill Viei·
ra - Ui ..iH(i, Lat:de Ramus

Vid.r;a. - _l�,7!q. ,

g'o< O sr. Carlos Lacerda pas·
a .....

sou a tarde ele onie:n mano

�erem adotadas cllutl'a o sr. ,tendo. enteudímentos na

C<l1'10S Lacerda. Os meios á,C,l pnlítica pa1:a a forma·

mililúes, _ principalmen1e, çao ue' l1JVO p<ll'ü�lo, Ainda

ine1inavam-se a considerar á tarue ,recomendou aos

neeessaria ,a aplicação de' S1:S. KHul Brunini, Veiga Bri·

sanções ao ex·g'overnador to e outros eleluentos do

da Guam,bara. Alguns seto· PAH.EDE, a SQndagcm, na

res, ainda militares, pedü)J11 Guanabara" para levpnta-
a suspensão de seus direi- l11cnto de eliretórios e as,

tos políticos com 10 anos.

Outros, lnais radi,cais, aléln

da suspensão recomenda·

vam o confilumento geo·

grafico. Os .dois setores 'con·

eIuiam que a punifLO seria

l1ecessaria "à fim de não
ser" permitido desencadea·

mento de novas alianças es·

pudas COlno a de Lacerda e

Juscelino". O Conselho de
'"

entre-

,RlO, 24 _( Of�). - O,:,g\)ve( �
11,0,não ÍI,'á punir com' a .sus

Nj.'5.nfll:if;:"o'�(l'crs- ti'.Í·ciío'S ;" politi:-, YJ._:.> � !:f '

cus o sr , Carlos Lacerda.'
u,so sejá conCirmada a ten-

ra, espe\:ialmcnte dcpois dc,
haver tomado cOJ1heeinU'l1'

to' da nota que ,o ex·gover·
nadot fez' distribuir á" im

IlrCl1sa qlfando regress(}U,

ontem,.f}iela manhã, ao Bra

sil.

A· tLcdal'uc;ão escrita du
S1'. C,..du:; Lacerua' foi 'exa·

111Í11adalU> atentamente pClos
orgãos do, g'OVC!'J10, Conti·

da, em certos termos de lín·

g'wlg'em, polít)camente a

nota informa que o novo
, / I

pa'rtido - sobre o qual con·
versou a noite, com o' sr.

lodos (IS Esüalos

JOl'll1atlos com <IS

tUi\<;,Õt:::i 1'1Irtitlál'(

os incon·
<I lllais ::.i"

Magalbães Pinto - não st:

fundará para combater o,

,g'overno Castelo e poderá
ser "a ligação do governo
Costa e Silva eom o povo;',

,

CONTRADIÇÕES

O!'ltem continuaram a ser

ob",ervadas tendencias

ti'aliitórias dentro do

vel:no sobre as medidas

com

Segurança continua

tanto, estudando
to.

o assun-

ENCÓNTH,0

Fonte dü Ministério

Justiça
\
conl'irmava ainda

ontem o :_e'Ílcontro já mar·

eado do 'Presidente 'Caslelo
Branco com o ministro Me·

deiros Silva para salJado.
Nessa entrevista devel:L ser

exaulill<lda a jJ()si�'ão tio g'o·
cmu diunte uo munllc -Lu
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Export�ção do Pinho
Rio eASAPRE,SS) - o Br_:asil e.·- do pinho asseverou ainda que o Gover-,

portou para a Argentina, Inglaterra e no. vem tornando urna série de medidas
Alemanha, dUrànte o período de janei- visando estim.ular e�por�ação do proriu
1'0 à outubro do, corrente ano, ,'".'", \I '. tendo por exemplo cancelado astaxas
426,012.273 pés quadrados vle pinho, ,de impostos, referentes às exportacôcs
num tO,al de 47 milhões 503 mil e 64� do produto. Depois de l'\�elituar qUe es-

dólares - foi o que declarou o presiden sa iSenção será posteriormente clC'fi11í.,
te do Instituto Nacionadl do Pinho, ge tiva, o gen�ral Sílvio Pinto da Lu?' rc-
neral Sílvio Pinto d:>. Luz, em entrevis- velou que o INP deverá ver.der direta'
ta exclusiva à ASAPRESS. mente aos exuortadores mudas de pi-

O generái Sílvio Pinto da Luz que nhciro já a partir do próximo la:no.
esteve recentemerite 110. Sul do 'p;ü< Abordando o problema de reJ�oye�;
mantendo contatos cnn'). expodadul'es a.. ramento, disse o General Sílvio Pluto
firmou oüe realizou encontro com eis eh Luz qu., neste setor o INP vem, col:-t
'l]}Jüs,rc;� da Agricultura e da Iudú"- borando efetivamente mais que 1), prú,-
tria e Comércio, bem \como com o ditr:-.. prio Ministério da Agricu'ltura, pois .nó"
ter da CONCEX, oportunidade em que 'elez parques \

oxistentés rio PI),r:m;'l, Sal!-
foi definido o problema da exportucâo ta Catarina e Rio Grande elo Sul, ex.s-

do produto em questão. .Frisou ainda te Um, total de setenta milhões de ár'/t)
que o Instituto Nacional vlo Pinho vai res ele pinheiro, tipo 'pielite", a'lhn de
se incumbir de fis�:J.li'zçn· a aplicar tô- outras espécies de pinheiro.
da 'a política de venda da madeira, ,�em Acentuou ainda oue no oróxirno :(-

pre em ccmbinaçáo Com. a CACltX. A- no espera elevar êsse '-n.úm�ro, aguar-
cresceutou em seguida q ue éSpC�I;1 re (('indo para isso quatro toneladas ele se

solver ° assunto visando trazer tL'i'I.nqllj mentes que foram adquu-idss nos Esü>
�id'ade aos exportadores de: pinho .e dos Unidos 'num' valor' de 130 mi1hõ('3
rn.ais breve possível. QLi<1,nto à <:1I:tlel's- de .eruzeiros. Para'196 _:_ frisou - e!:iJlc'
ção do preGo do pl'vdu((J disse -o prosi- 1'0 e-levar a produçlã; do pinho em mais
dente do Insüuto do Pinho qlle l1ao ,,0. 27 mílhões de n1udas.
frerá reaju :lan1e'l}to tendo em visLa S113 Ao :finalizar a entrevist�, o !!I,nt',.

int�rnacjollHliznção. ral Slivio Pinto revelou à ASAPRES�;
ReferiJ'do-se =',0 intereâmbio comer que a mí�.são receh',-]o do GOV(>[,JlO Hc:-

cial entre o Brasil e a Argentina o ge- volucionário foi ctnrr)L'i,b na ['·!rl·e 1',-,.

nera� Silvio Pi.nto da ,Lu'z disse que as lativa à comereiahzill;[cn, Q�lallio, au re·

exportações cOm aql/e1e pélÍS sofreram ,flore,;ü;m:enl:o, r(lle 'considero um d,)I,
úm .d;esga,�te'!'Cm consequência da reCen' principais objetivos ido Insti.Lu�b NalCioc
té \desvalorizáGào do pê·so. Revelou ta,l1 11al- elo Pinho, ainda temos muito o ql1e
'bél)'l qUe Somente ::{€ primeir,à q\Linze- fazer",
na. deste mês Das exportações para a Ar At'.irltiélndô '1150 recehql' nc-nlmm to!'>

gentilV1, em re13Gão ao mesmo período tão do Govêrno',' aCentuou o general
'Espeto - fri�ou - melhorar dentro presidente do INI' Ser ê:--;te o {I.n"ico ÓI'
vinte e ónco milhões de pés qu�aelrados gão g(>V'ernamenfd a pOS8uit· Suas esl�!-'
de 1965, registrou-Se uma reducão de tí.sGcas atua'lizadas c01iLen:lo dados :,0
em \breve o c�mél'eio exteriOr- {lão S,' brc aS expm:tações diariamen�\e por Ser

tOl'n a Argentina, mas ,tarflbém com a ' viço de' rúcl.io própl'io vindos do óôrio'
,1eman11,"l e Inf,�:Lterra.' I ,de Haj::\í pl'ÍnC'iTii11 escuatlouro do pro·

O presidente do Instituto Nücional -duto
.

,l

L\contecimentos Sociais
J ,

�UFY MACHADO

Hoje é '(.1 de Santa' Cat81'ina pa
droeira ele 110SS0 Estado, Logo mais 0:-;

fiéis estarão acOlnpan)1a_.nd:o -a Santa 1-

magem na tradi,ftona1 procissão,
!

- x
'

x x x-

A Diretoria do Cal1as.vieieas Coun
't.iI'Y Club, dia,4 próximo em sua sede so

cía, rece',�':,ional"á associados e convida-
Icl,*, para Uma movimentada Churrasca
("" Pelo teíefons 2523, pct;lerão ser fei
ta as inscricôes para a simpática reu

nião no Canasvieiras Country Club.

-xxx,x-

Y8J'L Pedrosa prepara malas para
uma ráp'da .viajern ao Rio. Ao que tudo
indica, 'esta moca elegante, no próximo
ano vai se .ransferir pa11'3. a Guanabara,

_ x x x x

ART NOUVK�\U BOUl'íQUE r.rnx.. o mais nõvo e

moderno estabélccímento no g'i'nel'l1 desta C�pilal, IIft're·

ce ao llúblIco as mal!, 'rec�,nü�s .cl'ia.çôt'S em .trli-::-os l'(·ll1i·

ninos e masculino,>. e'l1 'J!111Cllmento r cInsl VOI pal'a. t",lI (l o

• 'Es_!;:Hlo. ;\ltT t-rr'UVEt\ lT '101rnQC E L'i'D/\�, ('li:! J"rô·

I

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

, \, '

T�adição, FamiHa e Propriedade
Ouve Herói Da n.C·uerra MundIal ,

Enccd'ou 'a. sessão o Prof.

Punio C01'l'(i�'1 d�' Oliveira,
.. l"·n'S'idr,)I1:l';. 'do q(illSClJlO N 't·

ci<:'nai da Soçied1.d� Bl'Mi·
'

lçiJ'a ·(te Defêsa '(I:l Tra.dição
F.lmIlia, e Pn1!lI'leuade, (l(1C

ag-radeceil' "
,tri' Sr Tbi1ITlJlZ

Rysld sua, 'inlÚé�'Sflli.tís§rm,a
paltbt r:1 .

e forrnu]uu vE'to;:;
pela libertação d(j llOV& !lo·

lon(�s, Ora sübju,g':odo prlo
, despotismo sov.iétir.o.

S,ão Paulo - (!;.BEVO
Discorrendo sobl'l: a atllação
da' aviação pél]on:sI!. na· II,

.

Guerra Mundial, o Sj'. 'l'bo·
maz H�'sk, aviador polonês
que partici]JoLl Ui:' dcl'csa.
llérea de Londres, reali�ou

u1na C.Qucop:i.ü� (:orl-�l'ênci�l
na sede da Soclfj(';wd ,Brasl
leít'a ele Defcsa det' Tradição
FamíJj� e Propri.ecl ...de.
O Sr. TIlOmaz Rrs1d fevc

também' ocasiflo Jp rêlitar
(1'"" '�I:, n� ;':p0CÜ� �m que

,'iu
.

ilvolviel,o no declll·so.
ela cOl1fhgração, mundial.
Fez varie elo gn-!\);') de ·pUo' ,

tos a resylcito d� clij;t rLtuà.
( . .'

ção heróica"de inf"aJculáveis,
lWJiefícios para o <.!;encro lIu·

mil110, WiI)Et,on Chlirchlll
proferiu a, fnl<;e famosa:
"nunca, tanto ,tantos de\'e,'

ra,m taJito a tã,o' P;.IllCOS",

'I
, CÂMARA NÃO GENUíNA CÂMARA CATERPILlAR

t::in' aparência externa, elas até se parecem muito, Mas por dentro, o que logo se

obsel'�à é que essa ;'câmi:1.ra" não enuína nem·possui, sequer, câmara de pré-com
bustão l Isto faz' urna grande dlfel'ença no funcionamento do seu ,motor Diesel Ca
terpiHar, O desenho da câmara çJe pré-combustão Caterpillar permite ,a q.ueiina
compl�ta e uniforme do combustivel,' ínicialmente, êle é ,injetado em quantidades.
"jxatas, misturado çom ar, e aí se iniçia a queima. Esta .mistura, já em combustãop
é então, impelida para o cilindro, onde o combustível é totalmente queimado 6

integralmente convertidd em trabalho. Resui:ado: o motor não perde potência, tra� ,

. balha sincronizado com o sistema de injeção, 'não desgasta anéis, camisas e pis
tões, Por isso, esteja bem atento (em reposição de pe_ças, exija, sàmente e semp're, pe-
ças gen uinas Caterpi Ilar', E a certeza de e'ncontrá-Ias está no seu Revendedor Cat�rpillar.'

.

CATE PllL R
'" Caterpil!a� e Cal são marcas

'

r::.glstradas da Caterpillar Tractor Co.
\ j

','

fu�ur!)!'\ S11I0Il L H Ih.

Av, AS,iS b 0"',, b' - 10 \1 U �LG �E . Rio Gra�de qo Sul
, Fil,ai!!: LQ,h.J"ir" do Sul, FI�'1,QnÓpo!i:; e Bium�nQu

.

,

!M' Ud ti 1$G1F 'W'Mi\l!iI ww MI"UI!

I I'

ilimo CO,f'lhn, Hl, o,in 2,
•

-_:--__ ..._.;,._---._ ....._------_-...- ------------_._.--:..--

- x x 'x 'x-
,

"
-

José Matusalém tomelli
.\

Marcílio Médeiros Filho"

'advocacia
" .

Tfmia Fra_.l1calac � Schal11.beck e A'l
tônio Cc,o.'a' ChristevaJ, marcaram C<l3a ..

nW11t� 110 dia 29 9. r1."ssado. O aCon�('

cimento foi ;:Jltamente comemorado ..

Da Diretoria do Imbituba AtJético
Clube, áCabo de receber convite pa.ra
particip<o1I' da fest.a ;de sábado 'próximo

,

quando será elei'C" a Rainha daq�,ela 50

ci, 'lade; Gja��ia Zimerl11ann Miss Sal:
ta Cal.arina 1966, es�'ârá' presente no' 3-

con tecimento.

- x x x' x

/ Rua Deodoro, 19 -,
_. conjuntd 2. -' Fone 25-82

Pelo esnetacular vôo do Dart He-
r�lcl da S,éia. viaiOll quarta-feira para
São' Pé\ulo o Sr, Michel Daur,a,

Fo.l,rionópo,is
- x. x x' x-

SARDINHAS EM P.LEO' COMESTIVEL
Santa MarO{a Ccruntry Club, ser{:,

l311cac10 df'tre em breve na socieôade clr,o
Hajaí. Em aJ-ividades ,com 'a rea1iz,f),can
,h 1·',nC;:11neDto o cronista social Sel:Sas-,
t.ião Reis.

LQMA'R x x x x
,

Eli",abei�l Riggen�back, 110 pró",in"l
dia 8' será madrinha do Bacharel'anelo

�1 b'· 'dó ramo procurem Sardi ele :Direi_:o."Glmdo,Steiner:J1a� ,oas c�!:,�s I

,<
.

"

• ", '� ," _ ':X: 'x X' .x _ ,·l

nhkl,S SC.tMÁn. I �m '!pro·dtrl·nL c�htrinense �t
,;

r:�:;s CJube ��;: FíorhÍlóP�l�i co;·}�;
. /a preSe11Ga>de seu Governador e a srk r

.

q'coq:;e: Wjldi. f111'll'i""-fpira .. re"J.lizou jél�l'
\ léir [C'stivo no QU0rêDc;a .'P.a.!:.�e. O ';e�
, dciD'in do Tntrr.ior e Justica \:Jo, Estado

1
'

,

ÍU1!õ O mert�.do Infernacjomd
. ./'

__�_::::;==:::-=-..;;-.o,--,,�'.;_.'-_-_-

Prefeitura
Municipal
De Tiju�as
C:oncorri'uria Publica n. 1/G6 .
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A 'Prefe:itura' Munic"ipal
de Tijucas ·comur1Jca aos

,interessados' que, no dia

22/12/1966, às' 10 horas, 'es·

tará recebendo e procede,
lá abertura de propostas
para ?, venÓ..a "dó seg1{inte
equipamento:

- Um transformador, co'm.

pouco uso, marca ABC.
, 30, WVA, 60 ei.eJo:'., tl'iJási-

. có, n° de ü"bric:1ç,fw lO/O!}!:!
.....
tipo Bm .- :1l/15, A,T,

i 3S00-13200--126QG-12000
6,9üO-6ô006300·6000, B. T,

231/134.

As propostas choverão se.

apresentadai>, e111 envelope
f.echado' contendo na. parte
externa os segülpte.s dizeres:

"('...om,'Orrên,cla. publica 1'1"

1/66. Proposta que faz .. '

",As propostas deverão con·

siderar o pagamento à

vista, tra.nsformador ' pÔ'sto
depósito da PrMeitura. onde
se .encontra Para exúne dos

interessadn,S'.

r. '"

t----· ;.�
L_.

'lOI�UO:' .pod '1\ .. ob .ol' 'Op'ajHd � O�UC'D'!- '�ICQOJI ��_
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VHOSS3Hd�·1

2) Con<1ições Gerais
- A Prefeit1lira se reserva

o direito de não levar em

consideração proposta que

'não atender as disposiçõe{3
dêste edit-l'l.Í 0\1 de não acei

tar qualquer propóst,L aprê

s�tltada, ou ainda rejeitar
tbdas, não assistido ao pro

pemerttes qualquer dIreito à

indenização.
"-

Quaisquer informações
suplement;sl.res pod�rão ser.

obtidas na Secretaria da

Pref�itttra.
,\

I, i·I

\ <.1

Prefeitura MIÍDiciJlal
de 'f"Jjullae

em' 21, de 'Dovembl'ô de 1966

Wilson Lemos

�.=--- �d�itfJ MImid-pall

/

e sra. Dr. Norberto Ulisé��l Ungaretc,
estiveram presentes no acontecimenta,

,- x x x x·_

.Maritia Machado e o advogado
Luiz Fernando Teixeira, na Igreja de
Santa 'Ilerezinha, em Curitiba d�h, 17

próximo às 16 horas, receberão a ben-
Gão nupcia!l, No salão de festa do 1n"ti
.uto Social Os noivos recebem cumpri
mentes.

x x x x
c

Passando o fim-de-semana. em Curi
tiba, o casal Ah..(aro Catão

, (Lourdes)
- em companhia do discutido homem 1le
�_ciedadé Ibrah.in Sued,

-.XXXX-

• O Dr. Ôrtis Machado e o Vereador
eleito Hélio da Si;Jva Hoesclrl, palestra
vaen sériamente no .American Dar do
Quei-ência Palace. "

·x x .. x x ,
\

\ A,niversaria an�anhã o sr, Cesar Ra
mos.: Na maravilhosa Ca3a branca,' e:,l
CabeGuda('o casal Ramos recebe COT:!-,

vidad:os para, c'Omeníorar o acon:teCimen
to.

'.

:;
.. Á<�'L�;

Será no SantadàtaJ:ina Countl'y
C�uh, a re.pç'ã:o do �atSamen:t,o da bo ..

nita Helena Garcia" com o conceituadO
médico da Capital paranaense S7,1rúf;o
Rocha. A cerimôrúa religioSa será no

altar mar da capela do Colégio Coração
de .Jesus, às 17 horas do próximo dia 1G

._::li.: x x x:-

Em reCente noite de f1ala no COLlH
'j'r'y Cub, repetin:o vermehinho ele

Schantung, 't.raba'lhado ,com franjas em

miSsnngas no meSmo tom, a elegante
sra Eliana, Cherem,

'

-xxxx-

Nos primeiros dia de dezempro, cli

vulgarenl0s: a lista dos,' '10 Brotos Els

��2-ntes do Ano". Os B�,ot.às em destaqt:e
na �ta sociedade serão .homen.ageado;
no San:!acatarina C)u!ltrY Clüb,

.,..
< 'f 1-

Elegante e ,J;JOvlrnelltacla' scíi�;ée a

contecerá' an'lanhã no C1ubé Doze 'de A

gôs1;o, 'com""'o '.sh,ów d� fap1aucli,::lo ...;c:n;tor
da ,jovem-Guarda, Wat,ClerleY Cardoso,

. Pens'amentQ do dia: Uma coiSa be- '

I' ,
.

,

ta e ,uma €lle.�1'Ja e ,erna .

.;..._. .':"'_.f. _
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"Reforma Agrária
de Consciência

,

A Sociedad., Brasileira de Defesa

da Tradição, Família e Propriedade ...

(TFP) Comemora neste mês o 60. ani-,

versário de lançamen-o co livro 'Refor
rmia Agrária - Questão de Consciência'

de autoria de Don Geraldo de Proencu

Sígaud, Arcebispo d� Diamantina, Do';11
Antônio de Castro MaYer, Bispo de

Canjpos ,
Prof. Plínio Corrêa de Olive!

ra, Presidente do Diretório N�:;ional da
TFP e o economista Luiz Mer:donca de

Freitlls.
�

No mês de novembro de 1960, em

Um morneríto crítico da conãrovérsía '� ..

gro-reformista. era 'lançado o livro' Rf.'

for-p1a Agrária - Questão de Consciêu

cia", 'qUe se tornou desde Iog» Um ver

dajd1eiro 'best-eeller", esgotando-se' ràpi
damente SUcessivaS EdiÇões.

A primeira edição, de 5 111il exem

piares, esgotou-se em 20 dias. A segun
da EdiÇã,o, de 7 111il exemplaros, em 30
ruas. AJ. terceira edição, :de 10 mil exem

pIareS, esgotou-se dw'ante o ano, de .,

1961. Em 1962 foi, lançada a 4a. ediciif)
de .8 mil exemplares; esgotana naqu'el�
ano..

I Esse livro, que 'figurou durante mui
.

to tenipo elitre os cinco mais vendido,;:;

- Questão
"

, �
n�s livraria:s :â!e São Paulo e Rio de .Ia

neiro, susci.ou em toelo o país Uma ver

,.:ladeira cruzada popu'}ml em prol ela paz
social e da propriedàde privada, ,_;ontra

o agro-reformismo socialisãa e confisea
tório. '

Pela repercussão qUe, teve �rn, tô
das as vastidões :dle nosso 1,=r�itório, dev
origem a uma corrente de Opinião que
constitui U111i8 das fôrças mais jovens \c_

mais vivazes de nossa vit.:1a cultural e cí
vi•.

Consubstanciando as principais te

ses de '·RA-QC', que prova de 1110dO ,=f1
caz que OS problemas de nOSSa agropo
ICuária pôdem ser resolvidos Sem aten

tados à propriedade privai ia, Os autor».

pubíícararr» em s,etemiJ:jro do ano-passado
.

a' "DECLARAÇÃO DO MORB-O' AL
TO' - programa pOsitivo de politica
agrária, elaborado com a 'assistên�ia de

competentes técnicos e fazendeiros de

Amparo, Bragança pau1Í!st.a e Sul cip
Minas.

TradUzido para o espaho1 pelo "CJ u
be de Leeotores" deBuenos Airés ' Refor
ma Agrária - Questao de Consciência"
alcan)<ou' grande repercu3são na Atgen
tina ê na Chile.

Curso ParticularSãó José
o 'Curso Par'ticu1ar ,São José', Ílm

dado e mantido pela professora' Mari<v

Ma,,'�Llena de Monra Ferro, terá nova

roupagem. A incansável Mestra preteL
de' ampli:ar:',as insta,laçães de seu Colé

gio da rua Sa:I:d!anha Marinho e para

i{anto f{rmou contrato Com o Engenhei
ro Bori�':Terk�itsêh, qUe Se encarrega
r3. de levar a: tênue} a "reforma.

'

, Já:esta nrevista" a construção de

mé\is uin� sala {le';;I1:lla� a�pla·,.e �nodel"
na, liél,:t.Çl;a ao solo pOr uma ram;pa de (;;

,men�lo . .o pátio �erá' igUalmente rem""

dei1al.:l9 ,e a1}lTlent�ç1o.· A prática da c

ducaÇãó físiCa e (> curso - pré�prii-náriu,
a carg(:i: de l?�o:fessôr,as especializadaS,
cõnstltuem a gl'ande novidade de 196;-.

Se/�udo vai Cheirar a �riôvo é por

que veJha é a e�ti,rnada PrOfessora Ma

. ria Máclàlen,iJ. por séus alunos. Se o CG�·
, , '

•

- ,I "

régio. perrna:nece;- e .
até. ,p.l'nplia'.::1o, é pC1'

qUe seU ideal Ilão 'nlorÍ'e C0111 <;1' chegada
,

,
'

,__�__ --,--__,,-,--,i_'_�•• _

I'

do inverno, i1'ão ':se esvai \com, O correr

dos anos. Desçle os passados tempos do

Piauí. seu Estado,Natál; desde ia Bahia

e, fin�lmente, �anta Catarma. onde se

encontra há mai.s de .trinta e cinco anos

ela se segUe ull1'a voCoaÇão - sublime \(0
cação de .educar e itt1Struir, ele ,abrir 3.5

criancas os. piinieiros horizon'�eS do sa

bel' ; �uxiÍi�i.·os !pais 1�3.� difícil tarefCl

de fo�n1àt-lhes Q caráter ,e a pesonaL
dade. E assim, a ÇIuericla Dona 'Marli!

Mada\lena" que não teve filhoS de seu

s3.l1gue e ql!e' tão prematuram,ente per

de.u seu ma�ido, '(ai 110dêr em breve

abraçar Uni:' número, maior 'de criança3
a qUem t�rá 'p:ara oferecer, <l 'par' '�e lar
ga expeiêncúJ.í Uin bón.d'oq,O coraÇaü de,

mãe e meStra ·de várias geraçqes, abell
çoand0-as [,Cana_ aS dá'divas':.de !)ua-,dedj·
cação,

.

çari-llh:a. e d'espreh:dil1�eritó.
.

Jóão . j��é: C2Jdeita B.asiÓs.
_)" ..,' �. .-- \

Norte, a mais vasta das S li'egiôe� �� 'ros,t; esfende·se por
't '.

',"

3.573.718 quilômefr.os' quadrados, áreá 'SUficienfe pera cabe,!' 10 dos maiores

países �P �uropa � 'Álemanha, França" Itália� PoJônj� �hec��.E�lQ),fáqUi,( lúgos-
, ,: lá'viq, S:uéc:o, Espanha, 'Finlândia' e;' @��" ,

'. ; -

"
,

.

..' t._

'll'STO" .-rAMI3ÉM>é: VEROADE

\

Na imensa vastidão do 8ràsil (dEli

que a Região Norte é, um exem ...

pio flagrante) aonde quer que você
,

,

\1,6, você. encontra sempre o, seUl

r.:í��mo CONTINENTAL.

:;,

"Uma' preferên�ia nacjQJ'\l�r

\,

"

I ;- �
;�\,.. "

o- ,,)�,:;9li �JGA1tRÓS
.

'.I,,�;·t;�;t c:'
i:" h.

50UZ'" CRUZ.
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• �"
!
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,,""

. :
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"

.i 'Y
\ .:

'_�i\.oi.".���.t:",�..�t �)..tpy.• �.�" � Jv�L_F

.�---
._--------_._-------------_

CONFECÇÃO E CONSERVAÇAOde PAINÉIS
.EM TOCO 9 ES1AOO

------....,---'--_ -----------------'-;-
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DR. JOAO'AUtUSTO DE

MELLO SARAIVA"

,
CLINICA CIRURGICA

MEMBRO, ASSOCIADO DO COLECto

,BRASILEIRO DE CIRURGIÕES

CONSULT.:\S: HOSPITAL "CELSO. RAMOS'

HOPITAL Dbs SERVIDORES) PELA MANHÃ E
.

DAS 15 A'S 17 HORAS...,

/

.

Escre'(Jenles D({Hlógrafo� (AS)
,

'

...

./ -

, )
A F�Jndaçõo SESP, necessito com o cu:!io Gina

sial ou equivalente. Os. interessados deve,r.ão i,lo:lresen

for-sé na sede do SIES-SC à Rua 5antano 214 (oe{ Io
do da nrataca) nos dias 23-24-28 e 29 no ho�ó�ió ço

merciol. �5-11.

IMO-VEiS VENDEM-SE

Duas casas' d." material à rua Oonselheh'o l\'lafra n.os

109 e 111 com ,ar(Oa de 147 m2 '(7 metros de frente por 21

de fundos).

Um tereno C0m 17,60 de frente à rua Gal G;lSIJar Du·

tra c()'m 97 metros ctt" fundos, 'contendo. tluta; casfI de ma

deu·a. \ '

'.,
- "

,

'

Uma casa em construcão no Loteamento Stõ'rliec1{
'.

. _- \
�l'ea de constl'ução 331 m2.,

Vlna casa de alvenaria situada no EstreH�, a rua Bal

neário com terréi�O' t11eôindo 20 metros d.e frente com {lil·

dos de um iado me�íindO- 40 metros e 'outro 36,50. Preço .a

combinar.

D\versns Intp;c no Loteamento

DUMONT".. -:
,,, , .

"RECRETO SANTOS

; i', �,,..,,
lnfol'ma/;Õl�s 3mobllkíria, Ress�wada' ru;, Tenente

Silvei;;, 29 1.0 �ndar - !'ala 5 -- ou pelQ fone 2,,' 71.

t\�OBERTO eZERNAY
CIRURGIÃO DENTISTA

IMPLANTE E TRANSPLANTE DE DENTE,s

Dentistéria Operat! ória pelo ·sistema de alta rotaçâ c
(Tratamento Indolor). _

.tI
.

'PROTESE FIXA E MOVEL
EXCLUSIVAMENTE COM HORA MÁRCADA

EdifíCio JJulieta, conjunto de salàs 203
Rua Jerônimo Coelho, 325
Das 15 às 19 horas)
Residência: Av, Hercílio Luz, 12it apto -1.

_______ '_ .c... •• �
' �.-.--,-

Minis!ér�o p? Eihu:ação' e Culturrl!·
" Unhrersiultde Federal de Sanfa C"t.arina·

�
,

,

Faculdade De filosofia, Ciências c' Letras

GJNA�IO DE APLI,CAÇÁO

EDITAL ,3i66

.

t G'
J.

d \ l'
-

De ordmrt do "eI'llOr Dire 01' do 111aSlO f! 1 P lC�ao

da Faculdade de Fil0sofia, Ciências 'e Letras da Universi·

dade Federal de :Santa Catarina, faço público qll� de 2.a a

G.a feira das 13.3fJ às 17.(){J noras, de 7 a 30 de lliJIVerubro,

estará Hberta na seCl·r.otar'ia do Ginásio de Aplleur..ão. na

Trindade, a inscrirão pari: os �xamcs de Admis�.() ao Gi-

násio.
A inscrição ""rã I.'ei,t·i à vista do rcqt:eriiner.t.o dirigi·

do ao Diretor e �,erã) n"cessários os seguintes documen·

tos:

a) Certidãc ct", idad�,
ÍJ) atestado méd'.cl) ,�om abreug,!afla;
c) 1.testado �!e VHCin.:: antivariólic.o.

Todos os; dOe,ml�!1t.os deverão ter firma i-econhecida,
O eandidatp ilf've�'á ter nascido no período compreen.•

elido t'Íltrf. outub..xo de 1953 até dezembro de ::1956,

SCl'iio aplieados teste·.,; de nivel .mental alem d�is pro-·

vas rle Po..-tu�uê:,. l\'1atem,átíca e Conheeimenta'; Gemis:
Par�! que eh- !!'ue :10 c<>nhedmento dos, inf.t'l'essados,

hv,'ou-Sf' o preS3'1te f�djtal que será afixado ne::.1a secreta

da f' nnh1irado DPla !ml1rensa desta Capital..
SP,f',·(·t;:I,J'ia do Ginásio de Aplicação da :Facu){lade 'de

Filosofia, Ciênchl" e Letl'a.s da Universida,Je Federal de

Santa Catarina,_ aos sete dias do mês de novemhl'o de mi]

novecentos e sessenta e seis:

Wally Bernarilini - Secretária Reg ri.o '.1.988

VISTO: Édio Chagas - Ji)iretor

ISTO: l\'1aria Carolina, GaUotti Kehrig
I •

lspeiora

Agulhas Negras •

de Civismol, .

A Academb Militar das Agulhas
Negras continu., recebendo requerimen
tos de caudidatos à matrícula, até o 'pro
xirno dia 30. (

A mais importante Escola de F01:ma

dão cLJ Exército Brasileiro perrni.e o in

i grFsso na carreira i0'0 oJidJ.lato a torto

o brasileiro, c1P-de oue sat.sfeita« deter

minadas condícões. Destina-se a formar

Oficiais Subalternos do Exército, e :0\

iniciar ::1 formação do 03.pitão e do Ins

trurcr. E' '1 aSSpgi.lra ao.' futuro Oficial

uma cu';flya Ité�'1ico-univel,sitária que

,,,.pr'; o alicerce de tôda a SUa carreira
ll.1ili.f.l.r.

A ACaden�ia selecicria seus jovens
Cadetes através de Um cUrso para estu

dantes possuidores do curso médio

(clássico cientÍ\'_�'o e eq uiva lerrtes}.

COll1>p1eto'. 'Tal concurso consta de qua
tro exames: :p�iCO!ógi,co, físico. I.-le saú-

.

de e de escolaridade .. Acentue-se, PC"

rém, que airavés de POrtaria l;ecente" o

lVIinistro ,da Guerra a.utoriiou em' ,Car;:;

ter exnerimental. a ma rícula de, Um 0n

tre os' 1Tês pl'imeir0s - alunos de cada

edu,c.'O.irtclárj() 1;:10 p::>f,. F""él matrícu1'l,..,.C's
tará S611;l-'2nte na dependência de dois fa

tôres: indicacão Del� Diret,,:r do Coi,,;-

�. gio, e Slut�i.Gii� (ao-s exámes de sq_úde, fí
.

sico e psico1ógi?0.

IngreEsando ')18 AMAN. o jnv"'�n

P�8S? a ser cons;I:l�rado 'pp A,CA 'PS?'<;

CIAL" recpc."b.f> n honro�o título de CA

DETE DO BRASIL,
-�Ós estudo� n8 AC8.oemiri têp1 " .1;1_

r�C§o de '4 !>T'oS. D\1l�ant_p fosse per1CH1o
o C8'f1.e'fl'rrJ, �br. lllra ed\lc;:J,C&n. pO '1'''';''

)an'D!O "''';p+'irln :'-0 na'!"tvrCl. S:r�'111t-ii>n0"

n�E"'n .,. ,;1l1rin-'nr':t �Pll in1·"']'pcto .. sua me:t:'

te. ,-r,lI n'or",l 'e SR1' fí"icn.
'

,.

0<, Cll1T1C1110S da AlVl'A l\f aY).rf's"'l'�

t;:l� um r ,1 ",<!pn,,'; P v:lrir,'lo' de 1�'.a1',�

ri.as, p:n"'" cnnfn;�T1..,i08rl0 Corn (l arrn� (Hr

SA;'l';('(l a q',18 se destina' o futílro Of·_.

<lh.l. ,,_

"

() H'n";,,o Iprn,fis",i(1í'al co',ov,nrppn01:
Ecl11c?('ão Fícica, Eouit8Gão, OrdE'm 1',]1

d
•

�'. •

Laboratório

!)
�la, A:limin'straç.ão e 'Lef?:i,dflçI90 Militar .

ComunicaÇões, Guerra Quimica-Biclógl
ca e ,RRc1ioló<:'.:*'il. GUerra Revolucioná
,.'� "-TnCA''''�':lc(W'' 'TJ;r1p,�:'lDÇa e Chef ,'"

., Manu::ençào e Conduta ,OtO Automóvel,
Me odologia d',,: Instrução, Tiro Indivi-

!
dllal, Ar';amel1to e Éouipamçnt0.' COm'

bato e Servco em CamT.J?nha, For.ifi

'fJ,',: C"CÕP" de Campanha." 1\ t'neahi]i cla-:fé,
� Hi':'r,I.0cr,i '_1. lV[in<l�S 'p Armadilhas, TopeI

I grafia de Campanha, Comando de Li-

,'" �ha dE' FosrO. Técnica de 'J;'ir0, Erom:o

go, TátiCo, Esttac,as,' Ex�10"iv0s e Des-

""..
:" tru;cão. ponte". Reconhectmen EXp�l1
ração do ,

l\l[ej�s de Comunicacôes. Si"

terr-a d'e 'I'elecornunicacõee, Datilografia
e ·J\.rqUj vo, Téül1ic.a de Intendência.

O' FThc:ino Universitário abrange:

'tt Matemái�a, Física; Química. Desenhe,

l1! 'I'óen-co. Geometria DpsCritiv�8", Topogra
� fi�; /F's'�tíst;,�a, Mecânic<,-,' Acll11in,iS�:ra

.� cão, Balística - Contabelviade, Direito Ci

::'Il �i1. DiTE'ito Comercial :
e Administrati

�.

'� vri. D;!'ei\o Consti1uC.{ona1, .. Economia

� n Y:"1an98S, 'T'e>rmochnâmica, GeogI!aJ:i.a.
[\ q; <·t';"i "l Mil''''l,r. Direto Internaconal e

�,:; Penal Militar, Piicclogia.
� A ACad("'D1,ia é UrT) oraDde almofari;�
il! (l1'(l� �e p',j.c \11'''''11 Ci·ctR:1ões de yái·i·Í)s 0-

)ii riq'pDs e pr'ocedêllcias ;orrd.e ê.s"ps ja-
V"11<: são

-

])_ivenado,g. 901' UfPa' (,:h.lCaC;�lC;
igu"!l parél todo''': pdu\c:ação moderu'l. tf1)1

"o' ql.l"nt<'l nQ�sivel ,à semelhança da vi

r1éJ' f''l�l(;i 0130 que b'll ,"'ca' fortalec,er o fí

,,;('() e ao mp",::"'o ternpo'p1asmar, e,rO-
bustpcor o carát'er.

.Á, '('flS ê<:se D'rOCP<:�"J) de "'8pri1".o1'8-
l�rr<t" f",,- n,'C;" ",;)i1a1'''''' �ntãn ASPI

F 1\ '�'TT"ç: :A nV"':('T.A T, 08('\ r1i&1'r-ib'lií"1os

n"" tr,cl"c, o t�'l;;t6r'iO hr'ls; ["iro.' l(:'va11-
,'� 'f'---'i:--'� � chan'a db entlls';y;mO e vi

brfC'.(')0 r�v:�t')_
A AMA.N é. Dois: o criDtinho da 0-

r;f':!:>:l"(l8r1e elo Exér�i lO Brasi18�ro, ..,Utn

Fxército c,,-lCl. '''''2 mais nova, 'por SUé\S

r-Y�,O'rn'-: p. v,�.c�pã�.
..

n 'l\fS P:T<'LI1VfTJTH GR'R'fltmD ROHE

]\IfH;, -. ('cD_ Chef(> do t;,:o,1"ViÇO de Rela

ções Púb�i,�as do 140, BC:

- ..----
..

-:T------ ,---
... --.------�-

-_'_ -- ----.-' - --,-_.,.. .. --=� '-�-7"---:-
;(

r.�.S.AS

j

'. Seleç�o . Ue Of�ttas

Imobiliárias'

I

L"tr;:II""P'U1'(1 �1 (J-,.. T>ir�r�n T,nte, dr

_ tf':T,"''''' ",' �,�:,.:-rIr1'(lB Cr�:_600.0�OD, --s'eow
.'

• ��.�
.\( • ':Li�'r p��r'l,dr,. ,1(:) 50 IY'l·_ cr-:-n-+Q e' ,'l�ldb· a

.

COfi1-

Fú", W2'!"']1'a1' Ourióups - Bairro Sãll hirr:T. A ),'llel1o.s,cfe trezentos 111etrüS cio
.T "8� - Ca"oeiras � ·Cas2- de mad.eir,"� C8 'Cap'ento.
,l"",'i\ C0!'Y1 frente de pedra - cozinha e Pua Cé!.Sf:_y Aiv"� :__ e"9ui112 de TIla cloc's
ba1'h",irn de a1ten?riq' - Con'l 3 quar'(}� NélvPo''',nt<?s �'ponta do Leãl �Fstr0j

� (].Pl"é1:s dependências - terrenO me- ,,' T'
,

'd
.

d' d 10
.

., o - ,E'rreno ,e. ('oql�lna m.e _ln ,o 'x

dE' II) x GO lT'eti:os -. mur<)'çto._- C;:ASi�, �:;>() ;�,,<r0É '..:..,_. 'Pr:gGÕ ..Cl combinar, CrS .,

DESOCÜPADl'" �:Pt'e�o. 'bé,l·se· .'p�1!+,''; d 0()0 OQO",
i '0' ''-', 'o"� .

".'

VE'u(i;'J 011 trócâ nor �llTI'a call1ie,.néta :'.
.

p,,',,,' ·t.lr�\ �r'n,,:]p ":::__"C8ri1H:;;ros ��"RlIa
7,()O".I1,A()· ,

-"
'-. "

',;;>' L
.

1\ 1 T'I. . ";",;":;",,,,,:1..., _f;'ia"".xrerl\l,,"\I['n���!.'1,.<, ; .fOr

pu,,· Ai'Jt?;,iO wrf,iOs Are2s 385'- F,,- r�"A r1�.12,5'Ox30·1Tlei:rOs _. Pi'eço Cl'S

treito -,-:-' C'l&a de alvenaria el', 'terreno 1 ono.ooo.
"

.

de lO x 30 met.ros. '- fundac'ào e lag� Barreiros Rua Moura -'- 3 lotes me-

m:�nar·d.a p2ra -um 20, pqvi�el1to - din,elo c"da '12 x' 30 met.tôs � Preço pa-
PrpÇo bace",p;:Ír:'l hpg!'Íc'io�'Ó:!S, 20·9JO.000 r·H.'nS 310tes ,ape;:h�s:Ór$12:ÔO:OOO'
HlJ R . A 'vp.� ,r1� Bl-it,0: 'la. 2,O.·:.__ TérrellO, C "'_'1svieria.s _ T�lTPJ'l() 9róxin"Lo a

rnedil;r1n 1,'fl.6f x 43.Dp D�etrQ? �- .ca"'[l .. pr";acom·a' átl;'H de 3:$-.�Q®',m2"""7- Já
, 'Co1'1'� i1nroXiJ")1::lr1::'l'Tl-pDtA 2.!')O 1112 ;�'e C0D'ô- ('n,':' ,,,l,,,nf.<l T'ro.Jl.ta :pa!'!,,' lof'ean1ento
t,rueãü --7- .T),c<.+zacGa p':;-ccf;)enl·e."T ea-, .Ç'.1".<ll: 2::> OOO.flOO,

'
.

�
sa ;�Ol�l 4 [lUprt!,S p..scritnl:i(l

.

-...: iq'rdj':1'
.

'Pnoia r1n li''r,rtf> ;-·Jurerê -,oLof no� 1

dpo i1'verl1..,·'- 1i,';111'" - ",,1� rlp.,ie>nf,"r �- rl'n (1),�,;tp.ji§n i4c� ,c'1m:15 nuitt' de
C0nA - ·rc;';';nha � '�"\"ho;i-� <;G.ck'Ü é'1111 f.•• ;"��j:� "01' 30 !11ehbs d�·fLÍr'dós�":;A:::rS
n1r+-"" � (1-U!:::)l�t0 0 h'lY'"h""�l"r"), ,..:to. �rl1.n'''''''''''''··'.. 8�() 000
r1� p;,."�,, -_ Pr?�o l�2.Se' �ara. a venda

)

.", '"
/ �

i' "�o ',.;

C".� 54.()(1() noo - Â"ni-q propost2.S parD
_,'

n8..'t8",,,,,,to em; condiÇões.
. ,

P:Ur:t Sá Rocba - La�1I1a - Terreno de

ecqUina - medin'3'o 24 x 42 ;metros
cn\.r, un'a C8Sg r18 ]T1,'ldeiri de pATedpo
,01'plas ,COl" 4 nU:wtn<: p l.1em;:lÍs deoE:l1-
(lênci'�" - CO1\/[ MOVEIS e 300 mf,tros

da p'l"?�1 P ;:l 1.00 metros 3:0 Clube Cairia

ra. GrS 10.00p.OQO em condições.
.

BUCl PngeUi.na - perpeÍ'l'dicúlar a Rua
Vpre8r10r B8tist9. Pereira ! - Balneário
Fsü·pjto - r;"·r.:a dA a'lve�arJá de 2 p'avi
)1'PI1'OS -,:;;;Fino "obrado - terrenn com

::I rmar10s � ha11 - -livh.1g (25m2)
b'O,nhp;ro - copa (14m2) cozinh"

(1.51112)' - p ',{espehsa - lo. andar CDn'.

? [lUanos "llr<l'll1f?S - biblioteCa (30m2)
hCl.tl e m;pl'1vilho"o tprraço _:__ área totaJ
(I" COl1C"'r"Câ.() �;)fl 1'Yl2 - PreÇo em cor;

,Jõ"'Õf>S Cr$ 80.000.000
ViI." Sanb R.ita - Serraria - C3Sa d

__
81Vf"1l::>ria 'de 5 x 6mt3. ----< terreno Ue'

J 2 '( 2;:) wts - preCO ele Ocasião - Cj":�
J .ooo.noo em condjções. ,

Ru'-' Car'\Dolino Alves 33() - Capoeil'aS
-:- tas,,! de m-<ldeira com 3 quartos e de

p,�,is--.+.nend�cias - tel'reno 'de 12 x

::I;:; p�p,tros - Preeo - Cr$ 5.000.000
Fu;:> Santos Sarai;a 1.158 � Esti·eito -

T"'rrpl1o com 1,690 1112 ---,. 13 de frente
l·nr 1 �() metre>" de fUndos com frente \)a

,.
r8 2 r\'as .- Con� Uma casa de madeí;'a
Y'(hra - l),int'lda 2 ó'leo - PreÇo à vista

Cr$ 10.000.000 -- Ou em condiCÕes
.

a

COU1binar.
EUa Brjg';pldeiro Silv;, Pé\es no. ,1:1

- Apartam'elV:os C0111 �al<" - 4 quarll);;
H"nheiro so.cia\l � id:ependênCiaS Ia.e ern

pregada - copa e cozinha - entralla
social � de serviço - CrS 20.oo0.000.ea
tda a combinar•

Pua Waldewar OU:riques- - Oapoelras
T ,,.,t�s '10. 7;; e 76 ( depoi� da ca:Sa Idle no.

229) Gr$1.500.000 cada a combinar.
.

LoteS de t!erreThO a Avenjda Rio Bran

cO - e!"oUina de rUa FeQfciano Nunef;
Pires e t�avesfJi, Adelaj.de ,....- zona Resi

dencial 1'01" excelência - poucos lot€'s

H venda-PreÇo ld1e �ª'Qa lot� Cr$ .,.
-
..

2().(}00.OOo. €l11I' cQndi.�õe!5 a Combinar.
Serraria - São José � Area Oe t.erre ..

'no ,eom ar metragem de 30,00. m2 - fren
te para Urna rua públi:.:-a com 100 nie-

, tros -, Cr$ 7.000.000. ou;.em eondiçõe�,
a combinar.
PUa" Inílã Bonavita e Felipe Neves -

Capoei�as - !) lot�s medi:nt:1o kada '12 "
;:lI) metro$i. - Lotes de POSo 184 -:- 18:1

186 - 196 - e 195 - preÇo para cad"
Unte Cr$ SOO.OOO ..

]lua Jj')aqUim C<)rneiro Capoeiras
P.r6ximo !da Farmácia. -:- Fiambreria -
A,rm<tzém terreno vklno .e fl.rme - ape

nas 2 I'otps nOs. 3;l e 33 me<llndo Ca.d;l
de frent� 12 metros ;por 20.30 a;ne'Jros d;{Ul1,dos - Pree.os oara Os 2 lotes Cr,)

4.000.000., OU a pr8.z� a combi$.r.
Ca.nasvieiras - Lote .no. 44 frente j)él
ra rua principal - Com 12 x 22.55 me

t....os - Preço' I.:l.e oCasião à vista 'CrS ..

fi-OO.OOO
nua M�x �'chrarr)Jn 1645 - E..streito -

!'í lotes de terrenQ iÇom 10 mp.trr><; ele
h'ente ca<G.a 001' 25 metros '!(j!e fundo,> -+

Area totRI d;s 5 lote� 1.250.1112 - PreÇo

para OS 5 lotes - A!,er:las CrS 6.000.000

OU em/ condiçÕes a combinar OU aincl.:'!

pOderão ser vendidos em !Separado ca-
.

da 'lote ao preça,de\catd!a:Cr$ 1.500.000.

I

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



J. Ferreira da Silva sstá

preso ando excelente ser

viÇo CC;JIJ. 'D�' sé�s "Càdel'
nos". d":sim ,\h�a:fir"ho dcs
ve a 41" 6ui.�ios(d3je de
seus �o�;têúl')J:)·râheo3 e

afinS éli1, cultuJ:,'l muito

do que', ]:)01' trás dos bas
tidores da l);i::;lótia da

colon,iz8<,-"'j.o do Vale .lo

Itajaí. pode servir ao rnc

lhor aprêço paiti. Com' os
méritos daqueles que roa:

lízarnn. a aveutin-a gloriu
sa d'os' :clesbi:avamentos, sa ser aprovado pelo ('tual Congresso no prazo de 60

A agre�sividé\àe cio, .rneio '. dios. Pelo menos essa é Q opinião do sr. Lui� Viana Fi�
físico, a.é então - virg.':n:1. lho, ex-Chefe do Gabinete Ci�il da Presidência da,Re
da Pl'O:JF18Ç�O 2.r; ;', '11' .. j ,.')

do)' ele. selvas, tii:h:c de
ser entl'entada e"clõ,mina,
da pelá bravura e ',wy,alis
mo do Eurooeu e consti

tu� nq,� c()m?utr; das C�ll:
sa.� détenpimtntes dit, [li!!,
tória, 'q:,,��li�!'�9 que' aceE',
tUa a presenÇa ,do ,h?"
mem, o jôgo' de,:;, presona
gens e Ia �raJ:ll.,a ) C;a;' épo-;.
péià..

. .

..:'

J. Feáeira' d� "Silva' dezembro e até 1° dé'janeirQ. Entretanto, caso a re-

não se 'limita .

à. pe.squi� fQrmo não seja aprovada pelo' atual legis!atura, o

em tôr:{-io dessa rri.ovil11,é1�:' ,

Ato aind� poderá fixa� a sua aprovação automática,
t,a-çlão . � "por' élssin;' dize!:"
_ ostep.siya" no proee.S�, e�bora ésta �ão, seja a soluç.ão que pareça mais co:\-

so de c%eSC..imel.ito, tolú-ll'" '

veniente ao Govêrno. Em razéío disso, permanecem vá
za:dé,r do 'va,le �; parti�u�'
larmen:'e de Blumel1a!.!, 'Iidos as opiniões de qlle o Congresso recém eleito po-

Reune, sim, nos seUS i �d�
miráveis "Cadernos", 'qÚe'
no's rh;egam· com 'r:egilia"
ridade 'pe,rió4ic8' e;·-(�.da:
vêz m,;".i.s. ,jnteressadtes,.,

. . .. "

\,.

tudo q�ap.tq, ,'. aq\li �; ,a '?�
lá, se pilbliGB! .0:).1 se 11à]8.'

,

divul.gu:lo acêrc"" da ex

pansão e: c'oJlsol�d.ação das.
colôl1�as.

OS "CA,DERN'OS't/'
',,:

DE Dj�UMENA,U
GUSTAVO NEVES

Ven1>"Ís;sq tlt�<;»a'}?::PPq�
sito de� .1ntej�s",al'l.tissin'la.'5

,

�1"'"
.'

.

notas' do ,"diálio" d� lV!�;-
tias Schmitz, que "pira
c� v�io, em 1844,.' CO�l'�

os Seus páis e outrbs ::�_;l-' ,

grantes- �l�inae:;;; ,Essa.> 110

ta.S foram ,<Jrganizaçlas p,,�'

:f{., SC�luffler" 'Que!�s pH�
tiliéou' na Aleman�a 'e

qUe foralT), tradUzi'das' por "

J. Feil'reir/J. da SihT!él; ,1?ara.
os "Caderrlos".,,·

.

'"

AC;lbo dç lê-las, Mahas
Schmit?-, e :leu:'> naL 'J )

':re ouÚ'os ' é01uno,8 ,,'qu2
10grara1:l'

.

il1sia1ar:-se
.

e1ú
Teresópolis, 'Sant'é'.: ,cllÜ-
riPa, l1;an�a o: ,dl'anlili dQ;;,
€J1'.i§!'l'antes, gue ' pal·ti1t-
do de SU,q pá,�,ia' 'an�i:�clk
(i':� 'V>!' r.<':1Jer:--n<:as' ":10
melhOr vida .. Rtl� ,,?�Ü�:l
pátria, paga,v,án'l:,t',l ã;c-NJHtll
époc::l., durante JOl)gos di
as U8, oenoca travessi" .10

Atlâl�tico p'esadó 'tl:l:but�
,à próori.a condiÇão de !'('

fuiiados da mÍiséri:i>. ... l\l[a

tias ,tinha' en:'�o,";, apetlas
vipte ;]110", 1.--1e idade:' Às
sjstiu à lliorte de vá,ri03
companheiros. .a.e, SOJiho;.
1\1él'3 vencpu. A sua aven

tUra é tecida de sacrifício
e tr n9-�ic1acle.'

.

'.

:VtL
T0J:la v,i a h011 ve a í.; �;)-, . � � "

t'eose, con'a
. final ;20:'l-

pep,x't,çfo de t.antas p�n�§.
p. s ])rnv'1t(·Õ"s (1(0��: el'),':

?,l':ontes inclup,,,.) dc-sdc o

ir�f,:"�() ,·1'"'� iOrP,':loac:, �1

C.-,1:HIDGiió �lc"; aiel1té's "in

en,i�;raGão eUr6])eu�, lucli·
bri�n-clo os

.. n,is'�ráveis
rf'p"101lenh"ç ·éi'é.� le�I:1� OP

fu",ij-jvos da 1'011.1e qUe Jh�s
ro-nc'va o:; lares. D�,nois,

. renovadas decepcões. Ven
1 . J

cem os l1ersey.eraii1tcs (

o1J''''ados. Ma j,8� f- os g"'u,S
.figur,avam. entre' êstes.
Chega!ram, intel'uarm"n-se
nAS selvas, palmi'nl'iIl"do
djurna e noturnamente

solo nunca dantes pisado'
por qualquer hon�enl civi
lizado. ,E hnalm(htl?, 3.

última anotação do" já
rio" i'egistzo!1. a vitór,ia�
"Aos moradol'eS desta
Colônia acob'tecllU;" reaL
mente o que diz o dítado:
D.epois :':la _ tempest'ade
vem bonança".

,

, '

Ia oração
n' tituci na

Parece que, g esres alturas, o, Go�érno já náo

tem mais dúvidas de que a reforma constitucional pos-

pública e Governcdor eleito da Bahiq. As lideranças
políticas do Planal_;t não, estão a acreditar que mes

mo os deputados e senadores que não conseguiram ser,

reCleitos a 15 de novembro deixarão' de votar a ma-

tériá constitucional no atual' legislatura.
I
y I

•

,

.
Segundo as mais recentes informações partidas

. de elementos da cúpula governamental, já está pron

to -o Ato Institucional que ,devere!. fixar a tramitaçõo

d� projeto no Congr�sso Nacionql, a partir de 1� de

dedo aprovar a reforma.

De qualquer formo, seja pelo atual ou peto futu·,

ro Congresso, o Presidente do Repúblico está' certo d,e
.

. "\
.

.� i. {
.

','� �.J
que a maioria p.arlomentar da, ,ARENA g�rantirá ::0'

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

'---;-r-

t

POLÍTICA Ir ATUALQJADE

Marcílío Medéir;:_S,. filho.
AI DOS VENCIDOS

<.

À medida CFJC se "ISÓ ,l,,�Liniu
do os rcsU:tR\:;n: : ::i r i::,:çõ"" ,J(,

,15} de novembro, o} círculos ex
vrl(f'i��� lic'(ldQS à :lr :-._ 'pó1{jca
do semdor Irineu Bornhaus n

j ..

� :;
�

[.! S (:F:":! ';;I� ::) : � t r 1.1 .'

ria diante do fracasso eleitoral
dos ex-cQrreligiol1ái-ios qUe s� �e
belaram cOntJ:a a lideranca do
antigo chefe, neis eoisódiü�

.

que

an�(coderànl, a esc6lha ,?O ca�l
di ato p'?l'tidário �lle iri" d;spu
tar c011'. () sr. 'Tvo Silveira a 5;1.1.

crssão. do ex-Governador Celso,
Ramos,

,

Ai.nda onten,. circ-rl.rva ;,
mão em mão a lista cÍ.aquê'E.s (!Ue
, i,�j cujo V("l'a:'l o' 'sufrágios su
ficícntes para eleger-se aos car�
gos.,�lle dj'_TJlltétr<Jm no receh:
pleito. Ei-la:

.

,j

Bl'élS{tí'O Cc:)(s,tino de Oivei-
rel, J�)iJI1e de ,�rr,Jcl,a !L,:"(F,' L:l
0J:te R ;::-/11,,.-'5 V'�j:r\a, LUiz.. B<l.lti�

totti, L, ..h Chel'u})i.ni, +'A:fi_"
70n ta. ,Amo Enke. Renaux C>J
bas, Glauco Beduséhi, J0ÜCI
BaYer Neto, Walter Zigelli, A}va
ro Ramo$ Vie1ra,'Walter Aml'ldeT
Hugo StO"'élZZOl]' F'r'a,l1cisco 11:as

. '4 _ '. I • ..:, ..... ,

c;>''_r1b!'�, Gp·r'."r'!) .,\pioriTn; ,I,o-
sé Pereira' e Uelo 7ÃI �mburi:r,
êste rdi r;1� -; ", 'I 811,2, ·can.didatura
antes do pleito: \ '

'

"

.

'

.. ,'

h .Entretanto, abr&v uma res
salva oora os srs: LaU.ro LoY6l'q.
(iá el�it() de.,':',t) I ",(10' ;:f;;rl,;r<<>Ú' P,
P�c1ro' Coli.,n (e1eitó qeputado es

. tadual), C11jOS 'col��gio,:; eeleitrJ;
rais e 8i só'j'çla pos'r.ão· Q"P dE'''
fTU taLl ,iÚ1)t6: ao :eleitorado ' de
.T'(�n\�.'!l1�· e: ·:,!�r,...�7qr�" t:'.rn.�l�arn-

.

1"1 ns ,i.!?derrotáveis' e111'-15 de 11'),-
" ,

venibi.'ó. I ,

'

+ '\...'

REÚE; TELEFONICA ;

/ "lnforl�'l'3; I
'.

o i;;�s;dpn'te,' d!d.;..
E1nüiATEr.;�'; s�:- Dií-c�u H� L'-i-
cerda Co:u.tinP;o;.,. que �dentro, ' :�,m
pOuco estará nrorito', a 'h"onco ':;;e� , /'.',

lefônico Íi'gándo, S�'O' P,à1,iJo',i' ,01,". ,:, " ':. ��
ritíba, FloriânópoJis' e ,P6t)) Ale
g-re}';eom;:9UO ;c'anai�.-'I:Íiz0 �jPcl.. ,"· ",' r

Cf:t{P'-R: troncS SU') é _-''l'1'c:.;;:i, pt'i:0tr{;� l:

l'!,a, "o1i8 e.mpl'esé'. e que' na d',h:heJ
,1'0. há or�,q,rl.ii�c.ii,:l. 11;á. 'Ji'F-S)!Ibi1;SS�
bílidade é' nadÇl, im!),€ditá .q1,le a

F;MBRATEL fa'cá ,i!\11TIurtr o' se!o
. ... .. -

.

.

.

program:�", . '

"
\. �.

PFiSQLfI-,S� .. ;
.

,�t�\ 1"" ",:'

�,:,
-.' .!,. (:".'� �

"
"

""SeguilÍ",páp,- a Ó�p;ní;lbata�'
à::elldéndOc'â convite dà tSUNAB:
o· 'nrof. Wi1mal-' Di�s dd 'Fácul�'
dade d� Ciência� E�onçnnic�s (.la

,tramitação da m'atérill sem ,tnaiore� p,oblemo$; ·ço.m o ['O (;I<e :e pCl'dc,u I'I� dobor�ção\do;(:mte�proi��o "7' !"q
,qué desei� ',afastai; Jf)(mjM�'te�ente o aiterna;hvo' cio : ,('I;or po�te ��esnec�:s�;ári�' � 'pr'bvocã �a 'press� sob (0-
outorga d� ,�(n�p ·C';ar\tCl.,�Àp��Q'�{ e��. al�uns'po"-;osi n�� dos os aspe-ct<?st�nco,t,Yen:'!ente parq ;q"Ué o,ref��mâ soe-

quais Q Goyêr,n� .tjem Ô ,fl:!ai�r i.�terê�s�:,· p�dem s�r�,i:r,' ja aprov:ada a tôq'fe' dé c;ai'�a;, i:

'

�::
.

,,' ..

: j", '{-',
algumas di�er9'ê'�cid� niesino 'J'entro do sua 6r�á p01'í_i .' Se, p'or u�, lad� ,'� ;P�e�ide;�te \Ja"RepJb'lica quer'

. :, .

... ;":' #: _" � ... . � __'.
I.

.... � '-,.' ,'01.'. , .'. " :: ';
( "

lo �:;",',
•

,4 .- ,�l...:'�' ?' '1 ,�

tica. Serro Q; q;ueitã6 dQs;' eJeicõis i,;"iretqs" do '" esf:o:':: <, entr�gor -ao �el.t sucessor,· o -'País cSob a égiâe de \um'--a

do de emergência, q,;) jul��'m;nto d�� cijis !�ela <J�s�i-" • 'nova Constit;"',i$ã:o,;,mais:ex�ta e' 'mQi� q�;afi%ad�, �or<
'ça 'Militar, d�s p�az�s��;ra'" a �:�mi��çao'- ��·;.maté�ri'� o'utro lado niõéi p:od� dJ;it:or\fe �t'entciri pa�a O f�to':de
pelo Legislati'(p'j e :��: �,n'-p;edif'1�nto ;Rar�;

.

o Con9res�o'" �I.I-e o curto eSp'oç'<i' tle:'t,�;"p� ':q�� r�'�t'à:>1'éi�;Coriare,s'��'" ,;v.r_
.

"

.' t � "I'!'� '.
• � � , �'". �. ,_l y. � 'v

,�
.

� . " .'
.

apresentar emendas que. impoitem E!'m aumellto de po�'a Clprová-ICI é ,pou,co recom,endqvef para ,que, esta

despes�s, bem com�' da�:;�;didas tendentes iii fort'�I�- seja devidamente apredada cbm a\ctén'ção 'quê: d'��e
, cer 0\ Ex�c;u�Jvo,,::;in.çl,usjv'e ·a�d�leJ,l'a�9q( d� ��.d,��es. ,i '.�;' merecer. Princ'p'�I",e"'te se tiver .aplicação nêsse ca.

" Enqua�to i,ss�, o seridd�r . AUlo M'ou�a': ��d;'�'de 50 - e que tqJ não acon�eça -,o a sábia m-,áx,ima de.
tilãoJest6'; in�linado":;a 'prb;"úlgor':ajnbva Co�stifLiçã�;se' que "o preS�Q � iniml�iif d� pe�f�içã�'''. \.;; "

"O ESTA:DO DE S. PAULO'.!: ':"Já não há dUvi-
da de qUe o sr. mai'eclfl C��ta � Silva en�aminhou'
8n él1"f�, '-10 E,�ecutivo oS'resu1\ado das, c,olTsu,ta,E a qUe
procedeu juIifO de' juristas de' Sãà P�lUl'Ó 'e ,da ex-ca

pltell aa .htpublica_ sobre' o texto do projeto 'de C6ns-
""" tUiçào a: ser !a,presen.àdo-ao Parlamento. E tais con:-

.

su tas levar,am-no .. comei era ,d,e �perar, a exp�rgar
o texto de qUaSe tudo o que ele cont�nha de atenta
tono á ,rad.lçao juridica 'do País, E\::IJ. aSsim a Nação
-a '20berto do qUe p'odia ,advir-lhe se permanecesse no
trabalho em questão o instituto do estado ide emer

g'encia, por eX�lllplo, qUe o sr. M,,-,::lelro.� da Silva foi
bUs<;a.r. a ceI' Ps� co1btltuigões de b..�ta.clo-s eur�p;us de
tendencias auto.ritari,as,"

.

"O' JORNAL": "O' caloroso ·'shal{e-han,Q.s" de
qU8J nos deram' conta documental nas fOtografias qUe
I LJS for)l.m enviadas de Lisboa parece mais Útn P�{�todll1.ol'l.L IJO que de vida. (.,.) Se há um 110VO e vi
brante amor entre' os, dois imperterritos inimigos de
outrora (Lacerda e Jusceljno), ,pode-se afirmar qUe
/ E,!.se Dao sé'á fecu.4,[o, Será ,antes U:p1 amor,de perdi-
çd.()." "\ ",�:", .

"CORREIO DA M�NHA": "A grande provIa de
qUe o governo Dàrece raciocinai' num vjacuo cO.mo Se
", . , .

pretendesSe agir em, cal dições ideais de laboratorio,
e tova EEr.ia movimen :açi:-o em torno da figura do sr.

La�erda,. como St! o pl'oO'ema l��clo.na( esti�e�se. na, de·
pe-l.del!cl,sl de.e., quanclO de tato (:'.3,a preso e a lpcapa
cj_d"",;le do governo qUe Se vai fir.al1do tão desastrada�
mente, ,.como Se iúie10U e que mantem Ia mesma vió- E' o q:ue nas ,contanli jorn.ais do Rio, sôbre as àti-

lenc��<,p,rjmariaj �os pri1l1eir0s,.��s.". . .' (, VH' ues ete AíítÓl1lC lVfo�'eira agora pres,o na �a 20 do

'.
F UL:rrA DE S. PAULO

_.
Ü gl_ande nUm,ero de J�;OoU",nte, pega9-0� em; '±.agral'l.te quando v6.1l;Gla en,.('1'

,decret9,s,..lel bmx,a:do.s estes dIas pelO preSIdente da. pece,l,ltes" a ntocinh:os estu-ualltes, inexpenenteS,
Republica, recolóca o tema da EHabe':lação legislàtiva

'
('i .

." t ..

no Brasil, e das, condisões em que eh Se deseri.vo1v(e:' ,{ A qUe, pó:dto chegou o nosso pais, quando fatos
Pela prop.ria si'stematica do regi�'l1e, cabe primordial- deStta,'JJ:dt�reza Se dao na civilizada Guai[�abarà.: ..

J

mente ao Poder Legisl,ativo à ,arefa de fazer as leis, .t;J..,.t.l'-.10�S, ASSUNTO QUE Ni1\O NJAlt>
não se' n�gan,do ao ExecuüvO, em algulls casas, a ini- ll'4l'E!tl',;:;8AA NIN,GUEIVI. .'

,ciativa de propô-las. Em, receSso lag_L�ele Poqer,' como .1

se encontrava até· anteontem, o Executivo Ge atribuiu ,;P,ràticamente 'çon,hecido o resultado da e1eiÇãü
expressm)1ente o direito de tambél11: legislar, mél.llan-. ultilnamente realizada, o assunto passou, a desinteres
te deci'etos-lei, I:;omo _o meS1110, Execu,�vo .J2.ode baixar' �ar os elei.lores sôbre o caSo.

"Atas Insti.tuciol;ais e Complem,en:LI:\r�� a respeito de.'. ,

praticamente todcis os assuntaS, Gonoluí�se 'qUe :na, Cam algumas dúvidas aind,a qUanto �os que C011

presente situação naCional, i,ndependente de rece�so seguirem' se eleger, aguardar-Se. somente a confinna-,
as detel�minaçõoo e normas. co::n fOr<;a de lei emanam' ,ç:ão do Tribunal Eleitoral que dara sua palavra final,
hoj,e Íl1><listi-utanl.en'.e \le dois Poderes da, Republ�,ca:�. levando o eforisu1o a. mUitos e os desen.ganos a outras.
.'

� � ,.' J I_ _,:' !. I'·

\
,

',- {

,� ',�

o QUE 9S ,DUrEM DIZEM

i _,'

o ESTADO,
/�\� MAlli AHTIGO DIABIO Dt SAfITA, CAT.ABIIIA

'.- .... �.� .• ,ho", "

\

").

�
I

\

\_

UFSC, Ia 'fím de eStabelecer as,
diretrizes para uma

. pesquisa
q'Ué ser:) levada a .efeito pelo Ins .

tJtu,tó de. Pesquisas E,coI1f,ôm;icas
rl�q\l'ela � Esccla, sôbre .0S �pi:ê(;os
.:1 I)fi O'êi�eros aunentícios e111; Ssu

'1 �;t�;:ina i c--:-o, aumento d� :.cl�S�
to de v; ::lá. Os resultados do ·le-
vsntamenfo Servirão /C::'1''';' f :"-

môme ro p::rra' 3. SUNAB, da
U:lT'sn:jó "orrna oue os cl.adJ>S- {orne,
c;dcs' :V�S grandes Icenh�os do
Pa is �la Fundação Getúlio .var

APOSÉNTAD(i)RIA

Foi' assiimd(,) dn,�em p�r� 'Co
V;'rT12:,l,rn" Ivo, S.' lVI"i'rR o ato ,]i>

";ocSpntac10ria 'do clf's�"""'b-�rgador
José .Rócha Ferreira Bostos, !'lo

ano'ern' que COIT)'9leta duas
;

dé-
,

Càc!él� ,de relevan:tes serviços 1}t8S
� ",dos à'Justica em Santa .Cata
,1J;a, co�, "O m�mbr v .?�� ma;s alta
'Côrtp �dQ Estádo, O çesemba'rgâ
d61C Ferreira Bas:os est8_ atual
mente Í"(> pxprr:lciO d,'l. Vice-Prc
,'klêncj.a d() Tribunal de . Justiç,a
,� há várioS an03 Q�una a n"''''«

dênCia da eâ:ma:I.�a Criminal . .Tá

ocupou a Presidên.cia' do Poder
Jndiciário noS. anoS de 1956' e

1957, á Presidên�ia 40 TribUnal

p�'gional FJeitoral e, PO!' várias
V�7!?-S. <l CorrA'!!' .-lOri? GeraI da
Jll·�t1r-�..

t"r)� ·P�('Clh�prl,....,"". ("'1,....r'..... l ('1�.

. F?tgdó· antes de ser nom_eaq.o de
, ,"Pnlbiar�ador na, càdeira clestin,a
da a .a,qvógádos. Ainda há poU"
cos dia� esteve na Ba}1ja. a cOll-
vi'tel' do Gnvermadol' IAln8ht-o
.Ir .. nrpstjç,.;n,<111do 'às s.0Ienidr.,l�3
00 ;;"aÚ.ql'r�,0ãQ dr> Fónnn "Filin,
to B",ctos". em h0!l'p,nà,g-em �
);"°lTAJ:ia dI" seu n,gj qUe CUl"0!'iu
r"\v",��!pnc:,�l ::-tP::'f'ão na. t':rap.ir.:_
·f·, ....!' pr? p p-':9,,:'·ic.;t0r.in sUn�rior l�à
,..,:,�1'� Ti':"T,'i�,.í) dps"��b8r�.,,;jf)r

, Fp:tT0i4"a. 13,8S�OS é ::Ji,mla profe!';�
cor c'=!tedrático de .Direito Penal

. r',,: F",clilo.aid'e ,T de Diteito da
ÚFSC: '"

;
L

I

t

.,. ,

o Congresso não puder concluir a sua votaçáo dentro

<ia prazo _,.. a seu _ver excessivamente ex guo - que
...-

deesjc o Presidente d« República. r
o Marechal Costa e Silvo, por sua vez, conco:da

com Q nova Carta
..
em suas linhos gerais, mas tende a

sugerir alterações 11.0 que diz respeito à segurança na

cional e àl política econômica. Fontes ligadas 00

"staff" 'do Presidente deito ass.eguronl que tudo fax
I

' "'<

c'rel' que o Marechal Costa e Silva não' concorde ai"-

da com o dispOSitivo que dá .

ao Chefe
,

.

do Executivo

REFORMA,
" A,"

,;-.' "

d / �\
<

, i:-., .n.-p<lS: f�u.tJ:lt-se, em:9ra'(lIT-
mente é:onl' P' Secretári& da Fa,
zf'rd,�\ o C{ovef:p?dor hro -Silvei!Ü
:r"c'"htp- lj,;'J tari-l", de' ob�'E;m uh1a
C-onüs�,ão � de vários rir;efeitos :'üo. ;

intE':rioVdp, l1stél-?o, �J.. _fÍl�; de ',dê,
,bater problelnas re-laclOuados a

'refonná' t:r:H;utária, Na . ocaSião
os preteii:os,én;treg�m �o O;·
ver:n�dôr Unir meniorlal' qUe f�j
elà:b,orq_dó .�PÓS, o encontro {i qpe
niaritive_ràmjon:a ,Ultin�a 'têrca:..fpr
ra ri�stà: Ca.PiÍ�" �preSeJit;allJ1Q
sug®õt�s;, 'para a aplicaçã-G, , da

. reformfi' ;;m ,Santa CátaríÍ1n-, rlo
âmbIto trlunicipa1.

,.

I .�

,po&eres para ,legislar por decl'etCls-lt:is "ad-refere�"
, I "

dum" do Congresso.
Diante de tôdas e�sas inovações que se apresen

,tom nessa fase q�e antecede o envio do projeto ao

Congresso Nadonar, 'luondO Clinda o p'ró:orio Go"êrno,

�esita entre uma fórmula ou out�a; para êste ou a�uê
le dispositivo, 'é' de '�e notar que r,es:ultou, totalmente

", '"

inútil o trabólho d.. ',.:;nvolvido por.'aquela Comissão

,Especial de J�rist�s ,d{'signoda pelo' Presidente da Re

públi�a poro' �1'Óbo.rQr Q. reformo. A responsabilidàde
de .matéria d'e tamanha envergadura por uma única

-;-', ' 'i'
I"

cabeca, a do Minis�ro Garl<is\ Medeiros da Silva, fax
j

.__r- ,j,..f'j .

corn que ago.ra surjor.\ as dúvidas quo'nto ao conteúdo
.�'; " •

. '",
1 i

;.

e�f.C!1c;::r1Í' co texio ql;le; aí\\está. E mais:·o preeioso tém-

.�:. ..
: >

�

11\

NlfSSA CA'PITAL,

OSVALDQ: MELO'

UM TRECHINHO SOMENTE, DE RUA ESTA
.P;_;D1NDO.\CALÇAlVI�NTO' .'

'. .

A ruà já de si mesma é um caso compiicado,
A placa que iá está ruz: rua ..General &,:;6rio.

.

A rua val até a Atú.a' Gariba1di, onde está atual
mente la, Imprensa Oficial dia ES,iadO' ((esta, já calç�
da..) Mas aquele trechinho, Sem ,calçada e sem ml1 pa,

ra.,eleplpedo é Uma bUl'aqueira tremenda. Cente1:;ClS
de buraCos.

'

Os, moradores daquele pedacinho eSqUecid.o da

cié; .:1le, há dOis passos do centró eStao r<.t.;lamando e
-

,

com justa razao, que a PrefeitUra mande calçar áqUe
le pedacinho de rUa completâmente esburac,,\do.
.' I

.

�

-

Tenham OS n1:oradores da General Osório ft'"ciê�)
_c�a, ,.porqUe o apelo que vai aqui dirigido ao dinâmiCO

.

P:releito A:Cácio S.· Tiago nãJO' será feito em vão,. E' ser
,viço pará um rua ou díois �10 máxi'mo. "

\
COM MAIS DE SE.SS�NTA ANOS CABELOS
b.lV'':\CU::) E RUGA;:; 'D}!;D1CAVA-SE AO.
'l'rtf'.l.E'lu0 }D,t; Uy! Vl\.i'�c-,",r\J l.ó,,t, . .c..xC ITANTES

S,EGUHOS SERiO PAGOS MOS BARCOS

.
,

Face ao aue diSpÕe o Decre
to n. 59195, de 08 'ele '�etembto
de 1966. a cobrança dos·premi0:';·'
daS ,apÓliCeS, éndôssos e co�tas
mensais emi..tid�:s pelas Socieda
des Segurrdorils qUe operam! no

mercadô. brasileiro, �rá . feita,
obrigé,ltoriamente, iátráv'� dá t�
de: banCária nadqba-l, Ii;l. partir de
'. ..

, ,

l:Je l1over.nbro de. 1966,
"

.

.. Segll.nlClP estabelct:eu a Por
tarja 11, 23, de 21.9.66, do Depar
tamento Nacional de Seguros
FriV:é>dos e Capitalização" qUj[lI-,
quer indenizàçlão pot' fôrça . de
can, rato de seguro. ,Somente pas
sa a ser devida dePois qúe o pa
gmnento do ptêmio houve�' sido
realizado pelO segu,tado, o qUe
el�ve Ser f�ito, obri�iQriámen.te,
a�.é 30 dias' contados da data da',

'"

emi,s.são da' apóliC�' ou das catas
.

neSta .fixadas ,pruja. aquêle paga-
"mento, Se· o domícHid dl) segura
do não fôr o mesmo do banco
Cobrador, o prazo previsto é' de
45 dias.

DeteI!J.11!in,a, ain3.a, a referi
il!a portaria que nenhum docu-
'�'Ílento emitido janteriormente a

1 ..;de nov�mbro de 1�66 po'de'tá
permanecer ehi,cobrança após 31
de dezembro de 1966, data ,e'n1
que terá i�iício 'a cobr�...�ajudi..

,
I

Cial daquêle.s prêmios que não
,tenhaI11! ,sido pagos,

.EstaJ mátéria d� fundJi:m;en
tal i:pl;pQr�ância pata os / meios

seguradótes brasi1.eiros, foi re<:�p;
temente tegu:lamentada pela qr
cu1ar n. ·54 do Banco Centr.al $o
.RepúbliCa. De acôrd� c�m ,ao �ir
cuIar ora comentada os' banfos
deverão ser previamente ,àuito
rizados por, aquêle órgã�, p�ra"
à\ col1,trat.açã0' l.:ia execução do
servi<;0 Com as Socieda:dies Se

guradoras, podendo, os mesmci'i�
desde já, requerer a reSpectiva
àutorizaç&o.

Val� obsel'v)ar qUe a autori-

t zação só será conceruda a.os bàn
Cos que estiverem habilitados a
rWeber reCeitas federaás, na for'
ma da Por�ar� n" 265, de 4.8.65, \
;do MinistrQ da Fazendà e 'da
CIrpulat 11: '7! 65, de 19'.8.65 d�
Ban,co .central, ,

'Soi11'ente após, portanto,' à

autoriZaç:ã'o, do Báu,có 'Central é

que os eStabelecimentos
.

bancá
rios poderão firmar convêhios
com; �s entidades seg\lracl!orá,s,
para a execuç,ão dos serviçoS de
c'obrança de prêmios e conexos'
resu1#antes de contratos de se-

gUro. ,

" ....
,

Sem dúvida nenhuma a me
"

'
,

.

dida ,a:dbtada. oelo Govêrno viSa
dar 'maior rente,bilidade às So
ciédades SeguradorJis.

"

\
O: &

(,

'i' ,J

.i>....M;_ .,,1:l).,;i'kuJ,. 10<., � lt.._
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Coluna Católica

..

COMEÇ.L;'\.. POR VIVER o
ADVENTO EM TEt1.L�.

,

')�",
'

1""'-" ;.

O S�n�!o Nata é'oa feSta· da
.

fariüÚa
cristã. Dia 24 à.nOik·teurl�se.a.farni
lia em tôr,no do presépio e ,d�

.

Arvore
de Natal. A alegria brilha nos olhos �e
todos. Os afétós .se éX,i:-13.ríd·em . .o élmol"
une a todos.'. ; .. , , .'

.

Tédio ve·tdadeí,rb cristão' prepar-k-st"
para esta festa. Não deve, Ser sil1ipl�s' re
cordaç.ão de., mn passado, .1ongíqUÓ, h1<lS,'
realidade pl'esente:. :p?;ra' es.a pt:ei:h.i;·a�

,

,,' ção apresentamos as .su;ge:H.0�: a, s�g�lr ..
SL'í'o qUatro '�qu�nàs' preparações

•

•

,I ':,

... - ....-
. " ........:.:;:::

'O

para serem r�ad:ag sábado, à noite, an �.
tes de �ada dO:r:ningo d!o advento, antes l
da preparação da missa do dia seguin-I (J)

te. ' f!
'São vigílias famiííares. Ajuclarão a

.àprofwldar a união da família e o espi-
rito religioso.

.

_

A família. se reune na saJ.a, estan
do sôbre a mesa, onde será construído
o presépio; acoroa do advento, com 'IS

quatro velas apagadas. DUrante a. vigt
lia' de cada sábado, poderá se.r: entoado
um cântíco de Natal. (Ver a fls. 29 'ins- .

t:i'llções sôbre a guir\-'lnda do Advento)
ORAÇAO: (O pai ou outra pessoa) ;

.'0 JesUs. que disseste: Onde estive \)
ren1J dois ou mais reunidos em'meu no

me, eU estarei no meio dêles � ak',_

ço.a eS.:a família, que se' quer prepara.
Cristâ,'nente para a festa do 6ANTO NA
TAL.

A Ti elevamos nossa alll� \ 'ó DeU"
"

"

Mostra-nos Senhor os teus caminhos
e ensina-nos. aS tuas veredas'. (Salmo
24 - 4).

.

�i tUfa..: .

Isaías __::._ 9, verso 2 e 6-7.
Depois da leitura acende-se a primeira
vela. j

EXPLICAÇ�O: (A ser. feita pelo
Jpai ou outra-pessoa), ,

Acendeu-se a. primeira veâa, A luz
começa a brilhar. Luz ,da esperança.
Jesus dissr: "EU sou a luz do ID'\>londo·· ..
A ruz qUe Isaías pr�viU é Jesus, aquele
'menino nascido para .a nossa sa-lvação.

.

Para' receber esta luz preparemo-nos du
, rante o Advento. Advento signif;"a V1U
..iã. ,Jesus já veio, j� naSCeU. IVi..:a!ij na
noite ,de Natal Ele_qUer vir a nós peh,
graça e na comunhao, Devemos I1{x] pre
parar. Durante muLos m.ilhares de' a
nos ,os homens esperaré).n"l. que J�SU3
nasceSse. Também nóS, deveI�os súspi-'
rar. por Jesus, pedlr q�e �,v�IÍha, PQ:r ••-------.==-------- =

q,ue sem Ele nada. po9,eInOS fazer. Por
isqü, . durante esta,. semaria queremo!,
lembrar_nos muítas vezes) ql!e te,moS ne

,c�sidade de Jesus, de suá graça,' de sua'
misericordia e. de seU amQr.

'

CAlfrO DE N"'�AL-(fls. 25).
, �oa: durai1te Il- semana C'on1�Ga

rã9 0.8 primeiros 'preparativos pâra: o.

presépio..
'

•••

7 • ••

. DIRETAMENTE�

DA ARGENTINA l
,

.

�

r
•

PARA O

BRASIL

"

'. �',

Radar
, , na Sociedade

� .

,

. HOMENAGENS �speci�s,rãis �
nb,o,)'ls: Celina De v:}ceruzi, Ivone D'A

_'" POR ;qc1amaçãü forain e�olhidos vil�,' A�i'Ja Grlll�) 'llaria �tzias, Zilda

QS, primeiros ,penteados: 10' . .lugar .Silveira,:: C1eia.i Brito; ·Renato Souza, As'

Penteado de ,E'naide, do Salão 'IT", cQm, . trid c;Alaço, GenY Pau1ous; Lidia' Mund
.

:ij.egiria· Lúciq_' Carneiro; 20. de .oUdia _

, .,

Tereza. Raffiq_llio, Mar\1:001ivi� MeYer,
Sa(ãô; ')�aAverd�:�, com Mar.ia .;dià. Gloria .'. Mari<l�, Helenâ',.GoQ1es\ ',Djanir Uoin Viei
L4ber.�tQ;. pen�eado de RoSelY 7 Saláo' �. ré!:, �ari.l' He�;; (W��ini e Sra;S: Dl,
:3 .'. paí:�t�, CQtl{\ 14ar1ene Oliveira; peri.... ,Acácio Sanô,4gó é'�L��. aurlÇo�
;teadQ de' Conceição - Salão p��, cüm .

... .

'. .

w:�itráut, e penooado de Máriazirtha, do =-:g-,,'.â:1: .c�· �� d',
Tr�s � .JolY 'COlll Vera Ro�r:eso' -",' f, 1 , <'. • •.

'

"

<
_ ,PONA 'NeY,de � �foi 'noroonagé

ada wla::.M;éi!�.rDidade 'CarmeJa: Dutrà",.J
!l� ,flôres..pa Sepho� .. Veja.. Nobrega.
iéçebeu . 4ê:�!Qioria '$entr�� -. çxafc_i,ai
gán4Cl,�' Um . qt),ad�<)-pil1tura. ; (PatUl'�
,rOO$), I' ,',' '

..

>" ,).

(
L�-K ':"�"." ;>Z ... "â�"=

'!
.

\

.t::�· '�'i .� ':'!""_
, ' FÓRAM' pat.Foneses. 40 Desfile' .da

Sul Fàbrll .; Senhorf. �atgot Ganzo A
.'.

. ',':,;',:. ,'", "" . X �. �'i '.
�

.

--����--���----------�--�--��--�-- �.��-------------

LAZARO BAaTOLOMÉU

i!. O MUNDO feminino florianopollta
o,: assistiu e aplaudiu 0., 'COQU1TEL

.

ATRAçõES", noS salões do Lira T.

(quarta-feíra) que estava completa
mente lotado, numa elegante reurijão
fllantropica, cuja Patronesse foi a Se-",
Mora NEYDE COSTA, qUe in�iou ,;�

queta comentada prümoçã.o. jazendo um

a�'c1ecLTJlen,Ü a l,Ôdléls as pessoas. que
colaQq.ra:r,-am com aquele acontecimento
de caridade,

=x

raújo e Senhora Vilma,r -Henríque, Bec
ker . Homenagem, ·as . Sen�; FloriS:
bela Campos, Lila Corrêa.

.

)�lb��.• �,' r .�� ...�.f,.
,..'

�� .• ·14 �.-

.

NO jntet��d�� d�Ues. �ordã�\ e�
Rui �eves,: cantaram tnelodtias' suces- ,)<J

.s.s,

sos,

.. '.

CO�VrrE DE MIS�A,�É' 7.°, D�A �

'_ ,

A"
'- "

,

Bertinus Jalln!ng e família convi�:ar11 parentes e
�"

im
:' - VEIO o·DESFI·LE dê Mod.as da 'Bt!,1

pes::.cos de soas l'\:.'laçoE:\S par.a a missa" de 7. dIa eni fi \ . Faprll org�idb �lo coluni�.: Yara

"l11en�óra .:le sua f�Áha Eru��, qoe �rá';',celebrada' na' IJ
.

fDNRtGOIIa.1t. 00111•.
"

�,
.

&'
'.1.:; ." .": .;:' • .

".'
' Gua1be;lü, chama' o primeiro mane,.

IgreJa de NO'ssa Sen,hora de Fãtlnla nb:ilia'26 de No- ,�CMIJj 1

.....•',.,

f-.J ,q�:, �ia .da Glór,ia"seguindo o,des .

vembro de 1966 . àS too Jit,tã$ ';;0, :' ";
•

.. "" .".,,, ""'" c'D ' .

rif filé ém �gonalt, Ma' Luzia; Vet. Ro-:

;,'
:'

".', "_ �': ;{... ,,' .

��-

. ' t.J" �����:��:��
.');. FES1'IY,IllA.DES.·. D.,E:?SAR,.Ã.�.. '.·.•..�.t.:.:�.;.t.ATARINA.j' ..VIRG.�EM. �

....
' ÓCULOS

.

le/Apresentaram mata-yilhoSas rrfal�
,
_. .'..

..

.

. �orn ii eti_queta Rhc;dianil. Nq apot�ose
MARllH, fAI,HüEiRAJ1, ·3·AROUIDIOCESE· E DO�

" ,r ABERTA AS QUJNTAS-FEIRAS,.AT�, 21;00' �O�AS O smanequins deram Um 'show' Oe des-

'E'S"
. '.' ;.,. .,'" .'.. ,

'
.

.
'" .' ••. �... r.' ." -' ., ·,ft\'...ê;·Filri"''llbl'he''iialSul''FilZlJttl/o·s;i'. Adão

': .

tADD� : ,<O;, i;.� guardandO' cada: llma.o :l,uga,r-,qae ihe" .• ; fiiliW.T14'''''·_....olllll·�,..' "�'III'WIIiIll.·IiIII·>I!_�:_1à:�·1IIi4líi!i"""WiI1:IIIÍI'··IIIi!·_'.·"iii!'·�'''�·'''�·"IIII'.�II'__ hl�:S, eh.tregou,'às mQças. qUe partJlrpa-
.

EDITAL '�E:r cô.N'·;S�l:ç�(r/;i, .,' J�1,' ,réSerV�"'? ': .,c.O'm�ii� ...�O' préStito. .,'.;/ :,'" ram. do desfile, bonitos brindes; cónjun.

•

'{;,. _, �'." l_ -'". .•.. Caaa ,Assoc1.élçao deverá '.ápresentar-se ,

,_.....- .....-_�_......;.__........... ...I.o.ó;. .'."', ,. " ."
,

.
/

"

�J.' az·emos·N.l�ei',qlJ.� .. ,d� açorFl'0 ;<:'1''.1. com 'os res�tivos 'e.stáPdartes -�,«listí ,toS de' �lha:$. Vô1'.ia'rei, a c,01uel1,tar
'

o

�.pr,�xe estabele�lcla e;p P1;edad?dQ$� 1\- ,tiyos.'" ( ..
'

. ,_�. '" .

n
.'

I
.. " �;

< :j
/

desfile dii�S1!iJ. F;:iPd1. ',' "

e�s.'!Celebr�r�s,e-a nO,�?- .•2?'dO �o:r��te, '·"<O.prédlo,oJ:>edecerá'�aü �gumte·;'iti- LIRA rEMIS CLUBE
1

ferIado estadual .p.or. ,·0eqreto, leI, de' 12 n.�_';[,":0" C�Tlt .,.'.' , .'

P"""ç" l'5" .

d·
'" ." .' "

. �·CU'�. V<"' ü...:nara a ·.P" a- .

.

a ''''0-
de Ju!h0 e 1938'; � .fê�tfv,+�ade.:'dé';�:- IneCar I>.eio -1�do do P lá ,.

o d <G' A

�

•

t:I ""atarirJà,.�ITge!1i e,)Vl<tr�t,·"P4.'drb7i�.: R�s: ;doS Ilhéús �is�� '; �i�=� t·
PIA 27111 ..;_ Domingo -, às 18 horas i

ra da· ArquIdlOce�e:..e do. Estado, :Jl�Io, E 'ir' ''O�M� p'.
' ,

G' t,�l: V""·.·· 1"
FESTIVAL DA JUVENTUDE NO CLUBE DA (:üLINA'

mO'do que segue' '. '.� .'. ;:' 1 .• '. "
. lll�, .I.�, ra,ça� e u.u.Ü ..argas, pe o .' Sbow' �oíri:;;N�íde Mada' cantando os. @tiillos"sucessos do

! '1',' �O h' I. '
..

' M'I:<:!,cA .·FES·'�Tc\ lado 'd.Q..
I,4r de S., Vicente.; Rti.a. Viscon- f: Ca··rl1�v'ai 'dê 1967. .,1 '.'

•

'

...
'

'.�, .) :' :';� .

. _ as·-,-, . oras ._...,... "A..!.·vi'.. d dO' D-. Pra·,
"

.-'

.._ . l' b' d' S: :Ex.. R":,· e eUro c.I..dQ, . çá, PEll"elra OH \l'eir.� Mesas na Secretaria do Clube ....:.. Traje esporte
; ..
ce

..
e X a a p�r u';! ...

· G,la
. �evm�.:.. m, RUa, AJ:'CipresteS I?aivç. ':.:.:.:.. CatedralJ:

.

..

i '

"

. .

Dom AfQl1s0 l'üenNes, .A.rceb.�spo Coad- A _ d 'Pál' r� " d" �. i 1

.'

t 'Admi·· d
.

'A" t6b:' ". ' A.o:í 8ar� o. 10 se, ao-carrega

0'511
DIA 3l-11'-,DQrningo .:._ às I8( horas

JU ar ,e ms�ra , r:p:. " ,})OS � -:- Ao ,pelas meritlssimas Autoridades e.s ecia1' FESTIVAL DA
c JTJVEN:r'UIIE NO CL1$E' DK .COLINA:,

Evan�elho fa�ara. dó t:tOfid ar�UIE!l>ls:O- mente convidadas.
' p
\!

"
'

paI, SUa ,t;xC.Ia .. Revrna. Doo, JoaqWUl '
,

.

,. , ,(
SHOW SURRR��A .

"

�/
.

,

D·
.

'S d 011
.

"

A_: 'b" " ,1\"..:r- '.
Pal1"a a sOlene prOClssao con'V1dam- i','

. ommgo. e· veU"� ..�ce·l,SpO :'v.u::tto d f'
" -, ,

. <.;.

pqlitano. ." � S�!O os ÜS �elS e � pOpUl�Ç�o em ,gera!.,; ; Conjuntg :�ae NELSOI'if
. ."",

'\. 2 _ tLs 16 ho].:'as-PROCISSAO . S� do f:ostwr:e• aliás, multo louvavel em, '
... raje �spO'r_t3 - �vIeó-d n,;l, seçl'etana do Clube .�

a' g d Santa C
'

"
.

com pledoS.O, enfeItarem e ornamentarem,'� '<'.: .. .J' " . ,

". • ".:

qu��' e� eon :la a�àna. para �
d

' .

os fiéis, ai? ruas e fachadas das casas em I'" -_:;._-_
."" .

"

des �canu�;"voe: tóls.,
.

ads as Óntt. a� circunstâIl<:ias semelhantes, o meSmo se
.. " .::

"
.

e \ISS 1 IÇü�S ",a Icas esta
.

��ita. pede e espera por ocaSião da rOCissão" _ ,. "'0Jlleam" netla delverao .�onmtafr parte, deSIgna-de. s.anta .Catar).na, g.loriü� p
•.

�droeira �.' nOS'so equlpamenl.

d'
en e pe a segUI e orma e nesta or

da. A.'rq.uidloeesé· e da EStadü.'.:· t . " ,

em�rui procesSiOnlalj G,ruP,o de anji- l':l'0T,A: De�jándo a'Ar�uidiocese<��; e ferramentas .

d�06����é��u;��h��,c�e�SUSgr�g'�i�� ��t6 'b�d����u:ov�!Aç�� I:� o'bedecem
às

dM polgando o Brasil e, aproveitando. o .. .".' .

, "ta,
.. ' 0-es/ aarianas Feminirias, ASs0ciaçãó de San 'Cf1I�8Q

.

.

gmnde. c.o,nc.urso de fie,'i.s e .a

..

pre,sençá -.,' espe ......' � ',.M,< .. '....
'

..ta Zita, AsStJciação de Santa Terezinha ,
'

D" dé:S ll1enÜs,Sllnas Autoridades, sera a ..
,

"

'

I

amaS de Caridt.1de, Apostolad.os da 0-. V 1"1 'A'agenraÇão, Ordem l'erceira E'erninina, AçãO' prociSsão encerrada c�m o s?lel1� casto,;' 'O "SVY
.

C 1 do TE DEUM em açao de gracaf' a ..
.ató ica, Abrigo de Menores, Colégio DeUs pelos tantos l:>énefícÍt>s rec�bidos. ,.'

Catarínense Congregaçõe.s' Marianas, Lr FIOrianópoli$, f6i d'e �vembiº," de � ,.

�:f:ta��r�r��o�����:sa, :l���s7�! ,

novembro de 1966, .... . : �f\::; -:

�
\

e

p0z,i.� da s�prà !neucioriada nora, éltintos" êt� �tànà�Il!���1J1�:; ,

.

revendedor autorizado VO,!!'"
'" '.1

.

a f 'd A d d
" "" L.. �.,'t�

I'
'.

C. RAMOS S,A. CO'mercio e Agenclass re eri as sSOciaéões e enti a eS se da Luz MaCuCO - �>J'.""d. 'il'
.. ',.·,rà,. �'f'an- "

•
. �, .

' , ,Jl!ij � ,

" >1-l RUa CeI. Pedro Demoro, 1466 - Es.reito'
reunlrã" dentro e no· adro da Catedral dade do SSmo. Sacràmen , �''i f .'

. ta40 _

\
. ' •.

,,)>7

,. 'O 'COQU1TtL de Atraçõêã . teve

Como a .prirneira at:raç�o da tarde, O' ,10.
. Festival de! Penteados de F'porls -'- org'!1
nízaéo PQr êste Colunista, sel1JeLo -a Pa
tronesse a Senhora Branca Freitas -

Presidente da Liga de' Aesístêncía do �

ROtarY Clube de Fpolís,
.

YAJ1,A Gualberto, iniciá ,a leitura
de apresen.ação do desfile. de pentea
dos - Maria da Glória - penteado de

,

Oliva -Balão 'Va.verde", ; Regina Ma- '.
ri� _, .de Emico - Salão "IT'; Si1vi'a
Maria ""7' 'de santas, Saláo '.'IT"; Marre

ne, de, RO'seIY, Salão '3 Garôtas"; Wal

traut, 'de Conceição, Salão 'Pink"; Mari
azinha � de :Evani.lde, �a.lão· IIT'; Ma

rlà Angela, de; NqerÍ,\�, ,Jnstiiuto
'

Três

JQJl'Y; lviar.i.á 7- de Pedro ._,. Salão '11;'
Vera :....-. ,de Mariazinha .._ Tres .-.:.., JQly;

.' Rosem�u'y ,:' de ,E1za 'ITl ; Eegina LUjoCi'a, '

Enaide .� ]T' t:l 'RQ:&!, 'NLaria - Selma,.,
Sa�lão",sdlnao·.. :('

,\ ,..
"

.

.1

'o.

\ '

Ser'vitos·
,

�.
•

EM seguida,loi apteSentadf> umbo
-níto ,'show' .'cM .gi.ná::;tica, riitimica, com

qumie' rriüÇas �i5tâS, Orie'n;tadas
pelas professoras: Mafaldada Sprigg
mann, E1za'Bohatchuh e' birce Andreaz
za. Munas dô'Curso da 'EscolaJ de Edl.i\.:a
çao Fí=.-fa, .,�3. 'SEC, dirigida pelaProfes
-sora ,Ce1I1ta Moritz.

-:- �.. X �;' X
-

<, !;.)"'Io"'"
CONTINUANDO com as atracões

daquela E;legante e 'movi�entàda f�,ia
"fílánvrópíca, 'o cronista Celso Pamplona
·ápresentou o "show revista"--:0il? Pop
Ar+'. .Marita Baíbí, dirigiu e partícípou
o '''shaw', qUe contO'u jovens da socieda

.

de local. Nos principais ,papeis: Sônia
Oliveira. e' Si1v;a, '. V�a,-.Preve., Valeria
Brasil Machado Rocio Ij3.rre.to, Elizabe
de' Oliveira e Sih1aí Yal�e( D'Aquino,
lvoriete ouríqli.,��;. -Celsó Lino,' 'Einani '

AVlla, Jr.. e o.�i�r Pe.r:�i�a FiU;J.O. :A:coin
p.=m.hamento da :. Orqu.estta 9:0 cQl'U-be, '�
rigiid.ia:por Nél;Qgrà'

'
.

.

(

, .I� ,

. 1\' .' :'}UiPR��U,. 4' di� gera�
9a Sul Fa:bldJ.;i(O)",\C&SaI,Dt" RObertõ ScllF'
ínfãt.. "

'

..�, :�� �J_!��,�.'!
',� !,:

; .'

"
,

.
,�

""

:,

'Cruzeiro\dô Sul'S.A ;';i

\'

20,45
l
I.

I
I
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í'

{,

,� I,

" '" .

P��.� CURliIBA"'< :.; S�O'!:P�ULO 't ;�iO DÊ �JAMÉmO
DIAB,IAMENluE AS 8�3'O (HOJlAS .

'

..� ti X' � �: I.'

.

" ;�l d ; i ij (�
� • , . j

,

!!.3

20,45

I

'1.':') ��
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�,;;'?' '.�.�" ':'�'
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Sábado 2 Espelá(:ulos - MATINEE As i6 RS. Noite
; f'; 1 �I

DqM!NGO 3 Espelaculo - MATINEÉ AS BS. 15,00 BS. Vesperal As 1�,3� NO�1:t:,

Armado noLargo 13 ce Maio ao lado d<o õl]NER
HOJE. As 20,45 .. RstJ:éial- 'HOJE, As 20;45

. ,

DESTACANDO-SE

o G'i!d�ô lEito
,
,.

DA. MORTE )

Aslros e Estrelas
.

.,

De Tôdas As
\,1

P-arles Do ,MUNDO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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lL( go após a regita de' do

mingo, i'e:;.�i3ótda sob uma

m".rhã chuv,'sa maa que não

se-v li para eS.""3 -ecer o

âlr� 10 dcs tcce.i,,:;:p's, o pre
síc.,.. lte c''J _/&c1m.e!o, Celso

,Ra:.. os a'.ilbl;l, i,l1()stf::va':3� eu

fóiit'o) semíc bl!<�ií'H'te eum

prit, en�ndo peles assecíados
e i,l .upatiz"'!J,�eJ dó) clube da
Rita M ri',". A todv:s o pre./
side lte atemlia c'm1 "11m SOl'·

ris" aberto: eX�N',ci'izando
sua grande alegria peln feio
to 60 seu e.ime, c.mseguín
do e b -ea ..�,.,:; .18',;) barrtga
vel't./3, antes J1T�CoJ:1�l,U d�j rea
Iiz: ,,:lo dO I -�'C() de dois

,
seüA, o seg.....do \.18 progra·
ma c que _vi �l'a.ij;lf.e...ido pa
ra ll. manh'ã u-â úrt4n.i terça
feira, no me;mo liJcal. La
me,1�ava o {I.es�ctelÚe e dê
ma,i� memLl'és ili:, "l.lretorià
'ria 'l�l1e'iiia o ocu:'Ji'ido no

pá�e� de dois _com t�I"l)nei-
1'0, :U�"1à1) o bm'co, a três
me

.

os do 'ú ,ll:,t,:r,unto de

chc0 líia, 1111' " v,� et�';U.hr..
me ., e cd,!. G >!_'lh€J� n que

11itSSassem
à f Lntê.

o 1'1l1:.tTINELLI

o M"rr1c-U 'c",t;:;rà tran
qu;"" OODlL, �ram!c a seg�n'
�h " locae:ão como Lea. "Lu
ta;.� .3 nuitu e ,.c1zedit:1ill.OS
ç_:::, • �(j

•

, - iti 'f.'ti,àelina te

��==�=-�-=--------.--�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•

II aç" S S,pr
Sâbado e domírigo prôxi- colocado qúe é o Barroso,

mos tera andamento. o Cam- que estão com 19 e 20, pon

peonato Estadual ,de Fute- "tos perdidos respectivamen
bol, no grupo "Dorny An�u- te, Marcílío Dias e Olímpico,
nes", devendo serem efetua ambos com 26 pontos' perdi
dos nove encontros, todos dos terão, que lutar muito

constantes da rodada mime- 'para alcançar uma das va-

ro quatorze do returno. gas, de vez que a ..xm ponto
Quer dizer que após' os atrás estão Ferrovíárío, Atlé '

jogos, em referência mais':' 'tÍco Operârto e Palmeiras .e

cinco rodadas serão realiza- 'mais atrás Hercílin, Interna
das para dar por encerrada- cional, Caxias e Amér,icá.
a disputa, quando então se- Guaraní, de Lages; Guarani

rão designados I)S seis, Clu- qe Blumenau, Prõsperá, l Fi
bes colocados para com ou- gueirense, Avaí; Imbituba e

tros dois do grupo "l{udi, No União já podem considerar

dari" decidir, em turno e se fora da dIsputa �a etapa
returno, a fase finaldo eam

peonàto,
O'Metropol, com 16 pontos

perdidos, já está, classifica

do, de. ve� que '" diterênça
que 6 separa 'dos sextos co

locados que' são' Mercmo
Luz e Internacional é de .14
pontos. Classífícados.

.

tam
bém estão o více-ríder que é
o Coraerciárío e, o terceiro

I

onto
, ,

�to d
"Ilha ficado satisfeita com a

segunda colocação no côm

puto geral da' prova. Não
iremos parar e os treínamen

tCIS serão ainda mais inten

sos, disseram-nos alguns
mentores- do clube rubro ne

g1.O.

REGATA ITAJAI

Os que nos informaram,
no próximo dia 11 de dezem
bro a cidade de Itajaí será
palco de sensacional com
yetição remístíca promovi
dI), pela Capitania d.,ps Por

tos, local, com a jÕprovação
da Federação Aquática de

S�\l1ta Catarina. Destina·se a

mesma l:l voita a; incutir.nQ§-)
itajaienses o gôsto pela· prá·
tica do esporte que já deu
ao mullicípió portuário na�
da menos de quatro títulos
máximos do Est."u!o através
da C. N. Almirante Barroso

;:;
.. C. N, Ma1,'cílio Dia, os quais
',pós' as retumb�ntes con

:nistas sumirltm do esporte
)luà reaparecerem em ou-'

tro: o footboll; sem, todavia
al\,el'ar a denominação - fi
naUd!.'.de para .t' qual foi
fundada. Serão efetuados
duas provªs: '!4, com" E1,
�{(lJis sem"; deve11do' delas

"""':1riidpar Riaehuelo, Aldo

'U:!:, Martinelli c possivel
,lcnte América, Atlântico e

=-=---�-_.�.- ....-.-._ .... _.;,;--_._.�._._-- ----,�- --

Escreveu: L. S.

NA TRINDADE
G �)�entissil.1o ) �e_ acha

o pj:''1u:;:ar �I! �li() ."lelra, téc
nic) do Sií.o José 1[1'. C. dos
Cine'" ,de nossa ü1pital, por
ter, (lQl1):!ngo Últil,lHl 'a, ta,rde
seu time derrótfldl}. dspe,tacu
larI ,,)�té I} valQr(}so cohjl.l.n
to d..., Indep€ J'� "1�e;, Ii'. c.
iIo g�am�do do. P;l.ula R&:tI!os
F. C. 11<10 Trinhde pelo pIa·
carde de 2 a O.

o EncOntro a túdus' ngr.a
dou, devido GS ':lhéí� <t�re·
sen �::. J.'aiiJ um ótbnG,,: e§i;ie�á-

'

culo f�t�boJiístifto,., .!l]'fu,ciPàl
mente ps"r2'P�z�<s dI} São Jo

se]? C. quê rOJ:íu'urD d,e a

côrjo ã pepita, ('iemos";ran
do et�taTem

.r

em excelentes
con1' tÕ� téC"1ic9.� e fí§icas.

Os terit..,s 101'I>m :<'ssinala
dos '01' Estevo e Sam (pe-
nal�iJ: I

,F )rmQ1i. ass1m (l onze dos

CinC$ de NSliil[)!t Capital:
Joã,.', 1;'�C:1\. É rnMdo -, �aul
e P'é ,l' - � NS!ibt1lrJ' '�!Pedri
nha· p"tl>' - lehno -

,[

JuaTl�� e 'Zil!�mlel'. '�
N� pr�!i. �\r, QS atJéhs

6er,'.bt 1áfÍos ':I:) t'lae�en.den
te r f-:. ve"lCe�'à�n' p:il' 1 ten

to a lI'.

'!., ,

'}C >;' '�ii,�"I1:tnOO
'; tt..JCQN'rAS

F.
(1. Ü'l $nrJ4) t' ij,iwões, $erá
palco sáhac!'o ,;;' tu,;'de, de u�
ma pal'tida tle ,I' ,f.GiliOi, ,reu-,

I

l.1iJ.1do as equipes de Cal"a-
,dos e solteiros em disputa
de um engradado de Cerve

ja. Seg'undo comentários a·

través de desportistas daqu�
?
la repartição est:ldnaI, os a·

tleLas casados es�ão e,m .gran
de foi'ma e tudo farão Pltra
oonsegufr o (dunfo," o que�
L�I'á' difícil,.· urna vez' qu,e' os
s3lteiro� também se acham
em excelente forma física e

ti\cnica.

As duas equipes álinha
rão assim: casados: Norton'
- Ferreira - Walter "7:Cor
'deiro � e Jorge - Au"to 'e tor
rado - Marques -- 'BelnÍon-

, te ,.:.... R<therto 6 :Hilárió. '

Na reserva os c&.sados es,

t�l'ão: Man'éca - Oscar -.
E1rito.- Edvaldo -;- e Baião.
Solteiros: Manfl'tplo - La

ércio -: Edio - E�lson - e

moi - Túii� - e Vadico -

Adilson - Miroski - Joel
e Cláudio.
Na l'lfserva estar�

Roberto.

Paulo

Cachoeira, aquêle de BIn
. menau e os dois último de

Joínvílle,'
.

EM BLUMENAlJ
VILLE

E JOIN·

gremíação alvírruhra, dizen

do mais já, ter lançado o no

me do ex-remador Sady Cai

res Berber para sucedê-lo,
não se sabendo, porém, se

o consagrado "rower", que

foí considerado um dos

mais completos astros da

canoagem barriga-verde de

todos os 'tempos, aceitará a

indicação dO seu nome. Al

dolfo Cordeiro, outro "às"

do remo barriga-verde acei

tou a Indicação do seu no"

me para, a diretoria do clu

be, na qualidade d� Diretor

de Regatas. Em vista disso,
é prová.vel o retôl'fJú de Ha

miltop Cordeiro ao A�do Luz.

•

- ------------��---

CiGlisla Calarinense
farã prova de resis-.
íêacía em Isíamhul
JoinvilIe - Depois de rea

lizar uma demonstração de

arrô]o, bravura e ·sobretudo

resistência física, permane
eendo 168 horas sôbre sua

bicicleta, em prova realiza
da na semana passada na

Praça da Bandeira o peda
lista José Natal Teixeira,
mais conhecido por Teixei

rínha, víajou para o Rio de

Janeiro, 'onde irá' repousar
por alguns dias e preparar
se para viajar ao exterinr a

fim, de realizar uma prova
de 'resistência' sêbre bicicle

ta, de caráter mundial; na

cidade de Istambul, Texeiri-
/ '"

nha estaná 'representando na

oportunidade, ' a Confedera
ção . Brasileira de Desportos,
entidade -que custará as sua

�tle�a�: "

,

Perdeu-se uma abotoadu

.ra de ouro Por se tratar
de jóia de estimação, pede
se a quem encontra-Ia fazer

a entrega nesta redação,
·[ue será recompensado com
Cr$ 5.000,

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

Vende-se

Um' fogã'o econômico em

perfeitas condições de fun
cionamento. A tratar na' Rua
Padre Roma n.o ,59, nesta
Capital,. 27-11.

,-----------_._-.--_,...�--, .._---

Por doping pretende-se
significar a adlpinistração de

um excitante.e um concorren

te antes de' uma prova des,...
portiva. A prática ,,desonesta,
Que consiste em aumentar

passageiramente (} rendL."llcn

to de um concorrente. por
melo de excitante�> era lar

gamente praticad't. sobretu

do, nas corridas de.'cavalos.

Graças a, çontrôles ,l'igorosp!'.
e às gTaves sançõt'� tomadas

contra os re;;ponsâvei,,: con
seguiU:.se chega.r mais' ou

nlenos a faz�r ('e!,sar êsses
abusos. T,odavia, s� I) do

ping quase desapÍlreceu dos
c uhpos de .corria, êle infil

tea-se atualinente cada vez,
, mais m;s outt:os desportos.
Os ,desportistas f'm particu-

1
lar - e ,1;ôda � gf'nte o sa

ber' --- tomam mwtos esti

inulantes.A impo':'Uncia dos

prermos pecuni:lI�ios faz
C1()m que sOb:retu(!o os pros
shmais 'tomem onase todos.

',- r '

ê:tes as' drogas em. certos

m�rílentos, decisÍ\lls. O, abu-'
'so é p'articularmentl' flagran
te nos'corredore�.

Mas os ciélistas não são
os únícos em C'3.u�a; ,tam
bém em outros �sl_Jortes pa
r0ce pratica'r.se cada

\
vez

mais o doping e não ser a

v,enas apanágio dosprofissio
nais. A preguiça no que se.

r0fere ,aós, treinos, a' am�i- '

'ção desportiva,·o engôdo do
lucro e o culto excess�vo qUe
atualmente se pre"ta às fa

çanhas desportivas parecem
ser a8 principfis ra'zões des-

'ta. alarmante defMmação do

esporte. ,Utilizám-se geral
mente como estimulantes

(por ordem alfabética), o

álcool, o arsênio, a qafeína,
à coca, a' coca�a e seus de

rIvàdos, a COl'aniina. (1 éter,
a petiruna,' a estricnina e

principalmente 3!;' diversas
aminas 'estimulantes. E' con
veniente assinalar, além ,dis-

t so, o emprêgo m.uito espa
'lhado de, sedativos c de tran

quilizantes entre os atirado
res. Estes medicamentos são

adrninistrad9s por.via bu-
,

c9.l O1(parentéi}ba. muitas
vêzes por intermli(ii� de obs
euros ,praticantes de trata
mentos e sem qu", os pró
;pri�s espo:rtist�s:, sejaUl Ui,

J
formados de um:}, ((Irma exa

ta. Em Ill61, uma' rusga de

policia, 'efetuada de surprê
sa no velódromo de Oerli

kon, 'péimitiu confIscar im

portantes quantü1,ades ,de

medicamen.tos altamente ati

vos, SQb a forma de com

primidos e ampvlas, assim
como seringas 'e agulhas pa

ra injeções.
,

O modo de ação desejada
ios medicamentos - utili

zados admitindo que esta a·

,�ão existe efetivamente
�ão :está ainda esclarecido.

Não há dúvida qUe se telJI
acorrido frequentemen�e a

drogas inadequad,as e mui

.as vêzes, segundo parece,
a melho�ia dos resultados é

';Im efeito da sugl'stão; o

medicamento atua então co

mo um placebo. Hatting (Ius
muto, de Higiene (lo Polyte
chnicum de Zurique) estu·

dou o efeito da anfetamina

3ô'!ne o rendimento dos ra

tos. Verificou qu� estes não

aumentavam senão quando
faltava uma motivação exte-

,

rerior. Nos outros casos, a

contece até a anfetamina fa

zer bahar o tendimento

«comunicação pessoal).
Pelo contrário, não há

quàlquer ldúvida ��cêrca do

efeíto� prejuàicial do doping.
ComQ as reações normais .de

fadiga estão abolidas, o org'a
n��mó corre o risco de ser

submetido· de uma forma

perigosa a um esfôrço, ex-
\

· cessivo, e a absflJ:-ção regu
lai' de esti.mulanw5 pode 0-

• riginar a habitmH;;:io, e a to

xicomania. Tem·se a prova
disso no grande número de

· desfalecimentos gr.tves e de
'mortes d� corredoi'es cielis·
tas sobrevindas nOl:! últimos

·

anos, sob a JnflUf,fiCia "de a-
'\ :.!.

mina,s excitantes c de outros

es�imulantes.
'

Finalmente, o jJtóPl'Ío es

porte condena evidentemen-

te esta utilização uos esti

mulantes mcompa tivel com

a lealdade e a honestidade

desportiva. Para combater

eficazmente o dOlling é ne-
,J

ce$ário poder 'Qlowr; de,
forma .segura e irlefu,tfivel,
a presença de sub�tâncias in

tertidas no orgam'lmo. No

_, jCOnit. ,n� 70 �agina)..J

I

, \

}�lVi! SANTO AMARü DA

IMPERATRIZ
O valoroso �Cr1Í'!.f'iro F. C.

I
da Ap,Tonômica; partirá 110

(:ia 27 do corrente às 12,30
horas a localidade de Santo
Amaro da Imperatriz, onde
dará compate ao forte onze

d6 Independente F, C. local,
num prélio que promete' a
gradar em "cheio os esportis
tas locais.

.

Haverá preliri;Imar, I enÍTe
os times supientes. dos mes

\

"mos,

-'
De acõrdo com,o Calenda-

rio
.

da FASC para ri tempo
orada 66-67, duas regatas es

tão estabelecidas para o iní

cio do próximo ano, desti

nadas ambas a melhor in

crementar o esporte náuti

co em Santa Cat�rina. A pri
meira está marcada para o

dia' 22 de janeiro em BIu

menau e a segunda para o

dia 26, de fevereiro, ,em Join·

ville, devendo às me ,mas

concorrer os irês clubes de

remo da Cl:lpitaJ, além ,dos
locais.

REGATA INTERNACIONAL
DO MARTINELLI

Marcada para (I mês de

dezembro em"dk.t a ser estu-,
dado, a III Regata In1.j�rna·

cion�l d� Santa Cat�lriha,
promovida de!3,ta feita pelo,
Clube Náutico Frandsc9
MartineUi com a supervisão
e financiamento da Prefeitu

ta M��ici:pal' de Florianópo
lis, ,d�verá ser tran�f{Jrlda
para outra !Jportlmidade por
motivo de. fôrça maior, con
,forme nos :declarou seu

presidente, esp )'rtista Ranul

fo Neves, que v'ili "éxpedir
nO'�a oficial" _à hnprensa

\
es-'

crita e, falada., ._"

I .,

'

RIACHUEI,O NA INTERNA-
•
ClONAI, DE POR'IO fiLE·

'GRE

A reportagenl, em contac·
to com o, presidente do bi

campeão 'do ):sta'dó,' depu
tado eleito Cel'lo RamOH Fi

llio,: veio.'a sa.b<�r do interes

se da diretoria do C.' N. Ria

:cllUelo' de disprHal' tôdas as

provas de âmbIto internacio·
nal da. Regata, Internacional
que a Federaç:io Aquz,tica
do Rio Grand� do Sul pro
inoverá no dia 4 de delr.em

'bro próximo na, raia do Guaí
ba. Esperam os mentores do

alviceleste o cnnvit,e que j�...,.
deve ter sido. 'endmeçado a'

FASÇ. Esta dc-vcrl'i marcar

eliminatórias entre os clu
bes a ela filiados para a de

signação das guarnições mas

acreditamos qu.e :iS ,mesynas
I

não�serão efetuadas dada da

exigiiidadé ,do tempo, de
modo que o iml.is terto seria
enviar a Pôrto Alegre as

guarníções em c�.idições de
s�cesso para a cúmpetição.
IVamos, aguardar.

ELEIÇõES NO C.R.A.�.
No dia 4 de dezembro pró

ximo serão realiz�rtas as e

leicões no Clube de Regatas
,Aldo Luz, falando-�f' que o

jornalista Moaey Ig1.\'3.tmuy
da Silveira não se candida·
tarâ a mais um pedodo.'Pro:.
curamos O destacado �por.
tist'a que nos r_evelou que, de
fato não pensa em: permane
cer mais uin ano iIt frente
dos destinos da, gloriosa, a·

r i .)-

_,.---�------

, •

Im r
,que apontará o campeão de

66.

Daí. a importãncla que te

rão os proximos jôgos para
'os primeifos colorados' que
sabem muito: bem que mais

de um tropêço poderá, alijá
los da disputa; de fo;rma que
os resultados' das'pelejas
das próximas rodada.s, ínte
ressam a quantos acompa
nham o certame ,e torcem

para que a fase final do

Campéonato tenha a dispu
tá-la

. equipes> que figuram
por merecer a classificação.

FORD
F_:..350 F:'-600

GASOLINA E DIESEL ,

Vendas, e cargo de AUTO PEÇAS
IPlRANGA

Rua: 7 ,ç]e Setembro, 13
Fone 3886'
'FpoIi�:

",
\

SÃO PAULO
LIGADO AO.'RIO DE JÁNEIRO
COM O SERViÇO PONTE AÉ.REA

/}

FLORIANÓPOLIS ,
,

'I

PÔRTO ALEGRE
/
I

;. '

, '

RI TI�

""DA
'VARIG

:de todos os convairs, O mais. veloz!

./ I

Sim, agora todos os' dias ligando, o Sul' do país, com

tarifas especiais à sua categoria.

'"

J \

CONSULTE SEU AGENTE' pE VIAGENS
OU UMA DAS LOJAS DA

,'J

IG
, ../

\ . ,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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J Imporfante Decreto da

O Prefeito Municipa ele Florianópolis -assinou, [l,
16 de novembro COrrente, o ::;eguinte.

DECRETO No. 373

DISPÕE"SOBRE O RECOLHIMENTO DO IM

POSTO DE I�DUSTRIA E PROFISsõES.

O Prefeito Municipal de Florianópolis, no Uso elas
atrjbuiGõe� que lhe g ::m-fere o "rt. 60., da I�ei no. 6:3.)
ele 29 de d1ezembro elé 1.964.

DECRETA: j_/

Art. 1'0. - O irnpôsto de Indústria e -Profissões devi
do pelo movlrnerrto comefcial apurado nos -meses do

-r último trimestre civil de 1.966, será recolhido mensal.
t mente, até o Ú1Ül11.0 dia útil ,do mês seguiu.es ao ven�i

do.

Parágrafo Uuico - Excetua-se do ':lispôsto no 'c(:l

put'.a irnpôsto devido pelo movimento 180me.1cial rea

lizaic110 '\em dezembro de 1966, cUia prazo de reco1lli-
, . -

menta encerrar-se-á na ma 10 de janeiro de 1.967, I

Art. 20. -- Não se parcelará, �'l,ra fins de recothírncn
to do tributo menciouádo neste decre.'o, os .créditos
dISCais.

Art. 30, - Fvte decreto entrará em vigor na data da
sua publicáçã o, revogadas as disposições em centrá-
1'10.

PaGo Mun"pal, em Florianópolis, \aos 16 de �l()
vembro de 1.966,
ACACIO, GARIBALDI S. THIAG0 __,_ Prefeito �.MuJli
Icipa:l.

.

a
ALFREdo RUSSI Secretário de FinanGas:",

30.11.66.--

-------_._------------,----�;---

No distr�to de Santo Antônio (Praia Comprida), .

um terreIío Com 52t'n d'e frente, estrada geral é mai:,
-ele 1.000m de fundos, com Casa de materIal ne'ces:::t
tando reparos, luz n<��ente d� igua potável. .

Tratar nesta Redação com Sr. Divino l\.1rio·ti, Ne
gocio urgente Prêço de o'casiãol acei "an.do p'roposta.

ESTADO DE SANTA C\TARINA

JUíZO DE DIREITO Dr\. VAR"\ DE PAl\TILTA, ORFÃ()S E

SUCESSõES ESCRIVAN1A DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS}': SU

CESSõES·
EDITAL DE IN'I'IlVIACAO DE AUSEN'T�, COl\1 O PRAZO

DE TIHNTA DIAS (30)

O Dmpl'01f"'O'm'ALDO ARÊAS HORN, JUÍz de Di·

reito Titular d" Vara de Família, órfão,s e Suces
sões da COmal'Ci� de Florjanópolis, Capital do Es·

tado de Santa Cr.tarina, na fonnà da lei, etc,
_j

que respeita às amínas Cio·

timulantes, de longe as mais

utílízadqs, pode-�;�� demons
trar a sua presença de um

momento seguro, g-raças à
ctetroforesc sob alta tensão
Atualmente, êste merodo é
utilizado sístemãcícamente
na Súíçà- para, dcscubrir Ó

doping nos desportistas. O
� "" _..

'ii
•

seu pnncipio e o seguinte:

O Material a analisar, por
exemplo a urina (fle- que são
precísas, pelo mfnos, 50 cen

tímetros cúbicos) é agitada
juntamente com acetato de
amído; formam-se, então, os

fonniatos das' aníetamínas
que se separam �1nt meio de

eletrofol'esse, em papel, sob
alta tensão; leva se a cabo,
paralelamente, U:11 ensaío
comparativo com substân
cias puras. A l']�'lltificacão
realizase t luz l�l:ravi61�ta
por meio de div..:: sos rea.

gentes específicos, ó qu'e per
mite distinguir � 3nfetamj.
na.

Este método é' de uma

sensibilidade pe1'ieitamente
suficiente paTa {:ononstpr
a presença de d.oses terapêu·
tica normais. Gl'a!;'as ao em·

prêg'o de vari'os métodos de

coloração e a aniílif'e�simul
tânea de' súbstânc;/lS puras,
a demonstração &{ presença
da, substância pesquisada é
altamente específica e é suo

ficiente p�ra -as necessidad
es da medicina leoal. Nesses

(- >

últimos tempos, ôste méto·
do permitiu que" váriàs vê

Jes em seguida, alguns cio
clistas fôssem levados a re

conhecer terem sido' sujei.
tos a d{Jping,

"

(Da Revista "Imagem Mé
d·ica)

=--.::::::::-=--::...-.�---.-_.-_.-.------------

Justa Aposenfadoria
í

PROFESSORA ALAIDE SARDA DE AMORIM
/

Prossegue a Polêmica Em TÔ':no da Praça Gehllio Vargas
{, 'or Decreto do [i;xmo, Sr. Governador I \TO Silvei

tadà a Professora Almde S!J.rdá de Amorim, esposa
do nosso amigo Sr. Egídio Arnorím, A Professora Alai
de Sardá de Amorim, lecionou e,m varias estabeleci
mentos Id'Ü Es.'ado,. ter: do-se revelado no magistério ca

.tarrnense, �formando \yl9.rias gerações de jovens con

terrâneos: Enviamos daqui, a i1ustre/magistranda, nos

50;:, cuimrmnent->-

----,-�.

REIROS -- 3 quartos. copa, cozinhíl e banheiro, Pintada a

óleo, construcã'o I '.:cente; S(imente 1 milhão e ml'io de ell-

h'ada e 80 I�il pp' mês.
'

CASA DE MATERl.i'i:J ElVI ITAGUAÇÚ -- Dois {FIartos, 2

salas, bal111wiro e (,OZ!.1J:ta terreno com 14 metros de frente.

Treze milhões.,.
,

COMPRA·SE Unr�EN1E FINA RESIDÊNcIA � De prefe
rência, 10caJjzada proxirna a Felipe Schmidt OH Esteves

Júnior; com 3 I}HarK'�:,2 ban.l}eir?s, garage� ,).)ara, dois '1
canoS e �Je�jdê-""(Íi�,�d(l ..pmpregada; seja de �'('nstrl1ção

. t
�

..

' � ",r '. � �{�� 1.'- ,( �..
) i .._?, ;; �

reeen e.
. 7'\ . '

.. ;·",1'(;;, ,.�, � '(, .-� : ,I
'tERRENO El\'r'B'\Ritf):J;tos POR DO�}VIILr?:'ES' --',:2
x 45 metros ele frente para o asfaltll. -� .;ii ..

:

GASA NA PI'<\INHA - De 'híaterial. com 119 metros

quadrados, lelTe[�1) ,dto 430 metros; linda vista u.hlOramica:

12 milhões.
I

.

CONJUNTOS P:....RA ESCRITóRIO - TeÍnos div("�sos pron
'tos e em eonstn�ão longamente financiados; ÍJÍlma loca

lização,
SALAS PARA Cü:'iSULTGRIO -- Localizadas em ponto
central, iéÍeaJ pa!'a médicos, advogados, contadores e ou

tras profissões liberais. Longo financiamento, s�m entra-

:'a�l. .

. APARTAMENTO �A PRAIA DE FOR:\ -- Com':: dormitó-

Crescem aS adesões pró-embeleza
mento' d,'3, P'�1Ça Getúlio' Vargas - com

a nova Catedral, Os que <;luerem Id'ar: à
Casa de Deus, na Capital do Estado o

mais belo luga1: - os que dizem que
naquela Praça .há um-1uglar para exis
to!

LISTA DOS ELEITORES

Dra, Léa Schmidt
Dr, Carlos Alberto B, Pinw I �

,

Onlando José de Souza , Doralice
'

S,
Garcez, Mariãens Napoleão, Laulicy da
L, Siâveira. Arcanjo Cristina Dutra,
Jandira G, NaDoJéio, Silvia Pereira
Santos, Maria B. Ri.a Lemos, Alipia
dos 'Santos, João Kinceszki, Cidolina Sil
va , José de ALmeida Bastos, -Carmern
Coelho Bastos, "Dorval Ferreira Filho,
Armando Vile�a, Joana B. Barbosa. JYI�l
ria Zeferino Cardoso, Alciné Hortêncio
Màriâ, Maria Veloso' Cunha , Roberf,')
Silva, Catarina 13.' :Luz'j�e Marie de
Souza, Denise'Maria "pc'.:1rihi, Mar:S,a Te
reza Pratts, ,'Margarina," Bittencourt Sil

. va, T0r?si11ha A1c1!elaide Adriano, Edis
João lI'Iriano, Manoel SeOuza, A1cy Sou
za, l' f'11;rílio Braz V81ter JprqU"S, ()l;"rt
Souza, SiÍvia Napoleão, Nair MaPoel�
Bruno, Maria' Geral'diria Dutra, José
JOe1 Napoleão.; Aurea: Kinchescki, V�{l
di.na j, Andrade, Alcaide Ferrei �a, Vir.
gÍiüa Domioni. D0rvalina G. Kinceszk'i,
Nair Berreta' putra,_Dalya de A1mekla
Bastos, Tlel'y L. Tone11i SaIL'.I0S, Zeferino
Cardoso" M1auro M, da 'Cruz, Valmir
Cardoso, Otília V. CUnha Arnaldo ROEi3
,�1.nice T:- Gonçglves, Maria" JaCques
José Souza, E'uzébia Bittencourt de Sou
za, M.aria Salete Pratts, Hercílio F, de

Olive;ra, Manoel Martins Vieira, Ma
noeJ.. S �UZ8 ,; Tereza Adelaide Souz '!,
Frandscp F. Seyeliano, J�lty· ,c1'o Nascl
"nienfo Bra'z. Maria lVr: ,�lcqUe, .Onéiia'
M-:l·ía. ·.de .olj'v�i'�f· j\,de]�j�le ?li",eil'é'.

, L�rz �lma;·F!oasJ.jJl M . .,vIeIra Sllval·N;]
" ton Carlos, JV�arjafçle Lourdes da C. Con
za 11, Zi)da -A.. dâ Silve;í'a, Manoel Dc
mine-os da Oost'a, .Ema Marjjns, Bento
JoJ, das 'AnjOs, Silvia Borb" Lu:hz Gon
zaga !1,ze1jedo, -Maria. Idas pores da Sil
veira, GerRc:nGl I. Espirdola. it:1eto .M'
noel Frao'g, Fliz-"11 Ag1;\í"lr, Franc'sco E.
ele Oliveira, .Anibal de Carvalho, -Oldi,c>
Costa de O'ivcjra, Osvalda Teixei{'. Les'
sa, A12rea D

.. Teixelrél', Léa Abreu, Tei-.
xeira Lessa; Aurb.

_

D, Teixeira, Léª -,,

breu Teixeira, 'Geradina A, Bo':e1ho, A
c1'élia V. de AbreU, Eirik"a Kilian'

.
'Sen-

.

rà.m11\J c Ehs�l� .:Agul,ar J-úI1:io-r, Mau:nta'
G. Luz, Osvaldo Teixeira. Júl';!ÍO!, Derél ..

---...-��--- _- ------_.�-------

Irmand�de Do Senh'or Je�n�s' Dos pâ.ssos,
.

• '. I

e HospUal Dr- C�ridade
w •

\ I

EDITAL DE .J�ONVITE

PROCISSÃ,O DE SANTA CATARINA, PADROEIRA
DA ARQUID�OCESE

De coí�issão do Irmão Provedor, em exercíciO,
convoCo todos _os Irmãos e Irmãs desta Veneravel Ir·
ll.1Jandade para, no próximo dia 25 do éorrente (sexta-
feira) - Feriado EstadUal - cOmparecerem às 15,3\}'
hOras, à nossa Ca1edl'al ,a fim de, revestidos. de ba1an
dl)i:t13 ou fitas, tomarem parte no préstito da solene

pr V:;is.5'ã� de _§,anta Catarina de A1exan::l.ria, Virgem
e lVIartir, glorias':! Padroeira da Arquidiocese.

Trac'a;;do-Se de uma sole:rrdade de real importân
d'l. e, Inórmente em atendimento aó convite da Cúrie

l\1etropolitana, agUarda-se a ebmparência elo mai.o!.
número possível dA membrqs da Irmandade.'

I,

Florianópolis, 21 de novembfo de.-1966.
Pelo Irmão MJord0111o do Culto Divin.o:

l\lVIEmCO�VESPUCIO PRATES \

-------> -----;-_.-- -- -_._-_ ...._----;

Gm€cologia - Partos �. OperaÇões
Consultoria RUa Fernando Machado. n. --10'

) Cons{tltas ma�:eadas pelo telE'tonF' 639'0
Atende de segunda às sex:as-lélras -:létS 'J� às 1�

;II;r of'oJ.' �:.. <: �:>'-"V.:' 1
horas.

Nível, Scussel e Sra. C'umpre o doloroso dever de parti,
cipar o falecimento de !'cu sôgro e pai, ocorrido ontem às
14 hs., ria Casa· de Sam1e São St'bastiao, 04trossim, convi·
da parentes e amigos r:ua seu sepultamento hoje dia 25,
às 10,30 hl'. Sa_in4-o o í'!�"etro da rua Boeai�"a, 23.

COMPIlA E VENDA DE IM9VEIS
,

r

OFERTA DE OCASIi\O: CASA DE MADEIRA Ei\1: BAR·

l:ios, 2 salas, clep�ndêpcias de enmre!_\·adas. g ar:;;: ,'m, vago

(nunca foi 'h�'hL,d()), ü'ito milhões de entrada (� o saldo
I

el11 "inte ,neses.

'GP ,\ 1'\ fi F' k [c H \ E1\'1 SAO MIGUEl" - A marrclíll da Ro

dovh, 101 (asfalto); começa na praia; 36 :mil! metros qua-

drados; Sómente 5 milhões.
.

TEHRENO NA PRAINHA - Magnífico lote, medjlldo qua·
torze metros de frente; ao lado de lindas residências; Ven·
de·se pela melhor- oferta à vista.
APARTAMENTOS NO BALNEARIO DE CAMBOltIú - FI·

NANCIADO E.l\'I 30 MESES - Em constmção e próntos.
Localizados nos melhores PQntos; construtora altamente

credepciada.
SEIS LOTES NO ESTREITO POR 4 l\'IILHOES '(TODOS)
- Medindo cada um.U x 24 metros situados no final da

Rua Felipe Neve (Coloninha) Facilita-�e o pagamento.
'

LOTES EM cOQuEIRos: Magnifica Localização. na pI'aia
de Bom Abrigo à partir de dois mj.lhões ·e meio. financia
des em até 10 nmses, aproveite esta oportunidade.

PARA COMPRAR OU VENDER
SEU TERRENO, CASA OU APARTt\MENTO, procure

FAZ SABER aos que ti presente' edltal virem, .011 dêle c'o,

nheeimento tiverem qu� (expedido dos autos n,o· 2.633, de

Ação Ordinária dt:< De:iquite, em que é' autor Syvonne de

Oliveira e ré El'Ozontllll> Lorhbardo Dias'!, em curso nês
te Juízo, pelo prescnt� edital, INTIlVIA ã senhora Erozon-

, • ! I

tina Lombardo Dias, Bl'&sileil'a" casada, .residente em lug'ar
incerto e não sabido, P,tf3 comparecer à audiência de con

ct�ação, marcada para õ dia 17 de Janeiró de 1967,.às 15

horas, no Edifício do F')�'um, à Praça 15 de Novembro, n.(l
12, onde encontra-se lll.',talaclo o JlÚZO de Direito da Vara
de Família, Ôrfãos e Sl'.cel'sões, e Cita, com o prazo de dez
-(lO) dias, a partir da I'� ta designada para a audiência, ca·

so ela não compareça,. ação esta proposta por seu espôso
Syvonne de Oliveil'a, nl>,:' termos e de acôrdo 'com a peti
ção e despach� a segllil' tr�nscritos: PETIÇÃO INICIAI?
DE FLS. 2 e 3: Exmo. Sl'. Dr. Jujz de Direito da Vara de
Família e Sucessões. 'S,,"VONNE DE OLIVEIRA, brasilei·
1'0, casado, funcionário público estadual, �esidente e domi
ciliado na Vila Operál'i.'t h.o 5, Saco dos Lirhões, sub·distri·
to desta Capital, por �c'tiS 'assisténtes jUdiciários infra.as.
sinados, COI11 base no ãl't: 317, IV do Código' Civil, vem pro
por a presente ação 'ol'(!üiál'ia de desquite, contra Erozon
tina Lombardo Dias, .Jorr. emleiêço �l1o�'ado, 'pelos fatos
a seguir: 1 - O autor G"!,SOU-s� como faz prova a cert.ldão
inclusa, qlin 'El'ozontin�, Lomburdo Dias, a 15110i954 pelo
regime de separação ,rlc bens; 2 - Tal enlace realizou-sê
quando' de uma "iagem �L cidadc dc Santa Maria, RGS, on·
de conheceu a ré e que acusado pela llH'Sl)1<l 'de têla sedu,
zido, prontamente accF.m o casamento; 3 - Por se encOIi·
trar Só.mf�11te de passagem por S�nta Maria, pois la. estava
a serviço, COlwidou a I;:' para vil' com Ne para Fpolis e

qual não foi sua sur}Jl'ê ia quando se recuso"!] a vir, aleg'an
dQ que ficaria com seu" pais; 4 - A scgui�' o au:tor voltou
a, FnoP:; Pf'rl11anece.l1d.) com' seus pais, na localidade de
Vila Ollerária, Saco dIJs Lin1ões, ondf'. sempre morou até
a presente �.ta; 5 -- De efeito, decorridos todos êsses a·
nos sua espôsa nunca �'l';O a Sta. Catarina e por isso mes·
1110 prOCurou o autor 'lõ[lIl'ar em cont.lCto com ela através
de terceiros, a fim de cunseguir o desquite amigável, �as
:oUbe que a mesma não, mais residc em S:mtu Maria e que
Otn.ou l'lU1l0 ignorado, j;ll1t�nilente com seus país; Nestas
Condições, requer.se a' '\ Exa. a citacão de Ern'lontinu
LOl11hardo Dias por edJi.ais, para const�star a presente ação
no prazo leg'af e, afim' i, f,e.ja julgada procedente, para de.
cretar o deSquite do (.l�al, condenando·se a ré no pag'u,

;ento das clistaiS proc'>;;;smüs e honorários . aavoeutídos',

(rotesta.se pela aprest;t,taçi"o de outros doclll11ent0s, rol

(: testemllnhas e dem'üs lll'ovas que se jUlg'lll' necessá�
na· I
f

,U1C USIVe o clepoim<.llto pessoal da ré, sob pcna de con

e�sa. ,Dá-se' a presente (I valor ele Cr$ 200,OUO - (duzentos
mil qrttzeiros) para b'; efeitos de alçad 't. Nêstes têrmos

te_de deferimento, F�On;.I)lÓl'olis, '1 {]ft (Julub,ro de 1966. (a)

tao lVlomll1 - /\ssis�i'�'te Jmlit';;!l'io -- (a) Clovis Mauro
(a Silva - Advol.\ado, íW'-":;P,L\CHO DE FLS. 8v•. Citem.se

(l� cõrÚ.uges ,-lara a ,1u,-':éncia de conciliação, sendo que a

:1.": por edital, cum fi pr .IZO ele ::lO dias, valendo esta cita
�ao para a contestacâo, Em, 10-10-66. (a)' Oswaldo Arêas
Horn - JlÚZ de Dir;ito da Vara de Família, órfãos e Su
!lle

�

s.soe�. E _!Jara que cl:eguf1 ao conhecimento de todos, e

!l}_u� nmg'uem possa :1iegar ignorância, expedi o presente
edItal e o.utros iguais que serão pUblicados e fixados na

ftlorma da M. Edital dàdo e passado nesta, cidade ele F'loria
;i,lopolis" oC�trlarca de, igu\�,l::qome, ��l,P�t�1 do Est�do d� San
ta Catarllla, aos nove dias do mês de novembro do ano de

ri :mil n.ovecentos e 'sessellta' e seis. (9-11-1966). Eu, E�crivão
19 subscrevi.

'

;': OSWALDO AR.1!::AS HORN - Juiz de Direitp da Vara Rua Fernando Machado, 6 ...::: novo tf".Jefone _ 2:3-41 _
f!!@ F-a��. Órfãos e Sucessõí!�,

�_�_________
Fora do expedientn:: - Fone ��4.13

. . .. ,__ _ ,__ .._

iiiiiiiI� iiiIIIi_...iII&íi_iiliiiiiii��IIiiiIiiiiIi�����___ ,'}�

imobiliciria llhacap
,

ci T. Scheidt, Lucidonío Roque Maria
r1e Lourdes Borges, Emrna C. GonçaL
ves, Nelson Pereira, Hllda Silva GOll
lart. M :11"19. Gouíart, Osni Coelho, Dima
Rosaina COelho, Mause C. Feijó, Mó", ..

>fr Coelho Borges, ManeeI Machadc)
Carolina Boteâho Aguiar, José Nunes,
Judite Fernandes de Lima, Manfredo
Luiz dI" Souza,' Mário H, Oliveira, Hé
lio Dl�arte >Silv�, Reinaldo A, Farias
Icélia Almerinda Santos, Bernardino
Gonzaga. Paulo I. da Silveira Felisblna
Tabcas Costa, Dalva de O. Fermiuo,
Luíza CUstódia j';lp Jesus. Nilce Apare
cida Azevedo. Pedro de ,Azevedo, Ester
1i.'a B. ESpíndola, Campolna A, Fát'ias,
Etelvina S, Fraga, Nair Costa Aguiar,
Jeião Marcos Vieira, Noer-ifa S, de Car
valho, Helena Kowa1ski, hdielina J, TP.i

xeira, Alair A, Teixeira, Adelaide Apri-
e' ti Cândido, Manoel Cândido, Romeu
B. ,d� Abreu, José r. da Costa, .José .J,
de Oliveira, Maria Botelho Lage, Ar·
t�"'l-ndina- Maciel, João Du Jra, Oneide
Carvalho Pereira; Aidlé'lia Gonçalves 'I'ei

.

xeira, Odete Santos Schmidt, Aliria Ma
ria Pereira, LUiz GO\TJart Neto, Olga
Maria Rosa; SUeli Vieira, Rd�i;ina San
tino Coelbo, Marlio S�. Fe ijó. WaldemaL'
AgUiar, Antônío C'es3.r. C')elho, Egíd.io

"Pereira-de 'AgUiar, Osmar Ferreira'; Ma
r'ia' de Lourdes G. Nunes, Helena' Fer

nandes, Mtônio João da Silva, Ilouv:a
,

do 'Machado Idia SiLva, Donatílio Silva,
Juema Lopes Pidade, CEzário Viterich
José Francisoo da Rosa, Ana Pires Gr::
mes, M�tilde M, Silveira, Illura da Sil
va, Irene E. 'N,' Rodri?-,\1F'�, NUm,:, Ner.
mínia Pires, Guiomar M"'!'la dos Santos
Adel'n:l lVIarrins R;:JupP Maurina Vierié)
BCJrr- -, Darci Vie;'1:l., Ediih 011Ia�'t).a Si1
V" Geni Ondna da Silva, Zilda DonQ1,[l
BOlp·ho. Enelita Elza LOues, Irinéiá M:.
r: a F'suíndola, SaIm a r Q 1.rt�ns, Adél.ia
P"rpir''l, Ida Maril'él �ouza, Júio Cesal
Marc{-)Er:o: João Alber 10 Gevaerd, "11.'€

_
te Vieira Dutra, Adiil.do IfranCiSco 'Plu
,lippi, Neusa' L, ,Silva, .I(�"'nita p. Fer-
nanl:1es, Maria dos R. Coelh\) Rosa, Jú
lia Berka, Maria Madalena Pacheco. J a

\ cY Mari� );,jav.ier, Otávio Manoe1 d� Si!
va, Herr11'ínia S Pires, ·Ilma H. Pires
dOa Silva, Tereza Franzoi Raupp, Soe];
Terezinha Pinos, Antônio Manoel Vie;-

1'a, Maria "la_ Si'va PinheIro, Estelita
Rallpp, Maria Emília Ro:a. Elza lVfarga
r:da LODEs. Diva Antônia Aguiar, Vir ..

.

- gu1i -l1 PerfeÚo d2., Si1vf\, lrene Ma;tn'ó'i
$oí:l'za, Frar '::'sco Domingos da Silva

(Con inUa no próximo número) ,

\

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



)�.II), ':),1 (01;,'). pr",:·;jdcl1�t? d<i Câmara ri-
di 1:11, j"I'l'lddd,l, 1'\cL,ll'O Luclo Cardt�BO deverá i'CnV!1
U,J,;f <lo C:JTgo. D�dal',Çl,;ão· sol/me '1:;10 T�arlm11pntur (� ,)"

�$lJi{:(rd..ada e será rej '<) Tl),O"lDVeh:ne11le hoje perante (l

plenál'jo da Casa :." I�j lativ:a., O senhor Adauto Lúcio
Cardoso sente-se dlsrreStig'Lado por seus coJeg,,�s (1;-,
Mesa na atitude qUi� <omou desde outubro, contrár.u
a c.ass�'J.ção 1,:3.e 'mandatos de membros da Casa.

r
'"

, l�',
MAIS ANTIGO DI1110 'DE ',SUTA CAIABINA ,

',I ' I

'J Floríanõpolis, (Sexta-reíra.); 25' de novembro de 1966

"

refeitm, vão 'ao governador
pur relu rma tributária

I;

1. sSlna menslgedl
de' 'anta iI,alar'in a�, I'

Tendo à frente o Prd eí ,(:

do Município de Flm:i, .n ,i ..

polis, dr. Acácio S. '�'hi. '6 "

os municípios que fu',llu,·

( ram, no último dia 2�, !:o I"

vênia 'visando unírormíd ace
da sistemática trtbutérí:'.

avistaram-se, à tarde de ou

tem com o Gcvernador Ivo

Silveira.
, Na oportunidade, os Chi':
tes. de Executivos lV!UlJ�i.
pais, fízél'ap.l entrega an
Chefe do Executivo do' E:·

tado, do original \ daqt êle
importante documento, IIU:�
levou as .assínaturas to l

Prefeitos de Flerianáp- li!',
Joinville, Blumenau, lItl: ja';,
Críciúma, 'I'ubarão, ViII ir,'\

, e Fraiburg , devendo ;os dI_,'
mais aderir oportunamer"1
te.

cicio
no

ira!

018
"

Pela past>agem do" [)i,1
de Santa Catarina", que tu,

je transcorre, o' Frei, lt
Acácio SaJ1thiag� dirlfilu

'

segtlmte mensagem 3,L:fi 1,;'
riano\)olJi.tanos: ,

".Nêste '25 rlP novr:mf rc,

�ue assinala () Dia de 3.:. ii �

Catarina, p3fh0e ,! ± ,L) ;,�,,:,

!tadp e da Arihl!l�"'�;;l'::-<' (:�
I ]J.l1ol'ianópolli;, quer o Pn IC -

to, levlI.r ao povo desta aI'

tiga .Destel'ro, as sJllai n '1,1;
car,f.,S sau;Jaçõef:t.

'

Ao fazê·lÇl, o Fi;éf�H� d t

Capital do Estado bail'_g2'

Através ele SCI! ad'", )!�: 'k,
o sr. Dai'io de Almeida 1"''{;-,

�,'1.galllães, dissera'),} aos

nistrbs, 'd'o STF que lHm·
suiam dire'it;() adqliiritl,� ,ii,

, equiparação, por fQ,rç�l d)
A;rt. a." da l,e! n." ] .4�8, de

:ilezembro de 1951, vohd;t
, .r

pelo Congresso para d�M', I[)

-'posto de marechal a, Mro,c:1'
renhas de Mm.'ai;s, c' 'de d 'l.

"iFo�'(Ja Exuedicionarja Bra:d·
� > ..

leira na. Italia.

O "procurador.g.e,l·al '1'1 R)

publica, p!;ofessor Al.cino c1e

A.PÊLO -

I
"'CIDADf� LIMPA"

A lirilpeza da cidade é as

sunto que a todos 'in,teres·
sa, Nãn ljá quem não sinta

que "cidade suja" retrata

relaxamentó. "Cid-ade limo

pa", reflete o sentido de 01'·

dem e de elevado senso de

responsabilidade. ,As gran
des capitais, onde' a popu

lação se confunde, no corre

corre da luta diária, e onde
o problema de limpeza pú
blíea não pode ser. rle, torto,
como _o desejado, há, ainda

assim, êsse senso ele i'CS!}�_-tJ"
sabilidade. } ,

Nesta Capital, há o servi·

ço de 14np�za pública, no

perÍI)(Ào da meia noite às 8 v

horas. O Ibm atirá'do às oltl·

çarlas � e às, sarg-�tas, que

verde, �,anifes�a a sua ale

gria �m, saber jque o povo
catarinense, religioso e pro,
gressista, tement-e a Deus,

',encontra no caminho da

�Eé� o �u destinó e a ,:çazã,o
de' Sua 'paz.

"

Feliz, pois, o povo que,
" ila, ,religlão, tem seguros os

cari1inhJ(i da Fé e através
dessa Fé (I alimento Pll�i!
os corações. ":, ' I ",
Feliz, o povo

"

que, resJ:lei�
tando os 'seÍltimentos\ do
cristianismo,

I

empolga.se
com � consagração dos

oferece espetáculo ná' 'l' t')op.·
dizente com os forarJ Ie ca

pital,' é a�sunto' que 1 iereee

ser reparado ))lei,,:,>'
<
I' �Spou.l '

sáveis. Daí pcrqre 'I Pre
'feito da ' Capital dir 1 '�e' o'

apêlo às casas' residen daís e

ao comércio Iocal. De"
< spn

tido de' ser o assunto" consi
derado a fím de cue ' Il'oria.
népolis 'se,ia, CiJmo todos,
desejamos, efeti7m' ner ,e "ci

d!lde mnca" e Q'lC 'ofert'-Ça,
'aos que a visitam, ; quêle
maravilhosa' aspécto rle ca

pítal. tle Estado:

SEM 'EXPEDIENTE
I

Não haverá eX'\)� licr \e ho
je_ na >"Prefei,tm� lV!nddí)a1
tendo em vista (l --feri_2, lo es

tadual, em homnnegf',n a

Santa Catarinao
I

� ,

vultos que a iJistó?fa gra
vou cómo C} qe ,CíL�axi la 'de
AlexarHklá, llill1rtik 11,( ano

307.
'

Por isso, o Pre:fcito :;aú<\a
o povo barriga'·verde, !ia cda·
ta em que celebra o t:r'al,ts--'
curso dêste 25 de fi JVein
.bro, data consagrada, à ve-

ne�'açã(l de Cata,rIna' (, e Ale

xandrip., liI, mãrt1r,

P::\)') l'í�h.mic;p�; (l-� FIo.
'rhn(;j)':;,lis, 25, de D-<Jy:mbro
de 1966 ,':

ACACIO GARIB,:\LlIl" DE
. S. THIAGO - PrefeitO."

I'

.. ;< '<:'},;, ;:: "ii >;; '\�

á'ttcttaiS pre�ns�Q
COmO inistro . L

"lf�.
'

n-n"'�l
" ,. dCúo
de ganhar

\

BRASíLIA, 24 (OE) Paula Salazar, ,salientou qtle Ó, ministro Evandro' Lim
POI: qtaiorià de vôtos, o Suo ta_,l lei é de cara-ter pers'Üua· e Silv-a'!Salientou que os

;premol: Tribunal Federltl ne· "lissimo, votada 'apenas pa- mal'ecti,tls nào estão ampa
"gou segurança requerida fln \ra ;dar o posto ao marechal� rados por' nenhum dlSposi·
:'lavo1' de 78 marechais, ma- Masca'renhas

I

de Morais, tivo constitucional"para re-

'I !�recha�s do � ar e �almlra�te5 " mijas :pre�rogativas 'foraill c;eber vencime�tos: d� jni.
t'ttansferidos ,à, inaJhidade, e ;, il1Scritas,: ,

,nas disp'osiçõeJi I
zes do.,STF. '!

"que que�-i�m reeeber' vendo transitórias 'da atual Com;. O procUl;inlor-geral da R{_'

"mentos ig'uais aos dos mi" tituição.; Foi lei especia�o publica
< ll'iformou, que, se

� nislros da Suprema Co :te, que criop. o cargo de mare.' conceilidll a segul'anca, ,\' ela,
; alegando que a v.antag�m chal para Mascarenhas de aéaQaria por 'oc!;eiiéiar
'lhes vinha sendo reconheci· Morais, :mantendo·o na iti. maIS de 300 mareehai"j 'ma.
i da há, 11 anos, dfsde qyal'lr ,va enq�ant� vive,r, dando·, r�çhais do AJ,' e alminintes,
f'do ,o eX-l)l:esidénte Jusreh· 'lhe atl'ib�ições certas, � 'não,- aca�Teta�do grandes' deSpe.
'no Kubitschek mandou' pa" para os demais' marechais, Sl'IS para "ai l,Jnião. ' '

'gar·lhes esse venciment<:o que obtiveram Os postos Seriam tambem ben�fieia.
apnl'va.ndo

r
parecer do en· posteriorr.pente, dos os marechais Gastelo

tão consultor-geral. d.q _Rp;:w"" .l::h'anco e I.,;osta: e ;,�ilv,-" ,pre-
blica, o hoje ministro GI.m., Essa lei cstabeleceu', no sidel1te e presideate eleito
ça:1ves de Oliveira. í sim Art. a.", �u� "os venci· da Republica, e' foi o J;h-i.

mentos de marechal" se- mClro,' �al"ecllHl Cas�IQ
riltm (IS ,dos' ministros' 'do' 'Braneo, quem acábou cOIn a
serro Mas ;l reg'alia seria, pa-' vantagem:, aprovando pare-
1'a o mareéhaJ, MaS()areIlha� ceI' do proL-urador,'ger",I (�a,
de Morais,' pois. para ele.' foi Republica. aliás ,tio d� pre.
-feita a �ei, atende�1(io pies. sident" eleito. )

,
,

'�:'
�rição �onstitucionaI. O <'1" lIcg'ou, em g'",au de'
'I\.oi vencedor, o voto do l'ecurso, mandadq, (te' seg-u.

reiator,
'

ministro 'E�andr'o rança requerido, por 'ufu
,Lins �J Silva; ,que manteye o grupo de ofkiais', i whofi
ato 'do 'presidente' da Repu· cic:iais da Aerollautica,._ que

"

blica pelo qual, aprovaí,ldo queriam ,ll'eceher ajmb de
parecer do conslfltor-g-eral custo' especial ,e diferença
da Republica, sr. Adroaldo de gratificações, (,!mn.1o, na
Mesquita da Costa, pôs' fim IForça de - Emel'g;l:ud,,' d�s
à, equival:aç!io.' )\ Nações U�lidas,

'

n� �;o'ngo�
I

" ';" ,
," ;',

.. :

RIO, 24 (OE) - Em d�·
el'e�o lei assinado pelo 'Pr;>_
sidente da República fQ 'a'o

aUei'ados 32 artigos da 'Lei

Org'anica da PrclIidenr.áa S 'l

eiaI, tencto em vlsta :lJ"h�·.
r,l,lrr��:nte n �C:.J. nl�l;� .. i�

.�

eÜln:p.11énto, com b,'ase na

unifiraçiio, dos I.;\Ps. A
maioria das morl:ifi.c'ações
refere·se a coçcessão da
2,pose11hdol'l;\ <;lnjas rcg-l'US
foranl ll!1:eil'aplel,te <tHera-

(

heneficio dós segurados da
Previdência.
O decreto estabelece ain·

da severas pUl1i�'ões, pelo
não recolhimento das con·

trjblljções aos IllPs no seu

\

_______\�� r'�--�������

Condssão 'P�rrin�!��PQrque Go\fêrno Cassou
, '" ,

(,"1. '" '

, ,� "v·> ... , �','
'

.'

BRASTLtA; 23 «(9f),� A ,çorú�,s'Qo ,d:e Ju,Sj�.
Ç';<' "l(; \�it;: ara poderá !_kdir: ao governo hoje, quando
si:: J.'cUnir para aprffiar o:recUIso do .sr, Adauto, Cár
doso ,contra as cassaÇões :d�' man�toB parlamentares

, fom ht"e no AI-2', esc;Jarecilnentci,$ ,sôlJre' os motives
que tdiE'tennill.3.raUl"a perda de ma:-;.dato do Sr. Dou
tel de

À
Andrade, Ce�lr Pi<iêio;' S-: !:?,-ssliúo' Pais de AI

meí-da, Abr�o,-vIVl'outa, Adib 'Chamas,e' HIJ-mbeito El-
Jaick, ' ' : :,' ;:' ,. , '"

"
'"

• • �(\.' '_ I • '�' \;

Tal hipótese foi a,,\eri::ada, 'hOje ,pe\o :deputado J0-
sé -Barbosa (MDB-SP), 'Vi�presidente'dàComissão
e que" avocou o, recUrsO citi, presidrnt� da Camar� (lu-

c

", rante (!n�ontromantido "co.m, o: vitê-ll'der \i2i�er,nÇlI
sr. q:era1do, Fféiré. ,.- " ',' ,/. .' ,

.
,", i\

,

Entende o Í:-epre�ntru}te ç�ove�sta I
qlle á ,pro:

pos'., dovrelator do' recu]'so"P{iTa;ser aprova4a t<:ra
de obtHr o, votozda màiorià dós fuemh,ros dia Comissão.
Es.áo em B;asilia 11 dos'31 membros �fethios dá Co

,

missão de,;Jusvta. :: ' I

'.
'

1
oi>

'" '

,"

SANTACAT1RINA COUHTlY CLUBE
A :Diretor�la 'do $,fl.l1taeatarina CO'llnttY C1ub tem

o pr'azer q!e �N�idár os s��� -3.ssocilad�s pal'é\ a abel'l-'
tura da temporadà de 'verão" com a inauguija'ç&o de

sU):t pi�,cina', ;'lia 26" sábadb, às, 14 h�ra-'i� Qut'!,'ossiJIl.
av,i.sa qlie 'f'er4 'serv;i:da;Ja �ci€xn,al feijoada, dqs, sá
bados, 'pedl;p.d<'>,' afE:I1���: q��, os a.ssocia<dos t:le�neI).1
para 2642, fazendo SeUs pe<l!dos com antecooenc1a de
24 horas.

Néj. oportunid"de a diretoria le:mbra da êxigênda
do.s exames médic� para o Uso da pisciba.

' '

, , ,

'\" 1.

,S!1',�1jACATAIUNA COUNTRY CLUBE
•

\'.,. '� �'� �
J

'i

A 'DirJ�Jri� do Santacatar{��' COllnt�y 'C1u-b soli�
,Cita a todos Os sócios proprietárioS, ,aSsim como a Seus

depeu1dentes. interessados em 'frequentar' J piscina
do clube, que a partir de ,L de nove1'l1b1'o do corrente
ano, deve1"ão C0l11113.recer no consultório do Dr, Alva
ro Cerll,e de Carvalho, sito à r,Ua Nunes Machado n.

12, nO horário de 15 ,às 18 h�r.as, para ��ame clíllicQ
geral! (lU CO:p1 at,\::stado de' saúde ,passad,o' P9l" qualquer
'médico, com firma r,ecol'lheícid:a. Eln ambos ,os casos',
o interessado de-verá levar uIlia a�reugraf�,a.

Ayisa, outroSsim, que n:enhuma pe-Ssoa ,pod�rá
freqUentar a piscina sem 'o prévio exame miédico.

I

.--L,

A DIRETORIA a110s. pul�
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