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carta' é instrHmento"do,
•

•
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Flor'ianópoljs -

r

Cónstitucional'ista, diz.
"

"

regl.me',1 ;tlrES;SANQ9;:S

� 0 'S�cretario Geral' h'!

Organização d� Ullld:�,lQ
Africana pedíu sançoes

I
contra a Rodésia. Entr\;!

.êles � bloqueio dos pórtos
de Moçanlbi'que e da A

Irica :�o 'Sul:'

que
Ca'stelo Se Reune Para Escolher . Falando a "O ESTA

DO".; o Pro,f. Telmo Ri
beiro manifestou seu, pon
to de vista acêrca do pro
jeto da, reforma Constitl,l- ,

"cionol "que, sercr enviado
amanhã ao Congresso
Nociónal, "esp;ndendó a

um� serre de perqunrcs
que lhe. fQra'm formula
das,

di reta dos Governadores".

CONGRESSO LIVRE,,
-

Os Nomes Da Grande Comissão' Diz que "a fix.ocãc;) de
prazos fatais para � tra

mitação legislativa não
cerceio q liberdade do

Cong'resso, nem fere o in
dependência dos' Podêres:

RIO (OE) Para de-
beter os criterio� a serem
adotados na escolhá dos
nomes que comporão a

Grande Comissão COI'sti-
) tueiene]. que dará' parecer
sobre a, nova Carta à s�r
apresentado 00 Congresso
no proximo dia 12, esti-
veram reunidos com o

presidente Castelo Bran
co, nas Laranjeiras, os

senodores Daniel Krieger
e'Filinto Muller e o deQu
tádo Raimundo Padilha.
Terminado o encontro,
que (lurou mais de' Uma
hora, o senador Krieqer
informoú que o sr. filin
to. Muller. foi designado
'�para indicar os oito sena

dores e o -sr, Raimundo
Padi'ltta os sete deputedos
que representarão a ARE
NA no Grande Comissão.

expressão e espirlto parrl
dario - disse - porem,
ambos ,têm ponto de vis
ta fi,mado quanto à elei
cão dh'ef.a oara presiden
te da Re'()u�lico e declina
ram,' por essa raz.ão,
a,ntecipadamente, de par
tkipar da representação
do 'lI.Hutido do governo
que ,dará p!uccer sobre
nova Constituição".

.O: COI1S�Jho Nacional
dê Saúde' :examinará nos

próxÍll/'0s '�a� o 9!l�te-prc.:
jeto de, c; 3C�0 do, Servi- !
ÇO NaéIonal ela Carie Dz.l \
'tá�i:a, O' tloeUmento é de
aut<;)ria <ilo Dr. Leopoldo
Fer:::-eira, 'chete da Clíní
ca OdoptolOp"1'a do, Hos

pital'do IPASE.

"A êste respeito, tenho
opinião fcrmcdu, há mui-
to tempo, Na tese com

'que co{quistei a CQtedra
de Direito Consfituc'ionot,
publicado em Marco de
1960, ocupei- me d� 05-

sunto , que dela consta co

mo um dos sub-t itulos. A
meu ver, a fixação de
.prezcs corresponde à ne

cessidade ele permanente
otu<;Ilizacão do' direito rios ...,

novos ideais de justica Ide
correnses das modifica-
ções que, com in!:rível
velocidade, os organismos
sociais vem sofrendo",

Disse iniciolmclite que
"estando proibido de exer

cer atjv,idade político-Dar
titlório, face Q' condição
de Juiz do Tribunal Re

giol1al 'Elelrorc l, só pode
rei emitir conceitos' do

pon'o d" vista douftiné-
. ,,""
riO,

o senador Filinto
ler, por suo vez, confir
m,Ou ter 'convidado o se

n�dQr' Mem de Sá pOll"a
integrar � grupo. dos oito

sencderes, mas ele recu

sou-se a participar, rea

firmando seu ponto. de
visto já conhecido sobre o"
essueto. () sr, fi'Unto Mul
ler 'informou àinda que
hoje, em sua resi,dencia,
y�torá �'re,l.Inir�se com

os SI'S. �Daniel Krieger e

Roi,ri,�ndo Pt,dilh,a' para

9 presidente n<l'"',ionC1! 're"-'i'!!,ir os .sugestões da

do, pCHtklo desmentiu a "AR. Er-�A à' nova Cons�itui-,
nal'ido ser-undc a 01J01 0$ ção, �"ós' o que, à's·'].5 ho
nomes dos srs. Milton', rns, nas Lal('ln'e;,os, en

<i:ampos 'e Me"; de Sá te- .trçgará pessooJ!"ente' "ao
ria", sido y;etad�.s pelo 90- 'p'iêsidente dei Rep;u.blica o

,ve.i'!1o pa ra i nte9rá�r a', r�- \corábo,�aç,ão ,do'-�â'Ífido s�-
ferida Cómissõô. "São' t'l"Ia,(:ionista ao ' ànteproje-
dois ,homens de grande (o.

.

Afirmou o Prcf. Telmo
Ribeiro -que t,!' nova Carta
"é o instrumento técnico
do reqime implantado pe
la Re�olu.;:ão.'Sob êste as

pecto, ve� �tender a 'im.
perios� n�cessjdade. Real
mente, o nosso regime po
litico adotou', a princípio
do consfit,ucionalismo .

es"

ertto, que se deline como

equêle em que a Carta Disse que � "ériacão de
Magna é um, est'atut:o or- mais dois Tribunais' F,i;:lde
gâni'co, ,uma ú"ic6 lei rois : de Re'c::ursos "<lo
fundamental, embo�a pas-

r constitui' novidqde« em
, .sível de emendas; ao con-, nosso Direito Constitucio
trqrio do "costumeirou ou nol. A altual Constituicão,
�on"úetudiná'rio, no qual no art� 103, § 2°, pre�ê a

o direito básico, é forma- hipótese, por meio de lei
do p,or lei,s, esparsas e por, com'um. Aç_ho que a cria
m:t;!�, e co�tulT1es. Ora, no cão dêsse .. "O"OS Tribu�
�a'1o b:,osi!eiro, ta,,�as fo- nni� cor"esoonde a urna

',r·, :' ra� oç mo djfic(1�Ões in- ne,.(' ..�ido -'<, dcçorrente do,'" '\:;
_

'

trodu.údQs no Lei Maior, rc"to·,,,te-:iment',l. da Jus-
"';:':;/."l'" "'q'uté'�;ta já' se' éncont�a tíça Federal oos Esta'<fos.::.

'" c6rriptefa'Í1Íe."r1te ",-"'EYsfig:�- :?"."
... 'to-

I J.f".J' ...;.L.::" K,f.1 �.' � '"\ ,...�t.l� �!f1.f
� �!{:'b ,�óPAWf7�����"f,!,&j�"("

,'.� ,1'- "r""'1'I :O"!:ro" q_u� con-
,

S'l.bstonr:'" to..l;� o� 'l�0'\�>::- •

A recente lei do
dehte Castelo Branco,

, criaqdo' um' salário pro
fissional para os harbei-,
ros e, �xtinguir\:1o slJa par
ti:ç,ipaÇão .na receit� dos
salõl7s, provocou um au

mente no corte de qabe10
na thianabara. De acôrdo,
com' a nov�' tabela ,o� CQr

tes de cabelo passárào a

Ser cobrados de 1.200 à

).800" çru'zêiros, de acôr.,
, .do com a ,categoria do sa

lão. Impôs.o de prestação
't?e. _serviÇo ,tanibém ' será
n

p�gQ ��lGs ,,�' Fofissiené\Í S
de; teso��a.

"

I _;;r'"

TRI B U "lAIS '\FiDERAIS
MI�TON E MIM

('-1:,-0 '05 co-,tulo; rela
r;' O' <;� "o-,.,.,t'Q'.i indivi
d",ois e o' ,ord'''m c-:onômi·
co e social, "o,.:ho que as

-principais gál'Ontios fo

ra'l" preservadas. As res

trir.ões de direito preyis
tas são aurC'sent-adas co-

�o nec'essorrQs à conti-
P9�rondo O foc�lizQ/ nuidade do proce_sso revo-

019umas p�rticuloridades lucionário".
do anteprojeto disse Que

J

êste "reproduz, em linhas VITALICIEDADE
. . - (

9�rals as Inovac:oes con-

tidas na Emenda Consti
tucional nO 18. A meu

ver" corresponJe aos con

ceitos mais' atualizados
om matéria de Direito Fi
nanceiro e Tribut'ári�,
corre�pondendo, assim,""ao
qué a t,écnica moderna re

c9menda".

"O" conAi"'ões, o no 'a

Con!itituÍt.óo nodo mais é

�ue o. :reflexo do regime
político por meio dela ins
tituído e organizado".

'1'a.r o" a � �.li :sofód)\ '

: ,pelo então Vàce-F�·€Sll�'_;l).
"té da República, sr. Fee:
'�'_ando de Meld Viana_,

""
. En.l '1934, foi' designad9

,p�,la
" Cotili'sã0, 'revisora

c...u.::> '<1W" t':.0 uoverllo pt·,)
'1

,) ,; ,.

visól'io, )cr'iada pe�a Con ,-
.

tituição dêsSe a�o, pp!l:�l.',
cipando "inna' daS, Com13
sões Dem'arcaddras 'Mi;
,(.3:S' é' da Junta :cte ReVIsão
é So;:'telO Militar_
O IVi:iliistro L ilís Gallot

ti torce pl11o" Fluminen,\�e"
.

corno espbrLista é ,n�e].'n.�
15ro da CBD e'�do 'CND, 1,;,

de outras� institUiçõeS, co

mo: Sociedade Brasi1eio
de Direito \lnt�nacion ,L
Instituto das Advogados
ao Brasil, Instituto Bra
sIleiro de EducaÇão, Ciên·
ela e CUltll11� ...

)

;( Em 1945 foi 110111eddJ)

va Imterventor federal �10 E's-
.

I'
I

",açio de, Santa 'CataI'ind, .

onde presjdiu as eleiÇõés "-

de/2 �é dez'embro daqué- I \,

1e áno.' Em 1947, quando O g,overnador Ira Sil-

cõnsti'tuido Ô 'l'ribunal F� yêi�a aCiQba de "ossinar 'o '

der,al de RecUrsos, foi no ,l,;ei' nO 3;.920, d,;'1 C:le de-'

meadb 'Sub--J.lJ·ocura<ilovr.: .:r;emb rq' próximo pas.sodo,
Geral da Repúbhca e,' oS q��Jra�á grandes bene-

O Ministro Luís Gallot- S, l�eSI;t�O ano, depois d� fídos, à indústria e ao

ti nasceu em Tijucas, ,tSa'l a�l'owaq.o, p'�lç Senado, J comércio de Santa Cata-

ta Catariha, a 15 de agos- ex�PresicLente' EuricO Gas 1"ina. Â referida lei co'n-

Lé) ue üJu"l, ü',oe' ,ambem ],tar Dutra ,designou-o p::t. ; cede:"pnistia fiscal, ante",

realjzou seUs e::;tudos pn- ,la as altas fUnções de PT;) \

cip� pr,azo de recolhi-

Dl dl'lü,o, jç,Z\i'J do os Secun- L,nldor-GeraJ da Repú- ;' me�t9 de trib�tos...e' dq
dários em E'lbúanópol�S, bllcct. l'lles::oa qualidade, re , qutras, providências e é o

BD Co"eo.lo i CatarineIJ.�2. ,pl'esêutandu o l'resllle�lil2 : s'f,lg�inte o seu texto; na
.l!_,l�l 1920'" formou-se' pEüi" v da República! qeu solu';lo f íntegra:
Faculda4e ,de ,;Direito da ao conflltO de Podere.:> A, (,','Art, ]O -,- Ficam re

Univer�ld�de :Federal 'du�, surgIdo. en� , �lagoas;' en-, i!:�uz�dos. a?s, pertentuais
RLO de Janeiro, tendo s�do tre o JUdlCIal'lO e ExC{!u- nlbalxo Indicados os adi-

o ,0},Jlor da tuo:ma/, :Em tivO. .
" �::Iiónois - previstos na lei

1927" 101 nomeado 'I 'Inspe- . Empossou-se no Cal':;J ':j:;&·.1,74," de 31 de j�neiro
tal' de Banco�i,no ·ex-.pls� ,a.e M11l1StlO do STF e:n ::rde ,1963, devid�s pelo
trLo F'eCteral e, no me5- 22, cl.e setembro de 1949, ',,; otrazo na s�tis.facão de;
mo ano eíeit� deputado à para, Ô qual foi nomea._lu í obtigoc'õe� t,ibutárlos nri"
A::;seml;,éla CQnstit'Uilltte "'pós aprovaç80 ul1ân.irl'l� :!'<1,fpois, c!JjO{ fato' 9'ilrador
de Santa (;atarma,- que d.2 ào <Senado, Foi Presidel1- � tenha ,o'Cor,rido anterior

po�s se conVerteu �m or- "te, d? TS� e Vice-Pre3i� ,l�!l'�n ..e o 16 de novembro
dináda. Eín 19�9 foi no-' delÍ,1e do STF, POSSUI �> 1966, desde que, o re-

meado Procurador da Re glande número de cO�lde imen'O se faço: 1-
públiCa do Distrito F�d;A 'coraÇões e publicou. al-

.;
1.5 1.de CI�%,embro �e

l'al. Em fev---:reiro de, 1 9,,;:,0 guns volumes, > reUmnçlo �; reduçClo, de ,40 Vo

representou
\

o GOvêfl101 te crabalhos jurídicos, alél�l àrenta "por cento); II',

un"ü no inquér"" "1e;9 de muitos .avulsos e all:·tl� até 20 de dezembro:'de

pr(J�essQU e)u:, Munh�s ; gQS (UH l'e�i:,;t�S especla1i- 9'-6�: redução' de 30%

CIU1'OS, 1\1Juils, l1uloa ii.ll.)u� Zi;ld"e) dr Du'elCv; rmta. p,of G<lintw'; lU ,.....,.

A' <sééretar1a de e3tado
do VnHcano 'eSpe,ra pu1:>H
éar em janeiro o 3, volu
me de documentos rela�i

'VQ a Ségunda Guerra,
Mundial, . segundo rev�

lou'portaf_Vóz de Impvlensa
do Vaticano. O vô'lum'�
C0l'lterá .HS cart2s tn)cad 5

entre o Papa PiO XXII
OS Bispos Polon�s�s.

/

BRA.SILIA, (OE)
Os Ministros Luis vallot-'
ti e Antônio Gonçalves d�

qlv";;j.a 'Iora.,l 'e,eito�
f'reS"'i.leute c \ilC<..-�'J'.;l
dente ao ::'U}'1'-'U1V J. .,»".

nal Federal e' apel'lds ,IS

escolhidos nã(' suirag<;lram
SeuS IÍomes. Ambos toma

l'-'u pos-e no ,pr'-)ximo di t'
lA '(:1, aLe lél, o lVlinisiro,
\....âl1ulllO Mol;'l JfLSllO pn>;
;:)lUpa <� 'OUpII?tll_l,. \....1:11'."'.

lnlcl,ülU""q,<..;, o ,:,"'pr ;
mo Tnbunal E'eGlerai ele"

geU seu Pre3-iflente o Mi

lllstró Hab�1emann ,Gui�

ma'rães, 'ql1e, alegando e�
contrar-se sem condiçÕeS
de saúde para presidi-lo,
supliCOU que lôSSe ele1l:)
oUtro milllstro para b

exercíciO da alta fUncão.

iNOVAÇÕES

Perquntado como' via o

ext;llcão do vitaliciedade
da Cáted»fCl,' assim se ex,

pressou:. � d

� nova lei proposta ,tIL!
Espanha:, garantindo li-

. , \v

berdade 'religio'sa ,a .q':lElI)l
nã<)' é cató1ico',' reéebeú '�

provaçãq da hi erlarquia
Católica Romana Conser

va�_dra do,paí,s. A aprOva
ção' é nE1ces,l'lâria para que
a lei ,se torne éfetiva. �

"A meu ver, eSSa é
uma questão muito com

plexa e que, antes de ser
político é ,de ordem técpi

,.
co. Tudo depende do rng

MANDATO �GRATUITO "eira pela qual o ensino
médio e super'ior fôr orga
nizado. Se' houvesse re

cursos "econômicos sufi
cientes, a melhor soluçã�
seria a contratação de

professores eméritos, ,dos
gr,andes centros universi

t?l"ios ,jo Paí� .e do exte

riOr. paro ministrar cur

sos.
'"

Como, porém; isso
seria por demais dispen
di�so, acho que nõo pode
mos fugir à co:ntinqêncio
de termos que formar
pessoal docente de nível
médio e suoerior, dondo
lhes' garantias que tornem
a especiali:lacão profis
sional sedutora. Entre es

sas 90 rçmtios entendo de
va estar a vitaliciedade
OI!, nelo menos {1 estabili
dade, a quo!, aliás, é es,

tabelecida no QntepKoje�o
PIHO os cargos públicos
providos mediante con-

, \ ,

i'

,
,.

'Sôbre o gratuidade do
mandato de Vereador, as

sim se manifestou o PIIO
fessor Catedrático· de Di
reito Constitucional da'
U,F.S,C.:

CON1'RATO OS ELEITOS

pia 19 próximo () Ba_,\
co do Brq'Sil assina'l:á cal)

trato coní o B8RCO Mu.n
dial em Wahinoion

• 1 b'

va1ôf, de 61 milhões
dolàtes.!

O lVlinist1'o GQnçalv:s
de Oilveira preside, atu,tl,_,

,

mente, o Trlbunal pupe-
,
rlOr Eleitoqü e, em sua

�

vida púbh)Ca, passou pelos
mais ,alto,s postos que se

Collíiam " Juris'las.

"Pessoalmente, enten-'
do que o melhor solução
seria deixar a critério de
cada Câmara Municipal a'
solução ,do problema. En
tretanto, como a qratui
dade já estó estabeleci
da pelo Ato Institucional
nO 2, para os , Vereadores
eleitos o partir de 15 de
Novembro último, quem

pleiteou' cf mandato,
.

não
estava enganado. Quan ...

to o trabalhar de graça, é

perfeitamente cabível, em

se tratando de serviço pú
blico relevante e de "mu-

até 28 de, dezembro de ficam dispensados da 0-

1 ',66:, Tedi.lção de 20°;\, tU(llizacão monetária de

(Yi�te por' c.cnto). I'
seus' Yà'I�res>

.,§ 1° - As disposições' Art. 3'0 -,- Fic,a anteci-
dêste artigo prevoJecerôo podo para 31 de d'ezem

paro os débitos já apura- bro de 1966 o prazo de
dos pelo Fisco, mesmo recolhimento dos hnpos
que lnsuitos em dívida tos sôbre' Vendas "e' Con
ativa, ajuizados ou não, signocões; sôbre, ,Tabocps
bem como paTa os não e Derivodos e ,sôbre ,Bebi
apurados, desde que de- dos Alcoólicas e da ,Taxa
n�nciados pelo práprio sôbre Transocões 'e Servi
dev-cdor. ços incidente� e';; QP�ra-

§ '1° - A redução de ções realizados na $flgun
que tratá êste artigo, da quinzena do mesmo

quanto aos dê'bitos já mês.
apurados pelo Fisco, se- Parágrafo único - Os
rá sot'icitoda ao 'Inspetor valores recolhidos nos ca

d'..! FisCQlizocão de Ren- s�� e no prazo citados
da" da Re9ião a que 'se ne�te art;qo sofrerão des
jliridjiciO.I1lar o devedor, 'cont\l� ele 2% (dois por
em requerimen'O do qual cento).
ê::oristl)'fl.Í O 'se9fJinte: I Art. 4" Ás' ev.o<o-
nome do devedor; II ria, h.mci0'1or50,'" r'd' dia
monto"t!> rIQ clQbito� III �1 do "o�ren'p, mê�" a'é

identificação do ato as 1 S (dezo:to) hOr<ls, fo
fiscal; IV - prova do pa- '�ful'ando' (lOS interessados
gamento dos tributos e ,os benefícios desta lei.
odici?nais devidos. Art. 5° - 'A pr�sente
Aft. 2° - Os tributos lei entrará, em yigor da

e� atrazo, recolhidos na ,doto de s\la publicação,
forma Q no prozo pr�5cri. r(;}YogoQOs os disposições
tQs VG!o 9rt, 1 li destá l�i� em ggntrsrio:4

, '

nus publicus", como o

serviço do Tribunal qo
Juri, o serviço eleitoral e

outros".
Quanto à eleieõo indi

reta do Presidente da Re
",:·t,firn, disse o professor
r;1J,� "foi o r,?ln"óo en

c.ontro"'o 'pelo RevGlução
p(1�t'1 ...a·(1"t;r o "ue con

tinuidade", sublinhando
Que as diretos para os Go
vernadores de Estado sôo

eleições diferentes" ' ',eqi
das por critérios diferen
tes. UAindg bem IQue foi
,rc:;tgbe!QGid9 g. c!cifiiQ

curso".

llJleVi�lres. 7' .

..,�J ,
'

t.� '/>; \_.,;��l \
�

f

,AS:SI'5Thu:IA TÉCNI_t.A
OIAETA"'ENTE
DA F=ÁBRII:A ,

NESTA CIDADE '
, :

,���!RÚ gltruntitt,' ,

J

SERVI _ EMP.I RE; I
Galeria JacqUelille - Juja U 1

ATO LEGITIMA

Sôhre a legitimidade
do 0'1'0! CongrCliSQ, pgrg
V()t("H a ÇOl1stituicão acha
"QIH� ela decorre' do Atój'
Co"�tilucio"ol nO 4, o

qual, como estó dito em

sua justificação, consti�
tui o exercício do� podê�
res conferidos pf,lla Revo
lu("õo 00 Govêrno Fede�
pai".
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úra, L6a Scl1midt
Dr. C;l!'!os Alberto 13. Pinto
G incc()lo��ia -- P:I il.os -- Opél'a(�ões �

Con sult o ri () P..lía F('J'l 1;1 IH11) IVf;it:haclo; n. 10
C(JI1..,IIJt;IS rYl:!l�(:;Ir1;I.'; w'l,>, I Hefonr, G3flÔ
AI.0nc10 ele SI',g'liIH!;11i1s �(-'x!as-h·,irHs ·.i.as 1.1 às 17

, ,

horas.

. ,
_____ -1-_. __ --,. ._. __ --'. � ,,",:-'4'

AGÔSTO

Dia�' 31 - 12 '''';'' 66.

mosa orqucsha do Clube

ReS.2tV(l de Í"tlCS(l o parHr do dia 9

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

�

t.i�I.:Ui!.���_... ,�_."'I..�i_'il.i..�;...<�;�...��.�I·tn::$:;>j�@�.clO�S.l'i;��M,;,
"
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ABERTA AS QUINTAS-FEmAS, ATE 21,00 HORAS

"A SEMANA NA CAPITAL

CondenSaçRo elos fatos mais Importantes na 3.reà
mnnir lpal

1\D.,1i;O MIRANDA

VATI.TAS providôneias al'lsinalal'am, na semana, I

fi. admínistr-acâo no rnunicípío de Flortanópolis, eom

fatos dignos de registro, r-orno �conte('eU, na imprensa
rio antiga Desterro.

A construção ela balsa, que atenderá à população
e turistas n.a Lagôa da Concel�fío, durante a constru

<;80 11a nOva ponte, tem sido preocupação diária do
I 'pefei!;OMunicipal que, nêsso rítrno ele trabalho, estÁ.
eilrnprinrlo um programa de verr1adeirn homem púhl!
['o interessado em realizar- obras m.íP marr-arâo Apora
c!o- pl'r-tivas reallzaçôes .rnunicipnis.

.

.

11e onera parte, o equil íbl'ío nrei::rrócn!:clrio,' fato
(jlle diz hem. ih }lOl1estid�t.l(' admimstrativn, os.á !la

('011('e.C:s80 de 11m abôno ele Natal :.1 fL1ncIonários, co

l.rhorarlores 'da administração, provídêncta q110 e·q':l
H fa 1111' .alto elo roconhecunen 1.0 do ad1lllui strador

�queles qUe, anônim.uncnte, s;:t() fi 'mrrquina lllH'oer:\-
1 i (':1 da PúfpÍLlÍrn clJ (\lpW1L I

. . Consagra, /nssir», () Chf'fp (lo ExecutivO Munici
pal o esf6rç:o, a r<lpac1(bde e o l.n'.erêsse ·pú})1.i.bo dor;
seus au:-.::iHFtl:�S 0, nn n.lo(::SUl(} íompo, íncentíva :1'11.'10-
les que, de fato (' de tliréi[.o, merecem 11m. f,01i('.o
mais Jlm�f1 ;ls.Je�ta", nntnlinas, 11:1 étioca em qne'? ii su-

pérfluo é :=t"C:lm!o . .1e· oll!0m, de ,jlí'l.J·ns (lis!antt�S Na-
tais. , .

.

I

Mas, .']' nni·;iin
.

fi!�e!ll, [ll";Uneiild:1 �lqliêll'.� CJUi: .L01,
dé19i','ns ("'11.11 o 111\ ll1i cipio. l' ou era mcdída d(' nknn
ce social 'p":'1:qll�ln(o salisÍ:lz Imdo'l qum1(.os, pOr ['1)
zôes diversas, nio' os saldaram om 'tf:!mpo hábil. Ni'irJ
deixa ele Ser, nestn época, também Um presQri'(.e (l"

Papai Noel, .FIo 8n:�'l de· tWflt:lS difíruirlndes fm:ml�ei-
raso , �

Como se ohservn, ressalLado,c; ê.sses pOntos, lIa

área murucipa]. ('ln Florianópolis, a seman,a que ho�

je,.se encel!l'a, m;Yf'COU a�ividades do Prefeito Acácio

Santiago, qUe, di.a-a�dia, se ,1�evela administrador à.
altUra da ronfiCLni!a que lhe depositou I) povo da Ilha
de S:,!TIta C�j:J.ril..a.

E, ns,si.m, nêsse trabalho silencÍosó, o floriaJ1o

polit:lno vai Sentindo, 1)011Co .a pouco, o desenvolvi
l'llf'ntn dt' ,c;1l,9 t0n<1., em hUsca 'de seuS :tI tos destino,q.

---�--�=-:==.. --_ .. �

,I.
,

AGRADECIMENTO

Viúva, fiíliÕ!i,. rwfô§, gcms e iiôrãs dê' CARLOS
BOTTO GUIMARÃES, agradecem Q todos os. que com·

pareceram, enviaram telegramas e acom,panharoíi't
�lté a última. morada de seü saudoso cspôso, pai, ave)

e sôgrõ, oêorido dia 6, terça fel,tõ último.
Aqtodeêem . todô' cspe�iólmente õo

_

Df. S�r!Jio
froncaiac(;Í, pela SUd êOMpúlénda, dedieaçiíô e bOÍl�
dode, â IrMã Hélic. do Hos�it{ji cio, Car.i4ade e ti toCiós
(j5 ertfer�e;fô� e seivid'ores do Hosp�tãl Celso RaftlO!L

, _... \

,.e,," n 3' r.II.· "
,� 1.,.. t '"

�f:� '.::-.. � �;. :OiIr�A ' "REsJD·EM;CI4,,: , "':

'VEND,E-SE";
'Resi,dência de ,. fínü acabamento, situada. no me

lh:or ponto do' rrâino de Fátima; coru amplo (jlün t[J .

'arborizado 'e lote ajardinado ao belo; à Rl1fL Arary
Vaz· Ca]lat1o, 242,

. .

,.

OE

)-

_.

José·Malusil1ém Comelli
Marcílio Medeiros. Filho

advocacia
,
R.ua Deodo'!'o, 19 �. <:on;unto,·2. -- Forie 25-82

c

• ,. \' '. t
.

'Folrian6poiis ....;,;..

DR. JOÃO AU�USTO DE
MELLO SARAIVA

CLINICA CIRURGICA
MEMBRO' ASSOCIAL� iDO COLECTO
..

BR.ASILEIRO DEfCIRUHGlóES
CONSULTAS:. i-IOSpiTAL· "CEL,S() Fl,AM()�S'

HOPIT.AIJ DOS SERVIDOR;ES) PT;;(A JVTANHA li:

Dl\S 15' A'S ]..,7 HORAA.
.�. \

,
___·n ......_�..__ ......;_ , __ _ .. '" _'.-'-_---::

ASSOCIAÇÃO DOS CRONIStAS ESPOR..

TIVOS DE SANTA CATARINA

BRIGIDO SILVA == PRESIDENTE
; I. 19 � 12 =6&

FORD
".

J F-350 F-600
GASOLIN4 E DIESEL

Vienda� e c;�rn���TO PEÇAS' ,i,.
Rua 7 de Setembro, 13

Fone 3886
,,, '"< I �''''''* Fpoli�. _._,.,.,,,,"'-.,;&<,ld,,,,.,_'�:,,,J, ; � Lt�. I ;"Wr:,

.;'
'

���-7-_':-'''':i''''''''- �""'_""�N_""_

i" "'

�-_._ .......-.�.- �-�':"p _. _._---_... _�-

CINEMAS

CENTRO
.

"

São José
às 10 hs.,

Mãzzêiroppi
FUiILlHí<OS DO AMOR

"

Cem;u!'õ até 5 anó!>

às l' 1 2 hs.
/.Adis Uifiã

. SCn!locidliol

<:reaçãô de)' gêniol W�L-
'l'f� 'DISNI:Y: '

SAMMY, O AVENTUREi-
RO OOS 7 MARES

. Têêfikôlôi'C
CGI'1�iJfô' até .5 anos

os j 314 ._- 7 1 2
9 3�4 iH>"

CÕi'fé)H Baker
R.úd BUUtH1S
HARLOW,

.

A V}�NUS
·ptATtNADA

TêenieeJÔ1'
CCi'l�tiJÕ õtb. 1 a finos

11Hz '.

os :2 .�- 4 �,1 t:2
9 112 'hs.
Móis uMa scn.5õdfinol

Cl'etiçÕÕl dó gei'iiori
WAL.TER DISrUY:

O A.v�NTUREiRO DOS
7 MARES

TCc í'ii€:ol<l r
I CénS(Hfi até .5 mi6S

ROIY'
oS 2 hs.
Frãnquito -

,

L\contecimenlos Sociais
I

ZUfty MACHADO

Os Licenciados de 1966 da Facul
dade de Filosofia da Universidade Fe
clel'a1 de Santa Catahna, l:.lia 15 às 20
haras estarão no Teatro Alvaro de Cal'
valho para sUa colaç'ão de grau - N:I
'TUrma que recebe o nome prof. Os
waldo Rodrigues Cabral está a bonita.
,

,

Ehsiana Haverroth,

Será dia 20 às 18 horas na capela
do Colégio Coração :de JeSus, a eerimô
Dia do casamento e:1e Marita Leite CO'5-
ta (:.01(1 o SI', OChon Gama D'Éça, A re

cepçâo aos :eonvidaclos acontecerá na

sedp da AABB, sob 2. responsabilidade
do sr.. I<:dunrdo Rosa,

- __:_ �'.l-_l
". j ...... ,

() Profei.to da· cidade ele Crisciuma
e 8rR,. dr. HlI.Y Huls.e, foram -, vistos jan-

, �':lI1do no 8anl<lCatarl'n�1 Countrv ·Clnll.

Acabo de .ser informado aue o cos

tu.reiro Carlos ALb�rto·. da
.

cldr.de �le
pelotas, no próxirno , ano, vai lant.::élc
sua .coleçâo ele m�dêlos esclusivos CO;

feccion.:::dos .:em teCidos,:Bangú,
,.:,.

.

_i __ -_

1\1liito comentada em recente 1'0-

cepGi'io no CountrY Club, ,a beleza da
SI';], dr. Edti.ardo Santos' Lins, (Olga
Mç1!ia).

)

";.·Segundo fO;1'\OS informad0� deixará '-I

o INCa em no!"sa 'cidade, para gerel1- 1;
.

eia1; a Jili,al em P�)rto Alegre, o Sr. 0,;;- �
ma}' Nascin1ento. ;

Na c'<Jade de Bn!sque: às 19 ho-
1,<,.05 do pró"imo dia '20, na Igreia EV"lT:

.['('1)ca �(,-8,lhr-,se-á c,erimônia do Casa-'

.D1ChtO de 1\18.ria -Luiza Ren.aux, Com 0

dr
.. K]aus' Hering - .,Na luxuosa resi

dcncüi. do casal Roland (Carmem) Re

naLiX, elar-se-á ·a "r,ecepção aos convid�
dos ..

; 'o"

,.

. \
.

- ,,�

.,

----_

rêa.

Foi Patrono dos Formandos de
1966 do Serviço Social, ; governador
da cidade dr. Acácio San Thiago Come-

. ._..

mOrando o .8_iJontecimentQ, quarta-feIra,
d dr. San Thiago, jantava no Querên-
cia Palaco com os Formandos.

. Provavelmente serão vitoriosos no

concurso do próximo Carnaval "Os' In
controláveis", que pesam seriamente
numa bonita e original fantasia, Sá:)
Eles: Carlos, Miroel, Roberto, Walter,
ManinhQ; Walmor, AntÔhio Wilson,
Adilson, Márcio; � Sergio,' Carlinhos,
Brina, Flavio, Nelson, 'Mário, 'Luiz A-
-fonso e'Manara.

A senhnr'" M<l.rCia M:, Elias SO::1.reo;;,
foi ,.urna das fOf;mmd8S:' da fàcu1dade
,de Direito da Unive�·sl,Jaàe'Ff;:1'fl�".1 ç!,e
SUnta Ca-,·Rl'íI;l.a, COlO�l' grau nó

.

últirr..o
dia 8.

Cnrn 3,' Sl'ta, Ligia· M�sc,:lranhas,
mar,(',(ju

.

('.asan�ento o "illêdI�o paranaen
se, Hélio pozohon,

CUplprirl1entamoS o casal Ecls0n
(Al'lê(r') lVlouna Ferro, pelo nascimen1u
(1e Aldo, ocorrIdo na última qUal't:J.
f,�jr�, na maternic.:'tade, dr, Carlos C01"-

Direito "
Gundo

Steiner, quinta-feira, marcou Casamen
to com ,a sua Elizabeth Riggemback.

Na Igreja São Franci$c'o de Assis,
às 18 11.qra� do próximo dia 20, rea)izar
se-á a cedmônia do Casamento de Ma
ria Helena Pav�, ".cOm o aCad�mico ele
Medicina Antônio Luiz Gonzaga. Nos
salõeS do Lira. T�nis .Clube; será a re

cepÇ!ào aos convidadoS das família.s
Pav.an e Gonzaga.

pinhal São P2.ulo: 'Arri.anhã no Co
l&gio . Pinhal, Q menino Fernando Hen

rique Lélis, eStará em festa cOm S'.'é(

cotação de L{l'au.

Amanhã às 17 horas, ll.a ru<j. Felire
Schm\:lt esquipa Com Alv2.l"o de Car

valho, sen�ôres ele noSsa �ocieà.ade V80

inaugurar um' belísSimo Bazar .'desti
némô'o .(.1 rendá em favor da cpnstrucà.o
do l.t>l' elos Velhinhos,

. '

..
----'_

Na inauguraGã.o do BR7.i:J.r em favo:"
')0 Lar do�i'"Velhinl,los, a.ri,alll1ã ser:1..-,�,

, sorteada' uma 'cadeira .elo papai, oferta
...._

da loj:c IVlo\'eis Cimo,

Di_vuJ:.'7emos na próximü sernana
a lista dos' "10 BROTOS ELEGANTES
DO ANO DE 1966.'�

.'

Em seu apartamento o Engenheil'o
e Sra, Werner' Zulauf receberam �onvL

.

dados pafa festejar o· aniversarIá de
dona Erielzi:

"

PENSAIV�ENTO DO D�A: A c,dtica
facH; a arte é dificil,

,

e

�··em-

MEU DESTiNO EM�TUAS
MíiOS 'L'" I

. ICcrt!mrê! atê tO anos .':' ions' rtlernacIOna

;;õ! ep:�1 :ie��ondo
.

rUNnrDO O LIONS CLUBE �LORIANO'POLIS·NORTE
Catherine $pélók

-�. Crrt=

GLORIOSA R.ETIRADA.
.

Cor di? lmw
Ceí'i!mr6 õf� 1 a ono!»

8AI880S
..
"

F:STREITO'
�I�ORIA

oS '1 h�.
LarrY Côrr
Áí'icli"15a' Bo)' ord

� em �'-

HERANÇA S.ANGRENTA
EõíltíTlonCo'lõr

'

Cêi'J!li.Úti' õh(, 10 orú)$
(Js 4�- 1 1 :2 - 9 '12

!is.
BrfgfHe 9firddt
JCaí'ifie M(jfeou

= cm =-�.

VIVA M.ARIA!
East-

j = CMl...o=·
(') elADO DE VilA VELHA

EoStM6i1lColol'
CeiltSUfâl at'é 14 anos

Rajá\
às 8 1'12 Í1s.
Charles Bro,ns(",�. ,$i"
Suson OUVêlii'

, -em�

AS PISTOlAS DO DIABO
Censuro tité 18 Gn@,;

""
.

(.

Por [l1;Ciativa elo Lionq_ Clul:J.e\,F1'l- lo. vice - Dr, Alexandre FranCisco �E-
ria:nópoh��Ce�1(ro e ten:lo cçm1Q pad:,j_ vangelista

.

nhos és. drs, AYrtol1 Ramalho e Emmi-.- ..
'

20. v;c.e - [>r. Releio João' Moreira ela..;;
n�el Canipos; �'espeGtivan��n1e presiden Sílveir�l , •. -

h" e vice-presi.dente ::10 L.c'F.C .. {ai fu, 30.. V:'f.:! -.,.:. Dr. Alvaro 'r�maSelli :
,�lado nó dia 8 dc1",correl1te\ n�ais 11m CIú 10. secretário - Antônio Carlos Qui.l1_' .

b,' ,'(Il(, passou a, chamar-se LIONS tUna Britto ./
('r,UBE 'PE FLORIANOPOLIS�NO�=t- I 20. Secretário - Dr. Nic018U Apos�J
rfE Pi.tsica

A inj�;;'l(':10 doe: novos sócio,s conto11 10: Tf'sou];eiro'_� Prof. Claudio Alexé1:1-
CO!Tl .C1 Dl:' S nCa elo Governador elo Di.'3- dre. Fnllgraf .

.

tr:i,O L-lO e ir)úmeras autól'i,dades le·)- 20. Tesoureiro Jayr SaturnIno Heil

nísticas. Diretor Social' - Dr. José Maroic Ma,r

A primeira diretoria <:1') LIONS CJues Vieira
,

CLUBE DE FLORIANOP()LT.S-NOR- J):l'tnr Social - Dr, Laélio Luz

TIj'), empossada na Asselnb1éia Ger.al do VO�!';:l.;s - Dr, João Adalberto N,

dia 8, está assim constituída: Prof. OSn4éll' 'Pisani
Presidente - Dr. HUmbert.o ,Klllp��;,J Dr. Sebastift(.).1v'[artins de Moura.

./
Pederneiras

--� .-- -�-----"---�-,

).

Gerk

./
•

,'.J�;.

--.-------�-------_._-- -"-,-._--

ORnEM DOS ADVOGADOS
Conforme 8ta pub1iccda no Diário

Oficial do Estacia de 30 de Novembro,
forari.1 eieitos a.. 17 ,laqueIe mês pS 1';1

'compor o Conselho da Ordem dos Ad

v,ogados elo BraSiL Secc;âo de Santa Cá
tarina - biênio 196711968 - os sr;

guintes advogados lo��is: Joã Ral:'-
rt)sta Bo'Passis� Com' 389 '\ oté,;;;,

Paulo Henrique BIasi, cOm �:'jtj \-r� 05;
.

Altamiro Silva. DÚ1S1 com 357, Y') U;;;;
Antônio de Freiras lVIoura, com 339 vo'

tos;
.

Walter Barros da Silva., com: 330 votos;
João lVlbnun, com 293 votos;
JoSé Murilo Serra CostaJ CDU 286 vo-

tos' ,I1 Ca�los EdUardo Vied?s Orle com 281
I' b; ,

votos; ,
.

Joã.o José RamOS SChaefer, cam 266 \'0

tos;

-,

l� , 1 "1"
,

,', }

..

______�
.y
__� � �� .___� � ��.,-t� __

Em cumprimento a� di!ipôstõ í'to!> (irfigas 26 c

27 dos Eilt(itüto�, convoco ÔS ü$$odados desta Entidél'
de pOfa ag e1eis:ões d� Diretório e Conselho ·Fis·c<.I1.

que serlío reõlizodag H6,dia 19 próximo; segunda fei
ta, às 20 hêH'ÕS cm primcirô eõlwoefiçao (ii :20,)0, em

sCgLifldéi, eM suo sede 'sodal provisória, no!> ,ôltos do
PélnõVi:'iidj'J

.

Edifício nChiquinh6ii•. �
_

O pe(iido de ré9i�tro de ehaplJs dCVNá ser api'e� rnó.i'iCôl(jj'\:
d Cei'tsUi'ti õré ta Cií'iO.SSêf'ltõd ... na seero.tGi'ia da Enti ade éité 48 hOréiS aí'ite�

da feà'íi:f{jç�Ô da 6ssembléia. \

'

IMPERIO
FI�l'itii'l6pôli$i.. S .;tfo dezembro de 1966. (Is 2. i,2 � S 112

7112 � '9 112 hs.
"

M.Utõfi Ribeiro
Ad Ma'i'I;QI

�' .

NOVllS CONS&tHEIROS
R:cul P,Teira C,]d�lS, com 229 votos;
G (r;.J dn Gama Sa11e.;;, com 202 vo�o'S:
D::,jl (L. Fatia, .com 196 votos;
JíI�\n l\T'lkc\wjcski, "..om 183 votos;
TU.lio Pinto d;:� Luz, Com 178 votos e '!
José de �,1il'anda riamoS, com 174 vo�

tos

Os SUplentes maiS voiAdos fÓl';('HJ
os advogados Edmundo Acácio Mord�
ra com 137 votos; Amaw'Y' I! arias Rad
mos com 103 e Tú1i() CéSar Gondi{,l1
com 97 voto:s.

O total de votantes asce11deu' a 529
advogadoS em tGd@ o Estad.o,

,
A eleiÇão para a presidência 'cl;(.�

Conselho, que é ocupada atualmeutli1l
pelo Dr. João Baptista Bonassfs, sel"�
feita pelos 15 conselheiroS acima, em f.@,
vereiro do próximo ano, qUando tom�q
rá posse o to.n.�elho r�m..elei_�o•..,.�;..,,.J

,,". \�,' �\ ,.):i� :.
'

\

", i'

j, .. '

;. '

,..:_--
.:'Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



V"l1 iflql,lilino vem dés-
�'"

cP"Ido ci eSt.loda., Vin"o,<d.;)", :i.',é}·' r,:. '

..t �'"'''�'''' '''''''�;':'''��''S;J!r,'; '�"J(
úlHmo anaai' .. ErH:ontr� O ",

dono d�'�ri�a e lhe diz hi-.,�....

•
• 'II). 'L 'I" M II�<�'-flOSq:' .'"\ rOml1O u e�

ló em cima possui um ga
linheiro no seu qpartam,eM
to. I faça ,o' f,qvor', de" dor
um, jeito n'isso. "Uma 'Se

nhor'c, inQ.umna do prI
meiro Ilnd<:u; escuto a que;
xa e pergunta: "Diga-mc
uma ,"0;""'.' será que

'

16
tfl'."bé� há ,qo.'llo?'" �'5im,
êles têm também um q�-
10,11 IIMeu Deus! E eu,
há dois meses estou em

�trat(lmento com �m psi
(l!'j""tro, porque tôdas tiS

m<llnhiii!'> eu imaginava e'i

tr,l� P.,"'ut'l!'!do o canto .de
um gal?'.1I

'

Acon teceu.,••sim
tre a populcçêc feminina;
a mnioric das mullheres
que viviam num matrimô,
nio. de paz, tomavam leite
com abundância. Dizem
os médicos fr.ancêses\ 'que
o leite não é sómente nu

triti./o, mas 'ambém ccl
ma�te e lanitivo, ur I ver

dadeiro tônico par. I os

por lV'alier Lange ria saber um segredo de
Estado, disse Luiz XI: "59
o meu chapéu soubesse
êsse segrêdo eu o queima
ria . ., .

II

I
,I

A VIUVCl Mary Bown ,I<::
Oal{lahoma, U. S. A., vi-
'veu -durente anos do 011.;
guel das doze ceses que
possuía. Quando agar.,
faleceu repentinamente:
eio deixou aos seus i�lqui·
linos como herQnc� as res

pectivas casas. c t.est'l
menta clizia: TIOs meus

inquilinos 'recebem as

suas residências porque
sempre pagaram C0!'1 pon
tuolidade. Nuncei me 1,.,
comodaram, desde a morte
'do meu marido e quais
quer reparos que nas mes

mas se tornava necessério
f.azer, êles mesmos os fa
zia'm por conta_"própri,a."

Cientistas francêses dos
cobriram que o leite -esti
mula o' "paz na vida con
jugol". Após uma consul
ta feita 'nêste sentido en-

o professor perguntQ, c
um aluno da escola de li
teratura: "Você conhece
,Camões, Joãosinho?"

. "Mais o,", menos" profes
sor." 'Vejamos" '. êle e:;

creveu um verso muito co

nhecido que começa as

sim: Cesse, tudo quan
do, " Poderás conclui
lo?" "Sim. Cesse ,tudo
quando o an{'iga mule

nervos.

'O daltonismo nos ho
mens brancos, se alastra
assustadoramente, decla
ro o professor Ridlomer
de Chicago.. Se.contmucr '1

se elevar 'rio ritmo atuol,
dentro de" cem (I!'IOS ape
nas 10'por cento diferen
c'iarei a's 'cores exctomente.
Estotisticos ,provam qU3
na� Europa/ 2;2' por ce.l1�O

pertencia ,a população (,J

dalt.ômica. q',.mesmo se

"
manca., .

Màis Motoniveladoràs"i

�

I';�atetpj II ar"-uafa a Sc&rctaria �·�.neste·
:" .• "I-�.Y..,. " ...

,
"

-z.�e1!'ltro da 'dinâmica odministracão -Se'rafi'm Bertoso, a Secretaria do
Oeste de Santa CC!t(!?it�a' acabá de Qefql,lirir de Fig�eiros S. A. nQv.� I"tI_otoni
veladoras Caterpiliar, moclêlo 12, Série E, de fabrico�ão 'da,Cateq)!l!ar BIl'O
';il S. A. A cerimônia de entre�a das máqúinas realizou-se rec:�te,!!_en.l'e/,c;ob a presjdfinci� do d ... Serafil'l(! Bc�t�:O'.,e, coRtando com a' ,p.resen::o do go,
vernador Ivo S!lv-E!lra, senador h1neu Bórhausel1, senador Ahho' 1=0i'!tO"'O, s�nador e!eito CeJ!iO, Ran'1os, deputado Alvoro Cotão e_a totolidçjde do,s prefe! ..

�os ,do Ext�emo Oeste Caforinense .. Figue.!ras S. A. estêve ,representada pelos
srs, Edison Biavaschi, gerente de vendas e Sérgio Sel,mo, cne.fe ,do Depar�'��:menta de PI·ol>a�ando. Juntamente com cinco outras motonivelo,doras- CA!
12-E adauirida:;'- anteriormente pela Secretaria ,do Oeste, estas novas' mn
qlJin�s j6 se encontram operondo, prestan_do eficientes se'rviços na �Ol'lS0r.vadio dos-estradas da pr�9ressista reqião do Extremo Oeste. d.e Santa Cot?r'n�. Estas motoniveladoras CAT 12-E contarão com' a' tradiCional garantia
da Assistência Figueiras.

'

--_- .. - ----,-�---._-- ...- ---

"

(I ,

�
�-

1" fi
t·
, "

··batedeh·u!� :lião é doelu;a� luas
pode ser, sinal de febre alta, pneumonia, pneumo
en terite ou outros males perigosos para suínos. Se
um dêsses fô!' () mal de s.eu plantel, AMBRA-SINTO
é o remédio para a prevenção ou á c,ura de todos
os males provocados por bactérias ou alguns virus.
AMBRA·SINTO dom VjLamína C, () o antibiótico
que decide peja vicla_ de seu plan�pl. I;: pOrco que
continua de pé, J::ote, é dir�heil'ü 'rn caixa para
o senhor, aman l1a 1

"

•

..
•

•

;::r,�(I'i1/(lr IIllí,limrz (['��"". �N.

('1/1 prorJUIrH /,dClln,idr)\ ��.

, r
',- -�, laboratórios lepetit.� diYisão yeteril1ária

r
.S5f1 Paulo (GIlU1H.lbafu. Curitlb<J� Sln. �utanf)fi. Godls) R, Afonso Cel�o. lO! 5· Põrto Al�gre .}\, Venâncio Aires, 602 � n. Horlzonte. .. R. 8'm'G:@1f'.,3,nj349. Heclfe � H. Oliveira LIma, 997 • Fortaleza· R. Governador Sampal.o1 497 . Salvador. Av. Estados Unido8,l .. �difício .Cervautee. 4�andor .' si 401 . Belém· R GUSTHlr Viana. 870 - Man!lufI·R. Guilherme 1\'lorel.ra.�5/337. Campo Graq.de. Ml'. Av. Bano do ElO Brauco,i3Silt1::\1 CASO DE .oVVIPA, CON�T;.t.",1.'& Ç.l;.4.1'V'T4�.U;�T� � j,'f91;!�O »,t;"'A��AM,l!;;\'I';l'Q- 'J,'.Il;f;I�i��

verifica na América. Em
1938 apenas 2 por cento

pertencia a eereeorlc dos
do:l"ômÍ«:os. Em 1944 ti
nha subido Dara 8 Dor Ce\1

t� e nos ú'ltimos 10 'anos o

número triplicou. Confor
mp ooi!'liõo d� erofessor
Ri/dlo ....er o daltollismo
-"õo é he�et'itário; é uma

conseqúêneie da atual nu
tricão, excesso d<;! traba
lho, falta de descanso e de
vivência ao ar livre.

Em um bem frequenta
dt) bar de, Madrid, Espa
nha, 'logo no portal de
entrado, vê-se um enorme

copo de vinho, bq,s"ant�;
CIrande para suportar um

litro inteiro, com os' se ..

'9uintes dix';res: "Se a SUl']

esoôse só lhe permitir t9.:
mar .um cooo .. : ap�ovei-,
te, 'entõo, �ste!" ,

.

Enf um résta.úarite na,

cidade de Mcírs�ilíe, Fran�
co', encontra-se uma pla,�'
�a que diz:' "Quem n5,o
amo vinho, mulher e cen
tal' merece uma esoêse
para tBda a suo vida,"

Durante �uatorze' horas
um espereneôso pai a'aú",r
d,ava a cheq,ado do feliz,
"('I.r:ontecim,en�olT nos 'COll�
r�dores de uma maf�Í'nida' .. ,

de .. Só depcis descobriu
Que 't'nha entrodo; num'1

cliniec e·�r.ada, Ouo�do 1':1-,

certou com a CÇlsa de !':oú
de, 'lá Ó E!!'iJ'ernvam I du'a,�"

,lindos cria�'çós.

puranté -úma �nstrvçã(.\,
u� SÇl�t1!?"+o· ;.,tef'onQ UI'."!

I'ecç.f ..tn: "Ç(líd�<fo Jo_ão, o.

, D'··' -'" 111":'1 .,�
("'C; �,-'1 '_ ,.,trl�_:' ,.-: a, m�-

,.1'(0 M-1"P", r,esnol"lde ':lr0"
tO"1'e,.",,, o ,"o'<lodo. O ser

gento fko'" um t�·�to "er·

plera Q""h,,\y Q resp:osta
m,!it� �� ..t,i'7"'ent(l, e ooét,:
r"" �1no d,e�x'lva -de ser
f

'

,!
_.

-

• -

,Q�-IJ ",o (lVo�to a Im_a<:!em,
Volto-se "'nfôo a OlltrO"';'f�
m"e�e: rt!: você aíl solda'dó
1>, !"'i'T,' 0i"'a�me: Q que .(0
pêtrio/' Q' recruta or01'!to,;
mente: "E" ti 'mãe d� Joõú,
sarg'e.nt�." \ '

Um, padr.e 'oreqava aos

fiéis. em nill�ero pequenO',
auan�o desaba um tre
,.,.cndo aouar.eiro. Os que
n(1!1"a�(:n", Delas ruas, r'�

fúqiaram-se n", iqreia,
Que' encheu. Reoaraftdo
nlJ causa do ,aumento de
,.. ..,'!inte!t, disse o padre:
"Há muito CIente parii
ouem a reli';Jião serve de
capa; para os que estão
ooara entrando, a religião
c"tá servindÓ de guarda
chuva. '

Vo('� sabit:l? Que sapo,;
siio n'''Ji�o m:.,pes, Ol..le s6
e�XE"r",,,,,,,,,, até um metro
rh di"tA,,"'io? Oue I:!S azo ..

,.t� t�!TV" ";."oles mô"ca vi
b�am 330 vezes p,or �e

","-.-!o?
f" .. "" o ti <:! rt'!. a l"Iontera

C n 1,'(>I'V:1 J)o<le"1i'! imitir os

gri�(ls de outros animais?

!..Im jovem oromotor es

nO�Oil '-1 ""'cjênda durante
umn "€<:0:;50 e êle se deria.2
,.,,, (!'�"<'O"'.Jo da defeso,
di:o:"'odo' "O, senhor é o

""n: ... � id;o.'" t"ue 'á vi no
':"';n:h... "id ... ," O ;ui.:::
j"'+")'''''r-- •.,., dizel'dn: "Se
nhor peo"'''Iot'c:!', não s,e es

(lIJeça que eu estou prese"
te!"

Um homem de 97 ano<;

de idade, em Washinoton,
casou há dias com a filha
de sua nora; assim ficou
sendo o seu próprio..neto!.

ARMAlEM VENDE-SE
Vende-se um armazem, à rua Conselheiro Mafra, 101.

Ver c tratar 110 mesmo endereço,

---===_--

IMO,VEfS ,V.t:Nn�M��a�,"
',' l._ "

", ,'__, ,

Dí.):��; 'casas �", m-�teÍ'i�l]
ios é"Ú'Írcom ar-a, do{ i47
rte fuoc(os).,

"

<

SEi�" 'r,()'!'ES N(� EST'�,EJ1'O PÓI1 4, �1n�}TÕES (TOD{
\__ Metli�'ll(i cada 'um H x 2lJ -rt;e�1"os situados 110 Pn:.!l
P"ü'a Felipe' Neve _(COIQ111nlía) 'jCacilita·se o !)a�:l'n('nto,.

V�'1'F.S l<::,lVI ·ÇO(.)UEliWS:! l\!a�:�lifj,C�l T�O(,1I11za('�,,), l:� p,
� .'

,

'

rlc Born AlJri.!!:o :! pa r til' <lo dOIS milhões e mete, Iinan
;,: •

-r,
. "D� "ilr" 'el�' rtt{ H\ :BI,'ses, 'alJI'(,rvei,J' esta oJ)ortu;1iLi1l(l".tl(J,;s:gar ,." /

- _': j:
(

.

� I ' ,',;
I

;

" _

I I

, t'!', \

',P�,l�i\ ('O'\,{��AR, OU "�E-�DE,R '

-

,SEÚ-; TÉRll.EXO. CA�A, .pU ':t;.1'ART4�'IE�TO.

"'.

"

,,' HU;t '1,,\:'l"I,lllÜ�; �l;'dl;:tto', ti· -,II�'IVII l�,I'v"nj]\. -- o:;; li, -

t'7'j}ediçl'te 1-'('111' ;i-'·I:l

(

pois dentro de breves dias será I�nçadõ o' melhor negócio
imqbiliário do mon,ento:

EDIFíCIO .JORGE DAUX
. , ,

Erguendo-se em localização. privilegiada, o E�lflclo ,impõe-se corno a mais arrOJada obra de Flonanópolls,
Veja:

,_,
,* Salão de' Festas p/uso .excluslvQ dos Co/ndornlr:��, de )* píay.Ground (p/alegria das ::rians:as e s tranCjul I a '

* Dois elevadores de Luxo.
"

.. '

* Centro 'comerei,al no andar Terreo.
; ;'* Financiado em 5 (cinco) anos. ',' e tem rn,ulto mais.,

I }
t

.
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·
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'Q�"'C�. � �"l.�,.��
_ .'� . ;? ,·;.'.���cii,io.:�e4e;��;:Ffri�b'.· . .;

Fim de an�, tambénl te:
fim de estt dos. c· r·eguLart's
para grande nú�11eí:ó ..

de
jovens, que' se ":vêel'rJ,' , <),

pres.ados para. .urna Car
reira. Boa'? Má'?' Isso, Co

mo diria o porteiro .lo
edifício em. qUe more, "ê
problema de .cada,. 't1,111·...

"

A verdade é qu,é, forma
��o !10r �ll!a C��O a, a::vid:l
está diar:te do, l!';oco,. que
a da :,(' 'deve êonÍO!r!lldr,
ou por ei8:"será' ç�n�oX111 \.i

'

do.
'

Não Vf'l;]J<i, poi:ém; 1'<1-
1<1 I' d�)S álcgri·cls "(,C5S<} <:0,1 Em 'f'ue pese� à� crític�s q�ç j",stqmente se tç-
qU;"tu do d plc)l1,'''.

'

n"m,
i,em �9 �r�iet'�.cfç·refor�o �onstit�.cjo�or, não se.poder:,creve/' �;1l;�1.' .ti�,acla fl.In- .

.
.,

.
" "

f,
'!, " "..

::,Ó'�::a ,acÊ,rca' 40 'ra[J.'lz .ou i 'dei,ar ,de reconhecer que êste também 9pre$e!1ta q seu

ela
I

Illenir\'a que 'yai' in;� I�d� positi�o: i� Pfovcív'el que, com qs novos �M'ges�ões ,

Cj�l'" uma ntiv'dacl<:l prJ:'
'

. . I � .:' .
. "

h. .. "�ue' VI.' e, rcm "G ser oprese,n+odos 00 'te;tto origin,a', c e-fiss.oual: 'Ess<)s'" ·j;ef!pvr..·<; ., .,

[. m'é' che�al�{; 't;�i� sug�st:io .. r}u'��sei'p�io;m�"orà �;"a. oproxi��ção dqquiló' ",ue
j elos ele;i�nt� '-cO;l\ritcs i'n '';.:...t. ',;' I

.... I'·
'

;_,
d"'" vl·.:.Ia ··POII'tl'C"',

,
� , . , serta ''f�selove" para,,,o ,R'ormo Izoçao .. y '"'

I pressos.. q,u e tenho pr�- , .
,

,
'

SOltes,. e em (j'tle 'un), ':ll_
. �co�ômiê� e insfit'u'ciol'la' do País:'

plomando ai1Jigo D.10 ,:{1z.
'

',��\��ios do'dóc�ri,�nto o�i��!,al forQ�. e",t:regues
(luanto U1e a.gràda.'ria·""l . ,

" ;-
.

.

,. ' "I','d" :J ARENA e 'doo MDS o fl'm de que ex" .�" ... da decisão do Poder Executivo Re\,olucioncírio ·qUt,1,11leu G:ampaj�.eçin1e];]_to. a O", _
I �rançqs .,0 "

. , .' Y' ��... . .

solenidaqe �a s1.,la' -di,pb- ).�'i"':and�-as O I�x: CIG isenção e 'da serenidade, possartt ao assumir o Govêrno .há. três anos 'passádos, ttouvo
nlacão. Reparo, €lll'ão, -o

#

f " ". � " � '., .'
, -'

, ,,-
,

,.

cQn. t.ribu, i,r; ���a '0. oprimo,: ra01,,ento do projeto que há d� por bem legitimar o Parlamento. Queira ou nQo �u'eirol(1)1a da tUrma e"ln'e oco r- ,

,
�

"
. .

,'_
rem. pensame1� 9s .

confor- fie tra.�sfo;:motM leUTloior 40 ·povô, brasileiro, o at�al Congresso, a Constitu,ição el�bo�ada p�l� Ia·
tadores· A tqis lel-has" ,é ,"; ....,. An;:�s d� q'",olquer, o,.óji�e' �� p�ojet�� deve-se 'boratório jurídico do 'Ministro Carlos Medeiros da S,I-
qUe me aten"ha." ,

," '. . f
•
., .

d 1967 AVejanlos; poI' ' t;xenlp�.P; 'j:9,,�icte�r:'Jué êst� n,o encerra ql"talquér compromisso vo, há d,e vigorár a ,partir de 15 de março e
.•.:

o de Uma turma M· ginà- . �ó�,:�:��·�de.�<'íe,�ql;r�� _,�CI.rtO d� 1.946. O ,espírit� da nG- C!provação do projeto pelo Con�res�o, é.uma de�r�i"a-sianos: ""L�tari'cio vencE'-. I ,�.' ',: S' 'f'" d'
,

'

'd' -

"'d'
'. .' .

"

y'Q COl'!st.'it",iioãq ,.pta pçlc;. proJe,çoo da ordem ',reX.,�.ly-· cão do Poder RevolucionáflÓ. e or escumpfl ai �qoremos". Sa lO 0tlnl'lSlno. ,'., '''';' 'ir. ,
.

,',.. \ ,,' ''0
"

•

,

A cor:tfi;;tl1te exp,eçtativ'l 'clonárica"o fllturó, "preconiiando-,s�, para iss�, "�ma cLlstará ao Govêrno d,,\cretar a outorga, uma vex q�cde queln,'< sen.cl.0� ale,',nda
" ,', '" " "". ". '

.

d', "d ..
"

crianÇa 'não ',col{cebe a I�i' bcí�íc� d� �c�ô,rdo:com,Q '�squçmo. polí-tic�,
.

omi"ol":l,\, este n.ãQ se sente comprom,etl o, por enquOfl.o, 'co!" a

luta s�m' vÚoria
.

Jque( :ii. t,�'A,.;n9rmQ'li�,çã_p .PQlític�instituciÓnal da .vid�' ,
b". Mr��lizaç?o 'da :vido iUfídico-del}locráti��: .nos ,t�rmo�justifique., E: o��iit/,:(�vi. $úéi�9,"cÍ��t�0 49 'e�pífito do p�ojeto'de refó.rmo. �óns- clássicos qu'� c,o;�h'ecemos Clté aqui. ..I dq, adiante, () c0pjirrn�, ' "

.
. .", '.

.
' I,

. .

.

Há, ainda; o de' Um'l t�,t�cio."?'�\n,� ", 9nten�i�� çm �,��mos' de c�mpi'Qmis .. ·

turn1à de ]:)�ofess0,f�n.d9S: 50, de,"�rciri.cq 'ç" "um�, ordç� dem�ciqti�a n�.tidc-
�;d�:�� st:s:�;�;q���� /

' ���t,{�àç�ifi����"eh, f�vC?r d� '�,bjetív�$ d�do$ 'com/o
areil'j.". Evi4enü�m�nte &� pri�rit,fii" .J;�trq, do cOinpr�misso '9í9b91 do Re�o-
Um'" esco.l,â.... de'. r.,e,Ugio.SO.S" '

.

o "" ,',
... (I)ç·õ'o.',·" " '."." ';, , .

""

qUe não com,preel,1denl 9- "

forn'lacãO' dé tiífi cà.rátet' ; >tàmbé,�"�ssim 'deve 'se .. entendida' a sucessão pre,
Se não' plasmado n��'pl1in- \

!iide��iaf. do 'Mar�chol' Castelo Bronco' "'pelo Marechal
cipioS de. fé., pir-se-iJ. � ,

que ao iüvés d�1
.,

coÚéei.- t�sta'e SiI-vo: N�� hÓ c,ómo �e negar o seu ca�á.ter re-

tuação 'córr�nte' de. qUe a v�:i�cion,�,rio�: se b�m qu� �'srá c�.;,prçendiC:lo poro um

eduj�ação visa" à integrá-. , � . ,
,

Ção' do (l.1.ucahdci na: §oéie- futuro' que, .,õo se sabe �se próxirrio ou remoto, resto-

dade, como .valor ROsitiy-:> ri ��ler��r9·,.em;'�ôda � sua 'plen,ii:ud� ,a normoli�Qçõ� in�
o qUe pr�Cólli'za nesse l�:- titliCiõnal sob o signo ,de uma 'ordem . jurídico dem_ç-ma é a eduéação para :1. .. .

et.ernidade; Ou Sej�l par'l erática sem 'e�trições. A ',s�c.essão: pr��id�"c'!al, f.oi" P!c:-�,
-ót ·Es.púj.te:.... ,,,,,._..,,,;,,,,,...;..,,,,,. ,",fi ��s�""a,a::· �riJ;,tê�o1.o�Jestritos'J com o substituição ,dê um

"Desperta e 1ut9., ,J� S. '.�"'. " . .' . -:' í .' .

, ,." ,'; ':,'
nd' 111'e'lhor1'" h'3m'em' p'Or oütró, mas sem '0 quebra do sls"ema pd,llh.-qUeres o mu .9 . ".',.:. �' ,

-

:

- é 1umà 'tU{íllél. : de,: gi- 'cp que at�Qlfhente, exerce o Poder e (�u.c Sr:! rçrivi"dico,
11- l? S :(�_)U0 "c·n ..,+jPt�,.. )� �" .'� - -, �, ",. _.elS,': no '.' , .,' • u'�'ri"ulc'õell .C!!,le vOo ole." d� co,.,p,etclic,,� d0 "h' fi> a.,

J
a (\I·f,s,....,� lnV01.j!':j �qu,:, te �1 �

."

o '" '1 id(�.1 .n·U:l� 'l1ltlnd�) F.'·e'cvtivo, ClO.nO � cnt�",jç !; o'dc,.., 'C" h,;;' "!"H'l h
Il1C,!Ílor ... E ju a.l'ão pc:" \. '... " -

d l' 9�6. r..;,otta ,,�,
.

� ,
cri;,;-lo, 'Não lhes aríagl19':
mO;;. ;t bl'a�a qr e asS;hl �ü

mega: al�tes, -bel1cÜg,qÍ1l'O'3
il. excelente expf:'c ativa .)'

clescjamos" que êl',s'e .oti-
l11is:�10 yQ�a,.,. contagiar i, ')
ela 11111" ger:".cào,

.'

Dc,têl1h�;1.10-l1CS, , tam

bém / �or 'Um ÍI'i'st<l.l)te, 110
/

- .

,.
'

JC'll'.'l de Uma plplade. :cb
r?g,jona'ista�: ::LeVa!lta-,
te '�e il�l11ina! 'Síntêse' da
aGc.o ?.aue se enirG�·a\.á ,t

l'!'gcute �l'õ" e11si 110 'jjl;ilílá
l:io, alteraudd (j olhar pa
ra o cUme das.,�, rópHás a::;

pirações, -��sas 'p:alavl'ás
;n0 impera�íyo sugerem . 1,

Cél:lc!pia que tarlto melhor'
devassa ás "trevas: a�i1bie.rí
tes 'qúant€Y mais se. eLeva,
ábrangendo-9s pela .. pro-
.

eÇão da luz,
Do Uma turma de nor

alj;tas: "Término de u':n

UJ';'O inicio' de umá mi'l-
,

,

áo··., E' como' se disses
''''!11: não par�renlOs; .. a

'oCaGJo é u�n impu�so qu.�
Jão s� extingue, nem €5-

aciona, M'lS' já aqut est·\
1ep1;'1 dp oHtro gru))o_":b'

10rmalistas como e,s,a '.
'

'Cnl1"lUl'l"-SC Dara -i1V'1"·
"11'" E' r1:11' de i'5i,' 'l{elos�m�is� T�en'1br;,' , �eÚi:1J{
'I' �s c;8crifíc;QS:! n,;r':s'oài oi....... '-' " ' ��"',

":"I·'(·clldimE'll'o ..E, <.para
'inalizar, há ainda ent"q
)s normalistas ele 1966, .;s
[ue, no seu '�légio, .pre{.:�
iram ado ar nor

,. s

él,lavr:ls de Robert Ken-
edY: "Ai1de 'os jÓvens "

e ajUd8rerlj. � si !l1e,,- ,0, ESTÁÚriY p� S. PAULO: <'Ja).nais, se' 'V.it1 'ó
nos". S2.o .as que, tendi) País ,"U'te unia: si�.uàçãi1 ((Ue' de(longe:se' assemelhas:se'
o,r missão

J

ajudar; n�b a:quela em' 'aue se eflé'o�lt.ta_'l;este'.momento. A sub-... ' ... ,/ - I � ,

Cll'e"cindem, por, sua' \iez;;/ vél;Sâo rla�r �qlsas é gqral e:' decort; ��s', q��a'se
-

ti'ês
lê ,,�iudal - e sobretudl)" a'n'ÇJ8 Sé:)b,l:ê gr'vi,tó"iá:d� ,Ji\m'çü de ;64, o qt:,le se. verifi-
,·.a ;ajuiaa qUe não ve�a, ca é que tuJos,. ;abso1pfament,e todos os elementos quê
Pll1 deSga'sta, a pel'sol1a:' fizeram a Revolu:ç:ão, b�in' como os qUe, embora lie-
dade, más que, respeital1. la'uão't,êpdO toinado,parte diretà. lhe,', empres�aram'
o-a, permite

E

o.; ·iJ,1,Cyntjv�) �

pelo' .meros. ? �Testígfo de qu,e 'iri�i�cuti�elmente go-
.

fróP1�io da:.' 'éx.p'e:iê,rieia,' - ·zav:.ain em face "da 0I?�niãf publica, se levantam' hoje' ,.
ue e mestra, '(la VIGIa <rI:"",. coeso� l'i0ntr� ,a ,éOnsmtulçaO que o sr. marechal Cas
lda. Um de ·�·ó,s. . "

"

"

',' ,teia lkarlco pret�ilde itnpor e é o u11ico a defendel�,,.
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revolucionário,
,

..

,;'[)e�tro dês.se ésquêmC!,
/

". ,\, . ,

ij QUE tls ÔÔTIU1S DIZEM
.,

'FOLHA DE S. PAULO: "A inScrição. \10 texto
const.ituc'iQJla1; dd ptinc:pio ela eleiÇ80 indireta para o

cargo mais illlporta;nte da nação, é um golhe doloro
so"· ery'l 'riossás .. tràdiÇões. democra)c.as u7n -retrocesso
irijUS j,f);cttvel e uma lal11entav�l demo;listracão de fal-

.

!a- d'e confiança no eleitorado. A,s eleições i.iiretas pa
ta gov�rn.�ldor (e' pata prefeitos)�repreSentam, segun
do ,tudo dndic�, uma, simples concessão e têm a apa-
rellcia de algo feito para doirar 2. pilula.""
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;, J.O":'NAL r)'O" BRÂSTL; '''Ao superpj'�sidepciali':l
"

.."n�0, ,i;p,sci'ito nc:, pro.ietC? (da nova COilSti UiçãO) cm.
_,

"r€':�pOÍ)d'e Ulp 'mfr.alegislativo, transformedo em 1ne1'6
iI��R)lll1eJ)}.o.' c.Qad-ju.tor ou h91110'ogador, do pro!Cesso

, aütoritari? Elo' g�ve�11o. O ])r�Sidente cL" Republica
pode:\ tudo, ao pa�'so que o .çlppHtt\do ou sel1êdor pode
muito pouco. ;ou qURSe nada."

'.

der constituinte do ctucl Congresso é reyol"cion�ti�.,

� ,

�!ão emano da' Constituição de 1946 que, no 'ccncei-
,

..

'0 do esquema dominante. e de ponderável p�rcela
das correntes representativas do penscmentc políti;c,;,
nacio"al� não. corresponde às exigências do momentc.

Tombêm não' emana êsse pôde r constituinte das tO'1-
.' j

+cs populares, através da vontade popular expresso rin�
u�nos, detérmjnando � reformulação do ordem consti-

tucional democ·rático. não irá além de uma coone,sto·

,. ,

Assim; o Cons.titu.i�ã,o elaborada pelo Executivq,.
.... "

.

�, na vflrd9de, oquêle instrumento hábil parâ que o�
, , '\

.

'

tqrêfos que, o Revolução se propôs a realixar sejam
d.evidomentl'! executadas·a qualquer, custo, num'a ·r(;.!

formulaçÓô sem p�ecedentes na nos.sa história repu'bli-
..::ana. O síst.ema que boje está no Governo não se de

n:":Í aíter·a.r com a posse do Marechal Costa � Silva n?
Presidéncjo do Kepública, Ésse é o alcance maior d�

� .,

n?ova Constituição, quê deve ser. entendida co�� .um

dip:omo de orig'em revoluc·jonária, que dá ao E-;:ecu
ri,'o tôdo' aquela s,omo de poderes reclamados 'po.r':t
�,I)nt'inuar no CUITlprim..ento dos objetivos que inspirC'-. " ...

' \
\ A J

I

:tl.;."'....�.,
eàm '0'movimento político-militar'de '] 9"6�:t·�

.<
"

1 • ,., .�. "

"'-{" � "rmbo�o várias mo'dificCitfÓes ..p�sam� �er feitas no
� I ,. �

•

(:io lei conhecido, a verdade é que estas não have.rQo

'ê:'.l em ,uma. Yír91J1�' �e�.�er'ÂquiÍo q�le o Gu-

per-

"ue por dur0r"l'é algum tempo,. do pleni'tude_ de·
'ocrótico,

: ,

NCSSA CÀPITAl,
�

, �"\
OSVALDO MELO

, \ .',

SEMANA DA MARlNHA INICIADA'TERMINARA
NA 'pRÓXIMA Timç'A-FEIRA - Iniciou-se dia 6·
nes.a, Capi tal; a SEMANA DA MARINHA cujo pro
grama está sendo promovido pelo Comardo ,do 5." .

DISTRITO NAVAL.
"

A Selhana prolol'lgar-se-á. até dia 13 do corrente
qUe rE1gisb.-a o .aniversário dé nascÍl'nento de Tama!l
daré o patrono da Arm,ada Brasileira .

.' ,Pnduziu' exce1ênte e erudíta palestra sôbre . o

acontecin�ento, o St .. Comandante- do 5. Distrito Na
val..

DOIS CATARINENSES ABREM MOSTRAS DF,
PINTURA MUITO VISITADAS - AcarY Matgari
da, e JANGO doi? artistas catarin�nses, q, primeiro1

já veterano e o segundo que dá entrada com êxib
no m�i1l1do artistíco estão ,ambos Com suas belas m03-

ti'as de rliÍlturas mui',o visitadas.
.

Enq�a;lto AcarY cam 3'7 quadros a· óleo, abre sa

lão no p'rédio onde fUl1,cjonlDu a Loteria Federal,
Jango expõe no Teatro Alvaro de Carvalho apresE'ú ..

tando 19 qUadros.

SOCIEDADE PROL DESENVOLVIl\IIENTO [IA
'TELEVISÃO EM FLORIANóPüLIS - ES!3a: Socie.

qáçle.fq�e vem, 'proporCionando aoS floriaIiopolitanos
. ex:ce�êntes oportunidê.d,es para recreaçõe's através do
Cil1�1 5-TV PIRATINL de Pôrto Alegre, estâ distri

bUi1-�l� uma publicação qUe'mui: o virá contribuir pa_
\l'a' él:Íe.r alO aqueles qUe até"a presente data aih.da; não
at.eÍ[êlermJ.1. os constantes apelos da Sociedade para

:' "qufi'(Je'em sua li.ecessária ajuda á Sociedade. T,eni�s
, enJ 'F1orianóp'olis; e' cjclade� �ü':cum�sinhas, cêrca' d� c

'Q)LWO MIL APARELHOS DE TELE:VISÃO,.;m:aS a
,

. Sdciedade {em registrados como contribuint'es, ape-
nas 1.128, socios .�o)aboradol'�s, o que parece simples
ril'edte irrisório. Ne.ssa publicaÇão a 'que' estámoS alu
din::1ó,' a S'oCiedê.l.::1e faz Um apelo p.ara aqueles ·qu?
estão assistir{do' televisão em Suas Casas á custa

.

d03
�lftTOS, q'Ue tainbém 'cooperem. para 'maior e 111elho!.'
'ex�,�nsão da Sociedade.
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Em nÚ�11el:os, qbS9]'llt.oS� 'q11a-
. ,So rrl'etade dc;'s: cadeiras da' A�,
,'fll'.bJ�i� "Leiislab/a' _':m: I"OU "1e
(lOI:-!:1:. E..';<,t.;êf:;"�<.��tf;'l;1t;VG"i,}"}.I.V�": ,

f',;) r)�:', n' a p-'t�(J0n("" -ry�o c'o' ..t.;3i.1\ ._
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. 'G"a',c], ""I" (n. ",,,\,,,,,:: _.I. ... �. i.." "� :- '.,_.
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j{\ 1101j'vrr;'_" '-":r�tii�'f'l";-�i'�1jn �:(;ll-,.��do os' f����t;s.'d��i��l� ÇCl:Ú
-:- NJÍ10 SUp1entE:s, OU éotr:.0� ,de-' ,

r'Ufà��S eQí, 'légfs��-hl'tas' ;�ss�- •

das."·.'<"S .. :,} :;, ,,�:,',�,:::, ;
,

. Na' ARÉNA. ·,dos. 24 éx,
, 4âéllí��s �,���p.��s<SiS�as./ q í�'e
pleitearár'P'lt ,'�i' téelE!içã('),��à:pen2.s
3 'nãó: ro'grat::tti(volú;f� .

, ,'.
,

"A 'M'D'-"B'( . _.' .,,'. �
. ;J"., ,""

'.'0.
, .,',P�:r·�ua: 're?,:, V'Qhl-,

i.e"ni,J.ql�: banc.ad·à' dê 1,� clepú
,.caqo:_;. âl}e'lla" ;�' 'd0s : �X '}TfB;
m'é]S .sôi!lel':t(� ,4, uos séi,s e}:-de
pti�ados petebiq�a;) ..

'

thSl:JUt;':Lhán
a teeie1ção: '.' "

.

•
'

Ficanios, porVH1to,; n\), Se

guillte: há 21 d.épu:tad'oi3' llOV0fl
i.a Assem.bh�ia, más aprmá'> ,8
dos 32 qUe teB.tl?i-arh" .1 !'éün,;�

,

Çãd, foranl (i�rí'otado� -,' .!' 'hês
pOrqu�mudâfarn. 'àe paftido Jos'
ex-Udéi1istas Walter'· Ziguea[,L e ��',
Ladáit eh�tubini e ó ex-pes'se-

'

dist� Henrique Fi,�tn�s t[ul in-.
gte'lsar.ài-n" �l), e'ónVátlo

'

:dos,.:_
Seus ,ex.-éorreligiollátiôs" ho.
MDB). '�

Com� prova ele qUe',as eó

tatís'ciçás .,podé-ql sérv1tj: 01'� ;:�
sr. RobeÍ-t6 cam.pds; Gr!l a� ,sf.
pilors, Le!te, p,odér�m6s, I����sr ,

a questao sob. :::1óis' prismas:
primeirO. ,�houve r�no};ra��o;
pciis há 21 deDutad6s . novos;
segundo _:: nã,ú h:oU\re, tenpvà,�
cão bÓi.s 314 dos \;ell1.ós se "):e'-
�légeram. . ";,� .

, Diante d.o impa:=;se, lneH10r
seria indagãr Se i L')_lnpoAçãó
ele nossa C�sa Legislathl'lJ é
b0a. .

Eri1 linhâ1s'. geÍ'àis., é. ' ,Na
área dá ARENAi os 12 novos

, \ "

(' • I

deputados' podeín gerar: i1ov'1
yitra a 'Assénlbl�iâ, pois a}gl1!1r;
dêlés têm recadO' a Qar<O MIm"
traz, à: suà/ yêz, u'mà bela bà!l- "

càda, tcbm, tr&> OU ':qtí-átrQ ex-
.

. ceÇões, más, ;em todo, çaSo, ..ap�à
a exerçer' a árdua função de
oposição' sllper-in.inori1ária:,

Dev�-se. ;�nfer�r ,�a(:. qUe,
embora ligeira,inl;li.t�i tenha h'p,-,
vido unia,melhora na. nossa �e
pr�se�tá9ão .,e:st.�q�kl:. >p silit�'"" '.'

ma �.e ,��c0J:ha, no' .e�íFt���, me
.

lhOrou? '

. /",'" ,', I
,

,'\,_ �

""", ": ,A ;}:esP,Osta' .d�y'� se�:�:�.!1i�n .

/
l'

\ '

i,

lleiro, deverão
�lQS autom6vei's

�apitàl..
ser colocados
de praça . da

\
.'

TRICOLOR
.'

'

I 1

Entre aS grandes paixões
do Presidente eleito do .Supre
mo ·Tri:bun.al Federal, Ministcc
LUiz Gallotti, naséido em Tijll_
cas '(SC), encontramos em pla
p'Q altamente destacado o Flu
mineuse F, C. Sendo um ho
mem de bom, gôs.o, � ..

ihls.re
magistrado nã.(\) perde um Jogo

. ao tricolor na sua cadeira ca

tiva 'd�, Estáidio. "Már�ib E'ilho"

l\'l.lJNIC:f,PIOS,

... (

O. dE'putaqo eleito Osmar
Cunl1a, présidente da ASsocia
çã.o Brasileira de - Municípios,
inforIl1a qUe o Ministro da tE'a
iénda já -liberou. as cotas' do
irnpôsto

.

de renda dev\:j.Rs pAla
União aos municípios. Essa li
beração, segundo revelou. "CO�l
fere' :20 milhões ele cruzeiros a

cada Um 'dos cêrca d" qüátro
mil municípios ·brasileiros".

'Disse aind<;l�, qUê o Miar;
tro O':'. Fé1.7.enrÍa lhe' cn''''''llnic:)'l ..

baver' expec1idn instrucõeS AO

'Banco do Bfasil' para que pro ...
vioenciasse imediatamen',e" 'ri

envio'90S avisos d.e crédi·o, �s

·s1:1a.s, ag/jÍlcias. fjcand0' assim, as
ve�bas à d�sposição d::ts PXefei,
tura�, C1TIqUent'a por .cento dps
pagamentos . serão efetuadü's

':
em jaI:).eiro e o restant.e �erá
i,lmortizêl�() durante. todo .0 'án0,
mês a mês.

. ,
;'

Acab" de <::lir (,'O nrelo' .1

terceira (óbra Eio esCritor cah':
rinense' :f'e. Ev�lqo Pauli, sob
o', Htlf1ó de 'Im1!'l1}enHa", dedi
é,a,do ao Vale do/Itajaí. Ainda
�ste mês o escritor comn.'l re

cerá "': uma noite de 'autóg.f3-
.
fos.

j -",

\

..

temente pos;tiva� dinheiro C:')r

re\lc, ,é;, verd: 11"e, hOUve ."currais"
eleitorais .em todo @ Estado, OS

'pequenos vícios se repetiram'
-:- 'l"as, afOra nOUC2S l:[F:mOn.�-
,,:(,.e·õÓ\s.Q�'V�Rn' e�eitQral, a j'!lr'

'''?' anti.!2'?, 8\�OU Ivu'to a cam.'.� ,

f'

S,'""-.·

,
"

E .dpv,::·r,i, !;,l"2r' ai.ni'lâ· ma;s
nas v'óxim,ts e1eicõ2·s.' de �.�7.

. QUI" o exem,nlo dac10 ppla ex

UDW no;( atual p1e.it? demon;s
trou, quaSe defln1tJvamente,
qUe: deputado eleitQ "em. casa"
r�presenta . ônus instlportável
pata· ;tllil!:J. estrutura partidárid,
E isso' quando o ·escolhido ,do'3
deú?e� ,não Iiaufraga Com O·

'

"cu�ral" e wdo, ",
c. Tendd perdido dois dep\L

:t:ados em favo'l" do ex-PSD, á
. ex:nDN deverá ter aprendido
que .0' 'd'ltar, 'l1Utha; eleição, 'é"
à disputa. ) ,

''lo
-d

" A ,dispÚta, por
.

exempÍo,
que tetá':"Cl�,ado s:eus prúb1elna's

f

. �:no anttgo PSb,:'lÜ'àS' que 'fesul
.t9u, 'soÍ11'ados Os núíÍl'eros, em
rhàiS dois d�putados para o seu

bloco ..
. .

Essa /"democrahzação;,' ,.:i�.'c�.ri,clida:Êos é um dal(!o 'l>0SitivO
dã, eleição,: aI p0nà pela quâ.I oS
novos entraram e entrar'ao. E.
já não era sem tempo.

Tudo;somado e multipÍicit
do dá e resultácil<ppositivo r1e
ter a Assembléia, ainda. qUe
c€lm tinüdez, aberto a \orta' a0S

-

'j.OVe!1S ,são mesmo terppo 'eÍh
qUe, aeelidia sinaV amarelo/, aós
sel1S habitantes acomodados. O
que é Um excelel�te balanço.

, ,Pàr<;l encer�.ar, uma Çons1'a
.,tação qUe foi a .surprêsa' eleito
ral: "� anti-revolucionarismo

" não elegeu n:ingu�m, constituiR
dO-Se nO pior "cabo" do ·.pleito.

Se qUerem um exemplo, o

candidát0 mais votado do MDB
.

na capital {€li·o sr. Fp.usto· Era-.
'sil, com 5.000 votos, de eleito�
res qUe. o aCompanham fiehnen
te; seja o simpático médico pos
tulante· à Câmara' F€deràl

:, (1962) �u ao tto'n� dé Chapul
tepec; .

votação pUramente pes.:
soaI. E o maior pôrto do Esta
do, Itajc,L não mandou repre-.
sentante do MDB à Assem
bléia - embota' fôsse lícito �s
per::tt qué de lá su:y@s�em, u:-n
dos. ma'is, votado:s", 'deputad'J'3
bposiciol1i:stas. .

_

.

E' el1graç�ado, nl1;lS é' 'Ve�'�
clade.

"

'1'
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DIA 27, nos sâÚ)�;3'· do, Q:{i�r�nQ�;
Palace, está marcado \l-ln e\'e��,�t�, j�,?..:,
tar de fim ele ano, ,cOm �s ,PEl?: ",MN�
de Santa Catarin!:j. de' 19p6. 0$ 'n91'1)�S
será�conhecidoS após o evento . fos�?
adiantar que J.ilovos nome$ Serão 4�star;�
dos. As do ano p.p. continuam elegantes, '

- -

'. ' , , .
. ""

- x x x

\

'REVEILLON', no Galera ',Clube,
próximo dia 31, ali no bouíto bairro de
C'oqu'e1ros. '>,

" ",".

,

, ,)
- x x x x-

O MINISTRO LuiZ;' Ga110ttÍ, foi
eleito Presidente do Supre:l,1lo Ti-ipun,al
Federal.

'

x ---x x 4 .
. �
'.

SEMANA dlOi' Marinha, pf;:oiramu,
para hoje: 9 hs. �e�.t�' a 'V�l�,: clas,$'e
'Stlurpie", com 'a t,d'élpgulaç�O:n.à .Ç3ai�
SVl. Cheg'fda na :ponte' da

"

Gâ,pit3nta
dos Portos. Visita pública :na E1Á<A.M!v:{.
SC. As 13 horas. pal�s.rél:, tiá 'Jtã4i0 A.._
nita Garibalcli cór;; o Dr. NOrberto' Un, \ u,

garetti.
' ",',

' :,' "

- x X x

..{

,o,:'
.

- x x x ,X---

AS DEZ Persorialidades' d{Sa:,nt�,
Catarina -::l'e 1966, ,é ,p:rOm6Ç�Q q�e est6u
organizando. ' " ,"',,','

"
-

"

.

\' .':::-:
- x- x \ .}

x
,

,x x x-
"r ,,>�; >

f
;f,

"

'"

,
SECRETAR1A DE, TURISMO- ,1.��

"Sa:nt.a�Catarina ( deve Ser criada O 111<11..;
i depressa possível. O Governador Ivo
!' SilveiJ:'!a, se o fizer não há dúvida

_ qUe
será Um grande' empreEmdimehto 'do
seU governo. Prosseguirei a c�rnpanha.'

-x x x x

NA Rádio G�larUjá, 'hoje, ,ç1p,�;+H:35
118, às 14 bs, pstarei ápre�,;ent�.lndo ,0 pro
grama Rrdar na Sociedade,: patroGihn:
do DOr Wilmar HenriqWle 'Becket 'e ca�á
de -Calçados 'Ponto 16";'

'

, ,
'

---, x' x x'' x

/

'.,
,

.!

t '

-"M" x -x x -x r:

ry AINDA comentando o casamento

do :Dr. 'Jb�O Eduardo Morltz com Gra

ctq_ Regina .Assís, Dav<U�1 presença: Dr.
PaYlo Bauer Filho e Sra; Deputqdo

-

:{9i-p' Cherem e Sra; Dr. paulo Costa Ra

m6� e Sra; D�( A1ÜÔnio Santaela e Sra:
Dr; Nereu Correa:e Sra; Deputado Cpl
So lva� Costa e. Sra., Dr. Ilmar: Cor

r�,': e, Sl,"<1; P\� Jorge Bornhausen � Sr�.
.\

x ',x: x-

o,NTEM, 110 'Alvaro de Carvalho',
aConteceu a _ cerimônia de formatll:-a
das 1Vlagi'stI:,andas do 'Curso NOrmal de
E:ducação Físicq,. Foi pat�ono o 'Cor�n�l
�vidio Petters; paraninfo 'ptofesoo-r 'E
ricq .$'Jratz Jt').ni6:r.

' -

'-" x- , ('x: x
,,' i,

o SJt. �JO�}O K?.rlin, �Q' ja:ntar doS
disctl-i:Spu' e'n nOm,e qoS paiS da turma

b�;,hareland(.'>, : r�alizado �lla\ LUldacap",
1966. �le é Wi do BachareIarilo.

,

-. :,. "
'.

--XXX'x-
I ,.

- x x ',X

,

• TERESA R:osa irmã ,da cantora
Neide M'ari()., ontem, Com o Sr. Arno

,

�1"ieger, ,(�(�be1J, a bençij.o ,de DeuS, na"
, 'Çomul,lidade: Evangélica .de, F]:>.olis. 03
'convidados

'

.f6ram, x�pcj;otlados n,O

ÇN� Sociql: pçj,llj:ekffl'.
'

'

"� x' 'x x: x"':'"

"

"A FIRMa Jle' CUrifih" Cu'
pâulo &.,M�b,oz Ltda; dirigid� . 1:>\)0'
""ngenheil'o .,- Dl'. Raul iAmar�1 GU,ticl'
:ez, vai co�st1!'uir'\a Ágêl,�'ia:'d6",1API,
em .J6inYille. A CISA ,3.A.' de Pel(

Clljó diretor é o engenheiro Dr. Mario
Yalente l\I.[S,rqueê" vai construir a de
Bluménaú:. -:

'-x,

.

.' •

d:�' d":"''''
,

tu a'
,

ii' ","" :,8::::':"
/'�,

"e'�'" ·S:':"" ,', 'I,' ,,' •

,
' ,.,

" "', -

"

FABRICA:Ç.AO na LÁMPÁDAS
FLUORESCENTES �

,

" ','\

Televisoras de Centro ,Amériêá S.A.
da Costa Rica, subsidiári:í dá GeÍle-ral
Telephone ando Eíi�tronic,s Cô. d6s Es- '

tadós Unidos, c<;>m o novo nome de Slyl'
vama Centroamericana S.A. construira
a primeira fábrica de lâmpadas flUor�s
centes da América Centràl.

INVESTIMENTO
EUROPEU NA COLOMBIA

Um grupo de' inversores espanhoiS;,
belgas, suiSsos e, alemãeS ocide,ntais �-

'

plicarão 36 milhões de dólates numa fá
brica a ser Co'nstruída p�là petl'oqtlínli
ca deI Atlântico perto ,de. Bai'ratlquill� i

na Colombia. Deverá ��star 1 bilhão
de pessoa e terá Uma" capacBade diá
ria será de três mil toneladas.

TELE,F'ONE

Foi estabelecida comunicaça'd tel(�
Iônica i:lireta entre Méxic?' e· Gúat,etn&
la. '

�
'.J •

"

,

RESERVAS

,� ..
',� "I,

,
'

l! l", (. �rJ.t'
I �l� ",B,�1",.k

\ .

,
.

Em finS de fevereiro "passadO
.

as

reservas de oUro 'e moeda estrangeira
dã i3ólivia atingiram. wn recorde de 34
milhões de dólares ..

EXPORTA'9j,\Ú DÊ
óM)O PARÁGtLAIQ

À ex_I)oftação· de gado pelo Para
guai e'J;n 1966 fói avaliada em 250 mil

"cabeçaS wn' lucro eoIlSideravel sôbre
a cota in.tial de 195 mil cabeças,.

INDustRV(ApTOMOBILISTICA .

As fábricas Clu'Ysl'er e VoJksWage,l
ÍOistão montando carrOs na PerU. A 'lcJY

ooa �o Japão montará Carros 'de pa:ss::l
geiro e càminhões e, a MotOl'es Nissim
es.,tá construindo' Uma fábrica para mon

tar automóveis Bluebird:

COORDENAÇAO
I

Estão em pl.an('jamento· nó Brasil

'grupos de coo'i-denação' 'para preparar
Ull1 plano decenal de·, desenvolvimento
éconômicO' e social 'sO'b a direção do Es

��itório de' Pe�c:luisa. Econômica AplL:.'
cadli\.

:� " I I"

�� ,,'�"3� "��,,� � 4� ',� : '

:L.!._'_ ....- ...:o? :==-, !,' I
� • __ 4 •

.fl?, '_ �l!lr ,'Jç,/4'çQ!]·:J�a!tP;:::,�·"H\+_.5-� .. ,�·,J._aza::=

CONrEDERAçl� NAÇIO:If�' p'�� .: ÇJIÇQHTRO SUL B�SILEulO DE IlIDUST�IÁ.810�· '.', "!,

,

. ACRI"ULTUR:A: :.,;.::;. ,,;:.: � ,.0'" ; � Fra:p,ciseo Oiivei,ra �r;ia e' o l'y1!i1. Costa fi Silva j� ,�llà � ,. if'
. " ... , ',. ..• '"

.

.

nífestado 'Sua tJisp'�içáo :de C01Ppa�
Av� General Jus,to, 171 ,�,� "5,' Jai,.· '�.Il,:cL! 'Z"",.�,:',,'1Cl,"ii .;para debater problema de interês- cer na 'sessão �e en.ceri:ámento qi:>'refe

� � se d� trabalhadores foi Instalado
.

no rido'" COngresso: 'e'ntã� ,Coni�: Preside.nt.e
.

'.'
.. ': 't /"( dia lo .. de dezembro em Curitíba o 10. .da Repúbllcà. :

. " .
"

.

RIO DE JANEI_O - GV�,M.",A,',.','""A,.,,8J',! eri.Gontro Stl-l Brasileiro dos pingentes "
'

,

. 1
I

" '.,' ", ,"'" "�'''e. �ndiC<fÍ:s 40s três Estados ,s�linos, pro- 5ESS40 ,:q� Wt:C�MENTO :
.

" movido pela Conféderaçãb Nacional da O�el'!:perram.�n�i .do; lo, encontro
Q;,lasse' e 'pelas Federações do Paraná, dos Tral,a1h!j-dores':nas Indústrias 0.0
Santa \Catarina e Rio Grande do Sul. Sul do' Brasil, l'ea)iz'ádo em Curitiba,

,
A ,sessão de abertura foi realiza(% aconteceu às 21,00 horas do 'dia 4 de de

às 14,00 hor,as do dia Io. cem a .parti- zembro, -tendo cbrn\:> local, ''0' salão no-

cípação de quase duzentos congressistas bre do.S�néU�to ,.dos· Comerciários, .' a,

.'1\el,1do PIesidicla pelo Presxlente da' Rua' 15 ide ,rlovembro. Além do Pre,�i-

C:NTl, Sri João Wagner. Na ocasij-o deF�e �â,i�ónf�0etáç�0 Nàboii'al 'doS
foi discuÚdo o regimente ipterno .� ele1 Trabalhaliofes :�a Indústria e dos Pre-

tos Qs ·w.�tnbros d� irês :�mJs��; A.' :!;ld;;;ntes�da� ;ted�r�:e.s·dos Estados 'do
noite do mesmo diá as Comissões fíze- pât�â '&nta \dtatii�� ,� 'Rlo ':Grande
�:�1fl a lá. �euniãó. " qo 5u(est��tàin :�ent,e$;' �s Sr�:':Se

,

'; ,o' Jornal o Estado, eSteve presente àetário do TÍ:âba1ho 'do 'EstaRo do 'Pá-

riO acon��imento, através de seú correS raná; Gerwrâl Ital9� Cf),nti, qUe represeIl
pOhdente da cidade de Itajaí, Sr. Fi'an- tau na ��as'ião o Governador Paulo Pí-

'

CísCO; Oliveira. menteI, il,nl repre$eptarite qo �om'ando
da qum�a ,Re�ãb')filitar e ô MinJstJrio

;Superior 'do :rr�balho, $1'. L1tiz Men�-
ce. ., .

, Fal,anirn, ,
Um repreSentante de caqa

-

�

um dos três Estód.,os·;· o Si. João Wagner
PresideI1te da CNrT�, Sr: Gal Italo Con

ti e d §l'.' Rep�esenta�t� do Mihistéri,o
SUperiQr 'dp � Trabal};lO. Em seguida foi,
en,ce1!'ráclà a .cetiinônia, tendo o ,Sr. João
W,agner: agradecido o compa'rechnen to
de todos e qúe' retorn�sse:;,r; aS Suas re..,

s:'Jêricias, convictoS de Um dever cUlll-
Pi'ido a 'clàsse qUê' represen�ain.

'

A Delegação .de Itajaí, foi aCompa
nhada do\'E,ncarregad6 do ,Núc�eo Reg�7'
('1<1,::11 <;lo SESI; éO:ql'posta, elos seguintes, li

, deres, siQPicais: 'S).'s. Artu:r; Rússi, Mário
, B;e'Ilto,c'dos E:à�&bs; 9taviano Feller,; !:ter-

" íp,�s,'Çtiqeià.é·de' 1'4rril��ça" E:loÍ de"Me-
1&, ',Amb�io' 'Prov:ésto,' ':H�n.ri'que , yi_
cént�, 'da' CoSt2". 'lVIlguel ManoeJ.. Vieir.a
Luiz'Medeiros; V�tor ",José dos S'allto3
JotacY' DomingoS 'GábI:al, Carmosino Ar J

'ceno, ��ãõ' âé! ,'Silvá, 'Osvaldo' SaútóS. O
51'. Paichoa] F�rreÍl;a' da Costá, SeCi��.
tári� J:a ,Federaçãd dos' Trabalhadores
,�â Ind4rriá 1.:l�" SaI1ta ,G,a,t�tina, fOi �.
repre�e*�Pte 46 n�sso E+sta:do, na•• ço7.�
mil>S�

.

orgaI)izadora dos trabalhos.
.

.\

•
"1\ ,,'" <;. '_; r.;.- �(,'

,

,� {'"
' �

EDITAL ..�.
'

�d�,;:��;��..T.��::t -\-' _f��!�Z���J'Sr_ iIi- 9:="i==4�� }b_�ii__
�

-:

Radar na ,'Sociedade 1<. • '�d;.'�'i
/' \

-

""�,: :./ '!,I :.\o�,�. ';';, .. .' � "I ),'

�" ;-
'.

'�TE.VE nesta Capital, o Almiran-
. t� �s,v�ldo !--dns, presj.dente 9,a Conlis-

PROXIMO ',sábado ser:�'. i'ealizadá .. são:de PesquiSa Militar e Presidenil)
a cerimônia de format�l;a <;ios cpr{tp.d().; ,u� ,é<?mi�são- Mixta i�ra�il �-j�St<1d�s TI
randos' de 1966, 'do Col�gío .. Ç�téiâ:l ,'ni4o.s·!-:-:: Ac()�pa:Qhado do seU Asslste�
PIO XII. E," patroJlO o Sr: W:il.inªl,nt�rl,: :;.� te ..:...... 'Capitão' de COrVefa,' Leonaido
rique Becker.- Pátró�,.,g�' �. ,!s�à.' Fi,�il�i ;.; "Spi-�f}i' e q<>, Major' EI�?s Paladino.
bela Becker. Parani.bfo �'Di- . FIáVi,o'

,
,.

, ;

Velloso da Silva:·
.. .

'. r· ;: "

,"

- x, X x -x.,.,.-,

O COMTE: do V. Di$trito é 'Sra:: !
Almirante José de' Carvalho "Jord;io, NO 'ALVARO de Çarva+ho", on-

próxima terça-feira, re<ref::jOJilarão,' noS, ,>.' .tem; :Ja�ga,.: fua.l),gut9u �ua�e�posiç.ão de

salões daquele DLs.rito, marcando, o en Pin�ura:
.

cerramento festivo da Semana .da 'Ma-,
rinha.

'IA"
'i

;
.

"

.,

-,hI r.'
�-

-. "pASSAREU ..:.::...:'0 },;.)rário I

do tun
c�omi.iisll1o· ;púbfiço

'

�tadual, , amari)lã
voi,at'á para o antigo, istó é, das 12 às
18-: hs; - x ..,- O ,caSal 'Jósé .' Praxedes
Fte1ià.s. (SiléSi&), comemorou idade "10

vá .. Ela no dia nqve, e êle, ontem - :x:

.. � LIRA T:C., qoje, Festival da JUven-

" ','. ' .. 'j ,;'�,;, ,'� .. : titde··;<;->x·- BAILE Municipal3 de fe
BERNADETE 'é o Dt.:,Mãri(j OSvéÍ'l . Ve'fÉ!ifó; .,cqm !), deSfile Çias maiS Pé1as

do Sada ontem re'ceberaili ,�hÇão: ,'àé . �àii1:áSià� dQ caniãvru 67 ...i X � Et l1e!'.1
Deus, n; aI tat da .ca�la' .& 'f?�YiIló;�s

' prS:vá�' q\ié hoje;' à. tard�' ii�ei ao baI.

píritd Santo. Os cb?yfdadqs}qt� :tt:'- iié�o,'do,:Praia Chibé :_.x � EM edi
J

cE.cionados. na residê��à' �6s, �i-s; ;:�43l "çãô ;atltenor divUlguei: 'O ·C). do C. P.

nOJ:va sr. e.5r3;. pt. José Bahia Bit�)il"
: ..

,� G.; c 'vai .prOl:tJ,ovet j,antar.
.

cpurt, ,,�: , . " ! ."
.,

. -:" r "

I - Nos têrrnos {da Lei n. 4.755; de 'Ü�.08.1965 e

do .f.. rt, 580 da. COnsolidaÇão .das Lei.s' do ; 'ITa��lho,
comunicamos aos senhores proprietários d:.� terr��;S, ar
rendat ários em geral, a tôda n.�s�6a físiCa 01). j'4ríd�ca

que, como .empregador, desernpênhe ativi'â,[!je €(;o�6�
.

ínica relacionada 'COJ:(l a agrici;llturà ;Ol� 'a �e�ráI,��:,
qUe o IMPO$TO SINDICAL HU�:AL' . t'eléi-ti'vO ap

a n o de '196'7 "d.e v er ii 's é'r "re�o)h1do' iFo
,� , , • ,,;1 'I.: I

mês de JANEIRO ,em J10me da CONFWERA9A:Q
NACIONAL DA AGRICULTURA excetb DO ·�iJ.rii,�
cípio· de LAJES, onde exi.3te SINDICATQ' 'IiU'JitÁL,
às ,agências do Banco çlo Brasil'ou seuS cb�respoháé��
tes, aos Estab.elecimentos Bancários,�utol1Ízad.Qs"'� à:;
Exa�:o1'ias FEderais, tomando-se como ::pa�e para Q' j!ál
culo o valor cadastrado no I.B.R.A.

.

,

"

".:
" .

II - Preceitua ainda o Art. 6ÓO ,qa C0i:rs()lida<;ão
das Leis do Trabalho que os rec;lh�ntos efetUado,')
fora do prazo legal, ou seja, o m�s �qé !j�ei:r;-o;' �stão
stl-jeitos à multa' de 10%- (dez por ceDio) �

,
.

III - O Impôsto 'Sindical Rural 'reterente ,aos'

,
exercíciós de 1965 é 19�G poderá ser recolhid� SÉlVI'

" MULTA até 31 'de dezembro do CQrrente �no!,' CQllsÍ
deando-se para base do cálculo o v,alo!" ..:h, ,ter�'-a la'u-
çado na Prefeitura >. para efeito do' pâgau/.ento do ,iro
pôsto Territorial.

'

IRIS MEIN:BERG Presidente

AMARO 'CAVÀLCANTI - 1. Tesoureir:O'
Florianópolis, 11 de dez�mb1i'o de 19(j6.

-i'

./ , " '.

A Comissãõ dé Desenvolvimentó dá ,CapItá!.'.::......
CODEC, comunica aos interessados qUe es�,i ,,' ,�l�ll.b
rando o "Calendário de eventos para ó ano:4e 19t17'7,
'io qual' d�rá al'npla publicia.:;de.· j'"

-, ,,": ' .;. : :
c"'

" Outrossim, s{)licita dos organi�adores (;i4�: Co�
l,r0:3S0s, s�npósicG, "rei.as,. expOSiçÕes, ," �m{p�,�l$r9és

, e�por.ivas, etc.,"que venham a serrr�l�d'��,:riest�l
Capital, dürante 1967, qUe 'iilforrr'íern', �te;�':��(20 do,

cOrrente, o período exato da 'real�� doS"'�Y;eI?Jçs,:'
pelo te!. 2669.

'
,

'" '';
,

J" , r.

,_:_,.. ------�--,:'..',��� :'.' "

". i

.('
,

CONVITE
r �""',

r

Na data em que
� �, �

.. \'.{

r j"
_.:" ,�. J

•

, ,�, •

João
.

José' \Mendon§ci �:,. if:ali,�
Mendonça

'

'" ,

'

, "

<comemoram suas

Godas de OU-ro, ,",'
.

',� -:. ' • ,.t:"
,

'

'I

Seus filhos,
Genros, Noras, "

't �.
'NetOs'1!?BiSriê(õi}��.w.:;.,�.,

��
", _. ;.... .

Convidam paranh�s . e P�Ssóos . de

s�as relações p��à:. '�eri'mô'ftia .re
ligiosa' de Ação de �r"ç.s.,c;t . 're,a
lizar-se dia' dezesseis ..ele ,dezem
bro, às de�oito-"ho;as, . n6 'Templo
do /

Igreja. Presbiteriana, à Rua
Visconde de Ouro Pr.etc;), 61 •.

\ '-", :,
" �

Florianópolis, Dezembro de 1966'

;,'oi(

ALIANÇA FRANCESA
..

Ru.A
PINTO, 35'"

JOAR

30 dias de "'curso inteIlsivo - âiá 2 iíté dia 31 de

janeiro dé 1967 - vagas limitadas - matriculas -aber
tas para o curso inte�ivo e pa:i"a o alio de 1967 .a\ iÚi
ciar-se dia 1. de �narço co� o recente met0d6 :AUDI9-
VISUAL a1érn do seU usual - me�ód�'âiretd """- fÇ>ne
2569'.

.

, _;

--_._------------�,,' '", �'"';}"'r."à"',(','·7;"',�

SOCIAIS
•

SRA. ANGELICA PEREIRA. DO ESPUUTO SÁHTC)

'. Transcorreu no dia de ontem moii um aniY4frsá
tio natalício da ex·m�. sra. Angélico Peteira dó :�spiri:'
to Santo.

. '

A aniversariante, embora COl1l

os nossos, respeitosos cumprimentos
muitas felicidades.

,atra� ,enviom�
'com YotO!l' . de.

NEGOCIO DE OCASIÃO
Vende-se Uma caSa de alvenaria em ótüi10 estado

de conservação - lo�al previlegiado � próxiü10 .

'. à

praic� no Bain-o Bom) Abrigo - Ent:rada Cr$ io:ooo�O
- Saldo' F'acilitado em até 3 anos.

'
"

'
. '.

,'1

, .
'

FESTIVIDADES DO DIVII'O' ESPIBIJO
,SÁRTO

, ,.

R,ealizar-se-a nos dias 17 e 18 ein 'Can'élSVieiras 'a
tradieiOnal F'esta do' Divino Espirito Sánto.. ',: .

"

.

. Haverá: Novenas - Barraquinhás -: Probssão
- Fogos de Artifício - Banda ·de �1lisicii da Péiliciá:
Mili tat etc.

.

l!'e�,ieil'o o sr.' J ão :.SilVi.

'.
, ,

PS TRABALliOS

.. '
"

EN,TREVISTA
:, "Prdcufado pelo Jorn:al o Estado de
S,antlj. CátaÍ'ina o' Sr. João Wagner, Pre
sidhn;te dá CNTI, declarou cjue tôdas RS

:reivj,ndic,ações ali apresentadas e .apro-
I

�vl!,das, seJ.'iioün apreseD,adas .ao :rvrarechal

'Gosta e Silva, na segunda qUinzená de

marÇo' do próximo ano em Brasília: -

Na oCqsião' será �ealizado o COngressD
,r-raciona1 dos Trabalhadores na' Indús-

MOMEN,TO L"ITERA'BIO .

ele màss�s e outros grandes problemas
da meSma ordem', são eStúdados. p.ot
GeofreY ..Barta�lough em sllá Iritrodü
ção . à ;Hi$tória , COiltempor&nea,. r�éri1.,.
'pú1)licacl:'ª' pela ,Zi:l-har; na série· 'BibliQ"

r;- A ,obra do eScritor Manoe1ito'de Or
.

teca dê 'CU1Wta llistoI'ica.' O .aufor reu
néJ.las se'particulariza pOF"duas' ca:r.'acte .... ue mu.itos, ti�ul:ós:' presidente da· socÍ(:)
riSocás bastanté acentUada. A primeira; aad�.·»is'i,ôriéá:Aa:J:nglaterra:, PrOfe.sS<'11 �.

ê 'a .su' prosa - Nuente, colori,da:" �in Cé!'lnbi'fâge., e .'suce�r: ({e Tóynbétl
qUe �na seUS livrOs de 'ensaio e de }>..is na cátedi:à; de llisteria da tJ-oiversia.ads

.

tôria, livfos de leitura amena, des,_itul-
. de' �dres.,. ...tA ,t!:adúção \

é de Alvaro·
.dos de tecnIcismo, plenos de lcontl'ibui- Cabral. ./.

.

"çâo, humana e de saber. ""A outi'á' Carac-
.1 terí'l'tiea é ,a preSenca' cOJ:].stante. e vi1:il

,
� (

,

<!o Rio GraI1,de do ::'u1, cl,lrn s\las lendas
e se].lS mltos, e�se soberbo Rio. Gfpnde
'�.::iS.\dL.:.io:í!alista, apegado à terra; cultor�
Uos St:us ae.rÓiS e (lOS granueS 1dtos O.:J..
sua história. {','

Em, Máscaras e MUrais dê lVíihha
T'etra " .:seU l11d.IS recente lIvro, lVlanoeli
to. de' OmeBas trata de váqos a.spertos
dá histó,rJa sulina, cOmo a luta da· Sua
c:ololli'zação; .a origem da pecuária, :l03
painpas; aspectos do' seU folclore; tam.

bém forneCendo-nos alguns retratos ní.-
"

' I

tidos de conterrâneos ilustres, como bS
�eS do regionalista Alcides MaY,a; do
fblcloris,\.a José de Saldanha; do histo
riador, Campos Júniol'; 'de Mánsueto
Bernardi; d-; Padre Sepp, gênio. das
Missões; e dêsse autêntico líder revolu

cióná��o, 1_110vimentador do Segu:nd0 Réi
nado, qUe foi Gaspar Silveira Martins.

O livro estj dividido em quatro par
tes, a saber: 'Perfis humanos de minha
terra"; Em v.oz alta··· "; 'Ensaio' (A
'gênese do gat_cho brasileiro); e 'Cro

nicas'., Foi editado sob os auspícios da,
Sociedade Dom Pedro II, de São paulo

. e traz sua bonita capa assinada pelo ?r
ti�ta Nelson Boeira Faed:riCh. I

Di Soares

MASCARAS E MURAIS DE
lvúl� ,tu\. 'li!iJ:titA J

(

".� BOJt�lÀ8� ·.çeWI:;E-Ti\S' DE
.1VIA.IUO ,DE .l\NDRAD� --

.. d:rand� PcJetã'"que, é, Máiio de An
'drade, n8.o' . tem si'do devidamente avaJ.i
aClO con,lQ .tal.::As ruai9reS atEmÇiiíés elo.
lJLL0úLU "/\1<' p:rgpn;3, 'c1}ticã s'� volta�n
pâ1'a outrOs ân�iulos,.do notáVel ei��rit(5r
e
.. aguador .�e" i'délllS·;,;,q:tJ,�-i���,.lnflu�n

.
Cla ,ex�rceu 'el}'l nO'ssa cultUra. CUmpre
examiúaúnos

.

mais· detidamente a sua
obra em versqs, .tão'viva e tão ,brasil�i
ré!, preciSamente nesta op'or�u�üdade e:t:l1

que a M.artins' lan,Ç'a nova edicão eLas
POESIAS ·COMPLETAS 'do autor d,� j.{I"<

•

"Paulicéía Desv.àirada' i O livro, co�; cêi-'
ca de 400. I)â,iínas, p'êttehcé ,à cOlé'çãd
'Obras \COmpletas de M,a.rio; de Andr'�':"
de', compost'a de" 20 vQlumes.

MOVIMENTO �'
Eiuéo LANÇOU NOVO LIVRO

Fina�mente f()i. ilaÍlçado' do�ngo,. dia 4,
com wn' rt;éital, Q Ílôvo livro do P()��
Erico Max Muller, AO CORPO .cU:t
CUNSCRlTO� O lançamento se deu tio
AuditóÍ'ío da Faculdade. de Ciências E-

. conôr;llcas, tendo; COmparecido ao ato
;, peisopa1idades' doS meicis� artís-tic0S '�' II
riiversit�+io illíéu.

.
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mpeonato Brasi!eiro de Amad res

DUAS EXPULSõES

Durante, o encontro ve

rificaram-se duas expul
sões. A primeiro ocorreu
QOS 6 minutos do período
final, quando Nêlinho, re

cebendo uma entrado de
Rogério II, revidou com

um ponta-pé que atingiu
o plaYer avaiano na côxa,
sendo 00 crack do "Sele"
�ão de Ouro'? dado pelo
áíbitro ordem de saído do
,cancha, Aos 35 m'inutos;
Rogerio II e Milti.nho tro
cam ponto-pés, mas o

apitodor, .erroneamente,
expulsa tão somente o

plaYer "azzurra",

ÀRBITRA:GEM

O sr. José AmaurY
Schmidt, da Liga Tubaro-
nense de Futebol_ saiu-se
bem na direcão do encon

tro, falhand; -apenas na

não expulsão de Miltinho
que foi quem começou.o
incidente com .Rogério II.

QUADROS

\

CRUlEilO VOLtOU A VENCER S'AR ..

..
-

TOS E EII CAMPEÃO DA VIII TAÇA
I

surpreendendc não te
rem clubes da Guanaba
ra inscritos seus nomes

no troféu, sendo que em

apenas três opo�tunida
des os cariocas lograram
chegar <OS finais.

Eis os campeões e vi
ces:

'

1959 - C a mp � ã o:

Bahia-; Vice: Santos
1960 - C a m p e ã o:

Palmeiras; Vice: Fortale
za

1961 - C a m p e ã o:

Santos; Vice: Bahia
1962 - C a m p e ã o:

'Santos; Vice: Botafogo
1963 -- C a m p e ã o:

Santos; Vice: Bahia
1964 -- C a m p e ã o:

Santos; Vice: Flatryengo
1965 -- C a m p e ã o:

Santos;'Vice: Vasco
1966.L Cd m p e ã o:

E:ruzei,r�, Vice:. SCil'ltq�

egata,s hoje em Itajaí terão,
.

"

r �en(,as de
'

. Luz e Martin! IIi
�

I

t u rrose. após
I ja: 2x1

zada a primeira etopc da ""
luta. Na fase complemen-.
tar as retqquardos, predo
'minaram sôbre as -ofensi-
vos e o marcador, permc- .. .

'neceu inalterado vencen-'
do, assim, 'o Aya.í. qUE!,
desta forma; despediu-se
de sua "torcida" propor
cionondo-Ihe o sctisfqçõo

.
de umá grande vitória,
porquanto o time bar
rosista É', reconhecido
mente um dos mois po
deroso do Estado.

\

Aos 35 minutos, Rogé-.

rio II, servido magnifica-,
mente por Nilton, conse

guiu o tento de abertura
e sete minutos após, apro
veitando um "cochilo"
da defesa Gontrárià, aoós
um lancamento de escan

teio por Juarez, CQvalazzi
aumentou a diferença AVAl - Márcio; Ro
que aos 44 minutos foi naldo, Deodato, NerY e

diminuída pelo ponteiro Mirinho; Rogério " e Ha
canhoto Uniberto, com milton; Rogério II, Nil
um "petardo" qde Mar- ton, CavallaZzi e Juarez.
cio, desprevenido, não te- BARROSO Diogo;
ve tempo de esboç:qr a ,Cláudio, l'hi.llips, Jacó e

defesa, espalm.aDd,(L�p'pra,·,�ii�dvacir; Nêlinho e Milti
denf�ci'·de sua própria me- nho; Hélio, Bira, Péreiri
ta. Com 2 x 1 foi fina Ii- nha e Umberto.

Constituiu-se numa das
melhores da tempor.ada
que está para findar a

pugna desenvolvida no

estádio da rua Bocciuvc,
na noite de quarta re.rc

última e que deu pros-
seguimento ao Campeo
nato Estadual de Futebol,
grupo "Dorní Antunes"!
Avaí e Barroso desde

os primeiros instantes
lcncororn-se à luta com

adn;irável ardor combati
vo, revelondo-se, ambos,
sobretudo, muito cautela
para evitar surprêsas de
segradáveis. O time iro

jaiense primava por um

jôgo vistoso que passou a

ser imitado pelo olviceles
te que co"regava bem
sôbre o arco gLLarneddo
por Diogo. Êsre teve sua

maior intervenção aos f7
minutos, qudndo, Juarez,
recebendo.. de Rogério II,
cabeceou no canto es

querdo da meta pa,'a on

de saltou espetacular
mente o ótimo 9t,rardava
Ias do alviverde, conse

guindo evitar a entrada
da peloto' que tocada. foi
perder-se no ,linha de fun
do, logo escanteio que
JtJOl'€Z cobrou, sem _resul�

Y""tado.

OS GOLS

BRASIL

\
-

O. esquadrao do mo-

mento, que é o Cruzeiro,
bicampeão ,mineil'O, con

seguiu, na noite de 4' fei

ra, no ..põcaembú; a maior
façanço de sua existên
cia batendo novamente o

.conjunto do Santos, de,sta
feita em plêno Pacaem
bú, 3 x 2, após estar in

feiorizaqo em dois ten

tos. Com (01' resultado, o

Cruzeiro foi proclcl'llado
vencedor do Toç.a Brasil,
que equivale à' conquista'
do títulC' de ,colTlpeão bra
sileiro interclubes.

" 0.5 CAMPEõES
:' :t" ,

\ 'T'qça, Bl"a�ili cpmô se

sc)be, foi instituída em

f959 e tem sido disputa
da todos os anos, tendo
sido vencida até agora
por quadros 'de São ,paulo"
Bahia e Minos, :Ge'rGisq

.:,

�

\
'. I'

\ '

CONifWOMU OllttllUm IIPJ'
, OHIl4Vl Hoje, pela manhã, na

raia do Itajaí-Açu, em

ltojoí, será efetuada a

anunciada regata promo
vida pela Capitania dos
Portos, local, e com à par
ticipação de vários clu

bes, sendo �ue a. Capital

) .

NA lta RODADA VENCERAl4 AVAl,
FEB,RO'VH\I!UO, r�ETBOPOL, CAXIAS,
Al4E'RIClt PALMEIRAS.-x IMBITUBA

MARCILIO E OLIMPICO
A 17" rocÚl.da do

acusou os seguint,es
ta(los:

QUINTA-FEIRA
estadual

resul, Em Itajaí: Marcílio Dias

QUARTA·FEIRA

2 x Comerciário 1

En� 'Blumenau: Olimpi.
co 1 x prõsperà O
O jÔko '",MarcQio Dias x

Comerciário, seg'undo cons

ta pode;t'ia ser. anolado, orna
vez que; o clube criciumense
entrou na F.C.F. 'Çom um

recurso em que' acusa a

torcida e jogadores do, qua
dro colOJ.'ado de terem c«;la
g'ido o apitado!" da refrega,
o qual, após ter expulsado
cinco jogadores 'd§ Marcí,

lio, voltou atrás de sua de·

Clsao, pernÍitindo que, o

prélio continuasse com os

e",pul§os em campo.

Nesta capital: Avaílx Bar
roso 1. t

Em Tubarão:' FelToviário
2 ,x Figueirense i
Em Criciuma: Metropol 3

x Interllacionat 2
"

Em Lages: Guarany 1 x

Caxias 2 .

Em Joinville: América 5 x

União 2

Eín Blumenau:� Palmei
ras 4 x Hercílio Luz 2
Em Imbituba: Imbituba 1

x Guarany de Blumenau' O

TÓPICOS DO' DJA,
Maury Bor�es

O Clube Atlético GuaranY, sagrou-se pela vez

prime(ra, campeão de profissionais da cidade. O clu
be dirigido por Newton José Garcez, finalmente con

seguiu o título depois de um punhado de anós, em in
cessantes lutas, sempre leal às suas disputas. Agora, o
,clube tricolo'r bugrino, festeja a c�mqujsta ,dêste ga
iardão clue,lqe veio :lar m.aior destaque no éenário es

tadual. Os nossos parabéns a diretores, atletas e torce
dores da. simpática agremiação ilhôa.

"

xxx

A equipe de juvenis Ido Grêmio PortoAleorense,
marcou espetacular êXito, .ao atinqir 100 ioqos de 1"'10-

neira invicta; Por este razão, a diretoria do clube gre
mista e inúmeros simpatisantes, homenaqearam 'os

garotos do clube gaucho, co.m um galeto na Churras-
caria BOt),anza. "

xxx

Com 'oastos orcm�do 160 miíhões de cru;7eiros, o

MetrO'Jol'· ��tá inauq;�rando o seu estádio, em Criciu
ma. O clube cric:iumense, festeiará o qrande aconteci
mento, com a realização de um Torneio Ouad'ranqu
lar aLie contará com a particioacão do clube oatroci
nadar, Metropol de pô,·to Alegr�, B"ondem de ta'Ju
na e Caravana do Ar, atu.al detentor do título salonis
ta do Estado.

xxx

O qovernador, do Estado de Pernambuco, sr. Pau"
lo Guerra, assinoy' me""anem, nrooondo,ao Prrier '_e
oislativo a criarãó colo Fstádio Dec-,",ortivo de PRrnom
h"í,o e :;ofir'it"'ndQ) 'Im", verb" rle 500 '1'1ilJ.,nes rie rru

:,piros oara 67, O fim de fazer foce aos tmhalho<: :ni
�iais com" o construcão do Estádio, Haverá também a

venda de cadeiras cativas, bem como a contribuirão
da Loteria Estadual poro o concretização do grande
sonho dos pernambucanos. Este a nota que a Soort
Press divulqóu e Que nós transcrevemos na ínteqra. Já
penc;,arom se o f'loverl1adór cotarinense imitasse o seu

colega do norte?
•
,IX XX

0,Metropol acabou consumando.1l) que se espe
rQv.Q•. ,Per<;eb�ndG· que (O qlolodrfl) ",inhGI mal� Ce berf.43 ��,

A CAPITAL HOJE SEM JOGO DO
ESTADUAL

Não haverá jôgo do Es
ta,dual de Intebol hoje,
nesta Capital, visto ter
sÍ.do o ]ilré1io Figueirens �

'''ver�US'' Olímpico ante

cipado de comum acôrr'o

para .a, noite de ontem, nl)

"Adolfo Konl:ler".
Até o momento em qUe

redigíamos esta nota, o

choque em referênCia ain
da não haiia sido in�cj a
do.

GUARANI VAI FESTEJAR CONQUISTA
DO TITULO

/
A "reportagem manteve

contato Com o sr. Newto 1

.José Garcez, oportunida
de em que fíeou sabedora
de que é desejo da dire
toria do clube 'pugrino fes

tejar a conquista do títu

lo, pela primeira 'vez con

seguido. em ·sUa história..
Haverá

.

Uma reunião
. soc�al',� Esporfíva, opor
tunidade em qUe Os joga-

dores campeões de pro
fissionais da cidade 'esta

rão . sendo homenageados .

,

O Departamento de [m

prensa e propaganda do
clube está organizando
uma' reportagem para ser

publicada peia' imprensa,
versando sôbre os atletas
campeões e a campanha
do clube J;leste certame
recém findo.

for-se-o represent.ar pe
las qucrruçoes do Aldo
Luz e Martinelli.

agremiação estrangeira
se fêz representar. Abor
dados pela nossa reporta
gem, disserem êles que
estão conformados, com.
os resultados, dos póreos,
em que conseguir.am um

segundo' e três terceiros
lugares. Acharam, no en

tanto, que. a distribuição
dos borcos aos clubes vi

siton.fes; no caso Ri·achu€
lo e Flaméngo, êste do
Rio não fói honesta, pois
os �elhot"es e mâis leves
couberam 00 campeão ca

rioca, A "8elga", o gron
de "sculler" flamenguis-

o RIÀCHUELO E A RE
,GATA INTERN'ACIONAL

.

�

Somente quinta-feiro é

que
.,

.consequimos entrqr
em conroto com elemen-,
tos ligados ao Clube Náu
tic0 RiC:lchuelo, que, do

mingo. último, participa
ram' da Regata I nterna
c:ional de Porto Alegre, .a

qual,' de internacional te

ve somente ,a denomina

ção, _visto que nenhL!ma

AS' PUGNAS DE HOJE PELO ESTADUAL
--

O e'squadl'ão do Avaí, DEMAIS JüGOS

que neste final do Cam-

peonato fará seUs dois A rodada será comp1e
cOnipromiss�S fora de seU tada cam os seguintes eU-

reduto, estai'� atuando.,' Iontros: :_
es+a tarde na cidad,e Je Em Timbó - UmRo x

1mbituba, "con'.ra ' 0- tirU� Me','ropoi
qUe leva. o nome. da cida- ,E� '1\lba,t�0 - Hercílio

de' e que está si::qUiOso de Luz:x; Amenc.a
desforrar�se :dos 6 x 2 des ' Em Lages - Inte:::a
ta Capital. O qUat.:1ro "az-l cional x Barroso (Jogo
zurra'� s�guirá -às primei:- Dr: .1.)
ras ,horas da manhã para Em Blumenau Pal-
,Imbituba, bastante animâ meir�� x;�uar ní ; .

do. com 'o resultado ,colhi- Em !ta]al - Marclllo

do quarta-feira frente -\0 Dias x Fer.roviário ,

, ..

Barroso, esperando bater Em CriclU�.a - �tleh-
novamente os locai.s: co x Guaram (Lages)

perder a "Iiderança do campeonato após estar �ist.a�
ciado seis pontos do segundo coloca.do, e o que e mais

importante o tÍ;tulo que perdeu em 64 para o, Olímpico
e em 65 pára o Internacional, finalmente di:Densou ?
treinador JonY Alves, indo, buscar em Tubarao, o trei

nador do Ferroviário Derval Gramacho Filho. Enquan
to' isso, JorW Alves �ceitou o convite do, Comerciário
já tendo assumido o cargo. Enquanto isso faLase aue, o
t/reinador Lucia Fleke da Rosa, vai inoressar no Pros�

pera, devendo o Seu atual técnico, Hélio Ros� ?assar
para outro agremiaçõo, talvez o Atlético Operaria. Ar

pino, que dirigiu o Comerciário tem. rumo ignorado.
xxx

O Presidente da F.C.F. ·deveró dar início imedia
tamente aos trabalhes de convoccicão e trei'nament�
do selecão de amad:)res que estará defendendo o pres

tíqio d'� nosso futebol,' no próximo brasileiro de oma

do·res· cuias finais seróo el1) Minas Gerais, no "minei
rão", Ireminado o prazo para as inscricões, a nossa

entidade deverá comer:ar' o aqir, indicando inclusive
um trf�inador paro efetuar de pron1;o a convocaçõo dos
ntletas.

xx x

Esoeramos aue desta feita, a entidade barriaa
verrle, entreque o cura0 de treinador a uma pessoa
credenciada aue rel,lna méritos poro tal. Nos certa

meS anterio�es embora tivéssemos tido êxito relativo, a
escolha foi puramente política, pois mérito algum, 'ti7
nna áqueles elementos que resDonderam pela direção
técnica de nossa seiação. Vei,amos agora!

xxx

... E o Drec;idén�e, da Liqa loinvillense de Fute
hol acabou sendo Sl!snenso Dor 200 dias. arxoximada
mpnte. I')elo nosso Trih!mal de Justica Desnortiva da
F.C. F Andou ';fazémio" coisas aue não devi.a em io
'lOS disDuj-ados pelo rertame estadual sendo obrigado
;; descançar durante 0, próximos meses.

xxx

Comenta-se que o Avaí deseia armar uma boa
equine Dara 67, pensando nôs nomes de J, Batista, Re-
91naldb, Coetano, entre· outros. As obras do está:-Jio do
Figueirens� prosse!1juem. Cobertura do/estádio da FAÇ"
em ritmo, de tartaruga. Osval'do Femandes, é o nôyo·
C�IIIPfc� ".�. V�leirpi dQJ' IUl@\

_

�:

ta 'coube um '\kiff" se

te'quilos menos do que o SRTA. ARLETE SOUZA
campeão cotorinense' 'Éd-

.

son Altino Pereiro, o quol,"
no entonto, fêz boa figu
ra.· Nas provas de "4
com" "e "dois com", to
dos' as guarnicões, com

excecôo do Rici'chuelo, ti
vera� o' timoneiro deita
dorio prôa, inovqçôo que
os· nossos clubes devem
adotar, porquanto já fi
cou conprovado que o re

cuo' dos remadores para
dar lugar ao timonei,

ro na
. proa, importa em

m.elhores resultados quan
to ao ,rendimento do bar'·
co: ,Segundo nos. informa
.rotn, está nas cogitàções
do téênico e armador Fer
nando I barra construir.
barcos de, 2 e 4 remOS
cóm�,· timoneiro' com tal
inovações. O. "4 sem"
que óbteve a melhor co- EDSON FElISBINO
,locação dos .. catarinenses: Concluiu a 4.0 sem�,
10 IU!!JGr, teria I,evado .0

.

do Curso Gina!lial, dC'! Es
melhor se a guarnição: ti- cola Federal Industrial de
ve$se um melhor conhe-, Fioriai'lcípolis, cujo áto de
ci�.ento da r;aia, 'pois per- formoh!lI'o está mall''Cado
deu' cercá·

.

de 8 met'ros paro o próximo' dia 13 do
de'i:;'ando de remar" eQ1 correnl'e, no 'l'e·(lho "Alv'!l_
linha ·reta. Ba'se e Vilain, ro de C��"(la,,()J1, o alamo
que constituem a m,elhor EDSON FELlSBINO, fi!ho
guarnição de Santa Cata- i do Sr; Hugo Pedro Felisbi
rinp, impressionaram vi- j no e de sua esposa Dna.
vamerite e só não levar.am ! Marcelino Cardóso Felis
a�melfior d'evido à ·ques.tão I hino, residentes_ 'em 'Trin�
do. tíl'lfloneiro . sentaqo à_ J d.ade. . .

.

'ré, enquanto que .os
,
de- �1 Ao Edson e Seus dignos

rn,dis ,ós �ossuem deita,��j
....ois os cumprimentos. de

dos na proa. .

' " ESTAD? eoO'lt1 votos de
.

'. .,1uitas felicidades•.

Foi encerrado o prazo
para as inscrições v�Sa'1,
do as disputas do próximo
Campeonato, Brasileiro J.,
Futebol aLl;1adOr, sete F'r;>
derações satisfizeram aq �

"las exigências da Confe-lo
raÇão Brasileira de D .. ,s

portos..

Santa C,gtaril:a, Minas
Gerais, Brasília, Guan ,

bara Paraná, Pernambu
CO e' Rio Gr.ande do Sul,
Caberá agora .

a C.RD.
estabelecer elimiuatóri-is
regionais, uma

'

vez que
pelo regulamento apenas
quatro finaiistas disput,.
ram o tí:,ulo do certam,",
em Min;3S GerÇlis.
Já e'si;á f>m tempo, ri.a

n'O�sa
.

entil{ide, orl<ar:;7
a. nossa seleç�o. e' entrar
imediatamente na, fase

.-preparatórja visando estas
,

discutas nacionais em' q ':;
já galih,arnos destaque na-

cioual nos certameS an':� ..

riores. ,/"
)

I!;stá na hora sr. I,OSI:i
Melo!

,
.

,FORMATURA
Entre os Técnicos em

COl'ltapi!i&ade que êste
ano se formam pela Áca
�emia de Comércio de Sal1
ta Cato,rina, c!.lja solenida
de de formatura será ren

lizad(! hoje,' dia 12í em

-cerimônia de colacõo de
9�éiu a ter lugar I:I� Tea
tro

IIAlvaro de CQrvalho",
às 20. horas, está o nosso

jovêni conterrâneo" RU
BENS LUZ DA COSTA.,
filho do Major 'An
drelino Natiyidadé da .Cos
ta e sua esposa D. 'Au�
luz da Costa, -. resident�\S
nesta Cap.ital.' .

'

.

.

,A sclenldede terá ·(:o�o
Patrono' li)' 'Senador Celso
Ramos e Pal'aninfo a. Prof.

, Drà. Silvia Amélia Carnei ..
- \ (

.

ro 'da Cuhl�a. '

No' fà:termo� este ..egi�....

ho queremos ,felicitar o
jovem form(l�dQ RUBENS
LUZ DA COSTA e seus

gell1itores, com votos de
prosperidade e felieidedes
no de!O'e""penho da nobre
profissão.

Dia 12, 2.a feira, em

solenidade a ter ll.lqar no

Teatro "Alvaro de Carv'a-
lho", colará gráu

.

como

Técni�a' em Contabilida
de' pelo Academia de Co
m�t'''do de $t1f1!'t(l C(!hvi!!'lCl
(! Srta. ARLETE SOUZA,
filha cio casal, Paulil1o-D.
Dinó SOln:o.

O áto terá luqar às 2(':
ho�as, sendo Patrono dlJ
Turmq o Senador Celso
Rómos e Paraní",fo Q Prof.
Dra. Si!vi'o Amélia Carn'ei
ro da CLtnho.
Apresentamos a Srta.

ARLETE SOUZA os nO$"

sos sin«:eros cumprimentos
pelo diploma alcançado e

nos con9r�tulamos com os

dignos genitores, envian·

d<? as nO!lsas felici�Qç0�

=============----""--0

COMESTIVELSARDINHAS EM OtEO

!it,;J
'f .

� �..
-4

�..;;;;;;�m;��

Nas boas ca�,:ls do ramo procurem Sardi·
\

nhas SO.LM.AB. um produto ca,!arinense

Sal

pa.ra o mercado Inh�rn?cional \

t

CONFECÇÃO E CONSERVA,CAOde PAINÉIS
EM TOro o E51[:\\)0

"
"

'
"
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IAPI FAZ CAMPANHA .. �

�j.

(Cont. da últ , pág.)
de Máquinas de Costu
ra SIA, Refinada de Pe�
tróleo Ipiran'go SIA, Ind.,
Elétrica Brown B o ver i

SIA, Vigorelli SIA, Cio.

,Swift do Brcsi] SIA, Cio.
Ferro e' Aco .de Vitória

,

SIA> Em S�nl:p Catar.i'1�:
. Perdigão S/A - Com. e

Ind. ,(Videira), Celulose
Irani 'SIA (Joacaba),' lnd,
Textil Cio. He;ing (Blu
menau), Fábrica de Teci
dos Carlos R.enáux $1A
'(Brusquel, Buettner S/A
(Brusque), Cio. Fabril
Lepper (Joinville), De Mar
co, 'Agenta S/A - Ind.

Com. (Videira), SENAI -
,S e r v'i c o Nacional de

'ApreÍldi�agem\lnd. (Fpo
lis), Fundicâ« S'àpé (Fpo
lis) e muitas outras.

Para melhores esclere
cimentos as emprêsas po
derão procuror o Servi
co de Acidentes do Tra
balho do IA.PI ,em Floria

nópolis, localizada no 4°
andar do Edifício IPASE,
no horário das 8 às 18,30
horas, ou as Agências do
IAPI localizadas no inte
rior do E�tado, pedindo,
se julgar conveniente, a

presença de um funcioná
rio do IAPL

,
, '

COM

AGUA INGLESA ("
,

G R,A N n D O @

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

-'

Um acougue contendo 1 balcão
balance, '1"móquina de moer, carne. '

. Tratar à Rua cêl.; Pedrô Demoro
lado d� Pôsto Dino,

.

ESTREITO

frigotÍfi.oeo,

n.o 1967,

�

Dell���jéria Operat-ória p -, o sistema de aita rotaçà o
"'ratanlPnto Indolor).

Pí_:'_U'l'.t,;:;:2 i:<'IXA E MOVEL.
EXCLUSIVAMENTE COM HORA MARCADA

Edifício J,Julieta, conjunto d ... salas 203
Rua .Jerônimo Coelho, 325

::.,,,,,, 15 dS 19 horas
Hesictêdcia: Av. Hercilio 'Luz, J28, .apt. 1·

..:�

,;' .. '

CIRURGIÃO DENTISTA

IMPLANTE E TRANSPLANTE DE DENTES

. ':

Eltim,ulo á constru ção civil
A propósito' da reforma

da atuai lei do inquilinato,
a Sociedade Brasileiro de
Defesa da Tradição, Fa
mília e Propriedade distri
buiu ó segu,nte comunica
do:

'ção se não houver congel'l':i
menta.

S� houver congclamen-

sofrerá o

só lucrará
to, a cri�e das hebiteções
se agravará cada ve�

mais.

E com isto
país i'nteiro, e

a demagogia.
--_._.-.,---- ,-�---_.--_._-------_ .. -----------------

COLÉGIO CATARINEMSE I

;�.

lngar em 1965, com 531 pontos.
'

.Iano D"ArUujo Coelho - 10. lugar em

Celebrando o Colégio Catarinense 1965, com 553 :9Ç>11oto.s e 10. lugar em .•

, neste ano o 600. -aniversái'io de exist8n
"

1966, �om 548 pontos.
cia, temos ar,satisfaç,ão de fazer a entre Anastácio Kotzias Neto - 20, lugar em

ga de Uma mo3alha de Honra ao Méri- . 1965, Com 510 pontos.
te. aos alunos qUe ',çonquistararn o 10. ou José Carlos S8.Va de Bastas Silva - 10.
20. lugar, 'DaS classes quetcursaram em lugar em 1965, com 393 pontos.
1965 e 1966.

.

Uba'clo Luiz Brteighellí Saíles -- 20. lu
A entrega será, no dia, 12 de dezem- . gar em. 1965, COm 353 contos.

.

bro, às '20 horas 'no sàlão: nobre dêsl'e_ Valctemiro Hach LopeS
-

_ 10,' lugar em

Colégio. Os alunos abaixo relacionados J966, com 473 pontos.
são Os qUe receberão medalha: Marcos H. XaviJr Faraco - 20. lugi.l�·

Renato Indio da Costa 'Lenios e'n� 1966 , 'COm 499 ·pontos.. .

10. lugar. em 196,5, com 474 pontos e 1,;. Marcelo Bianchíni- 'T�ive - 20: J�gP.:C
lugar em 1966 COm 295 pontos. .,' .. :" �m 196.6;. caiu 382 pontos. .'

Darci João pauli _. 20, 'lt1gar em 1965 .. '

Vàg��' ;Rotolp da Costa Araújo" - 10. ln
Com 450 pontos ., gar eíTL1966';, com 492 pontos,
M�rio Fleig - 10. lugar 'em 1965 , eom"",\: §érgio"c;alluft-� Pederneiras. -,'20. lu-410 pontos, ','

.
"

i.
,.::gar, em, 1966, com 473 pontos. '

Rogério Vaz' Sepetiba �� 20. lugar eC1 ,*obertp. José Teixeira -, ,.10. �tlgar em

1965, C,offi 402, pontos
. .

:):.966, Com - 544 pontos.
Valdir Dala Possa _: 10. lugar em 1965 Balduino .:rosé ÓdY - 20: lugar-em 1966
com 478,pofos e lo, lugar em 1966 COIT( cQm 506 pontos.'

, .'
.

, 398 pontos.''.' . Inácio José Neis ,-;' 20. lugar ...em.1966,
Paulo Gaspar Buchmann - 20. lugar "

com 5QQ.ponto:s. ;
.

, ,

i
,

'

.

em 1965, \COl11 468 pontos. ." .,Jülio Moura'Neto:'--'- 10. ·lugar em 1966
José Luiz Schaefer -' 10. lugar em. 190.:;; edro 578 pontos, .',

, ..

com 454; pontos. p,:iC8r.do Miranda Barcia - 10. Iugar-:
Sérgio�'Marques - 20.' lugar em 19'35 em '19'66 "'com 601 pontos.
cam 429 pontos. . Acácio Freita$ Filho - 20. lugar em

Bernardo' Berka Filho 20. lugar "m. ,1966, com 589 poptos.
Ji965, cOm 504 :90ntes. .Dario Taijar,a da HOsa __::_ 10. lügar em

Dap.'oberto. Bernardini DOl)1busch _ 10. • 1966�" com' 632 pontos. Y.

h;,gar e111 1965, Com 522' :r_:)0r_}.tos.. . ., Nelsotl, 1YI.akowiecky - 20. 1?lugar em

José HenriqUe de Souza Daminl1l � 10. 1966, com,.613 pon:bs.
fugar'ezri 1965, com 608 pontos e 20. lu Ernani Luz SaPh Hitta - ,20. lugar,em
gal' e.m' 1966, com, 646' pontas. 1966, Com 275 [I1Gntos.
Adelmo JOsé Besen ---'-. 20: lug?:J:." em,. Lui_z' Fernando' buaxte - 10. lugár e'Tl

19R:í com 583 pOl1tÓs e' lo. lugar : cr,� 19613, c_oni, 267 pontos.
1966, "e0P, 659 DontoS. ,'Clóvis Hercílio

-

IsoIani - 20" lugar e111.

�l'jo Ribeiro GaIvão lo lugar ern 'J966, t:côm 266 p0.1ii'.tpS. ",. .

1965, cOP, 551 nontos. -Wilson Roberto l\�edeil'oS '--
'. 20· lpgdy

l'T�n0h, T�'v0ir;-� Filho � 20. lu.fim: H:'. '.e1Ji 1966, 'cQm !'lI;;' nA,l]t[1S '\. ,_

1965S�on;1 533 ])OntO$. . .Tor),a·sEdg;1rd Grucltller 'c'- 20. lugar ela
Tancredo Hibeiro GaIvão - 10. :l]-lg;:,!· ,;. '1961). cOmA8:r ')Ontl-s.'

.

em 1965, C:OP'1, .557 pontos. Hf"Õ;') Gui.mar§.';;� Ros�pt - 20. lugar
Vi1ó,P1c>r /\dehno Vicente.::- 20 . luga'j: '. ein !L966,,�0n; 4Gfuontos .

en" 1.965, com. 542 l)Ol,l',OS e'20, lugar em' TvaJhMr;ritz ivrartin�c 0:'l Silva - 10. 1u-
J966, corn !íf)1' ·.D0n�o�.

.

Par en��:i9_66., coril. Sg3 l")On·�()s.'
-

t·'

Gilberto lVIaciei-Daura'�'. lo," lllgar :eD P,línio ,Vefémi Júnior
-

-20. lugar em

] (\c:� co' 1"4'" .'t' ] 966 554 t'
'

"<T.).;),, ", na ,),-;) :90n ,os.
.

.

.

O. C '1 .

pon 'Os,

Wi1.mar de Athayde GerenL _ '20,.- lugél:1:" ,

-. PaI.do Cesar' 'C�rre'irão _-:- lQ . .lugar em.

em' 19:G5, COl�l 519 pontos., _ ',_ � ---.: . .. 1 9f,J.).' com '5-0'} 'Oon1:'os"
'

Clairton Silvéira' Cathcart -,- 10. lugar \Jcisé Osny Bruggernann Filho - 20. lil-
e1111 1965, com 561 !.)outos·e lq.; Jligat· gar' e1n 1966 .. com 472 pontos: "

.

eni ]966: com 545' Dantas. '. Alháto de 01iveir<l Rodrigues � 20. -lu
José Eduardo Orof,ino da Luz FonteS � g.:êr em 1966, Com 562 pontos:

Nesse- estudo o Presi- .20. lUp.PT em 1965,. com 508>pontos.".' Lúii GuPherme Moré'.es de Britto _ 10.

d�nte do Conselho 'Nacio- 'Júlio César de Oliveira Vieira :_
..

JÓ.· ar em 1966, coni 580 DontO.s:"

nal .da TFP 'sustenta que l,ugal' ,eiu 1965, !!)ln 556"po_ntos e 10. lu
.

Fl9rianóp�lis, 9 de
-

,lezembro de
,

1966 496 t �_.9':'6, 'como toda lei. a do inqui-' ga.r, em '. .', CO�"
'

po:u �s. .

. '_";""
\� -.

....•
,

1�l1ato deve visar o bem co- M::on_.�err.::::._��un�a FIlho, -,< 20. .

. �,�'.'<E'r;g&nlo Ro11l'. �Ü: Direto"'.
n-mm, isto, é, o interesse ' '.

harmonico de todas as ":PREVIDÊNCIA.' .SOCIALclasses sodáis.
'

<.' '

..

No caso, o"interesse so-. _.' ,da: Previdência Soctal fixou critério pa-
cio! consiste na solucõo. A. Carlos ,Britei i'a' o 'desconto sôhre o 130. salário qUe
do problema habitacio';al: " ., '. '?iS:emprê�l;ls deverão pagar aoS seuS em

.

p�ecisa ser removida a cfes' INCIDENCIA DE DESCONTO SOBRE "-..,.. pregado,s ATE 00 DIA 20 DE; DE'zEM
proporcéiío enhe o número O 130, SALARIO: A fim de'

.

atender' ,BRQ de CQda rno, teremos, f�eé _0 De
de habitante� e a área solicitaÇão de inúmeros 'íeitores:� desta creta 66 ,de 21111166 e a HesoluÇao do
construido da cidade. " coluna, que desejam 'sàbéJ\ qUe desço�l-

. DNPS � seguinte:
Obviamente, � meió tos devem eie Uélr sôbrd o cléCin10 tec· '"

,"

a) -,-l 7,2/ !)0r.�..,nto sôbre o válor
consiste em multiplic'ar os ceiro Salário, PI ",ouramos, no InstitÚ.i;o pâgQ ãté (;1)$ 420;(}OO;
construções até Que as dOE CCi'tllen;iárics o Chefe da Divisão ct'2,

.

h) '--:' se o' 130. salário excedêr a

I necessidades çfe todos se- Fiscab;aC;áo e Arrecadaçào e q Chef(�F
,. iróportância de Gr$ 420.000, sôbre o ex·

jam atendidC!i�1 e (I titmo do. s,e.tor ..
de

T A.l'r.e.ca.dé'.c.:ã.O. '. r�spe?,.tiV"'··I·','.
v,

c.p....ss.o ...•... .iIil.,c. id.i.r.á
l11

..
�ais .um... d_eSC9.nt�.

d

..
e

..
o.�

das construções acompa-. mente t'Jey W,almor' Hub�e� e' Or and . _por cento, !'espe1',a?0 entao C? novp hrm
,"he o' do aM�1e�to da po- Franzol)i. tendo recebido de anibos ;:: . te do salário de confrib.uiÇão qUe de a

ltul'ÇI�:êío.; , 'seguinte' exphcacão: '

,. côrao c�m, ° ,Decreto (J6 é de lo' (djoz)
*Ôma grande massa de co-

�

A co:1tribui:G'ão de 1.2 Dor ccnt:o' j',,- .' s:Üários 'lJ'línirnos d�' m�J6r vigênCia no

pital. ferente ao 130. salário� qu�, a partir ele Pa(i (i'O X �4.000 '.� Cr$,,840.00Q)
Ou essa massa sai do janF-iro do Corrente ano, vem serido re- ',; ..

.

. ..

y'

erário p&liblico, e neste ca- colhicJ'" 80S Insti,utos 'de Previdênici'a E:XEMPLO DE CALCULO
so teWE!mos um esmagador l11en3alment�,. pelas en1�rêsas e qU,= in-

.

"

Dum'ento de i.r!!postos (! cidiu sôbre o salário de contrib\"tiG'ío F.mpregaclo q�(-; receber Cr$1
afligir· IJ poplJla�ão, e fi- dos er"pl'G,Q'aclos resp�;ité\cl9 o limite' (1(' 4no,OOO' de 130 .. sal8_rio dE.�Ol)tará: Cr$
caria-mos sl\.Ijeitos C! todos Cr$ 420.000, está representada' por c1u- 40ü O�)OO x 72 Dor Cellto � igu,al Cr$
os desperdícios e lentidões as partes: 0,6 por cen o devida pela 'e,:r>_ 28.80Q; Empreg�do 'que reeeber Cr$ ..

'

inerentes iA (leão do, f.s-· prêsa e 0,6 por cento devida pelo empre �(lO.OOO
'

de -130. salário descontará: Cr$
todo nestas �C!l'éll'ias; ou: gado,' '- 420.000 x 7,2 Dor cento igual Cr$ 3.240
seró preciso ohe:Bir. p".ra o Cons'derando Que no decorrer '0,." ·C.,..:j; Wl (ll)f) y .6 Dor cento igUal Cr$!.. ...
s:etor dll- COI'lS�nic5o CdT)i- 1966, as ernprês.as ;ecolh.eram antecira- 4 son Tota' Cl:$ 35.040.
tais pi'ívt'U:!os."

,

damente as duas partes', sem nad:,l 52" Salientaram os informa.n1(es, que
Para atrair capitois: ori- contm: de seus empregadoS, e ,ainda. >1� ;n,portâ:l1cias aci·ma não serão reCn-

vadQs, é il'lcfis1,)ensóvel dor- qUe 2 Teferida taxa de 1,2 por rel1 o .':..
'1_' -l�c' :''1.<; Institu�os (pais já foram an-

lhes lucros,. Pois ninguém talir. ;')0 fim do ano 14..4 �')or ce,e+.o C":.· i "" .. 'lamente ... ), tendo em vista qne
constrói casa para os ou- resro;:r]r-"-'cJ') a 7,2 por ,ceDto \

.. l,:v (�:: 0\' :'.C ,- rC!"::tS representam o HEEMBOL-
tros, sem tirar lucro, Quan la emp1ês.a e 72 por Cento n0J()' "'-"Pl"'- Ç"-," '8 EMPRESAS pelos pagamentos
do o pode obter em o�tras gado, e justo, lJ,;:is, qUe a', (---"�l",;,,-r ,) r',

"', -']1"�nto banO, .ou Sej,a, repetindo:
formas de neqócio. o lu- efetuarem o pagame11to elo 130. �alárlo 1)2 por c,.,\'to mensalmente:
cro só .pode consistir em a seUS empregados, descontem do me.s NOTi\: O Cl';t�;?,in ,,�ima não se a-

aluguéis não
. congelados. " mo 7,2 por cento, ate o limite de Cr$. . pF,al às ENTID,� DF� FILANTROPI-

Do contrário, a inflação 420.000 (5 vezes o maior Salário iníni- CAS, afnparad8s J?21a Lr�i no. 3.577, es-

� torna, em breve prazo,' iI:- ma). I .

tas deverão recolher aOs I11os)tutos, JS

;, rizório o lucro. Por-outro lado - conforme sa!iell- importâncias des�onÚldas do 130., - 8=1.-
� logo, só teremos cap�- taram os nossos informantes � tendo láriõ. '", tais privados na constru- em vista qu'e o DeP<ilrtamento Nacional

IIAndam (apresentando
o D�<:>;�to de �ongelamen
,í1'©' ciüs alugué�s, em curso

no eeneco, come projeto
favorável aos. locatários e

portanto aos pobres; e

quem quer e manutenção
da ·atual lei de inquilinato
como favor.ável aos 'loca
dores e, portanto, aos ri-

ENTREGA SOLENE DE MEDALHAS

-----._�---------- ---.------�

I nsc ricão: até li'112
'

Éxpediente: das 8 às 1'1 hs, .

Nessa formulacão há
e das 14,30 'às 11,00 dóis -erros,

J

Taxa de inscrição -,- Cr$ 1.500 _
. Q Primeiro, são Frequen

Horário das Proves: dia 19112 às 14,30 - P6r- ,tem�nte os \caso.� em que
tuguês "

'

'.
'.

' .. '. o locaclo'r é econemieemen
Dia 20112 às 14,30 ,_.,Conhecimentos Gerais te 'muito menos forte do
D'ia 2'1) 12 ÓS 14,30·:_"" Aritmética.

'

''-' qU,e' o rico, que se �boíeta
Documentos: 1.) C�RTIDAO de Nascimento (O 'na casa do 'locador com '0-

candidato deverá comple�al' 11 . enos até 31.1.2.1967) . Hlg!.lel. ridíF�loi' eprovei-
2.) Atestado de' vacin'a (recente] 'taridc)-�e dós benefícios. de
3.) Atestádo de 'co�clusão

'

dó Cui:so ,Prirriá�io um'o lei mal feita.
.

ou Atestado idoneo' de o candidato hever
.

recebiáo
..

.',
.

..-'

satisfatÓria éducecêo pri·mária. ',' > '.' t; ��.egúndq" o que' está' e�
TODOS OS DOCÚMENTOS ·PEVERÃO -TER AS, -jpgõ nio é saber se. Se de

,FIRMAS RECONHECIDAS,; Haverá somente provas v.e-lav:orecer' a�� pobres ÓU
escritas, devendo o candidato obter <grau 'cinco (51 ricos, nem se aos locado
em Português e Aritmótica, e grau quatro (4) em Co- res ou iocatól'Íos.
nhecimentos Gerais (questionário de História e Geo- Há uma 'crise de h�bi�
grafia.) taçiiío, que atorme�ta a

,

todo o m.undo. Essa crise
é 'preciso saber 'como de-'
belá-Ia, não no ini'erêsse
'destes ou daqueies, mas

·de todos .

COLÉGIO. CATAR'INENSE
, .

'

EDITAL

Exame de. Admissão

Florianópolis, 7 de deZl!mbro de. 1966

1
·Ir. José Jadir' Hortmann, SJ - Secretário

00 fe.
I Eúgênio Rohr, SJ.--- Diretor

I.

- I

(. ,
I

'

\

..

. ,

IMPRESSOR,A

,,_

],
:, �

, ,

desenha.
'- clichês

,

folhefos - católogos
cÕrlozes e carimbos
Ir,,;;resso,s em gero!

popelaria
A iMPRESSORA MOD�LO POSSUI todo� os (ec\JJSO�

" o l1eCe$s<Írlll �J(Puiê:-lI;io poro Qoronti, ,limpe o

mé'Jl:i.r,o e •. 1 qUl)iquer serviço do fo;;r;).)·.
Tf(2bolh,.·, idõfjeo e: �erfeito.�!I" qU'e 'v po.aé (:onllO[•.

, <

-�'�
i.'

IM PRES SORA MOOÊLQ
DE :\

OF.ivALOO STUART � GI•.',
+WA DEODORO Nt 3�A lt',

FONE 2517 - F.L.ORIANÓPOUS

"
. ------�"'-._,.....��... "___ ....,.�ec·

l",

coso '

Dado que a crise consis
te em falto de habitacões,
o único meio de Q debelór
consiste em estimular as

. c'ônstru.-:ões.
. fund�mentC\l'Ido '(% posi�

'çãq da Sociedade Br.asilei
ra de Defesa da Tr.(lctlic6o,

, F((mília e Proprie,dãdc' �ei;
J
ta matéria, (l Prof. Plínio

. Corrêa. de OliveirQ elabo
rou o estudo "Reparos e

Stlgcstões .00 Projeto de
lei do Inquilinoi'o de ini
ciativa do S�. Presidente

rôo' Rep�h!ic�", distribui
:-.,..., do

. � t?�o_S, os.' dj?,putádos' e
senai:tow:es quando se dis

.

C'utia a atual iei de inqlJili-
nato�

.

'i":

1 '

" ,

-.

\
r t·�; _,

J

"

.A
•

,

f

r'

t ' ,I.,
if "'- \ '.
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para
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"
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"
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'

�
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"

. (Leia na�,4�.1 p�gilta) ,

t •

l
t ',. I

, "

<Flnrfanópolís, (Domingo), 11 'de dezembro d� 1966 " '" .J

·ml";.,�..

'O 'MAIS ABnGO DIARIO DE S lRTA
:
CATABINA

porqu, 'I a luz e maiscarr,a
"O Ministério de 11'11-' Govêfi'l'�o federal, pOT in- Ivo Silveira é kvCJI eaer

nes � 'Ener,gi,a, através ,di) termédio da Eletrobrás,' gia elétrica CIOS; me' s 1011-
D;NAE, mima 'Ol."í ,:;mi�ç:jc; 'CEPCAN, MÜ1idério ,de glncuos e einflobn?ddos
sadia e condiaente e;om:'J Minas e Energia, finan- rincões, catarir!e·ilse�l.., es- ':!
época em que ViVel'à'lI:l5, dom os 'novos investimen- clareceu que a 10\1>[1 tini-

'

�

f ".
e

..., •

padronizou a estn;hn 1l tos das concessionarias fa, "é sensivel (10 Fc: �or �e Al'TISTIA FISCAL Conforme foi noticiado, viajou pq;,."
'

,o 'se1,l litoral e continua capacitando pa-
tarifária de tôdas as �(r,,-. de energüa elétrica, poro. utilização d� cCI'g!1 ligada ra. Pôrto Alegré, o, G,ov,ernad,0r:Ivo �$�!:' "trões' par� barco a.ravés do curso que
cessionéries de' enc r!_ i:t que eles possam ter ex- nas instalações JOiS usué- Encontrou franca re'ceptividade no seio do ,(;�- veira, Onde presidiu as sO}�.Q.ldacles lie

'

rêéeBeu 'o 'louvores doS circules ·,of.i-
elétNca", disse o sr. T,:)':-

.

pensão, ccndicionedo a rios il'Khis:ria1s, �; c : à por- mércio, dá indúsu:a' e 20 povo de Florianópolis; o ir�auguráçãQ da la, Feira Reg�On'aL';dÍil 'ci�i�\ia República. .'.
mo �,amos Anuóa, dire- uma aplicação específica tanto, o c:u::.:·� t: ti, � .. io do r€é�nt2 prbjeto

·

..:1e lei qUe o Prefeito encaminhou à Pesca" realizadas no gia' de' dx}:te,m,' ',5:"'. ':A. df�amizél.ção das nossas potencia-
tor-co"';ercial da Cen'jJ:ruí:õ e a uma remuneração de quiluéte es,tá diret Jmen- ,Câ:naré). de' Vereadores, concedendo anistia fi(i�al .

Na ocasião," o Ch:éfe d.ó' Execwtivô r' li:<iades �squeira.s já nos coloca, ,no to':
Elétricas de Sqnta (.01 QI- 10% sôbre o inYestjr.:1en� te ligado ao maior ou me-. aoS que até 31 do corrente, liquidarem :seliS débitos pronunciou discursá, salieÍltaf'�ó' � ,·�s.' diD,te;ao.' vQ!ume da 'produção, atrás ;30-

'

rinaí nu�a entrevista ErI -to"� Dehtro dêsse critério
'\
nor COnSI.Ir.:10 de em rgia'.'. .corn a'tesouraria elo município: foreós desenvolv.dos por seu; Gov�rno. , �,e���� do Rio c;rande d� SU" P',;,izipp,0'q�e�'proéurou situa" ° 'o l�- e dessa N;eni'obio, as J " para o aprimoramento das, atividaÇle:;,. a��vél ,n,qs reconhecerá, :pore)TI, ,(;1. Jl-

menta da energia elé ri:«:I ' .",emprEsas tende';' a ,uma ,) PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS pesqUeiras em Santa 'Câtarina. ,�,' derança ��Ciorial na área ,do c,mnar�.o
I eome "impe'�àtivo 40 ne-. maior expensêo .. :: e conse- O �XEM F LO \ ,- ,

-

�' do ?ég{ül1te t��t �'pí.-Ori�êi�.. e da' s�rdinha, bem Como no rítmp com

cessi.dade· naC:Jonal". , quen....ente a servir me- > \ Terá i�ício a 15 do Forrente o pagamen'o,'. na mento do GOvernado! Ivo Sil\reira, pIto qUe.!Ím:pIaotamo's, novaS unidades indus
Ihor 'a uma área cadã vez 'Procur'àn.do �X:8, nplifi: Prefeitura Mu.nicipal de Florianópolis, dos veIlcimen ferido Ontem na capi{al.gaúcha:' "

tnai's: . Rec'onh�c'erá a proje_çãó qUe Q,B,
Depoi' de referir-se IlS maior". car," o sr.. Tej,rlo Ramos- tós ,i� ·funcionalism.9 refere�te ao mês de dezel�bro

'

. l'Êste é Um pon:to alto ,ria' ."hlstor\';l ri0�scis . técnicos lograram através· 4'0 �

.o�l'qs; "pfi!"crp�lmElnt� a� Arruda citou Gltle "umí,a Corrente. r
.,

da evolução do&- E�tadoS ,çlo Rio' (}ra'l::.� . Centrq�"de Pesq,uisa a qUe a 'Fao' envío�
quel.as que- '�Ieya aos pe- A CELESC E A REALIDA- indústria que i em uma

.

..
. de do Sul 'e de Santa.'Catarina. '. "

. o seu �erQgio. '. ,.'

queno,s o confôrto da !iH;./ carga ligada di;! U!1'I de- ,:ÉctlIÍGmisla De se Ti:ta la Lugar
.

,'.

T�ntas vêzes.lig,'adols, poetas :;�a,�s.á;! "

' ',Gü�errÍ.ador do Estado cJue cont� Ó
elétrica", ,disse q'ue ''>�(! DE CATARINENSE terminado m�;ll'!tan!'e d� t 1110 h u d -�hil . , ,

, ,CIVlCas, �s a s O�t; �,� no; JYP;:O "niaior número de pescadores, quero di�
qualidade de direl'or: ,.(;(.1-

.• KW, m,as 'que SOI1lew::te utt- �, d os U r fa1 a 1 t rane ma'S

E C· D' Dl· I
e p s l ,m�s .

a ,x .. 1 0, :r-, a,., "

�,
, ;" zer afn'dá que (is trado no cOração,mercial da e:entrC!is Elé-

�

liA CELESC, perfeita.. lizcl cincoenta pOlr cen- m ,urso � ,esenvo Vlmen 'o J favorável ,a ,'1l;l,dústr1a que. �e .:r:epen�e;' ";C�[do"paà qu,e aS po;ulações pesqp.ei-:tricas.· de . Santa Cafrad- mente enquadrada' den- to, pagará ""ais' (�O' que ,Traze:ndo para Santa- ,Catarina ,o título' de pri- 'apont� entr� as qUe afortunam o ,paiS. ra's "d�' .San�a Catarina sejam suficiente-
na SIA; entendemos (l(J- tro dêsse espírito e dessa aquel,e (I'ue utilizllü' 8,5% .

,mel'r,� cOlocado 'no CUrso de Administração do Dése(.1 , f" 1"
d

'
,

' lI):ente .
béneficiadas pe os inv'estlment.cs'

v,er .
in eclinável dar Ias diretriz pelos' seus técni- da mesma carga"" POl" VO'Vl·nlentc., li'cOll0'ml'co pr'OllloV,idO p' '''10 Len'To.:ie A inçlustriâlizàção' da pesca tomo:4,- '

, .. ,'" J.!J
,

- y
• 'qUe, atraimos também-ao ex�erior, Não,devidos esc�arecime"tfJ$ cos, elaborou 'um estudo outro lado,. d.i,sse q1.i1e ,,0 . Trema'lne':'to do Desenvo,lv1'm'eIlto " "ouo'r-illCO lieglO- se de':um inmetó e àpresen.ta resultaqoFl.' ,�

f
-

d
.

,�. .u�, �'" me.• esqUivo à m'ani estaçao ,os se1.).ssôbre os aumentos tarihi- .. tarifário completo, enca- nova tarifa, adotad'lI pela n'a'l '(CET'DEDE,) e pa "'ocin�..Jo pelá Univ.,t,'rs1dade que entusiasmam"o poder, públ!co. Há .

d
' ,

, .. ." w. ,í:Il\.l �
"

' pontóS' e .vista. DeSejo qUe slnt<\m ,

,)
rios a todos os consurr1i(�cl- rondo em seus mínimos portaria 146, est'(íbelece da Ca1'1'f0'rnl'a Un1'versl'dade Federal do Cear�á' e 1?an 'muito e.Stimulada em outras nacões,'" .

.

. " !C>, ' •
. góvê:r;po on;d'e 'quer qUe a ,Sua nece.ssi-

res de energta elé'�ric!J detalhes' a sua própria preço igual paro o si,te.
co do Norde�te do Brasil 'retorno'u à capital catari-\ tem" agora à SUa importânci�. devid�- ,

üad� 6 'r�'clame� Um longo convívio' aservidos por esta En:lp!t'ê- realidade e (I de Santa ma interligado �a CE- n�.lse depois de perrriane�er 1 ano no nordeste bra-' mente avaliada entre nós e aqui: se, ��-' ," �las: �'é:'�.f�iÇ0OU e .de tal modo q1.).e m.e.sa", pois, a orientação mi-. Catarina, encaminhando- LESC, ou seja p<:lr.a as re-" . sl'l"'l·ro',. o e'co'nom;sta':Rob9rto Ferre1'ra FI'lho.
<..,

pande;_com rapidez P:r:.9Inis�ora." .. '; . .'�� , ,

'<' 7
'. '.

I1/'
'�" ," ,

. -" eriroCiot).P de, ver OS' representantes' quenlstElrIa exige que as ° ao D'epartamento Na- giões servidas-- pelo�i Seto-
Logo após sUa chegada à F10rianópolis� visito1,l:a' Já se lhe rec.onhece o: 'vulto dá .in� 1 .trtanáaránt a: est� festa 'para ofereceremconcessionarias'. t r (I b 0-' dona I de Águas e Ener- ,t res de Floriant),l)oli,;, Blu-' Faculdade d,e 'C1'eAncl'a� ECOllo"lnl'Ca�, qU,e o dl'plomou dústria de ba�e, Adotam-sé�;p''ara, J ;elá �,',' 'b '1 d' 'd' A;�' d" d '1' " ';:," ",

' . '

, ·a.:- se,n,''',si" .i. i a.- ',e � r10gran erise, ,0
.. <;1>,', "Ihem 'dentro de uma tCl,i-, 9ia. Após a realização mena'.1 e Joinvmê, :obrin- norma:s de financiâme�to m�s fleiív"�lS,' , c "

, em 1\:164 e acompanJ:1ado ao seu D1rd\!J1', pen;orreu , as, sml$e�a,s belt:zas do seCl fol:clore e 0,5fa que lhe pro;?Qrd(l!\e" dos d?:v1dos estudos e a, d.o cê-rca de c'c ,11 f uinid- 'suas recentes e mu:lernas instalações. modernos',meios de .Icaptur�" e dl,;Str1byi�' pnmore� ;pa sua 'arte autêntica.
.OutQnomia f1nc,H"Íceim ':;� cOMJlrOV(ilf;ÕO' d-e �ue 0- pios ciQtarinef!s�,."o QueJlll- 'E'm 'dec'larpco-e'" a' 'j'mprensa re",'el()u 'o ,eCononl1',,- , ç�o do produto m.arinho, �,ol'eta,-Se> a, "

,,,,,,"
" ih,�J,' 1 'o·

'" � ", a-, - i,
.

:v'mar;·,sé1'l:.,..ures',t gan la o' p1-eshg1;oportt;mtQ,' a tariffj fi <ir da ql.Í!iles elementos corres- to aos d,.em,Qji� (eh� e!l Jo: �')' ,J
,

•• "a c . construção 'de portos, pesq�UeiroS 'é o" ,

d
'

-I' ;'
. ". , ,�, ·'Pf" ,{�"

' ,,'·ta.,Rig.be:rto.: J;i;,e'1:re1ra ,Eilho qUe partrcIpoU. p urso "de grabde -báse' da expan,s�o ((.ol1ômi-eve resu!t«lf ,WlmiCI ! ef. z;, p(;�"'I'lm à rtlóliclade, a Vca'IIZ,(IJ_?OS 'R.no.í! '� �na 1'10, :do )GETllED:!i/i;dié��'Ô'p\�iííÍ�itrfe·Ção''_da:-�::.R�c,ulclade, : �f1!�tt?'!ll'��?��.,,:�e .;}e,!cdo:as�. ", d�. , �esc�, c�' �açk>na.l. E Os néscadores caminhamta equivf.l�eY''i'.' �..p o·,,":t'J nu'r���,"I nO 146, de 7 de tl e MQ . 10 u{\ t;' lxe .e.'
"

"
I

,"
'd "t I Ampha-se o lnercauo e caM.Umo 'e "Vai- \. ,,-

.

de Ciênçia's "E(:onômi�cas e Contan. o co_rn o In egra . ., párà-:: 'o' ';padTao ,de existêneia q'ue lhesoperodo��",l dr. " .. ,,, ,"', '1. "" '""p·�,..,·t) ;,�"'im,,' foi ClS- O?s:te CQtari�eqSe, disse ,,',
ê G se

-

vendo esplendor (!) aspecto sociã.l
I' d

.

'. ! "." , 'apoio da ReItoria Qél lJniv�rsdac1e' -Federal e· ,0 iO-,. ' �""\li' era- devídô.,,·
,

a em u deprecioçã(li l'l Ci- snr<,<tp'!'" 17,(,1... dl�erc". t',O o_ �l��e!'-.()1I' .'�,·'()",�m,":';w "da ,,". � dRPb soluçã@"queemerg!=domár,,""'"
... .

I d 'li """�I ' 7::" .�, • (,.. verno do Esta(lo. '. ' .x . .. -

" ,/;':::� Inà1;lguro" a �,a. ExposiÇão' RegiOr1àl
.

leria e.mpre,ga o • ""'�"'IAb:::. 0"."0" "'I,o,'!'" ,,', ",�,..,�,.,,,,,�. ''''�'':',-''''� .''''i'' ..�)S" . ' -.1,.' S�1'\t8 Cat8.rInFl,' dimen�i:oha"com,' .a' .

.
, , .,r"'l��Cl'esc:'tHl(J,L,' q'tie ,Cc;.r;:;O,ci-e·'Ac'l'mJ1,,,'LrasBo' 'ui; � '(la, ..PeSda:e ao fazê-lo cUmpro o 'dever

aspecl'os d-a inHyênt:ia do e�ój<:'d".> j,-·"'f',.i;,r� .. "já' f9- \

D€senvolvimento"��conô�iéo l1egiona1" C011,V,C1 (:Q111 �'. seriedade <10 Rib Gran'dé do Sul, o "ya- .

d.E(e��tà-r os repetidos êxit�os da Sude�"verdade tarifária'� no fl.'lm inúCicú!os d'ent· o. ;'doi '

4 lor dos reoursos de"que a )aa�·l.lréi-a Jl.�,- '

d�:<;e�'1ol,vímento do E�- m�smo' çrit�r,i;", e, s?er!l'" ,'pá:�tiéi.pação de 20 alunos,' sendo '16 estràúéieifroS, e ,

�ou a costa .marítima de áinbos Os Es- PÉ' e do Seu govêrnO, senhor Ildo Me..
todo .,e no exponsão da' mos, defit-r.� i;,(�,m�, ,ouco,.. brl.!sil�iros, 'tel1.do,sjd9"h,miriistrad�, por ;;.,:pro e5SQres

tados,
I "

,':'. neghe�ti, Jiest.e Setqr de inestimável aI":"
.

'n (;. ai e'norteamerl'cano" '.'. 'eal1Ce T.\�a, a" qUestão so'cio-econoAml',!'"áreQ de serviços da CE- pt;lé_le!'mos con�e('lI!J!;f; para
• � -10B

, s, -

,'�, .'

.
" ,,' ,

' "

dn ,p"a',,[., '
...

L�SC. 'I , ':Disse a,'). .la que 11 a
. ca;Ji tal cenrel'l·Se, partICIpoU

. Em 1965, realizava a' là.1i'�SiçãO. .,., �
u; , CU�Q' preOCllfl'ação" "'''I',<>'''� .."'��:::;�., •.•. -. .. �",.i- .., .A:6A:l"", ' " ,

. '!
•

� .,," COi:�l "iF�.S 131:i Cl1uíl.os elo, Curso', Ce ix�ellsão 'Ohiversi de A�te,s ,de PesCa e de I,hd'�:"iáliz�ção
'

-o Rio Grande do Sul e Santa Ca-"brotada do seu jovem 'e !., ''''7,.:", ... ! �,_.�,., '''1 """6"9 " -"'I"-, ,
I

I·;"'p",ft,:"t:...d"· ...... 1:,'''''�''lll'�.
. tária 'do,'DeseÍ1volvm�eLlto }<ccODómt<;o; p'<?llloviçlo pe- do p, riC(-1.'1, E neste ano, 'so}:> .0 "meU

-'

tap'nà�, e�p�ram' que o poder !centrald;l'il&mico gove. rnante, dr. ". "",. '" .".. ! 'v.
. ".'

,
. '. .

d'U' s'
. .' I·"

d Ih' l' d,,' la Fàc:ulclaae" cl,e C;encias, ECbnômIcas' .:á·
.

mver ,l�a- govêr:'o". cri0ú, o' Gr1.Í:_Jo ExecuflVo :ó '., :es, c�ntem.p e as riquezaS ex:rai 8:s à
,de .F'<�der,al ª0 Ce�J:á. , "

.

,

.

"',,\ ,"..f _.

.

Desenvólvimen�o, dà' ,Pesca, abri;u ,o ,�." 'terra e ;aó mar· QUe llies abra a estra-

,Dois iBt�'itos :sOíl1:,ellte 7 con,seguír"1m aprOvaçao.� Seminário 'dé!s, Cqmul1id�ades �. Pe�q!ler·,' 'd.a�'J),a'J,:�i"levaréni':'nas até onde mais :i'�
10(' C()f\l . prazer qG:é.; ;vi li "seu nome i:qcluido entre os ras, f3z ô E·::,ctJ.tório ,dG' Có,désul efetuar' héGessite,; 00 des�nvolvimento do Br�-

. éHplomádos, pois céim 'isto, :J;ep.resentata bel? Santa -C � levantal'nelito do proble:rh� em tbdo.�
Catai-ina: ' ,

i,

,
'

, Fi11ailzou, dizendo qU"� depoiS de pass,ados 15 mê- , "

. ,.

'ses, tinh� a 'sati,jfàçã� de públiéamente CQngrát1:rla!- "
.

s'e' C�l� ,:a direçàb dà Faculdade l.::le .Ciências Eeonômi

cas, p�ras \novações i11tro,duzidas, fUrto da lUta da rli

reção, pelo" aperf�içoam.ento técnico-cultural <;le �ian- , .

ta Catarina,
"

v "

'
-' ,

.,",
,

'\
•

' ..
, "

Ü ecàn'om�sta' Roberto Feri'eira F)lho, apreSen-

C
,.

;""1'1
'

d'"
\

\ " \".' '�', '

de" 11-O'
,

tará, nos próximos dias c;ompleto relatório�à R�itqria :' 0.8'S,'U" , or" 'e "S,"e,l',Ué'f',a,',R'.ça � �,'�c�: '

da UÍ1ivers dade Fedéal, .sÔbrJ' sua _participaçao nos
_

'

" V '<ii,
dois c'ur.sos real1zaqos' no Geará, beln Como. QOs tesul

tados ,obtidas através de, visit�s feitas' aos-<'programas
'

"
, '.

,

r�:��;:ii�,��:��r�::t�:n:;�:::�r.�r�:'�; 'chega para IJriftl.'It raUc(8 'Militar
\, ' '

,
'

" _" t ,� , ,

I PI 's l campanha�
<'increll1�ntar seguros'
'. o Instituto dê Aposeru- c) isencão de adiêionais e) prestação de assis�
,.tadorió, e. Persões dos �n- de prazo" curto;,

.

tência técnic,a !p-@m pre-
, élustri.órios, atrávés do S(��,j' d) isencão de adicio- vencão de. acidente�'J' atra

. Depto. de Acidentes do nais de f;ocionamento; vés "de organiz(j,�õ�: pri-
Trabalho, ·vem realiz(.:m 10 e.) isenção de custo de vedas especiali:!:oda).
uma campanha de 9f,:m�e apólices. , _ Indis'cuti{elme-nf'"v cpm
vultd em to�do o p�ís' 'd� Es�í:ls dec!!,icõe$ e isen-

"

o� atual. sisten1:Ó l.b con

sondo esclarecer à.. ,Enll- cões redu.:em
�

de 10% "a trata cão 'de se�1;\;ro� pelo
'�P!êsCls s6bre a c�11Vei1if:m- 60%; o Yo�or do prêm,io oual' "Õo exisll'e s,;�jecão
cia da re�Hzaç:ão de Mm 'do seguro, independeD.te de riscos, de lo,:ali ,aç'�g,

:ksegur.b direto' com o IA!?!, da re'd_uçéiío qO'e'a emp'rêl- ou de p'orte� 'v'elr.1, e{ IAPI
'não �isand'o' �ualqiiJer C!l- sa venha' a ter 'direito 00 en�ontro" d!ls w�pira-
'pécie de 'lucro. através ,de Tarifacão" In- cões dos senho:riàs lndus-

'H'jO', Pr��e"'so E.neraéHco,do Esi�,do
"

,Como se sabe, a efe- di�·idual. ;, J ,,", ,;:,' iriais, éis qi:ie �"D'�,'I' ',Jd�s v ... �
�,

tuaç�,o .' .de seguros por Além:, da ef,etiv9 :�ed!J- vantagens ofercd,dcrs oo�
,

Com a preSenÇa ,d0s� s1's: M�)�cir Brahdalise, 'diré-
acidente do trabalho. li!O ção do custo 'do segu�o, 'sequ;ados,,' p!reo�;! ipa-se tor .executivo e Telmo Ra.mos Arruda; diretol cOme)J;� .

IÀf?I; otra'Sés de co;;'er·o- o II t r a s' val1tágens ,,\ são em ma,�te'r'.· s,eu�L: s �"�u�os .cia!, a 'CELESC reuniu:se COnl representantes I GLi
res, 'fo,i" ab,olida, i( �,a"'10 A, t��bém coric;epidas, tais sempre ,co," o "'''es no in- CEPCAN e da' ,CEiE, pl3;ra estuÇlar a aplicáção do�
face 'à iin,plantad'ío '('''o' .c;ômo: r terês!l'e, \dediccu,;<:i'o G "ga- t' recursos no seU programa de eletrihcação, Partici-
seguro <tlreto, ,

as e'mp�<!- .;� a) pC!gqmento �Oh prê- rantia., p, '1 \;,�; param da reUnião� além dos repr'esen'cantes das Cen
sgs, �,êm po"ssibilidade ,de mi.o em, até tantas parcb-

" trais ElétrIcas de Santa Catarina, o, CeI. MoaéY+ Do-

c;ontrqtarC_n1' ium � segm:;' la� quonfos""séfom ó� me-
• C,omo. co�s��llê,í"""2�a' �a_, mi'1gue�,' da' CEPCAN, CarloS A, -Béssa d� SOuza, do '

�a,� ,écon'�.mjéo. :' ,�. s�s �e v.igêncit;J, da 97'!ól�- mteira Identlfi'I'O-:! o da' lVIini,stél:io do "Planejalnento, Peter Schmrthausen, Q_a
" !�,tre ,a� ��ntagén; cúe ce,: sem q.ualquer açrésd'- �olítica a�ot:J'�!â, l:flIn . ,'o 'SERVIX.6; "i., Wa1dir Silva, da CEE' e Cel/\.V8.ld,e
;ô; .IAPI",êstá 'o;fihecerH�J}, J,�;;., ;" ': :. '.; I'nterêsse 'da dasso em-. 'mird �õrahão da SHva ch,efe do Departamento' Fi-
,,dest�c'o:mo:S as se9!JÍI�tes: l?) pogf.ll",!ent() dp, p'rê- presari,ql br!J1illeir:o, . Q: pan,Ceirb da 'CEPCAN,

'

,I

';., 9f \d�sc.ontó pelo se!�';I- mio mediante vinculacêio' IAPI e a ,'Set:!Mrar,q'l)r ,de' o '.

"

,ira direto; \ " ;. ;: ';, f de Jfeitos ,col'!1erCl'ais o'e_ grandes emprês",s d,e ',si., C'C;-";"l�""C'8" De. lIl' ".il!'.! G�r;b�ld; F�'r.ma .-'\'

:l

"'�:<i !?} d�scO.,t9 para'7 �q11�- g:ítil1'\OS;�, ,; .. �erurgi� �j la-miI1aç"íp, d�', ai II ,,'!'AUiQll& \II a � " u

:s'icéio (I� imediCcm,e,�tn",:
"

c) éonvênio com as em- metais, de c'erl� 'ni,�(l, . de � .

<" ," c} "desconto para m�di- .prêsos. q:u�', deseJarem pror,luto�ê q��mico�, ,de la rIu, ,r.ma De Normalislasdas, de. prevencão; i ,-prestar; atendiment.� l!1é- med:ica�entos, "alio'as, ·(fel
�l �dés4>nlO\J)b��+ r>r,�,,- dico a' ·seus:>; empregados ",áqu-í.tlos e; oce'ssór10s, (I,e

tação de assistên�ià mé- a'ti�l'lntQdos;
, ,c, opq.�elh�s i. eléhi�()':;,' de

dic:a �m�ulatorial e nos;.,;-
f :.: 'i plcit�tféO$1 de fiaçc() e�.t t,e-\ ..

talbr;; ,', :'.; " ,;
I.

, i' ,d} <!:!I�e!:1dimentq méd��o t:e!àgeoln, tais (:'i)""'l,: ,S/A
l �I��' d�ss�� 'VCl'lt�- ,ho�pitt.li�r por. exte,nsa .. ,r,ê-, J'"d. Reunidas Fr'l�:ci;(:o
'9ên�', os seguros cOll"ÍtroJ"a- 'de'� pOftiéuloli't cr:edertda� Matarano, h�d. V"t!or'a,,- '"

(1'0$ com ,o IAPl ,Clo:<:mn '<I"" ,CCl';TI' eHr.,iente (;q�er- ti,"'" SIA, C,9SI'1"4. -:1 Cio.
das secUlintes is�nc:õs<;: tura "'m todos' c,s rre';'an- SiderUfc,ica Pou !i!>'t"1� ',Pe- ,
,

a) i�e�ção de to"{o:� H.- 'tos 'cig. i-loíSj i enseianq.o hóleo Bra'sileirr Sh\ (Pe-
cais; , 'pràtÍ<1:nme'nte � livre e.,co- trobrós), CiA. �;id(J'u,,'gica \.

b) isen<:iio 'de so�we �� lha pqr parte da .emprêsQ . Nacional, Ei9'n ;�:(:a��ica
xas dê @dieionaís ICf:Clisj seg,uradg; \, ,(Conto M 7a, póg,)
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P!1'\: leitura Ellvia t6JiJjo Tributado
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Ó projeto do Código Tributário Municipal, com

Ll:}S artigos em 127 páginas datílograíadas, foi envia
do à Câmara, ele Veré::;dorcs na última sexta-feira,
pelo Prefei o A cácio Santiago, ,

Êsse trabalho, qUe foi elaborado ,901' técnicos da
Pref.:;:Úil',�: lV�._llL::;"pc," .iésta cjJita1, contou com a .efi
ci€ ate e inteligente ·col·"boraç,i'ío dos SISo Ivan -Mattos,
S:: :n';iário Execujvo do PLADEL'l, Alfredo RuSsi,
E; � irei ário de Financas e do Sub-Procurador Gabriel
Berenhausen.
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,

'
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O documento em aorêco adapta o sistema tribu
'tárfo municipal às, exigências da Reforma Tribútária
Nacional,l '

.;,"
')'';'

Ao de.�larar au'e "terl1 ,sil:1.o cércado,
de .gentilezaJ'l fora�; do cOlÍlUm, tant� ,'pe
la Secretari� da, S�guraI;Íça ,Púb1iça, co

. mo pela Pb1líCiâ Milithr, .'�M)r.:' Tnqmás
p, Isbell, Consultor de' S-egura�lÇa '. PÚ
blic� da USXID .L Àgêrid-a. Nót'fe-Alue
ricana para· o "Desenvolvimen�o ,Inter-

" "'1" ',' .. ,

na,cional (Ponto IV) que": se eneont]'a
em Florianópolis ,ini.ciou .,sua,�. deGl�ara
Ções .,� �ossa re,�ortagem.·' ..; ",\'j.

"

Instado ,a fa'l�r ,sôb:t:e,. !l;,' SUa mi�s,ão
nesta Çapital; lVÍr, Thoil1as, ,r,esporta�\l
.que:

.

"si:ms 'e'sforços sel.·ãô di'spedclid@'s,
para Ctl111prir têda e qtialq�t. ,P-:r;ogra,ó
m/acão estabelecida de. COlmam: 'acôrdo
e�t�� 'a SSP; P. M, e' o PontO' IV;;àpráp.'
te sua permaneriCià 'de 2� mêseS .para,
desempenhar Sua tnissão:', biss.é, aindi�,
Mr: Thamas E, 'IsbelF' "sei- ',o acôrd'O
com a Secr�ta�'i8: d� Segu�·allça e a PQ
liciéfJMilitar, d�ste' �stàdo;"de alt.� r,ele-

"
"
'. . , ,'" ,

.

vancIa, .pOlS preparara te'cmCamellte' o
plpmento 'hmnano, Nos Esté.dos, o Pónto
IV tem marcad� Sua aoão '.pelá me'sn�a
finalidade. Os treiname��os, variam' nas
diversas atividades afetas ao' setor. qJ1e
orienta, principalmente na prtiparação
do "e1emento humano de �enor , �S!ca"
"lãb," '1'\'

., ,.
" '

O Consultor de Seguran�� Públiéà

",' ,. � Ç:om missa em ação; cl� g�-a:ças às 20 hora;> <e ato

>ide· entrega' dos certificados logo a seguir, realiz3.r.mIl-,
�se ;{;':ntep1 no munici�)io· Serrano de Anita Garib?-lcH
as solel1dades ele formatura da primeira' tUnna ie

. Iid'111:il]s'tas daqlÍela cO'11una ."
"

,

I'
.. , ,

, Os, fornl�ndos - Ana Maria. K1'inski, L�ci ;M"ri3.
Fanl1i . Maria de Lourdes, Varela Maria EliZ:abeth, 1.... { ,

Varela e Silvio Martins -;-- .qUe presta<Í"aIl1 homena-
gem d� gratid?o ao govei''Qa:dor Ivo 'Silvei,ra, Ü�el:am
corno seu paraninfo o prom.otor público 8a 'Icomarca
-- ca ;egoria .a qUe' o mu1fícípio foi elevado"; recente-'
mente - Dr. Antônio :H'el':harúlo do Amaral e Silva,
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't. 1-'. :;,:;.' ;:.. I. '. l:r

do' ponto IV' ressáhou '''a' -'doação : Gi:�
�q.uipá'nientos à mEiJidá \;f11 que. os ')46.
InerÍl' forem treinadqs,', 9-erit:(o do� pos
'sive1: e de acôrdo com' um p)lanejarnep;-

: to ,ç011junto", Como pbr exemplo,:citoll
.� Tnstitú�� dr Cri�ninalistica: /. que� ,roi
irrstalado modernamente Junto a D,P�C,
A P6!íç-ia "Militar, alé�n de ser conteitl-" 'J

> pla,d�, 'e9ln diversos veículos, e!emenÜ'fs
!

:setis Iot�nn<.tre'inados!,na Willys, em, Sií,o
'I"�ili6" no t'õcante a mecânica,: O setdr
(�e ,fá'dio-comunicaçõ�s tltmbém colheu,

'l ' 'os' fnitos de :um convêhió que aIüls ';�a
t�.cnica <ao instrumental' neees'sárid �5à

,

sUa apllb:ação," .: ' .

, "#\0, ,CO�)C1Uil; ::;>uàs; pri,111�irai d��alf3.
coo'?· à imprensa ,escritd e falácia" �h

� San'ta �atarina? :,Mr. Thon'Las p" Isbé.il ,\ "

�cStrot-se sájsfeito }em est�r aqui,' e
'

",ao 'me�lllO te!np,o;. vo1to\l a fr,iz�]) "qt4i'�
"tem ,meredd0 'o 'apoio 'da Sécr'eÜnia

,
de ,Seguran,ç,a Púb�i�a e PoXicia JWilitqlr,'
::f�t()r. 'qü�; 6.! anln;'à: para' ajudm a$; r'efe-
,

�i4�s' ,Polici�s nó' seu desenYoh;Ü�1en{9,
:Certo de qUe elas' continuelh : eUe;vaq�s J

no çJi>,nceito público e no }Conceito 'qe'si
pr6prias".' ' ,;' 1 "-Í

Mr, Thomás p, Isbell está, eritre
nos, acompanhadd do sr, Ruy de Barros

,
Ferreh�a da Silva, ASsistente Técni(�o

�

dll; Divisão de Seguran�a do Ponto IV.
'!
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