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SínteSe do Bul, Gcomct, de A Seixas rJetto

Válida até às 23,18 hs. do dia 20 de dezembro de EJC6
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFERf
CA ,MEDIA: '1015,2 rnrns.; TEMPERATURA ME
nIA: 24.2° Centígrados; UMIDADE: RELATIVA
MEDIA: 87,1%; PLUVIOSIDADE: 25 mms.: Nega
tivo - 12,5 mms.: Negativo - Cumulus - Stratus

-: Nevoeiro - Chuvas esparsas TemDo médio:
Estável.
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rigoroso inverno que
assola a Colômbia há 80
,dias causou até agora 60

,
mortes, enquanto os pre-.

I
juizos materiais a'lc':ançam

,

.
a cifra de 120 milhões de
pesos.

'

$egundp os meteorolo
I gistas� o inverno atual foi
o.pior registrado êste ano

em tôdQ a América do

SU,I.

VISITA
!

O _Primeiro-Minist.ro so

viético Alexei N. Kos

'sYguin :êhegará a esta ca-

I pito]. hoje, em visito de
uma semana, É a primei
ra vez que um Primeiro
Ministro soviético visita
território turco.
:-A visita c'e uma sema

na .nõo provocará nado de
espetoculor, segundo fon
tes turcas e soviéticos.
Entretanto, toma ram-�e
providências de precaução.
poro proteger a comitiva
soviética durante suo es-;

tóªó. no copito I cromo
na:: '

-EXPERIENCIA

.

O
\

Deputado Herbert
Lév'i t. confirmoU, ao re-

I
gresstlr,de Nova York on-

I '

de .estêve o Governador
I'

I eleito Abreu Sod-é" ter

aceit�d0 o convit-o .r)'J"Q

oéupor ,a Secretario da
Agrricultura, na Pl'óxima

\ €ldministraç'õo estadual. O
l" par:l.amentár orenista, )us
t'ifi'candd o suo indicacão

t afi-rmou: '!É a tarefo qu�
I mais' me atrai, -pelos P05-

,sibilidaàes de coLaborar.
'I '

, efetivamente poro o CUn4-

I primento do plano de de-
I s€l'):volvimento econômico (do, Estado, além de favo
re2er a recuperaçõo sob o

aspecto humano, com o

assistência ao homem do
campo, o que significa
um papel social,- a par do I
econômico". I

IHEROI

o "Pres'ldi�m/l dó So
viéte Supremo e o Govêr�
no sOYiético,' 'concederam
ajo $.ecretório-Geral do 'Co
mi�ê C;entml. leoni<i1 Sdei
nev, 'o título de herói da,
União Soviética por mo

ti,vO de :oeu sexagésimo
, aniversário.
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' DIREty'A"lENTE
DA F:ÁBRII:A '

,o em R��,$gT�ttr;;;;nSiÍ;HfORA DA, 'U '6U-I
l''f

1 1 ,
I

t'" SERVI'_ EMPIRE
, "

Gâ1el'la Jucquelinü :._, loja 9

A seauir, disse: "Quem
senão a kevolu'cõo, de
rendeu, em 1964, a pro

priedade, o erário público,
e Q moral 'polít-ica e ad
ministrativa? Quem, se

,_'_ Nesfe século, 'e até nõo o movimento de 31
recentemente, prosseguiu de março, salvou o Bro
a Marechal Castelo. Bron� sil dê sua subversiva mi
co, reqimes -dernecréticos !'loria e salvoguardou as

s%! .desintegrarom
.

ou en-. SiM o� c1ireitos dos bra�i�
trarnm em decomposicjio, leirc..,?"
por ·ins;�t;rem em iire�er�

,
var fÓ.rmp.!as." arcaicas, "Çom u:na Constitlli-

" alheio$ à realj-dadoe naçio,.!' cão vúlríeróv01

á�
árias ri-

� ,'" ""��)e, -m9:,,,<!@i':_,Ê.:n(!O",lhes,,*,,�os-" .de�.1r1'$'é;' â'-'" Qê�.to!;r-
� --!Af""r; ..:,1:-\ ��....." ,) ,,">;..> " ,�':-ts.r::"". � • J � j '-,.

•

�.";;?;!.': ��tl'i:�' CJ<��,m_'l�o�'o�,q7ão-", à ., nh.a "há 'muito
.

�mpo in-

,

e
•

e<;t yq�(,,"co economll::a e qUIetada entre as alter-
, iI, f""mde dQS 'Iib,erdades no�jvas 'inelutáveis 'da
fu"��;""(,T'tais. A irrespon- OnOff.1U;O e da ditadura. E
sal:lilido('Jde i","'une nàs"ou a Revolução elimi'nou,

, a cer um �ire;�o em pro-- uma e outra. Por que não
m!scua e harmônica cor- se completar agora o ins

rupção de elementos dos titucionali7-oçõo' do movi-
três ·podêres -indeper,-den- mento de 31 de março?"
teso ,\ Também discursaram o

...-No 'Brasil, na fase General AI�rélio Lira Ta
i .... (>.-fi"t"'.,.ente anterior à vares,' cqmandante' da

Revolu(:op - "rosseauiu ESC, e o, Desembargador
- se' não tive;"os tôdas Vicente de Faria Coelho,
aquelas "características, representante do turma de
nem por isso deixou de formandos.

o MAIS

D I R E' T O R G E J{ I<: N T E Domimro» f<en1ill'des ele AqulI10
Ano 25, - N° 15.552 - Edíção de hO.jc - 8 páginas -:- Cr$ r.ü i !()!'lanópolis ,�- (Terça-reina),

- 20 de dezembro de 1966 - ,."
) <

f!1���,.,.
�:, '

ta, � ,8: Como
Paulo Vi Exorta a Paz Em

•

II.q
�

ENERGIA'
,

,

Sua Benção Dominical .,
'0'0:.

CIDADE DO VATICA
NO, 19 (OE), - o Pa,pa
Paulo VI proferiu] ontem

,

uma oração espeJial para
,

desejar Feliz Natal a c�r,:,
ta de dez mil fié;s reuni-
dos no Praca de' São Pe-:
dro a fim cÍe"receberem' Q

hab1t'uol Bênção Apostó�
lice dos domingos.' '.

"Desejamos a todos
um Felis Na'tal" - disse E ecrescenrou. "Para
o Pont,ífice, ecrescentén- 9,0".or o Natal e ter urna
do: vida serena, ,ttlnto q'uanto
"Desejamos que êsse :

0_ rr'lJndo pode permitir, é
di<J seja verdadeiramente necessário enc'ontrar Cris
ditoso e feliz, um' dia de to' nó fé, na oracão e na

descanse e serenid.ade, de �isteri05a intimi'dade dos
paz e cÓnfianca. Ê prová- SocrameMo... E é neces

ver que experimenteis a· sério, também, encontrar
necessidade de tudo' isso ,Cristo naqueles p o r a

õ desejo de .eonsequi-lo. A, quem. :€Ie é \.Im simbolo e

vida atw'l! é reolete de' um incentivo na distribui
preceuoecões, conflitos ,e. ' "çi,jl)�' ç't� c;órid�de: nossos

pe�n·pC;. 1'0." todos. OX(JJá pr6*,"'o5,;", .,<?<'!!'OS sêres
o NO"ol t1oc.-a t-o;�er; t:! qUf'ritfos, "(15 cr:an �as< pe�

.;..to!.,," vós e as, vo" .. -rs f(l; , ;;'"�;';'�"5' e esne-iialmeri
milies, um momento "er� te, pob";es" e os d�e"tes'�.

dadeiramente ditosa".
O SantÓ Padre diss�

ainda que, "suo oracão ti
nha �'úm ob,fetivo p'articu
lar: o de que -rodo um de
'l(ÓS encontre as verdedei
,as razões de serenidade
e olearia de nosso vida no

si9nifk�do reF";�so e hu
mano do. Natal".

A energia elétrica, propulsora do" desenvolvimento de um Estado, chegou
ao município de Garopabat pelas.'-m,ãos do Governador Ivo Silreira.A obra
f9i C;)",strui<la pela Comi,ssão de �.Ener9ia Elétrie,;a, com recurses cio Piemo

,

", ' de Metas do Govêr,no. (Leia ,n� 8' ,PQglna).' '

,AGUA, :1
'

" ...i'"

recniea é Bem RecebidQ,:,PDf .Cie--nlislas
.

RJO, ·19 (OE) _. Ci�"- ;���', OSlUdOS, uma jus•.
tidas de "ária!: esp'ecicili- tei, Í'e9J"lerci�õo.
docles re,ebe�am muitQ-"

" .,' J .,' - �'
'

bem 'a notkia d'lf c-I'iâ�õo PESQU'ISA'. PL�ANEJ,ADA
do Ministé.ri� Exhaordin,á
rio &0 Ciência e da Téc�
níçef '<1�n.mcioda pelo Pre
sidente dá República; mas
todos ressaltam que� sem

grandes ver!;o�, êle pouco
ou nada adiantará, nem

conseguirá evittlr o Icres

cente êxodo. de pesquisa�
dores br'osilei'ros para o

exterior, 'em busca de me�

Ihores oportunidÓdes..'
Os lcüentistas esperam'

'.,'
1!:les acreditam, entre

, , que o nôvo Ministério tanto, que a simples cria-
"-crie condições para o de� ção do Ministério não so-

' ..

senvolvimento da -ciência lucionará o problema', Após-inb!lgu/cir"a,têcl�,de e",er9io elétrica, o, Governador Ivo Silveira presi-

no País, com o incentivá porque "são necessórias �iu' p solel1icl9de' inaugura,1 do sis�ema do distribuição de á9ua no localidade

à formação de númerc)_,__grandes verbas para o

' , 7,' de'Gàropaba, c�:"strut�O pelo DAES. (Leio I'IQ 8" página)

mU'�Í) .
m,aior de técnicos surgim.ento de limo pes-

" r,;\> ">, ,'.' ,: �
" "-

. !S:��:?�ff��::f:���· �::'�:[.:=�!;::d:n:��;�; fund.o:.\::dê serviço te,m
IFi�!J P�2 tílDVU Flnanóiámento Ao . ,

. ,

Jlr�:�I:l:�;:�i_a ����i:g;�O Cen.,o-Sul do B,a- 6Ui,2bUltõe�, p.pr mês
a assinatura em Washjng- sil, Vlalou ontem para ': A partir de jane"ir.Q':';jQS de sejam odundos Ou na- o� indiretamente. E n -

ton de um' contrato de fi- Washington o Presi,dente recursos ;briundos 'do' l,eL q�eles em, que haja reces·
-

quanto isso, o Banco Na�

nanciamento no valor de da Eletrobrás, engenheiro qu� cr-iq{ o Fundo de Ga-', sôo econômka. ': danai de Habitacão já

US$ 100 milhões', deverá Otávio Marcondes Férraz, rantia:'d'� Tempo de Ser- COMPENSAÇtlO : :'t�m em aplicqção 261 bi-

�til19ir
.

'o montante de aC�h1panhado do Diretbr vico",''''' eritão em vigor, Esse critério na aQlic,tv Ihões de cruzeiros, inde

TIS$. ,300 milhões os etn- ,ROh�ldo'Moreird da .Ro- m�!)(.arQo,\ · . .em méd,a,' a C;ão r"O's recursos 'qO'<��;�ndo' , pen(��'ntemente 'do fundo

préstimos concedidos pe- cha. '60' bilhões
'

de, cru;l:eiros de Garantia ",P'Ôt,�; T<;'mpo de Go:anl'ra -'pa.r . TeMpo
lo Branco Mu'ndial (OIRO) 1nformóú à >Eletrobrás. mensais. ,Esses rét\J<tSos de Servico tendê a' évitor de Servicó, -cftie, ·e"." fUMo

00 Brasil para apliéaçõb que os e'n,préstimos serão
.

serão administrQdos" 'pelo e mesmO' elimingf a re:es- cionomento'; irrlplicaró em

nos programàs de expan- aplicados' nas obras de ,Banco Nacional: de Habi- s(ío resultante dali medi- Il'" o::réscimo de 28°'0 sô

são energétic'os ; do Pais, cl>nstrução. da Usina de tação, que já es�á prepa-' das', de comba'te, à infla- p�'r� a, atual fôlha de paga'

durante bs 33 meses do E,streitó e nQs trabalhos rádo.'·paf,ó>',op!icá-Ios aha- dió',; p'ostas em prãtica pe- rltf.into do assalariado bro

Govêrno Cosfelo Bran,co. expansão dos rêdes de dis vés da clescentralizaçãó ia (;�vêrno. sileiro. Pelo regi":;e vigen-
Para a a�sinaturCJ do tribuição de quatro subsi- da rêde bancária porticu� Os pianos de execução, te, a despesa do .empresá-

convênio, de amanhó, cu- c!iÓ'rias do emprêsa nos ·IO,r. No planejamento dês- bem COIl'!O o ,es.ql,lemo de rio com a dispenso de tra

jos recursos
.

�� de�tj'na- E!I'todoc: de São Paulo, Pa� ses recursos: terá é'fé'íto refinanciam:erltQl:",attrariio 'bCllhadores é s\.Ipedor. O

rôO' espc,ifiçamente g r'qnó, Minas Gerais Iii Rio � dcdsivo, H!q gpli'Q�gQ n01\ Ma;s dHçréntes seJa- proic�Q prevê _. a:'extil'l!iõo
pr9gramai �n�r9êH!;:o� de �� J�niiro,. MS própr'íg 1!;)'Qi� ijl,1 rm.. r�1i da e(;ôMm!I3, diretu de jJQri�3 cbrlaQ�Qe

,_O A' pes'quisa n� Bra�
sil é' feitg -com gr,ondes
esfô'rcO's -'e até mesmo sa

'úifícios, para -<is cientjs�
tas, a não ser em um o-u
outro cam'po, que rec'e�
bem, algumas vé%e$, ra

toáveis auxilias do Govêr- '

no - redomom os cien
tistas.

CAMINHO A SEGUIR

" '

< (LEIA 4a PAG.)
f.

r �

"

,
. ,

o pOVO. a quer
O Presidente Castelo Branco declarou sábado,

durnnte a formaturo de 121 estagiários da Escola

\ Superior de, Guerra, "no Instituto Militar de Engenha
rio, que a nova Carta Constitucional iro completar a

institucioncfiacçêes da Revolução, e que o seu. pro

,,,10' se inspirou exclusivamente nas cspircções nacio-

'nais de bem-estar 'do povo, de desenvolvimento orde

nado e de paz social e política, na base da lib�rdade
c ,da autoridade.

Acrescentou que "nãÓ 1956, uma politica de
há o pressuposto da coe- giadotiva destruicõo in
xistê�cia, .no mesmo ni- terna e' 'desm'oralizacão
vel, da poder civil e- mili- e)(�erna do País, comple
tar, nem a contrad��ão· tamente contrária aos in
entre tais podêres. O -po- rerêsses-, do povo. Daí o

der político nacional, úni- imperativo do Brasil de
co e soberano, ""e o poder possuir uma Ccnstituicão
jurídico, garantia daquê- cne seja 'democrérlec,
le, fo""''''I r-strllturodOi ob- 1"0'-" liberdade e responsa
jetivamente. O �!'e mo'!tra bilidode, e na qual haja

- f�' ,

noo e,.,ce·ror a lJ�lIro .meros seguros de, defen-
Constituição a intenção der�as instituicões.
de ditadura, emboro não

-

s� vulgarize em formular CONSTITUiÇÃO
proposições sebidcrnente YUlNERAYEL
vC17.ias e inócuas, imprati
cáveis ou destituídas de
obje+ividode na reservo
çõo da democracia".

..'

FORMULAS ARCAICAS

I,

Pinh�ra Dê Pe:,é é Arrematada
Por Mais De Dois Milhões

S, PAULO, 19- (OE) lOr�� 'ela call1pallh,1 '1".1 �""

- U li :E.:lào já s&, 11(:1\/ :l iu'
2i;�ll(),

I

O sr. Davicl .zcigor) co 'I

Um l::ú� Cc de CrS 21000pO,
arrematou Um quaJc)
pintado por Pelé, a qu'�rn
proporcionou um trof.�'l
que nada tem a ver CO';1
Lu ebol; o "Pjn�el de O'J-

1'0", oLerecido por um:=(

jO.'_t,heJri:l ao auto,r da ."

la qUe alcançasse maior
co�acão no leilâo realiza
do r�o Clube Atlétic_O P"H
listaDo em benefício rl J

Acsociação Pau,ista -1,

C�l11bate ,:'\0 CânCer. O

quadro de Pelé 'fôra h;l:
tado da Galeria Seta,

do c1evo:vi:lo aos prw:: "'�

o LEILAO'

Cc'nto e oito quadrL1s
ele au Ona de pessoa; ;111

por .,aY;lfes, foram leiloa
dos. O' segundo mais :)�l',l
cotado foi de Helen,,: Al
cântara 'Machedo, qUe 31-
caD cou 1 mi}hão ele cr!

'leiros "Difícil 4e Cd rre

gar' foi o titulo qUe DO-)1

Agne110 RosSI deu ao seu

, trabalbo 'que 8prcsel1lJ-
va <� penas uma crUz. F;:Ji
arrcl�!édaclo' ,p�r 20Q mil

, cruzeiros

Costa Cltega a Alemanha E� Sua

2°, Etapa Da Viagem Ao Exterior

FRANCOFORTE, Ale
monho Ocidental 19 (OE)
- O presidf!nte eleita do
Brasil, Marechal Arthur
da Costa e Silva, chegou
a esta cidade por via aé

rea, procedente de Lisboa,
para uma visita de qua
tro dias à República Fe
deral Alemõ, d u r a n t e

O" fluais manterá diversas
:,.,tr",v;s�o> CO"" o� líderes
do Govêrno de Bonn e

proeminentes e�onomistos
alemães.

O Mor,echal Costa e

Silva vioiou a bordo de"
um (:1uadrimotor da TAP

que desceu no ae"o"orto

10<:01 prer:ísamentc às
1611 29m (hor(1 do RiQ.

O h!tlJrQ rrc�irl ntc dQ

Brasil foi recebidQ à dcsci�
da do avião pelo EmbQi�
xador Fernando Ramos de
Alencar e pelo Ministro
da Cultura de Hesse,
Ernst Schuette, ,que lhe
op'resentou as boas-vin
das em nome do Govêrno
de Bdnn e do Govêrno
provincial.

Imediotamente após a

cerimon,a da chegado,
durou, apenas poucos mi
nuto�, o Marechal Costa
e Silvo tomou o automo

vel que o oguardovo e

dirigiu-se sob a chuvo que
caía no ocastao para o

Hotel Hof, onde passou a

roitc. 1.1 .... :" r"'':H!1(), se9t.Ji�
rti PQ {! Itonn.
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LIRA rEMIS CLUBE
DIA 19�11 = Dmnifigo � ih 18 horas

ENCtRRAMEN1'O DO HSTIVÀL DA. JUVENTUDE
SHO", SUiH:lRÉSA

CONJUNTO MUSICAL OE NElSON
Voltando () fc-;tiv(il dõ juventüde em iÔi'iciro de �

EDITAL
,

Sir Stanley Bons
quer mod,ificRr â
F" I. F. A.

TAC - Transporte Aéreos Cafarinense " SI ..
Assembléia Geral Ordinária

3@i CtUivocaçãtJ LOii(!rfi� (D,N,S,) - Sir
··Stõ!'1IéY prj)pôs que os 32
PÇiíst:s que representamFicam convidados O'l S1'S, /\cjonis:as para a As-' '-'''ôí! oito veneedores das eha

I sernhléi» C <'f<tl Ordi 1(:l'jrt a re3H7.!l1'-se no (lia 30 rle VOs da CÔpéi des NaçõesDeleml)J'(I, pr-{lxill",o, em 3, convocaçáo, nn 'lede sn- fõ'mem parte ne coteje a
cial, a P,.:1(;:1 'I!, dI' Novembro, Ed.dí.-.io rio BBn.rO (I,,., fim de fissegÜi'fir Que os
Dvsl<rJv"lvlIJ10ÚI() do Estado de ·SJHÜl Catar10H, 4 melh�i'é�· JHiíSCíi tehhtn'rt
[lJ'llnl', it.<; '·1 h,Clf;lS, nOnJ fi segllillJp ordem lia dia: ?,Q"i',.h.ifiidÕ{Je dê d\egll,j' c.s"\

1) --" T ,(·i rrlf':l.\ rH,c;cusStto e de1Uleraç:'ío sôhIro?- (l t'.jiül,'}o
He];rlin'Í\l LI;), D'T'f;to1'iu,.P:ll'e('pf, ,do ÇOl,lqeí!ho F�.!3c;:tl, ,. A prtl:j)O�féi dê'l�i't1, ser
B;ll:1nç',) f' ('f!.rlj';i.'� referentes no 0xeI'ddCl. i.:k� lnf}:'i. ('ltgMI ...�dti j>êl'ô,& íiliefi1b�Q

2) ..... ],;lc-i(:,,) eb Dir storia p dn· CoiliiellJo F'iscni,. .i .. ", f' 'f: �
"'ô eon "",', lIu r. , .A." v 19ie,,�ôb('111 V!ll'ii(l fIS::lt:Cln c1n.'{ l'PS]lreljvl1c� honorários. (j sêf fC"iíizô(fo no Ahictlf

em 'I tJ67.

Mesõs na SCcr<)tOfia da Chibo -- l'raie esporte

DIA 1'1 67.
Apresento Os CARiOCAS

O maior cOõjüi'ifõ Vôêéii í:nÕ'ijje;�ô
SOIRE'[ ELEGANTE 'A$ 2'1 HõftAS
Mesas· na Seêfctóriã do Cli.it;ü· _-- 'l'rõie Pesseio

completo

'o

DM 12'U � Quli1.ta"Feira - às 21 hôrM
OANfAt-40o' NA IJOITE DA, COLiNA

Mesas na. Setn::tõ,id do Clube �- Tre]o esporte

FI,-,rinll{if'nlí.s, 'I G dc Dezembro tle l')(·�'(i.
'\

(:1) Di' .Ioâo David Ferreira Lima - Diretor
Prosid"l1t(,.

CLURE DOZE DE AGôSTO

P:àrtici�e dã R\:à';S ,grqtic'iiô!iO c .hãlficionol·
. >�, • �'

•

'

[�W!\!ott-� ijij$!ijilli líIit
.�f:j�l�

',_,�&:,_ ..
"

• '" J

'.
.

I r.Óvr
fnVEtLlON DE,. flO,RIANqPOUS .

'

.
" '. ,:.

------.-.-.� �'__;-·!----�----�-':: ....�::-�� ..11":'-_...... �)i,.·t \:�� .. ".

erreeêés ',,� surpresas· e . a fa- ASSOCIACÃO
.

EVAN:GttíCÀ '. DtNEFI�
CiNTE 'DE ASSISTEScíÀ . soorJ.t..�;';;iii.�=

EOirAL 'D� CQNv�c;Açko',
�

A Assodil.ç,a.� �vaf1g�liiiQ' leriefic()'llte <te" A$.$i,s�
tência Sodal,: e(Hn seêle· «'1�' FI�tia(i�p�Hs .. t,lotnu'1it� .f1
!,CU� ��sod(jdos CI.!lC f(lrtÍ l:efi,ittn/·�.iq:2r,J)•.yi�.,doui'o;

.

(111 J 9,30 h�. 1'10 Salão Social da Igr.ejti(' Pi'esbih�ritHHj
I ndêpCnqe,l'i.tei !lito· ir rua' Jóôô,' Pií1t� ,3"1; íiÜ� r�ü�1dõ
de ossembí0la gerol ordináriü ptir6 � üpredãçõô dM

. scguiMes a!ôSü!1fos;
, .,.,..

1) � NOtneôção dó Co�i1.l�(1) de' Tô·mõdo 'de

CGV'iI'éI� par.tl eXamint'if os liúO!! 'de
.

eôflfâ�'i düi"ãrite o'

Reservo de mi;stí ô pdrtir ·d.�· �ià 9 na Sec reta ria

,

,

'

-�.- _-:_;__--'.�--.

,. ,

·Uma Fi:úl11Jrpria à A\'{'lüda
. rÚ:r\ilrll R��n;JS, l:!,
\
.. T�:l.tíl r ,iJ5' m.p:�ln.:, �

r.

. EXCELENTE OPORTUNIDADE
,

OlPRONAL ....:_ Distribuidora ije Produtos Nacio
nois l.tdcr. Pretende admitir vendedores de veÍêúlos.

EXIGE: BO,Q apresentacão, entusiasmo c· t;onkcJ
dmento do. �amo,

". .

PROPORCIONÀ: Boas condicõct> e 6Hmô ômbi�
C"lte de tr'1balho, ótim:a teri:lun�r6eii('} ê oportül'iidt:ide.
(!c progredir.

. .

Ós ;Mr'�c5sados deverá,o Se' dirigir. ti
SchrclI'\1m, 20,

que se eneei'fÕ ..

2-) � Ássuntôt; diveFsô�. .

fiofsimópol!5, 15 'de de:zeffiÍlrt/Je 1966
.

".
Õalmim bíl��ira dt> A!ldrôdti .,�::.:_ Pre�i"�M'('j .

,-" '-21.12-66

Vêi'ide�!ie ü.mõ Côsd dc
. ma&eir,t'i cüm. t'erfênô mc

díhdo 1 (} J{ 16in, ti rua Dr.
Fulvio Adued. 1217'

"'fh;f,r�ilô �-�. iervit.fõô Ó()

iild� do Ar�l�o
.

Aifõlat(!.
i�oi'Õf ilu mesméL

;

\
I _.

'I
,

,
I

* CRÉDITO INSTANTÂNEO .

,

;," . " ,

.,+'
.

'''1

:..'.

,
.

":� ':..' � '" .• ,.1..
,

,.. r :..:

.

\
'

\'

I>

• UMA

re�U·,§ (Q) (Qd lU [E

Wc CGJj�]�{ IH]A
MES (UM COLORIDO).

• CRÉDitO INstANTÂr�EO.

• ASSISTÊNCIA TfCNICA DA !'Ró'rRIA FÁ·
BRiCA.

• E MAis A QUAbmAD� :-4; \tA.
.

<'.

Ad,••lriil":
(COMl'flOVADA fEM TODO 0, MLlNDO), ""

,i

N�

CCOMIPIRA
JD)(QJ§

IP�(Q)lIJ)llJJ1f(Q)§
Admirai

'.

I

1 '

t ::.f \'
I Iodelar,

• t·

. I

, ;

): ! ,

\ 'I

Acontecimentos Sociais
,

Verdadeiro ·d'esfie de modas aCO'1-
.

teceu �sáb�do na piscina do C6untrY
,.,

.-,

(5;bJH� Era de. bom-gosto o conjunto es-

.'p-o lR '_r,';'",� ,' .. h�;p n8 Igre.iq.,.,.:l0 porte em tecido Bangu,lcor limão, que
Sã" j7""'nc;""n cl:: P s<s rea1�b:ü:"-3e-�\ a a bonita sral Eliana Brand Usava. O

cr'-:rnôyl'a do C;"1Sctm,"n�0 .de lVrari8 Ho.1" noesmo t,oi adquirido na boutiqlíe 'Ar�.
Wl, P�lV:'!n Ej J\'ntônio ':r�uiz Gonzaga Nouveau'.·
SN<Í, lIlos .sa'lões do Lira TBnis Clube, a

� r�q�iJG�tiraos col1:v.idac1os.
I \, �
, t J

\ -·x x. 'x x----f

ZlJBY MACIlAi)()

Casamento: Na cidade de BnlsqlL
lloje as ] 9 horas ];a Igreja Evangelica,
a'oniecerá a cerimônia do casamentn
d; bonita lVI'aria Luiza Hel1<l.ux, e Dr.
Klaus Ering. A elegante recepção aos
'conv:":lados será na ··malleão do casal TIo
lado (Carmem) Henaux:

'-xxxx-·

Dia 28 no Porão 49 do Santacatari
na Country Club, resliz.ar-se-á o movi
montado coqu itr l homenagem aos' '10
Br010S Elcgan.es do Ano". Participará
do acontecimento o whisky 'Old-Lorri',
que [a rá SC'l.I lançamento na recepção
dos Bro,to.$ mais em destaque, de nos.

sé) �CJciecl: ,:le.

x x

Na última Semana. o sr. Cr.rlos ii'
dUm'do Heneberg em sUa confortávd
re�:jdên('i a em ICabeçudas. recepc.ionc li
convidados pRra COmemorélf s�u 'niver"

x x x x

,,1.

xxxx-

- x x x x

x x x
,

" 1\

Ei'tamos a duas semana elo· Rexeil
lon. Tôc1a acidade já vive o clima da.
grande neíte do vestido longo, que vai
reunir 9: munrio elegante no Santacata
rina Countrv. Club e ClUbe Doe de A�:68
.o.

-

\.

Certamente será muito bem l'cj;e
bida pela sociedade, .a reportagem soci
al das 'Mais Elegantes do Ano de 6f:,
que este Colunista apresentará um "O

Estado', domingo próximo.

o I

x

I\,rtic1D()'�1 elo r(,,(,8'ntr Congresso In
�'·n1;'c:(J1'81 ele Odontologia no

_

Ho:el
Quinr"'nrl'nha P'11 PetroDolis, o Dr. 3rt
llíll(:,] FO)',50Cél. Diretor da Faculdade de
.-j(,l1to'l.?;a r1q U!liversiclade de Santél

C:,f.,n·i)'.'l. . Cláudio Correa De Vice:1-
.". -;L'dn- F,'·)',:J quandp.!co'memorava Sua

(\d;,ci'io dr. (:''''11.1 ,n;l façuldade de Me(1i
(;:':,;.1,11,8 r>cn·''1 '·"''''r]i'l1Cla de seus p3iC;
:t fl1.'l Pl'e'c·dc,nj·" Cálltinho, recebeu os

Prnfo<osntc,s da' Facult:hlde, para Um ('-

1cgClnle jantar

- x x x x

-xxxx�

j

Não. será surpresa pan-\" esta 00.('1-
n", o noivado do nosso p-articular amigo
RobeHo Paim Luz, com uma bela J';'
vern 11:�s mais tradicionais famílias "'a
c<'\pit"l paulista. Um telefonema, nos

d0;"m.� ;11ais ou inenos ínforrnado do as

sunto·

x·x x

\

Pelo seU impecável. corte e bele7it
do t�cido, o co.njunto ele vestido e casO\-

1::0 qUe a sr.a Ivo.ne D;"Aquino D'Avj1a
USOU em -recente r ecepcão , re.almente
roi ponto _alto. O conjunto trazia a 2.i:i
qUeta Lenzi.

x x x x -

(
B;o<;t;>nte c:orW!c!"'ilo foi <) ]J:üle de

'!2·ala 58b: ,:10 no Lira 'renis Clb];Je, quan
do OS Medico'" ele ]01)6, Turr\'t< Dr, ·NeY

MUnel, cOmemOl'3va a Sua cólaGão. 'de
.

grau -� TTqoÇ1 homenag;em muito simyia-
1 íl"'[l. (ks F("'�llaJldos, foi erl'l convidar o

DL I, '''c T ."bn' (l. n'11';1. c·om súa pQl1ita PS

'\ ]lOS') D. C](;jR d"1:(''''r a primeira Va1qd
'�. '( elos 1\/fpdi.CilJ,c; de') l!1GG. I

.

Em cerl1a rocb Q cronista Lazar')
Bartolomeu, COIl1el1taV<-l ((Ue está bastan
te atarefado Çom o Rev(;il1on no Gal,;
.ra Clube.

x x x - y

x x X x

S:í:bac1o às 20 horas no salão nobre
elo in<tituto de Educacão, c1eU-3e a cola
ção dR gr.31l dos Fo�'mandos do Curso

ci enHfico. Foi., P�trono, o Sr Eugênio
Rau1ino KOeric 1,.

x x x x -

.. Pensamellto.. elo di;:>: :\'§n

dizer muito quen,l muito h;,la.
. \,

"

.\

i,
Senhora· ou Senhorita dá

ALTA- SOCIEDADE
que queira

;_("\ _ H,

-'-,-,��---'-�:�"-",..._-'--- -�-�._-----_._.

·Conselhos de 'B'"I�eza

bif;;�,ir Fina B,':\utiqlJ.e-

b"vcró pedi. informações

,
,

.,

'pelo telefone 3917
"

.!

I
"

.

SORO P./\ P. /\ . REJUVENECER E '"

PROLONGAR A VIDA HUMANA

Dr. Pires
.

�

As váriHs teor'aQ existentes a res

peito do rejUve1lecc:;mcnto ass:m como

Os métodcs rp<llmente pos'os em prRtL
C3 para .'o'ucionar o problerna têm �

dirig�d({ sêbre '1;11 OU qual orgão_ Foi �tS

8! rn qUe Pt'occ(lpram Brown-Sequard
Voronof, r..:POl1 Bil1e'" e tanto.s outros.
,." ]

. - \
L <l vez j:;O)' atacarem a questao por uro
só l�l·c1o Ó mlC hdos esses métoelos nào
.301)1'(' v: "1"1';>1'-1 fi ",cão do tmnpo. E foi

. peIlc;->né'(' I!e ':lm modo inteir"l111ente di
ft"r(:'J1 e e riluito mais am:)lo qUe Bogomo
.!et; idealizou Um. SOrQ que ,agisse sobra
o Conjunto doS. tecidos e não sobre est,l

ou aquela gl&nc1ula, notadamente.
Dos traball°.-,s que realizou surgiU

l' "1 s0ro ;--,Ue 1'''''11 S811 110me e cJlle tam

,]::J.:':m j, ('(l';1'0('i,l", ('","'r> r1"1 juvell1"Uc(e.
W )'1· ( sn 0l.L''' .<e diga que BOg0l11d

letD ::;en;pl'<� derel'l'\-f'U 3 teéie que a c1u'ra
cão udul'al da existêllcip rle l1m \Ser Vl

�o deve ser 1'10 111Ínimo cinco vezes( ()

seu teh'lpO de crescimento. Sa,b�1J\.l0-.'2
qUe o desenvo1vunento dos :;êJ:'(:;:; lL,nd

no.1;, (';e çompleta entre vinte e \'�n -" "

.,!Cinco anos pode-Se :perfeita-!llente :'.'_:2ui
til" qUe a nossa vicia ..,.lcal1ce pOl'maln(en
t� os. cento e cncoenta anoª� E tanto is

to não é impossível .é que existem, vi
vendo atuahnente dezenas de millua-
1'e$ de' indivíduos cel1ten<Í.rto� espall1 a_é

cios. DOl:" todoS.' os recantos da terr:a. ,

Há mesmo Uma aldeia! �a R1JssifL ..

visitada pelo escritor,;francês Henri Bm"
bUsse. em 1927, que constatou Uma po

pulação composta de :váriOs cidadãos

{nm. cento e trinta e centro � q,u<".r�nta

"

?)11CS. Conta-se, meSmo. qUe ym casal
de camponeses aí rp�jcientes (21e com

cento' e dez anos e ela Com oitenta e

dois) havia tielo um filho 1'0busto e pe
.

lo.
.

.'
i

Se 'udo isto é verelnde ppde-se e de.
-v�.s 't!j-�r co1'tr1 o qUe chamamos atn

81",,,,1' e <" volhjce Doi'que ,,:c!uilo nHe

r,,·t?f1"OS aco:tl'n"a':ot: é1 pnC".ra.r COlTIO

r.',-.n;lielê'·le normal·é nos dia !3cle hoje um

fenômeno PtPP''''Üll'O: Est'é] é ai ,concep
ção de Bo�omolets qUe considera Um

ind1VlrlH0 �"11� �eten�c;l ános Luna pes-
";:;0<=1 Plnr�' :('V�"""l �!nr L�r viviàoi apen�1.s
a l)1pff"!.Jp dt' S\lg pxi"jç])cia.

E foi lY\J'él T))·.-,lnClst;lr a vida hurna
na de hoje' crio11 ;onó3 \.1111 a série de es

tudos exrerimen'a's p clínic03 um so-

1'0 qUe n.ão tem. somente o pQder de 1'e-
.

jllvr-nrSc"r nois (�uP Rinda é indicado

p.""C1 ·"·,�,�,,j.�r a J'pd<êneia elo organis
T"",r .;- ·Jlr ...... r,...Õ"'= (aYic] """''''',8 result.ad0s
1;,"�-}' ',�� ,�"c: COS('": 138 fadiga, esgota
n'1(';t..�,..,. r�'�

*
,

í
. I l
!(\. j

!

I'
. -�.' "'I ,_.-...._ - • ...,_ ...... ,.... ,-1., 'Cnrn honestida-

de' atribuir Pl'�,··
.. :,-" 'rle> rniracU]ps·:js ]1,)

sorO ':le Bog'or-."Jç-> <; "':." o aUe não se

pode negar é qUP_ há llnl ('�'ninho nov'),

trilhado. Só o temno podp1·''t reSponder
com segurança se -êle 6 bom ou não,

pois as opiniões dos médicos acharrH::e
até o presente mol1:lento divididas areS

peito ,da eficácia dêsse. Sôro cama agelJ.
te 'rejuvenescedoi"

,
r

, '

r
'. ,

. ,Nota; Os n.os:;;os leito+'�s pqderãq'
solici.tar qualquer conselh.o sôbJ.'e o trCj ,

tamento ela. pele, e cabelos, ao médico
especialista' Dr. Pires, à rua México, 31
� Rio. de JaneirO, bastando enviar <;J
presente artigQ �êste jornal e o enctei.'i>J
{io .coD.lpletQ P�.rl;�1 ,iil �e:Jºm.;h�." <.-._ .... ...,;..,t

, ":)<
, ,
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Mais umaAr��On�!�i!g�IÇo�!�'�i��ã�há�'V!��i�,i� WO��®DJJII!tifp��produção de gê neros alimentícios, co-

S
..

P I R"OS homens forrnrvlos em, Direito, mo o acucar e outros foi proibida nos ao au o 11ocomo Nelson Hungria e outros, que tftn pequen;s engenhos qu'e nel�s outrora e. I 'to se tem salientado no aprlmoramen- xistram, sendo deplorável o quadro de

C I!!iIII!l!b
.to das léis d� jurisprudência, 'no Bra- miséria e de atrazo qU,e , aprese�ta;n, .

orl1 II .

asi l, r;:;ão os oue se devem n:anjf�star sô- Mas � qUe resta saber e. se haverá, nes e II Ibre o texto da nova Col1stiinjçao, para ses municípios, brasileiros cOm b amor '

'

beneficiá-lo .com sugestões- oportunas e a ded��açãO t::1e que se necessita para: à, 17:20 h 3as, 5as e Sábadosprocedentes, QÚ311tO a nós ,ou',ros, sim- ' solUÇão' de t::.:s problemas:·, Os dedica

"
Ao

tal'
"pIes plurnitivos .obrigados a apenas tan " dos continuam send.o postos à margem.' "

Or fi egrevenciar os assuntos .mais variados,' trazi e não. raro. insultados, prl>valpC'pndo pm, IIelos a' debate perante a opinião pública 1·/\la parte os velhos moldes de Uma in
cape-nos tão so_nlem� aduzir cons'dera-

.
dig;na politicagem.r-us as l'evoluc�";,", não 14:30 ti 3as,' 5as e Sábados\.ões, a propósito de tais a'ssun�os, ;no podem evitar, porque H 'eçlncaGao, e a

"

-r:

oue eoncerte às coisas que ° mais come mo'''' I são atributos nersonalíssimos, do A VASP lhe oferece �1ais no VISCOu"NT-quadrtmotor j:Jtof1icesinho bom senso COmUm possa consíde- TfOlVIEl\Ifr e não das leis, Fner lpi� ,; 'hl - ° melhor avião na rota, .

rar �mo paSSíveis de, iulgernento por cil mvs transformar egoist,as,' "vaidosos Informações e.Reservas Fone: 24-02qualquer pessoa que faca par;e da co-· e n1ay-boys em homens' de .bem" é' que, iaie b
, ,

l'.

Viaje em VlaJ1e.munidade social e se interesse pela boa é fácil SenDO que a :yerd's:\de. é .Qué o,
'_"

organização desta. Ó oue vale dizer, pes Brasil, parafraseando o conceito ',de' UI1)'
soa de responsabilidade. ,

'

grande médico pr!).silei'lo, é 'lY11e �]m,
Ora, nas, constituições há, Se�11 d{l',i vas' o hospital de d(lenç� ,do' ,éar'áter "

.

da, abundante matéria désta natureza,
.

de hcmen inescrupnlO',os oue, sé' a{:>os':iS'o é, acessível � uma análise pelos lei �
sam do ,po�et. 'menos .peio l))é,rito elo. quri .'

Q'os de boa vontade, cOrDO nos pl'Azamós < pelo p0(fer ,�õnômico., , , 'S<;l}V.0 ,r:;\1'1'1<;, ex
•

de ser, nós, .05 jornali'Stas, 'mOvidos pOr' � ,ceç"ípS .qÚe· j,pstificam" o ,:éonceité' .ge1�àl!eleva,dos ideais 'de có1aboração com oS 'C�n',ué:l.o', ·

..está nO' :diS1:.íositiv�' àber-'
que tI'�balhà� r ,l�ttam :em.'prol da b�a ,ta:' p�r'ta' .�," éi1gufu aber1cei'l',agem', do

.

org.anizaÇão soCial.
' "

B�m,:/��; ,<.'. ,,:,. _"" '. :.,", 'I' ",

Coligi, p'Or is,so, oJgUilS d,�I.:1ÓS· ,quê' "' Olftrps.I.:Üspos,iÚvos qUe féão" e�2e '

me parecerarn, aGeitáveis "e jUs1.o.s SO-' lente� ,resultados, n�, 'práti.c.a: : Art .' 25 §,
.
bre cet:üs disodsitivbs' cÓl1.S1it$cionais 26, ...:._: Os vereadores 'não ,pel'éebáão.'re.·
qUe serão bene,fieo� para ô pov,-, ,como' m:uner��ã�;', art: i9�' É" ,�vedap�' à' Ú"
Os Seguintes, ,capitulados no TITÚLO I n"ião aOs Estados, a� r);str,ito Fed.era1 e
- Da Organiza:ção Nacional - 'C'1p'ltu- 1'!0S ]\::�lnjéí!Íi0S: Ih � có_brar

.

Í111posto's '.
lo III - DE',' Competência d'os E:stados e

. '�sôbre: b): temp16� de: qualqu�r éui�<o;'
Municípios:

"
'. "'"

.
"

d) ° l[v1'<;,) �{o :pqp�l, destibado à <"Uá
.

Art. 4 ....:_ § lo, _:_, A organização· 'Írr:i!, .. p"�ào; :assil� Como 0- pape1',para i'kdos MunicípioS 'po'derá �ari�r, 'atenden"- im�..., 'iSã0 de icirúàis, .�: '" ....
do às peculiarid'old€'s ,lOcais, . ", .r�r· ePq1!àrii.Q ,sã:ó 'êS�é� 9s' disposl� ,.

Es-te dispositivO' é salutarü,siJlló por ,1i ,-:Ol!;', p3ra:�'0É( iit:ais'. �Çl� sol�cHéLia a a:t��l"
qUe deixa ad.s -doderes'- :mu1Jicinai:3 : de'. c;ão' de: gUeÍ11'" e.s'tas, cOnsiderações ,o'J.bs-.
certas circunsc�lçõJ:s çonilunai,s 'brasileic'

.

-

'Qre;e,
.

eP�S�h"1dp�, iáls' di�J)�sItiVQs'�'lià, .•. '

ras, a possi'bilidade Ae enfrentar e 're- p�bijC'ação,f�it,a' p'e1o .Jornal, do Co��
'

.•

'

solver probl�mas' ç1e ,.,a!?sistência •

:social;
•

inercip' çl��. 7� dó Gorrénte ;,aqui, reçebiCl.o,�até hoje inso1úycis e
I

ql�e,'_por isso, mÓS· : eU1 ,FIO'r�ànópolis '", a' 14 .e. qÜe ,c·ont.ém O:', /

tram o desamor.·com 'Que é ',ratado, o ho texto' d� .Úôv:a ','Có�s�it-uiçào a:t�: D' :Ue111 �
mem brasileirQ,' poiS' ��Ti mUitos dQ;{nO,3<: .: V �IQ' :,�rtjgo;�11 ,,' '-:1:9Sse'g'jjre� ��Q�):'

'

\� '"
�

"
.

,

'�, .'
. .

" '

"". ,1' ', ..

'C�nceituod(Í fitrna' desta' 'P�(a�a ofe�t:' .." ",,,,,,,·t,," i.
dade' para p'e$�oas ,,(íi,,àmi�bs," cõ,,-;:; ca:pa-cidãde �e tra
balho indep�l1denf�1 CÔ,iTi ompJa.s p,erspectívCls. Os 'lnte
ressados ·.devem: pro,co!'�r: é{Sr� 'Roberto às ,9,00 Hs. do
d:o 21 do corrente, à' Rua.,D.eodôro N:,o ·11.
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MomentoI

Literório
Di Soares

. ,
OS D:�� LTVR0� nUF ]\I[J\TS LHE
IMPRESSIONARAM EM 1966 '

Rrsn('.·�[L de PEDRO PAULO DE
SOUZA, poeta,

] - Gnncle Spr ão: Veredas - Romai
,

c� - João' GUÜP,;1rães 'Ro::a
2 .-.0' P"0C,'?sQQ 1\1f<>_l]rízius - Romance
- Jec(\b Wasserrnann
� - O Forte - Romance - Adonias Fi
lho

.,

4 - /\ Pele - ROl11:1l1ce -r--e, Curzlo Ma
lrpal,tf�
5 -- () G;<;nin � a DeUsa - Romance -

p. 1 dons Huxlev
fi -- Fst,'pl" ri,"! Via" Inteira - PO"S!iJ
lVfRn;'p] B'",lJc]eira �

,

7 - Démian - ROl"la.\1ce - Hp.rm::'.ll1
Reose

,

. 8- i) 13,,10 A.n'ônio - R0l112l1.Ce - Vi
t"]'nó ,By,Cll1ca1Jti.
fi
_ O, Lfonardo _- GáuseDue di LcllT!pe

·'.:1usa'
"

-

lO - l\�rl'naima Rap80dia � lVI'ári,)
de Anc1t:ade

HAf-,T<:: T<::TTNG: PARA QUE O ]\/IUN·
DO CRÉ'IA

Em PARA QUE O MUNDO CREl
A uti1iz:i;llldo Uma lingüagem sirnriles é

.ameIÍi:t, .1-13.ns Kung prOcura explicar d

'Ull1 jov,m1. inter]ocuiNr, problemas da'
maior importância e mUitas vêzes de
difíCil i::ompr'eensão, AssIm analisa a po
s'ição do cristão diante dos ií'máos sep.\
rados, as crises (la Igreja ',errena, etc;.,
Diante de todos os pontos controversoS
Kun'g esclarece qUe todos t.emos o de
ver, não apenas de criticar, mas ;de 11.0S
c�locarrnos' a disposi ção da', Ignij a para'

Vá ver que' beleza ·de ca rr,o 1
Evoluiu, Está de cara nova naquele corpo fode, com o

feroz motor ele 50 BP e con� o robl!s.to chassi em "X"
Está também agora com sistema elétrico de 12 volts e tem.

. \;alternador de corrente, que carrega a bateI:Íà até mesmo com,

o motor em marcha lenta,' Substitui o dínamo,
Além disso, você pode contar ainda, corri �quela suspensão valente

que não liga para buraco e aquela estabilidade que só o' "

DK\V - Vemag tem (tração dianteira é tração dianteira, ponto finaI1).
No Revendedor Autórizado', comprove: por tudo isso e

mais a ecoriomia de manutenção, nenhum;carro n,acionallhe d.á.
tanto em 'Troca de seu dinheir01

.

/

!
- o carro lógico Ij

�

PIeLlludoupara você.
Mudepara êle!

,
I

(1\10 a ncrf'pit"l unic1?c]e se realize, E tu
d() na vP""ade !Oe rrSlll1.1e e se sintetiva
.a"ln-ir:'rl\e1n'en1e Da Missa. ponto de 1)-

1'1i5r; pntc'p t{)c]c·s os homens, Mas o jO.
V"1'n ipj-çr]f1cl1tor é bas.ante 'te·i.mOsQ e.
,C01.l10 +orlo 8hlnO bem apliCado, n:=tda dei

.

X" r'8.S"<1."'. F.. jY'1'e'U:fa aS ravôr-s peL'ls
o riai s .<' M'S�él tanto s., modificou ern

SlH'� 0strUtlft-8s eX+priores, e o teólczo I

ll'l lir.o!18."·'�1," sr+ples que ê'e mantém
até (l -fiT·"). hir"t('l":� p pn:'l1�7a :=1;; .. nluc1·�l1··
cpc hr:",r1"c; na Iq]'('ja, qU."lSp ,sempre re

:;:1111'aC�O ,-18 :,l'nf111lClcos n,()d;fjc"f�i)3s so-
C ... i� atlp py;n'1YRrJl d",la erql:2�1t() ecli.
Hei" corstru ido :,p10':; h01Y1pnS, r>,nV8S 1)0

,ojeô"s p'1ra melhor atender. ao l',')mem
nôvo que sempre surge.

PARA Q1JE OMUND':J Cnvrl\ foi
ec1i adn peh Livraria AGIR Editôra, A..

trà(]""t>Ro é .cl(�' A, l\!IpYel' e cap? de Heloí
sa FOrtes dé' Oliv.eira," ,,',

,
.

POE$IA DA ALEMAl'\HA

�

.l}gor,"I em vnlU]l')E' de bô1so déls Ec1i
,cií.'''' (1(-0 Ouw .. sob o título POESIA DA
A L"1VfANI-i)\ a'8nto}ogia de poet3s
ele' línf5ua gern'l.ânicél prepanda por Ge·
ir C:mlnos ]):11'8. o Serviço de Documen·
tél ":;0 ;"8 l\in'stério de EdUcação e Cu!.
.1:1.11'8 .. -; prc1ido de José Sinieão Leal,
,-�u D'retnr, As tr<)e!w:ões assinrdas por
\;""'�()� cscriiorr:s e nnd"S bn:si!eiro.s,
.f(\l'�',,, rrvi."�,,l;�s, lla- 0'11:', 'lT'a;oJ.' <4 pa e,
por' WilJy Keller. do Insti_uto Cultural
Br"l�il - Ale')11élr�h8" ap81:ecendo lado a

la::1o com os originais, A, esc.01ha vem

df'sde PlltorE'S deE:conheciclos Suposta.,
mente dos séculos XIII e XIV até poe
tas 11lOdernos comO Brecht e Stephan
Hermlin,
Erdcreco paTa informações:

Rua O':waldo C'11z, 40 - Estreito

--to
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/leal opçãO em /lllto/ndvel

•
'i

Revendedor / OLIV,EIRA, FILHO S. A .
., COMERCIAL

VEMAG / Rua Deodoro, 15' - Tels.: 3057 e 6215,
_.

..�

ea,n
. / E MAIS UMA RÊDE DE REVENDEDORES

Florianópolis / EM TODO o INTERIOR DO ESTADO ...'
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,;�, <.f.�-� i,;� '�'< r:� '�': \ t (�. II,
( ,

:'-\, ':',:;' ;>' ','"''''
"

I, 1

"'8.1'I:S" I"::é"�'�ánla,:
.

"

�enão pelá vitoriosà das eh.amadas é)asses pr��
V iii í) ôplicaçãõ dum sistel:"Cl de,' duto'ras, 'que, no di�er d,�
É�i.tftã.� :','" ; "" i /,' "

hormônio de' interêsâes general Edmundo d_� /Ma;..
" 'entré, empregados e em- cedo, Soares e Silva" Pre'si-

GUSfÀ\tO-:"t-.(Ê'{ES ,: ,

preg,adores, -sob a perfeita dente da" Confederaeão
"ou�9svtof��l: '0�' q,ue, e'n- co_'''prêensão dei soliddrie- NéJcionoí da Ind�st;iG�t�:nos, se ,haja"" d�tído o dade devida ,mutuamente. têm ,interês�es, fO:'11u,,�,óbservor,': 'a qção' que o Ent,Í'�, be;" acertada, é <,a 'com a N'a'ção, � 'Psm,êJes, '

�ESI' '(S�rv'iço ','Sócial ,do ação do:'SESI,- que premo- "devem lutar em 'conjuh-
'

,

I,�aústrici) ',tem. d�senvolví-' ",ye entre os trabalhadores to",' o que justifica;;a ne

do e os' seus altos objeti, da" indústri�, d};!s trens-, cessidade urgente 'de uma
Y6s so'ciol5: 1:odaviai 'nod'

portes, ,das eomúrticóções, pol'ítica de ,aproximação,
1.'jS�.S pela�, Si�f,li�,ic.crç&O , dâ pesee, Hrtalm'ente de "numa cámpanha que v.!-
,��:�u., .��U�O:?P1â,S ...

, ,t�m-i', ,'Odos !>� operários e seus L_se, antes de mais, nada, '9
Ité� 'p�lâ not:ur�z,� ,;c�n,�� depêri'dentes, o' �esarma- valorizar os �speétos civi;
�,,,tl!. "e"," ,.e�!lsheo �� menta :de,. ànfigaS' preyen- co, social é profissio'n'ol' ,

suas;"ôfiyidádes,� "o S�S) c.õe!!, contra os qú'e, inves":' da vida dO',operár:io"." """,,

constih�,i,: ,j� 9,9�)f(I, '-, UI!lÓ tiru:!o' capitais, lhes pra'pi-
'

,,' ", " 'o(
,

'

,':,. "
dês mais' ponderéíveis fôr:. ciom' o' à'proveitamento ",Eis o meta' "do' SES'I,

-

.ç�s ·,de eq��lí"br.i� soci�l; p�ofihional e a, função de cujo Departamento" �m
nC)", "país, "b e m"/e o m'o co'làhoradores da riqueza ;'Santa Catori_'na �stá',novà':"
u:m Q' dãs organizações eomúm. Não teria sido mente sob a direção do
l,"ois oportunas,' visando à fácil, àliós, • 'opagar, nos senador Celso Ramos, seu
form,�çãó mental e pro- ânimos explorados por fi- fundador e também Presi- "\

fission'ê111 d., 'rab,olhador losofias políticas Dreconi- dente da Federação da
'•• iftd.;í,striã. A�rcvés de li: à d o r a s de; platô"';"'o Indústria em o \nos!!'o Es-
5�a e�istência, o SESI" tcm igualitarismó, Q aversão todo. Tonto quanto nos é
dadO, ao homem cíue'atua." pàrci-com os qúe, em si- possível verificar pelas
'neis oficinas., ,e fábricas, tuação de

.
empre�<]dores atividades do SESI entre

comó assalariado, uma ou capitalistas, , 'eram a- nó�, os nobres finalidades
consciência bem lúcida de' pontados como os respon- daquela modelar ent-idade
'squs direitos" e deveres, ,sáve,is pela diversidade de 'estão sendo atingidas pie ..

mas,- ,sobretudo' do papel condicões sociais e males n�mente, quer nos" seus

eminentemer:tte meritória que ela aCQr�etaria. E aspectos educacionais e

que' cabe lao operorlo; ain�a nf§so, lima honesta na melhoria das condi.'
sem 'qualéfuer restrição de catequese lograria obter cões de existência' social
caráter social, no ,prógres- os resultados desejáveis, dos empregados da indu5-

,

50 Cte',5u'0' P��ria, na digni- '"O rumo da boa' e pafrió- trio, como na própria va-,'

;fi(;�ç�o de sua família, na tica orientação dos traba- lorização profission�l' e
prése�oção ,do patrimô- Ihadores, enquÇlnto o re- moral dê�ses trabcdhado·
áio ,espiritqol 'da humani- conhecimento de valor do res. 4

" dóde-. ' '"

trabalho e a promocão do 'Ê as�im que, ;�usC!al:1do,

�,90' é �ueo. A simplés be�' estar social, d� I'ra- Q meta 'dá pacificação' so
�ulgorixoçãO' teórico da balhador dentro ,do .espíri- d,�V.o SESC, ,tarp'be'"" 'é,t;"
dignidqde do t,rabalho, es-' to de solidariedade em Sa"nto Catarina, 'e s t'á
bCiti'ovo em velhos pre- em que se inspirasse a,or- triunfanteínente�' :, plr�e�:.
cenceitos que não se r,e- 'gohizaçã,o comum de em- chendo' os seus objefivos,"
moviam tão som'ente: pela p,regodores e empregados, consotlidondo os la'ços de
. persuasão doutrinária, ,se tornassem realidades solidariedade entre os que,,,'

l nem ainda por, ef�ito de' numa in,stituição COI1J� o trabalham1le 'OS" orggni�a�'

; \
'constrangimentos legais, <SÊ�J., Al isso de pôs Q Q'ção ç:ões empP�5,grigj5 •. ,

.\

J

/,,) j !. , tA Ui. f di

'\

, i' ,

'.
'

.- r

(

\

, ,)

,

<.

'''',1

:",: For Ti.A. Dl:;;, S� PAULO: '''É rriste"registrar tan�,3 .

- :,l)ha ,iHdife'rença 'pela ,educàc.�� .í1Um dOcumen o con,,-

. ,',}LiÍ:qlo�al _qú:e �or o�fn?J",Çlo Se �sm�fa 0:11 aSsegu,:.-ar
:- ;)0, l11a�Ü110 ,"lS funções;:4_o Estado !>cl\�'al, do Estado

,',,:, sentinela, anT18da, do'Est2,1.:lo que slJbstifui jU;7"S" c'-
�,�, "

- ,

;-l > \7"" po1·< juj7'{,'" p'!litgfes em julgamentos Que são 01,.
,'vi,vaplcnte, da jUsH;2; c;v;l: E, é triste; r�gi;trá-Io pOr'�

, "
>, que,)e:11 quaJqlle.': l�acão men_o� desenvolviJl:a q�c de-

. , ,

, :,;ri� ";pe(1�,., r�l: o ea,,·j]1�j,0 elo dCEH'l1Vn'lvjplento. a edu
caç.Jo geral ao lilOVO, � fo'rn:acao' de ll1ão-de-obra q�,a
lifÍC" 1.1�), ;)1';"0 Da �encjR e (fa cultura representam
'1 tIl ' . "

d 'de emen os (e scS"uranÇ'l rpUüo l'nalOres o qUe tO�!JS'
0S disp6s'iivos de 're]»r,usão Dela fOrca."

" ",:" <',,',
.. r"

o 't'
.0

..}()RNAL:"DO BRASIL: 'fNão cíêixa de �'er cu\:i�
'0 que ]l11Ji1 "S C.�'íticélS, '�1njQ ;'_'" ':'_'rh",s ��·'rba". C<)"}.
fcrn'c ° PS1;1(\ pesSq31' d� "',pu:" a\l Or�s, OU �egundó' o

�,t{'rn" (lHe W.'l·c'am. tê!))' "uJ:<�'icl(í \lfl qr0nrin �í,:;:',', p"";_,� I � -."

" ,
"," ':t'ca d'e sustel1 ação do Govêrno, N en11u111 'ob�'erv'''I' �r

.�! F

, ";i!Sent'd po:leria; par isso, áCiri\íé).r qu" n cl,�Fesa do n:'O
, , '", ,-

�: -, j'eto tenha 'chegado, a !)ól"rizp.l' a ARENA. obrigan.-
do.,:;), a 'al11 ar, neS5'a' f�:1-.'e constituinte do ,Cr;n'g�Gss\

:'&01110' �n,;t];UÜ1eP;o hOnoo'!'êneo e coeso em defe�a ' 'lo
1 "

:� g'ue Seria a inE'tituclonaÚzaçào ciJ, J.1evólução."

OSVÁLD0 MELp
,\
'.

DINHEJ:RO DA IÚGOSLAVIÁ VEM Aí - '. ln� ,�
'forl1'am"de 'Brasíiia, que', o' S�nado aprovo; <> proje,� ,

de resolUÇão, qUe autoriza o, Gov.erno ,do Estado 'de
• S:mta Catarina a contrair o e�1DJ;estif.no de UM EI ..
LHI�ü" E ,NOVECENTOS MILHõES UE -CRUZEI
ROS COM '0'/ GOV'ERNO DA "IUQOSLAVIA. f

....
,.

o empréstinio será feito através da e.rí-íptêsa ,es

tatal RUDNAP EXJ=>QRT em Belgrado.
>"' ,', . I

o TElVIPO .cONTINUA 'FEIÓ., "B' pnOMETID
, UM NÀTAL ,COM CHDVA - Não ,h� meio' de me

lho,l"a:r o vl Cll)PO e �,:; festiís de 'N� ,aI 'cOlí1eçan:1 �,pei.
GElr seu' encanto. '" '"

Falta o soL
, ,

I

I, I

P ,f!éu sempre nu�iado, e ,ameaçatIor com chItvis-
cos continuos ,e persistentes,

, '

/

Além I:'a jCrise qUe põe triEteza na alma da ge'r.'_,
" "

te, ,ainda 'êsse tempo ameaçador,. 1'; ; �,', �

,

>
u "

'� ,

, CORREIO DA MANHÃ: "O disC1E'SO ..-10 lll,"rc-

'cllal Càstelo Branco �em f111e ser ent('>ncli-do COtrO

,'Ul)1a nova ad�ertên.cja aO Congresso Nacional para
"
(1 ::J.prov�r ai, SUa, OOll'stituicão 'de b6lso se não 'qlÍ1S0J:'
qUe elà seja pron1Ulg�.da" cOmo ato da vontade de Cê
faro O m:rrechal di!:,se q�e' não há, na· nova Cart,a,'
i nteneão ,de di üTlura, mas nào esqueceu de I aFi n;'l)f
qUe \'n�sie século. e f �té recentemente: regimes dJ
mocrcí.ticos se desin:egraram OU entraral1'1 em dec0111
posiÇão" por in.sistirem em preser'v,at fórmulas aTc,fÍ
;cas, al,heias à realidade nacional e l1\undial, e não

,', �Bes "faltareúJ. acomodação à estagnação econômica
à, ftaude dí'lr3 lib�:t.!t:la.des, fundamentais".

b cOl�1étcio não' apresenta' o movimento de, '�,
',raS anos e os p.reçosmuito lalt�s apezar' dos constan-,
tes ,recl�mos feitos inteligentemente _pOr' tod�� �

(,;5

,meios e lllodQs, o povo não se�arilma' a gastar,. ',*,>
,

'

li ' a!. .
\,

>

"

� a' gastar o qUe não, te'111, o q�e é p�0r. " "I,
"

,

, �

f ,"
1

�
,>' ,

� ,,"
,\

,

E alén. de tudo; a� notícias sôbte O,S pagan)elltés
" dos' funciOnários não são'lá'muito boas.

'

,I:
,

"

, \ "

"

, "

,
\

"Um ,Natal cóm chUva e de'bolsos vasios. ,\ : , ,

QUe faltará m,ais'?
,

,
,
"

",.,
i\,"

'>

, !'

, MuitaS'" imp'ortil-ntes em-

, prê!3'a_s estão" enfrentando só
, riaS difiCuldades nêsse final ele
,

"6 ",

"

d '10U"q , (!O�P, o pagamen o o 1.:,.
salário ,aos seus empregado::;,
Atribuem o, fato à negativa das
autoridades económ ;cas fede
ruis em relaç,ão '2, 'fina'."4':amen-'"
'os iuqu&tri,::ü;,:, o que, juntél
úlenté '<::0111 a paraliz�ção dqs
descontos ,p�lo ",Banco do Br3•

\s,il
'

de \promissórias avalizedas.
pqr: diretores' ,de e:1JpI'r�S, v�r.:
a agravar a slt1.).aça,o, '

•

1'(

25%,

ven

es-

),e
Nc-

"

) ,

, ,

,
,

"I
Judiciártc, tinham-se inScritos
oS seguintes advogados: .Telmo
'Vieira Ribeiro, NUsoD Vieisa
Borges. João 'de Borba (Blu-
menau}, Geraldo' Gam a Sa!-
les, Walter Tenório Cavalcan. i-
(Cúritibanos) , 'Rivad�via Ri-'
bas Conêa (Canoinhas) An-.

_,
,

tônío NUnes Varella (Joaca-)! �

ba, Alexqll;dre Moniz de Quei-
roz (Jo3.caba), Joáo'�' MOlrnnl."
Mário JVl,í\ra e F'""ncisco ( C8
.ssie. AÍ)1p.11hã o 'Tribul1af �
)t'cciará .os pedidos de ;'1scri,�'
'"'ão.

BOM TRj\BALHU

As ldpral�Ç8S _p>�r�ú.-c,_nt;a
rp', na AS�"'mhlp:a�lp<{is'dtiv,\
hntn dél }\PENÃ ;(",,"0' 1]0
i\ln:h-i, p,,�ão jlr�ti (iC:cldAI;lentP.

satisfeitas corri a conclusãó c]0s
trabalhos que mo' ivRram 8, CO'1

vocação ex raordinária pa�'à
.ês.es mês de' dezembr.o·, Isso por

que, convoc-tdo :-ié o' dia 28 do
corrente cara <'Ç1nreciaí: p vota:"

vf'sta matéria de origem. go
vernàrnental, o Legislativo es-··
tailuéll terminou com úrn? 1;>oa
al1trcinacão GS referidos i '(1-
balh�:S,

'

10 p',Cr;tor ca:.arineflte A1-,
.fi miro Cach',ira- de Anrlr"lda al1-

tozrafou ontem, no Rio, o seu,
romanêe "AG encontro

�

da ma:-'
, ":riliã", num festival organizado
pela Editôra "Leitura' com os

escritores larçados sob sua é�ü �
de no trànscorrer dé 1 \)60. '')
livro de' Almiro Caldeira de
Apdr;;td� SArá, 'br"ca,do brev�rre'l1
,te em 1i'IoriaDóp61is.

BDE NA Í-IABITAÇ,\O

·)._i ,,,,"

, '

"
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, ;t:DJTAL DE CONVOCACAO
"�,tlie Recreativo '5 de Nove�bro
···5rdem do sr. Presidente do Conselho Delibe
jconvoco OS srs. membros do Conselho Dellbe
')0 Clube' Recreativo 5 de Novembro, para a

1iao que se realizará em sUa séde social, a rua,

pal�.:Dutra nr. 796 no Estreito cbnforme Estatutos
o' ,�i7o alinea 9a no .dia 20 de Dezembro de 1966'. ,

1 l).praS em primeira chamada e 30 minutos após
. qualquer nUl1,lero, afim de .rratar-mos da seguin
�órdein do dia:
.>,

;' .� 1)
, � AUmento dê se'nsalidades:

"'" 2) :--0 Assuntos Gerais., .,

',;", '

..,

Florranópolis, 11 'de, Dezembro de 1966.

Dr, SILvro N.EY SONCINJ
Conselho Deliberativo

, 20.12
. . , ....

.....__._- '.- .�--I,---

EDITAL
RANSPORTES ,AE'REOS' CATARINENSE
iI <

.
. S,. A.

F'f,9tímbl�ia Gerai Extra�rdinária
. 2.0 CON'IOCA�O ,-

Pelo :pr.;sente, ficam. os Sr5 ..

· Acionistas convido-
para a 1\ssembl.Ha Geral Extraordinária a reali

dia 30 de Dezembro próximo, em 2.0 COI1-

\;{� ';hpras, na s�de social, Edifício do Ban-
o

.

!i:qJ�imel1to dõ Es.tado de San�a' Catar�na,
oca ,ih .. Novembro, '4.0 andar, com a seguinte
m' d�.4j,q.:, .

'

. �.
.

l.of.'.4;-t Hc!,mologação do loude de avàliação dos
os J�ignados pelà. Assembléia geral do Serviços
os ��zeiro do Sul S. À.. .,' .

,2.0�: Aprovaçéo da' incorpo.ração 'da Sociedad�
1 i",' �

,..
"

.

50 e�presa. .'
. ,.,' \

3.0:1,-;- Aprovacõo dás Cantãs e gestõo da Dire
'no \�*ercí�io de 19.66, até � encerramento das
d�desJ sbciais. . � "'.'

.' ."
.

li <.",.,'
.

., ,"
•

, .•
' • "

•

fIQr:iia"ópol.is" 16 de De�embr� �e 1966
Jcl;} ,Dr>João David Ferr�i�a �ima .,.- Diretor-Pre-
te, ',�"

, : .'

'

.' .�. ,' ..

. (0') Otto Br.eYer. '-,' Diretor"-' Secretário 21.
.

'
" .

- ,

."' __:_ __ . __ :_._�._!.: .1.... K �_.: __ .__:_� _. __ • _. __ • • __ ��__-_._�-------- .. - -;'"------

�:�:. GRAVADOR t MlMIÕGRAFO
f�' VÊN�E-S/E
'" .', i' V��.d.e�se 5epClr�dà�ente Grdvodor de fita WIL-·
éox GÂY .. R�CORPiO e Miiniógrafo A. 8. DICK, pe-.
l-ç 'melhôr' oferta' a vi�ta, sistema de concorrênda pú
bl(éa. Ás ,m'áquino!'i poderão ser exan.:ainodas no' In:>:..
'thuto B�osii-Es.i'adoS ,Ui)'i'dos Edifíd,ó Zc:inià 6.0 onda'r,

.

liíJà .Feilipe �chn'Íidt, 25. nos dia·�..19: 2Q e 21 do cor

rinte. PrÓoostos em énve!opes fechaáos poderão ser
�:,th;'�9i.!eS 'no .Secr�tario .do fÍts,titutó' Brasi,I-Estados U_

.,rí�d'o�., ,'.
."

. .

'���' As propósi'as seriio 'lid<1s pLlbliccilT'!ente às 10 ho-'
rç,& do dià 22 ele �e1tembro de 1966.

'.

,
.

«:OI\HTE r�USSA DE 1° DIA
A Famíria de

.

DIl�MA MELLO,.
agradece, 'sensibilizada, Q todos que' CI confortaram no
doloroso transe por que passou e convida os parentes
e amigos poroãssistirem ê

missa de 7�o dia que fará
celebrar hoje dia 20� os 19 hores, na. Capelo do Asilo
dos .velhinhos. Por mais êsre ato de religião e �miza
ele, antecipadamente ag' rcdece,,

I

VENDEDORES
'FERAGENS

1 (2 )
MULLER Fos precisa de dois, com experiência mini'ma

,
de 1 ('.mo. Pagamos ordenado fixo +comissões. '1

Tratar: R" Fulvio Aducci 763, Estreito.
I

'

U:1�(! c'l.�o.6 x

A nio' ·dr.' Ney
Formina.)

Troaar com CYp,ria�o 'no SAPS da CoitseHieiro
Mafra.

10 com tell'l"eno de 1Ox29. .
.

Go�zaga, 33. - {:Jn:�a Servidão

$AII)lN8A8: E!t OLEO. COM;ESTlVEL
.

.

5'0' :.\ M"
'J:!

. j .
.

"

.L' .

t

lias' boa's_: Ca!;l��,' do ra�nq procur�m ., S.ardi
nIlas S�.tM�E: um 'p�odufG ca!arinense

p3ra o mercado Internacional
,

NÃO COMPRE �Á O SEU ÀPARTAM,ENTO ...

, ,

�,I()ís dentro 'de breves dias será lançado o melhor negóci�n'T'Iobiliáho, do ,morTiento:
f2::01'FíCIO ..JORG� [)/\UX

.

'Erguençio-se em localí;za.ção prjvilegiad�i '0 Edifício
in'lpÕ'é-se como a mais arrojada obra de Florianópolis.
Veja:

, Salao de Fésta,s p/uso exclusivo dos Cor:dq>mir:?S, ,
"

p'lay-Ground (p/at.egria das crianças e sftranCjullI'dade.)
* Dois' elevadores de Luxo.
* -Centro comercial no andar Térreo.
* F'!nançiado em 5 (cinco) ar"los ... e terr. i"n�ito

I

_______________,...�.._;ilJaQi.�. 'IISmt� 1Ul:
•

P. S. Comunicamos ao Público que o EdiL:io JORGE Di\UX já está legalizado de .acqrdo:�'�·
" DE CONDOM1NIO E mCORPORAÇ()ES, de N°. 4:591

N:Z: W.iSWSi*GlIIIaM•.u....����<W...��..JW�

IMOB�LLÁ,R!.A A. GONZAG
FOI\JE 3450
DEODORO 11

Sangue novo no

futebol Radar na Sociedade,
"

.

·��O BA,RTOLOMEU
Londres (Bij5) ..-.: A u..

90 Jl)glêsa à"unciou ne�*" ,o' SR. e SRA. CLAUDIO De Vi- SABADO, Paulo Dutra e Gracv
cidade, um plano para i� ceIld (Ceiina)' sexta-feira, recepciona- Eliane Lamego, receberam a Qepção deduzir os grandes cI�bes.e iam em sua' confortável residência Um. DeUS, no altar .da Capela do Il,'rino E�-
emprestar, sem des,;��s, grupO 'de amigos, comemorando a for- pírito Santo. os, conv��os '�ram. re-
alguns de seus maiorêS es- matura de seuQfi1ho, o novo médi;:o de cepciOnados .na Assb:ciaçãQ' AtléticéBan
tros aos clubes ma!s. pó- Florianópolis Claudio Corrêa de Vícen co do Brasíl; r "'; =. "I ,��bres.

.

':li
. (Otorrínolaríngorista) . Ele sempre • .

,I./r

. . acompanhado de sua bonita noiva � .......�-:- �.+-I' ;:/'\. .�;A idéia será' ctiSc'i,tida' Mana Perpétua Silvestre. O casal anfi
.

" , '., ,':,:., ..f;,' �';,,):;;pelos 92 filiados de.; ,i..i� 'tl'iàO recebeU muitos cumprimentos pe
'

DA .t>UffiT0ltt\ CkJ:�n.�tti:1o: >'j'SF-nas próximas semanas, 0,' éfe.D.W. Naqyela feliz ..e elegante l�U na1 Je JOi�vl11e, . -Jornalis.a .: 'Ipu,rqesem deee ainda Q.ser"r.�a,r... íl�ão�.;d:aVll,m presença, o Dr. Isaac Loba\ Kri�ger, convictan<tQ o ç�l,ln�sta, . paracada. Consi"ra-se o plo- to :Fílho·e. sra., o Dr. Po.tYdoro S. Thia-: ' participar das :testiYldade.�,do . Ju�'Neu
no como meio de âjud�r. gq, à .Dr. Hermínio Limá; o Dr. Ni1con ,', de Oui'ô d.o;Jqi:�â,Ede 'J',Oinvil[e, pl1{9?ifos clubes pobres e em di- D:·l}.\ii1a ·e

. Sra;Dr. Renato COsta e ,S1'<l: .;". mo.. dia -sete' 'de '.]à:r;êiro. Em ;sua rESildêhficuldades; que ;são:os ,c,e::' ..H.i.la;io 'Silvbstre e, Sra e.'fi1ha 4ria� Lu ,,�cia�;será ofer.eG�:l�:;:4n ·,g.l���:ç�.�ao �ju'Ieiros de craques, a coh� tia; Dr. N�lÍ;on Djiacomo � :::ira; Dl': Stra 'xadbr Assis 'Chateaubriand" 'e conVia'a-tiuar em atividade.e, : CJ� vos Kotzias e Sra; Dr. Ro.dâo Consoni ecos espec-ais. l\ia Sociedade Harmonia
mesmo tempoí ,mQrite'r:v� e Srà; Dr. Anrõnío Santaeta e Sra; Kl- LYra, h,avkrá dJsfil� 9�s "Misses . quevo o interêsse do p:lÍblico rana Lacerdá., Dr. Alvaro .ue C"'rvaÚ1o' COncorreram o Concurso de Mies Santa"
pelo futebol.

.

,�"�:ra; �Ui.Z')! �rJ).àlluo :De Vicél�Zl e sua Catarina e �m grupo de moças que pos. boluta . noiva 'LUClà }J'livlia.. tAe Colu- suem títulos, ele be-eza d.0 anó 66.
.nista' apresenta OS cumprimentos' ao dis

"

",.,' : • ,;;.�"'. :

ti'nLo 'tc:a,sal ,p.e�a fornl,atura do jovem. - --'" __._ __::"'-

,Iilédico..
'

, : : ," "
.'

,:,,: ,

.\,,;

.'

o compai'e�ime"to ", .

campos, sabem os :ngleses'
é hábito que· se

.
forma

muito cedo e, muifQS yê-
zcs" nas cidadeS do inte- . .. _ - t- - - RETORNOU 't::lo 'l\iéxicQ" o' sr. Marrio�. Se os jó'VElnS, da�,� "

'

,

.cílio Dias dos Santos, 6n<ie páSSOU ,ur:,
ma qualidade, -dos �jogos,; ,", ano fazendo Um estágio na 'Escola , Na-perderem o intere$se,. t,al-

'

O SENADOR eleito Sr. Celso Ra� dional de Antrop'ologi:a e HI,stÓ'ria. Navêz não.venhàm a recupe-, i:Ílos, dOml11go, 'foi homenageado pelos - (I'lsião, par.icipou do projeto de peS-ra-Io .quando se muda,rem seus' farlliliares:- Trocou de Idade. quisa do Centl'O Intert:mericano de
para as gran�es" 'cidod;E!i.

.

EM' BRASILIA o Comar�dante da lJesenvolvimentó Agricola, naqu,e1a Ci-"

1,a: l'tegiao, lVlllitar e Sra. Genwul Al;� dade, .Sua viageni foi c()ln ból:s.a de 'e&-Propõe a Liga que 09
.
don Senna (Yolanda) em sua nova Z�- mdos··Pat];ocin.f.,da'pero",Róta�y.,' C��be. empréstimos dedY�,m,.con.��, .:Sj!iên�a, :'nlCe�ionaram .. para um e�",- de Fpolis.,' "I', ..

'

,.,
.. ;.,'" .': ,:, '�'

... , .•
;....,.'.:.;:.:,.'

. �
. com· a con�or on,cl� .u;c .. :gan,oe ja'lltdr.' f'articipou o . 'Presideíite '.:. ,

.ambos os ,clubes e d95 io: \.;�s�elO\Bran.cô�'
.

..... ....;.:..;...�.:.:._ .. , ,

gadores; estender-se, i)9r ,,,.,'.," '''',
.

.,' ....:.! ':, ': .'

período não' inferiOr "0 '.
..... .

.

_,__ ,_ _ O D.IRETOR d�, dói�gio. Ca:tarinentrês mêses, exceto�qua�do. ,:
" :,:'ê,' I. 'se _ Pe; ,,!&l!lgêpio,; rio� envi04,'ci:aTtáo .def?r •

cO!flbinado
. ..:,outro/ '���:.:. :�: ,.jtSTl�A.M nesta Ca�ital e ja\1- Felicitações d� N:atâl E{'dé. Ano.No:vo..

rsor.JO de �xllerH�ncla'; P,�OI- tilram.:com <:) Comte. Aqnando Go.nza··>d Aquele ·tí:adicÚ>I�àl : €{ducru;dário ,vaibir mais. d'e d�ós. t!áns:�;, :rt�"Q��r.êrici� Palace os srS.: Dr. Peci::,.; . cOmp1eJar O seU: 60·;·,�·ri.i���s�rlo 2de :f1.i,h-·rências por oa#à duJ)�, em' ··;G�i1�Ih '(ib,'Baúco .Nacional de Habi,a-", dação. . -: ,�.:.:;
.

',! '

uma t:m��"'a��; ..:y��r: ;';Çá�;,(.,tt�l'aAd;,J 'd�' pIam} lmpl\..:to
.

'nesta .':'" ,e', � "'.:

tronsfere!,c,o. �,qu���u:r: :Capi�iV" qUe. visa esVmular a c6nstrU:'
tlube na mesma .dlvlsao 'cào: CIVil' o.�Dr. RudiberJo -Benni:> Ziín- .'

sem aproYação·;espe�'ÍfÍC'ci .. {ne�anri ..::.:. :t>Ú'etor da CrOOito !mobi-
da Liga. :('

'

�iLiáti�� i�",pôrtJ Alegre, q�e v.ai faz�r b
')
.. prim�iiro" contacto p�ra .breve 'instaJa�ão'

, �oYa le,glsloçS! ;f�ebo- daqué1.(imobi1iátia, em SC..
hshca se'ra· necessano se
os clubes' aceito'rerrr

<

tàis ",.: ::�;.
·condicões. --

.

Ent�re . os que já .s� .,.,q:-:
nifestaram de acôrdo' com
o

.

pleno. conta-se'':' Tom:mt'
Docherl'Y, treinadôr, 'elo·
Cheiseo, da' Primeiro' Di.:
visão que ,dis9éi' ,iÁprovo,
sem restrições•.E"� p,re:elSo:
.n\qi1�e� r�YO o j��"� <' ""

".

'FALANDO' efu,' cartã9 �e. � I..N.��
acabo ,de reCeber,: dO

.

��Ii� ,Aui.�
, Danta�' TOri-e�. e,·Sç�l:fót"":.:Nice;··

"

1· ;

" ,é, ... d SR' E SRA. LYdio M.artirJlo Cal
l'adoj: ó .�r., e Sra. EUrico Ferreira Fa
':g�desi ,'CÓDvidándo para o

"

ca9umenw
:dé: seuS filhos . ANAMARIÁ. e .J,OAO
J;�,pró.�mó di;l dez de jan�iro, a::l

H·;hor'as, lia :Capela do DivIno Espírito
�s.a:�t'o; Os convidados serão recepCiona
:dOs,�o<Santacatarilla Gou'ntrY ·Clube. '

, : .. : �. .'

�.:�'';;'''''',>�_'�
I.-

I�' :�' '-: '<:", �.,�',' "

ESTEVE ontem;. ��indush·ral; Julio
Reichow DireÍDi'<'<iá,Tocelagetn ': ,"Ber
nal;'dino", ,na Cid.aa��'G·�rkiib;.,",\:.;.:, <,;.

, .,'

� .�.:�.���� .<'�::",:'.j t

"

.. '.
" .'

�

/,

'.
I iI

às 8 e 8 112 hs..
Lex Barket ,

.

Herber.t Loín'
Karil1 Doí

'.'
".' .;': it,:\,:"- :'i

[senla oe [ngeil�aria In]uslr!dl da Ufliy�tsmn�e :
\ j..y

. �feoeral 'De Sônta· Catarina
......

eln

o TESOURO DO�
RENEGADOS

CinemaS'cope
J.

Tec11iCÓlot
CensuI;Çt:' àté 10 anos. ,I ...

EDITAL No. 2166
ABRE. INSCRIÇAb PARA
CONCURSO DE ilABILlTAÇAO

De ordem do Éxmb. S�nhor Dire
, tor, faço público qUe, de 2�� 20 de janei
to de 1967, estarão abertas as inscriçõ��
ao CON.CURSO DE HABILIT4ÇAO
para matrícula, ;��iJtia�., ,�l'11)','to�\<;l}J;ól),o-,
lis 'D,a Secretaria da Escola dé tEngenha'
ti� IndUstrial, �m Blumenau1 na;'Facul
dade àe Ciências ,EconômicaS:I'de;'J3i�W';t '

4 )/j""')1 11!1'1
menau em Lages no Cblégio"'I'Móhna�, . , \

VidaI' Ramos e em Tubariio, no Co\égi::l
1)ehon. \

>.',

I --,-' O candidato dever� ;apresentar i'e
querimen� de i1lscrição ins�ruíclo !com
')s seguintes ,documentos.:
a) - Certificado de conclusão do CUl'
so secunàário ou equivalent� <;le ICU�SO .

reconhecido como 'de nível médio. (2 vi

as); ,

b) - Fi(has modelos 18 e 19 OU eqUi-Cc::lsura: até 14 anos 'vale4,',e (2 vias);'IMPEIUO 'c) - Carteira de identidade;
às 8 112 h5. ,�) -;- Atestado de idoneiàade moral, fir
_ Mais uma Sensaeb- mado pOr duas pessoas. (I<'irl11a 1'0;;0-

nal Criação do genial: nhecid�) ;

WALT DI�N'EY e) - Atestado ,je sanidade física e lllen.

SAMMY, O. AVENTU-"
• t'a'i, incluSive. abreugrafia. (Firma reco

REIRO TV...... 7 MARES nheeida) ;
_ Tecnicolol" _ f) - Certidão de nascimento;

Censura: .até 5 anos g) :- prova de es�ar em dia com .as obri
gações do serviço militar;
h) - prova de estar em dia com as Dbr�
gações eleitorais; _;

i) - Três fotos 3 x 4, de frente;
j') .

....:.. prova de pagamento da ta�a .:1e
it:\;t: ,\ç.:lv.

II - O' C:oI\cUrso cç>p.statá. qas se

gUintes pro"Ó:as, MATEMATICA , }'ISI-
CA, QUIMICA e DESENHO."

"

. III - As provas de 'l1l'át(eÍnatica, Física
e Química Serão, 'exclusivamente eS";l'i
tas," e gráfiCa a de Desenho.

'

IV - O n{lmero de vagas' é de ci_

tenta (80).
.. . .'

V - Horário para "inscriÇões: '. , ..

Florianópolis :::-- 2a. às 6,a. feiras:
das 09: 00 h. às' 1;1: 30, h.; .

Blu111enau - 2a. às 6a.:feiras
das 15: 00 11" às i7: 00 h

..

'

.

Lages - 2a. às 6a. J!,!iras I
'

das 09: 00 h. às 11.00 h. í.
'

.

TLj.barão, -,,2a. às iJa. i!��f<iS}
das 15:00 h ..às·17:00 h: ",.' I

� VI R- ��. mova'$\iser�d<'r;rea:lizad��
n:>s rp.e,Srn?S,;l������ f;lOrá4,ioS":ia:�.ti:lf0)1�:clIcados, slmul�aneamente, em' F1or!allO,
polis, Blumenatf" f.;L.a.ges.: e :;rub.ar�o.� i r
Dia 13102! 67 - às ,08: 00, h. Matemáticíl
Dia 14!02167 - às 08: 00 h. _:_,r' Q\líni1:'
ca 'i, I�,
Dia 15102167 - às 08: 00 h. ,..,- Desenho
Dia 16':oiI67 - às 08: 00 h. _! Físic:i

-

S,�retaria da EScola de Engenharia
Industrial da Universidade Federar de
Santa Ca1:arina, aos quinze (15) '(lias
do mês t.:le de7rem15ro de 1966·

ROIY'
·�s 4 'e 8112 hs,.

Roberto HUndar
Mercedes Alon.so em'
O FILHO'DE
JESSE JAMES

TotalScope .

-

.

EástmanColor ,
.Censura: até 14 anoS

.'

BAIRROS
tSTRtIT9
GLOR!A
às 5 e 8 112 hs.

ftalo R.ossi
Yanã Magalhã�s 'm

SOCIE;TY EM
EABY-DOLL

i

�'
'

Bel. Hélio Ar'na1do da Nota.
SecretárioRajá

às 8 112 hs. .

,.A�ARtAMEM'TO DE
,

. SOLTEIRÇ)'
CensUrQ Qté 18 Mós

Visto:
Prof. Gaspar E:r:ich Stemmer

Diretol'

,
'

"
.

,/

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



3 anos
,

'Ó

ri
o

RiO o V r<l. '''''!)i';!o:ruQ�O
Brrf�sileife �e lFo • .,�o} Ama
d�' hmí a *a'Be fi,.'ilQI �o

tvÚl1eirêío, ú'e"'��I!Tl!c «llém.
dos qu-mtl!'o. €é",�!c:1ado®

. veneedores ije "if"pofS, os

qU'1dros !iI'llois I!i<>p c]{!""s>ifi
cr.!�cs rr,e I"�p .,., """� '"'"':'"';3 '!or,
cu se'c, G'l"li" ',. �!:Il, 5"'0
Ptn!o, Pt:! ')rl'" P N\:nll� G-a
ra�$, pela o�deiii;'iI, com jo
gol' enhe � � e 26 de feve
rd�o da pfÓX:'l"11� f'e��Cl!l'g
da_

.

A crde('VI d�" çonC$ é a

sefliuili'\lte: Âml!)1Pó li\: Ma�a
'nhõo'- com o �·,�ei�') jago
em .Maç'll,",Ii; .pb Ç�g'l7de
do Sul � S�r{')t? -C"�"1Kiil1(',
co"., c !>r;Meql"l!l' ;.€i""o em

Pôrte Ale9�e; ,GJI!'J;;owé .x

Dis"'vite Federa!/ Goiás' ·x
Esta tio de Rie,.GUClporé x

Gofeís., Dishitlo·.F�de!'al, x
Estl/lldo de Rio,. G!Jo1')oré x
Estado. de Rio. e' Distrito.
Federa! x Geias, em Br.a
s:íliá; B�hia x �(!�"""'(I. r)er
fllombw::e x Paraíba e Per�
!1l<llmbltilco x Bahia, em Re...
dfe. O certame será em .

deis turnes, sendo. que, a
prog�Cllmaçãe de Amapá x

MClIranhã e Rio Grande do
. Sul x Santa Catarina de
verCÍI ser saldada até e dia
31 de janeire,.e·as etapas
de Bras[lia e Recife, terão
jOl\1os entre 15 e 31 de ja-
fileire, em turno e returne•.

Mllii��ié .�@ [)"'l, 1r�?erI1'a
nWI) �'Jl ["rl1'r'!lr '�'.� ...;.!1 1LLü", '�.ó'�. I;,.j �

•

,.(.
�@ \'I�il'tvW f', r� f"'�.'� l:::L>ll!ó co' '<.11 .. �

"

CONe �':-'::,,\;:'B '\ I?AfI) A VE�m� DE MATERIAL
!R:ECU!?ERA'VEl

r
�e (lJl"de'ii\'r;j do $'�. Ci(H1'ilcmdlcm!l'e do l. 4.0 BatalhéiD.de .

C�'�(U!l\}iI'e!k �1#�©l.��P'JG:�o I!)CIl'C1 l!::o�heC1imento do,s interés
s�''''o�

.

!'li '-f !'!, g �li'1.!� f'�e.�t@ �f.'iíta nté o dia 16 de Janeiro
'S

de ]�t67; pé "'7: """'é:-''"'$. "lE'o··ostl'1� em e�vple"es fecha-
'

dCl" �""r<'11 (' 1"'",-'",���é'!!�E"'! ""o "1e(i,,�inte ,...ateIl'1a�: .
.

. "1) _.
.."..,��

� 'iJ. �,I� T,�: 4x�, Chevolet Giàanfe,
1':'4· ,'-' - ,,-�' 1'�""-4!'J, "'l-���8$8l - Cr$ 5�O.OOO

/') - .....� �� 'l "'i"1'1,,%; ·4'1t�. Fo"d, 0(937, motor T __ .

81.!3-143, F�,_� -;":;65 - (;"$ 200.000
.

3) ._ Tr:�Y."! !I!�P" { ,loTo"'!, tCxl,�. r,;p�d. 1- 942, n;o�or IGA-
1�9669 J E��"2�c43.JS-'· (;"$ 3e}O.OOO

() m�te;'��i (J.(:3""J'HlJ. jpl@derrá !Ser exomill'lorlo, de se

(.)1"'1(1.1"0<; ;'.'Il> $1ê1.�±'@$, feiras, !'lO' Qauutel do 14 . .0 Batalhão
de Cc. ,:IQ!tI(l,re$.

.

Ás "'�O""(I"'!l'�, e[� h�$ (3) vias, não I')edel"�o ser
!':lenOIi" elo'" v(JlJtres Il"�;rnimos t'ldMCI eetiJ)ulades p�la Co
r:ú:;;sõo de rO!'"l'""!e'��t) e A··C!!iior.ão.

{Ãs 4lfÓ"'O�"''''-; :f:1(!��Ó (!�0�rOS
_

�s 14 he�<l!s de d;a 16
d� Jn"1��"ojde 1�','1, Wl9'.14.? l\3t! de Caçadores, pela Co
mIssai" e�,�('!"re""��a dg vemdo de referide material, na
p�eseP1\"'(1· �olv��"�!'e§!Sl1Idos. I

O !,k1ttill?lte :y,�.:;:t�edo;: �e.verá depositaI!' come garan
tia, "0 (l�O .�.� c,�i'�!F�, ] tlj)% (de:t por cento) de valer da
!,ioj)osjta. .

,

lO cor"l'llI?"'(!I�Qr ([Me �õío 1!11�er!ra!i:tar o v<!'IJlor da cem-

W'1 deni'l'C �o m'�<;;@ ,dí3 ",e�EWllrra e dU<ls (72) her('� anós
a ".:o�cof,�f'!l'id(ll,· n>er(1gc'ó a fi'�f!nt;a iá paga, donde direi-
t� ao Sel(lJlJthr!lo CQD·t::o�!'eirlie �C'lbi!itgde.

.

QuartEi em F�o�iail16polüs, 16 de Dezembro de '1966

ROrl ��Tf) .•(; �l'ANO CASTi·GlIA -- Majer Pre�
sc;deni'e da Comissão

'ff ����O"Â 11tH!'" AA,Vr::') [)� Fi'>RITO AO l�I)O DA
, .

'C \-!&/I �Ii':' �',_" "7 f:01.1 ',n rA!':Tr:.O� !i')� F��NT� _ tO
e '\��.!.1 I>.r<l\í") EV�:Sl.,ENT!E _ PREÇO CR$ 14.000.000
CONOlÇõ�s.

Ir.'IQ.biliária
Fone34S0

Á: Genzaga -- Rua Deodoro 11
J
.. '

,
,

de espera

, I
. .

Dezenes . de pe,sona!i- . trativos do. futebol, rodos
dedes, d,o ésporte, da crê- elogiaram a idéia, heven
ni.!:o e·/da soçiedade do Rio de. no enf'anfle o ressalva
reUÍ1iram�se 'n� Jockey Clu quante. às datas esc.elhi-'.
be g;ra*iIEi!ro, pere e co- das de, janeire, pois na se

qU:itel: e.rl que a Cemissõ'o glinda quinzena' a maioria
Dirétorcí', de 'I Cengresse ainda estará gezande fé
Brcsileiro de Fútebofapre- das e geralmente fora' da
sentou -seus planos'e os es Guanabara� Nem foi ne

queme . de seus ho!;g'hos cessérie votOlâio: cem o

que . visam' a. .echcr solu- .r��lamo' jMlq�,de il'i�eira
eões .p�,â, e ;"óWltÍo")u!ar mente cabível; a Comissãe
�soorte' de B,:a�il. Presiden DJrigente resolveu de ime
té� de: �enféde�à�õês, ; fe- 'diato'(illIlle manteria ós díes
derar:ões.:'e dlJb�s, . mais, mas tr�nsferiria o 'mês: 'fi
�e�te, qu� \�q.;'heça ,�. fun� eendo Q qWlJnde congresse
à<»:,ós próblêinas' cídlJ'!Iinis- pará fevereiro.

'

• .'

•
I

I

1968 Campeonato
"Robeeto ..F'echesa";,' jogps
intern.adô'nais em jU!1ho
tci!:CI "Roce" com 'A'rgen
i'in'a; "{'IÇO '�Osvaldo' 'Cruz"
com Paraguai e troféu "O'
Hiii)sins" cem Chile; 13 a

26 de oufubro- Joges 0-
.Iimpicos· fiO Méxice.

1969
. Capeonate

"Roberte Ped.resa" de mar

co a maio; jôg'es interna
�ionais em junho; elilnina
('órias para Ci Taça do
Mundo., em junho.

197{) - De I) de jOl'lei-\
1'.0 Q 30 de marco -.- cm11-

peonato. "Robe�rto P�dre�
za"; preparal:;60 para e

munclia! no México, em

junho.
------------------_.

A' equipe do' Bangú, Q

pós
v, 33 anos de espera,

fei campeã' 'pela primeiro
veZ. no primeiro. certame
dê profissioncis, em 1933,
sagro.tI-se, na tarde de an

te ontem, campeão cario
ca' de. futebol, ao' denotar
pó', 3 x 0, o onze de ,.Fla-
�:-r 'I,' , •

"

.� �.,..--_._� _. -----

IYI�n9Ó que. tentava e' bi
"ccmpeonoto. O Maracanã
locul do match,· arrecadou
cerca de 22'2 milhões de
Cruzeiros, representando

. nêvc ;ecorde em' joges de
.

Campeenat,o c$a Guanaba
ra.

Grêmio Esp@rHvo e R�creaHvo
dos Carleir�s

,

(êles sabem que "nds50banco" émuito mais'
, R '" •

")que urrJ SImples slogan

- :-

I,
{. t'

. Coml.mica que per- meti-
'vo de 'ferca ma'io!!', resol
veú tor.na; sem efeito, liA
AÇÃO ENTRE. AMIGOS",
qu'e deverià

. �orre!', �ela
extra!:êio do',loter.ial Fede-,
ral e� 31·dO.éorrel'ite mês.,
ó,útrossim pede. ,10'5 possu]
dores das CAUTELAS, que. A DIRETORIA ,

��.
•

. .' ,.
'.

• • -' \>
'

..

v'U(tria Se�.sa�icna.1 do' Santos.
S®�re o Cr��z��r1,l3 x'l!:'_

.

Jery�nde -dOlMiMe' i:ilti
mó no. estddic de Br�silpi
ribó. r: C s. 'às equioes de
Grêmiô ESDortivo San.toS x

Es�d�te CI;Jbe .'Cnnzeiro,
embos de Capoeiras no fi
nal des neventa minutos
saiu-�e ven·r::.edor .os ell1%e

d� G�emio Esporti"e San
tos pelo DltlIcar de 3 xl,
cem .os dois d!!bes jogan
do um. bem futebol tendo
durante os noventa minu
tos U!1'!O gràn.dlj! d'i.,;d.plina _

técnÍ(::a, portante e Grêmio.
Esportivo Santos oqradeçe
CI Diretoria do· E. C. Cru
zeiro e aos seus jô�adores
po"ter um t.i�e."e �r(Jn�
�e vCI.!o!'es e de óti�a dis-.
cipfina técnica. O:; te"tos .

fo�am "",arcados 1).011' ONjon
2- Tuco' 1'- Vaâica

I·

:�),'. ,

� :

entre em contacto com' os

respeetivos vendedores, pa
ra ,,!'ue seja develv!da. á
impowtância referentel a

me�ma. '. .

.

Agradecerilós An,t'eclpa�
damente ; I

pa�a o Cruzeiro.
"

Os dois. quadres f�'r�à-
< rcni, ,'assim:· .. /./'
'.� �lremie, Espertivo'; s'an
't�i .. '-,- MrJn€ca _..... ·João

, Lidi�' - Tito ''''- Luizinhe
_ Lega _ Cabeça I _

Oilo -- Joãe Deus .depeis
Noca Orien'- Baga _

TucCI.

E. C. Cruzeire fermeu

e

com:
Cadinho -.- Valdir de

pois juco _ Tenenfe Djal
ma' J,�c·1l depois Valter -
Hamilton - Vodica
Va!te� depeis Nicelau He-

. feno Loureci Niza.
.Na preliminar saiu-se

vencedor o auadro de Gre
lI'1Iio Espertive Santos par
2 � 1.

.

r

..

�.. \

I'

só faltadar ,i." .',
1

.

'

...
'

I

uma c:nave aos nossos ." \.'

clientes para que êles sej sintam donos
do BancoNacional'da ,Lavoura
eCorrtércioS.A.

I I

o tl'atamento que dispensamos aos nossos 01;o[lt5s faz com.

que ê!es se .�i�tam donos do L"1â.J1cO f\lacioni1! d�. L2.voura e Comél'cio S.A.
c: ....ml:ire ten-0S� um tcr;jpinho para atendor' a todos..

.
J'�'fi�a",c' �,-t'isfeiiOS Q'uando pODemos ser úl"i" h1\1��r�d�c�>lf\1 'l�\�ãt'!�n� i�� ! m�n\I�il. ri, e���f�mO S A '

.p..; '"

'.. I I"S i "!� ��'1�te2� b�6!,�!ij�t.r�&' tIoO'<.-: t.�U;�D�"_.c�1I ·i, .. ,�t,.�.. ••Afina! dE: cor:tas. G �;'osiJertdade de nossos
.

\1,. � ';r�0.5�08At\:C0. .

•. clientes está intin"",;rIrnelitt: ligada ao n0SS'O pregre:sG! �
.
'.

.

Rua: 'FelIpe Alchmidt, 21-D

Aereos ,Cr�zeiro d� Sul S�A

'",

----:-:----

'i r

lt
i: .

RI()":'� 'A.' Cei!'!federa
dio 'Brd.sileiiÇi '. de l)l3slPor�
ids'�de'u " ..d/conhe!=e r:<ó seu·

p'rÓg?á��'�' d�';.ftlfebcil 'até q,
n'iun'di.al" de.Ql:i97O, rie Mé
xico: Observa-se que e

presiden.te Jeãe Have�an
ge est6 cencentrando to
do e '�eu trabalhe na re<:lU

peraçiiíe da ta�a
IIJU,les

Rimet" perdida. na 1091a
terra, tentande levanta-Ia
defiriitivamente na próxi
ma disputa.

PARA CURITIBA -. SÃO PAU�O E RIO DE JAREIBO . DIAJUAMENTE AS 8,30 ROIAS

Do Pesíel ã 'Eqt��pe,' " \".

ESWJltIdhia De :.]1 ESTADOAl
R'�cebémes o Te!eg�o- mente fermu!ando a �eus

ma, cujo teôr muito n'es di�ries cem·oet.erltes -e .ex-·

desvanece: ce>!entissim�s famílicÍs os'
.

"Ensejo termino m.ais f-neliunes votos rle FEL!Z
uma temporada; na qual NATAL e PROSPERO ANO
contarMes' valiosa celabora NOVO. So,.ldacões':

.

c50 esta magnifica equi- Pre"idenfe:e DireterE1s
pe espertiva, registr'Qmes do Pestal Telegráfico Fu-'
nosso. profundo, o!ll'radeci- tebcl Clube"

.
.

..

.

\

"ROBf:RTO PEDROSA"
f' A BAsE

N� trabalho aD"'e�erat(l
de' pela enti�Qde �acional,
sente-se que a itnpovtancia
de to-:ta a bt1"e �erá e ç.am

peo�C!te "Reberte Pedre
Acaba �e !;e� �éeleito poro e coroe de D�,etor Pre- ·s·a". A competição Que te

.side��ê' do M-'lll!ltepio da Famíli.a Militar o G!'!",eral T�I· rá este ane' os qauches e
!:I'IO Cl1agost·,elles.. .' . ,.' talvez .os mineiros, será o

. AI'I�i!llo Praf?ssor do Co!éf,lio Militor de Pôrte Ale- iniéio do estudo .para a 01:1
qre, cyio �omtmdo, €1111 v�ritt:s eooifhmi!dCldes, e'xerceu; . serva�iio des jo.;;adoll'es, já�(Ut7i! ,!)ír��or P!'esidel'1!t:e do Grêmio Benefkenté de 0- que estarão em atividttdes
fida;s do .!Exército, ef1ltid'1lde q!!e vem' conduiinde cem os mais destacados ·�'entres
intelioênc;ia � �e!!lcot.tf,1!l1o; e um �es hmdadofes e e espertivos do país.
p'!'imeiro- pl"e�i'tk!'nte do �à!l1C:ó Mm�cir "Bro"iI�ifO' e de "Já a p_cril'ir' dó ',ono .vin-M01!'ltel!);O ciG �º..,il;(l M�iitQr, ,é o. Gene,·tJll Telline figu- doure, <> Rie-São POlJlo
ra de oroiecão da Sodedacle "lertog!'eqrense:' ' -", t>I' "sel-v-h'á Dara, o .ll)re.Qra_ma·C(j� � advento da Revo!ueão de "4" didQiu, tam- de futebol ncic;o�HlIi,'� <:1.11-
bém, .0 C€l!ix� EeO!l':1Õr"licCl fe�erCll� do Rio G':'�ll1de de Sul. minc!lndo em 1970 com. os

SI\JO reelekão, fl!(I!O"f,I é I) re<::enhedm�nto-, por ooi:' prenal"otivos fi�u:lis nara o
te do Moneltlio dg FClmma Mmtar� des mérites de din�- Mé:xko e Giue .tereo ruíste
Il11ko.e segl.!Jfo admi!'!ishader. terneie o seu, i!)or.!te (lit'o

para a sele"�õe des 1090de-

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

_"

res.
,

R�'''HC.IO l)1\� TAÇ�S
O c:ale"�ário !>revê ain·

. . d ... o ..einide "as (I;�"'lJIt(lSA D;�e"'ori� ao e:1�.'�e $oe!r.d !Olli"le;-r��, ""Iosa. seus
(I<\;<,o ... :"dQ'" Ii'!.!e '-' nlCT ...t�� �e r-e�,�nda fe1�a (9) .. Q sextl:l dCl" t�t'as com os II:)ttises da
rei,,!'! (231 drns 20 €:I '2,3n horas, C! teseura'fia eS1!'arg na Ámél'I<:a do .SI.!I: Há tem

r.ede Sedai a disposi!iã� �(nCJ pagarnenf'o dê m�nsalida- P()� tme t"is com"et!�ões
.

. estõo !a.lspe!1ll1lll�, "el"(I./iode!>.
Ol!t�o�dm lOV;�1'II (we ., Di�et0J?'1a e�"'(l!rá presente (1 l)Q ..tir de 1961 ..Ne e�t!J

dI) I!"?�é,,",. ",(i0, se �o"ltll�aqu(li,,'.... "e� e�r,!t"�e�:II"'f! ....nc:. necess6'rios.
à "Ril) !3 ronco", nOl!'q'.le (1-Florianópolis, 17-12-66.

.

A DIRETORIA 'té (!I(lora .os uruqya!o" I'ão

'; oc:eit_(ualTÍ o reaulamente

f.' que �e' en'>::ontra
-

em Mon
II! tevideu para estudos des
C de 1956, auan��Q qg f're-

� sidêncig de' �r. Silvie P?
�� checo. Tadavla. cem a Vln

�i da do presidente Co�rado
JuremO! Cavallaz%i, irmilíes e fal'tlí�ia�, R.omeu. Bei-. Saez, o preblema foi re

ieux: PiClUQ e fl2r�nl;(I; Lu;% Bor�elix· Pioll:?a e familia;', selvido e te�emes nevame�." t·
�Car'os HenriQue BOfteux e !"enhei!'a, I;envidam (les pa-!i te. a o::�mpe. Iça0. ce"" .os

rentes e amiqo� do A Imirante Lucas Alexandr.e BoiteuM,�; .orientaiS alem de o 'li tres
PIl;ft nssi!$til'em à missa de sétime dia. Que,' per sua�� selecienades, estes somen-
boníssim.a alma, meindllrão rezar, na Catedral Me- � te em 1968.

.

tro",�,,·(lIna ne dia 23 de dezembro (Iéxta-feira) às j O CAlEN���IO �19· heras. tl O r:.,I",., '1�le (iOrellienta-

Anteeipadamelrnte Il�!!'atfec�m a todos os .que cemt de pela �BD para o seu

parecerem a êste ato de fé cristã. . ti f�,tebo! e len(le. Mas as

� eomnet.i<:ões de maie!!' en

�i vergadura são as seguin-
ri tes: .

.

.

!I'Il '!:'I I�'S 'Jl � 1967 - Campeonàto
,

. AGRAD�CI��I'f!lJ! & II f:J' I<'� � ""�"'!"rto Pedresoll de
A famr!ia de Á!1C1l Vilain, ainda conternada com e� março a maie; taco "Rio

r.eu passamente, CI�rO!de1:e '0 quanto'!õ compare-:eram ao � BroIl'Jt:o" CDm Urut\ltuJi -
s.eu enteno ou a eonfortaram ne dele�ose transe por'§

" .. -":"-.:et...' "'I'! iu",ho: 23
que passeu e convida para a missa de 7 . .0 dia que será {, de junho a 7 de Qgôste _
celebrada, amanhã, às 7 heras, na Igreja de Santo An.� '.".,o� Pan-Americanos ne

tônie, em intencãe ii sua beníssima alma.
. I Canadá.

.,

.

\
.

.

'--------------���----------_.

--------�----,------------�._-------
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Florianópolis, 20-12-66

PREVIDENClA SOCIAl..

A Carlos Brttto domésticos, os Il1inistros ele confiss.�o f2

ligiosa e as membros de !20ngregaç30 r.e
ligiosa. SUa inscrição deve ser re.ql1er�
da e a con"l'jhuição (que é dupla) re-

'cairá sôbré seu salário base' , que será
fi xado pelo Departamento Nacionnl :�h
Previdência Social. Não se falia em tra

balhador rural.
.

;
-

CALC1ffLOS DE BENEFICIOS -

I ' IrCql'l�inuação a tomrrr por base aS U 1-

n12S d07.e cantribuicões realizadas. Esta
'beleceu-s(', para evitar abusos ao qU2 '

se conclui, não serem cOlílsiC\era.,dos _o,>
aumentos (lue excsxlam Os lilni�es legal
mente -perrultidos, bem [como 05 volu,n
tàriamente concedido ,'mos vinte e qua
tro ,(24) meseS anteriores 1'10 benefício
salvo, • quanto a empregados, se resul
+antes de melhorias OU promoÇões regu
ladas ,por normas, da emprêsa e permj,ti
da pela legis1aç,ão do trabalho.

ALTERAÇÕES NA LEI ORGANIC '\

CA PREVIDENr:IA SOCIAL - Mais

,alguns 'comentários' de FeJ'l1ando Ca

margo Dias" Procurador do Institu' o
dos Comerciários, a respeito do decre
lo-lei 110. 68, dr> 23 de novembro pa';
'fi do, qUe faz alterflcões na Lei Orgâ�i-
'�:71 IJa previdênciél Social, '

'QUITAÇAO PIU;;V1DENCIARIA: Pd�
sa ela Ç1 S,,1' exigida, praticamente, e'11

todo e qualquer ato em qUe se envolva
um segurado. Referimos algun)qs: Li - ,

cenÇas de veiculos, inscriÇão ou regis
tro anual para exercício. de atividac12
ou profi8sã.o, conCessão de Iínanciamen

tos, empréstimo:;;, ajudas ou subvenções
averbélcão dI'" construções OU incorpora
cões i]� prédios, convênios, contratos,

arquivamentos, em Juntas COI,'\lerciais,
c01�corl'ências du' coletas de preços
transcri CÕ,BS em' cartórios especiais, 1-

'\,:érhaGõ�s etc. Os alaS pl'atica�los_ com

'desobediência de {ais exigêdciÇls sao '111

loS, sendo, .alérn de- multas, estabeleci
das penalidades 'Por crimes de sonegét-
"cão fiscí11. 8prôpriacã0' fnl'lébita" .falsi�a
'de ideoló\Sicà, estelionato etc. "

TETO DE' CON'l'BIBUTCM):
,

p�la nova ordem foi êle 'aúmentadd" De
einco (cOmo era) para' dez vezes o,':mai:,
61' saláTio míni'mó dÇJ pais. Atualí'nen+�,'
pois - Cr$ 840,000. ' ','

SEGURADOS FACULTATIVOS -

'São assim considerados as e:mpregados

TRABALHADOR AUTONOMf.):
Foi mantida tal categoria de seg�rajo
muito e�nborÇl na discriminação do qUe
constitui o 'custeio dá previdênca' não
se inclua �,sua contribúiçã� como ocor

ri; no texto, original. :N"o' eritanto,. s� diz

q ue' seu�' 'salário, b<tse' �er� também fi

xa'do ,pelo D.N.P.S., ""l',a, é!,,';-ranha)J.1e�1
',e, se prever que ',a emprêsa que ut�li
zar servicos de trahalha,doi-, i;t1.ÜÔ110mo
,�ení. Ob'igada, ',com rela�ã0-a' êle, à COn

tribuiÇão a que 5� refere o item III ( ..
8 '1)or cento), i:rdependentemeilte da rle

vida ne16 l)TÓP1'io segurado".',
'

, ••, _, ..L _ •
,

"

-- ---,-, ---"" -----,'-------------,
-

, I

ão
lnuito, ,bonito,'

facílimo.de limpar,
t mtudooqué
f ão. de "luxo "tem

� .... J

u
. .", �

"

"multo"'m
"

.,' \.r.

s,t"

.. ,

ec

o n6vo Fogão Geral CORINGA é"'um fogão m�derno� práHc,o e eficiente.
Tem grelhai integral, onde f'odem ser colocadas diversas panelas para. ;

cozinhar ao mesmo tempo; queimadores com chama estabilizada, que ' �
eC,onomizam tempo e gás' e rnant$m a temperatura u�iforme, O forno é revestido

'l com lã de "!!(),:) (cal'acterística exclusiva de fogões de prêço --"",,,-II!õõõI"'-a,...-
mais'�Ie"ario J; :,' r,! ',::;a e inteiriça,' em relêvo, disperisançlo o depós'ito

, ..de rJetrltos, e tem alncJa puxadQres esm,altados, botões anat6miéos"
;'" t.�mpa bt'anca s6bre a grelha integral � visor, sem falar na famosa
t I assistência 'itécnica· Geralito. Vá cQnhe,cê-lo nos nossos revendedores,

, CORINGA .- também sem tampa e viser -, nas côres
,':,',"", ,;" de sua 'pteferência: azu,l, cora(, verde, creme e, todo branco.
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Parapsicologra e Espiritismo
(Tese apresentada pelo MOVIMEN Ies Richet menciona em suas obras sô-

TO' ESPIRITA UNIVERSITARIü C/·... bp'! 111etapoí<1juica, 'cama sendo um fal,)
TAPINENSE na VIla. Confraterní-a- .comprovado, E Charles Richet não era

çâo de Mocidades e Juventudes Espíri - espírita'.
'Las de Santa Catarina.) ,

f\ssim, apesar das mlrabolantes ex"

plicaÇões e terrenos !l"r qUe enveredam
)1QS�OS amigos matf·,! l'stas, mais se -;:

proximam da tese espírita. Col1stituiu
"

�E' em verdadeiro, choque para os p,l
raosicólogcs Illais ferrenhos, o pronun
c;ameJl' o de Harrv Pr+ce, catedrático
,_"� U�lIivel'�dade de Q"fQl'd, eus+entan
(�o" eml tese, 2, sobrevivência dª mente
humana ,após. a morte. Afirmou .ainda
que esta possuia o mesmo po(llpr da
menta do vivo, podpndo, i"tr11lsive,
t+ansmitír cOlY'unicações t,,]pnMic'lS. 'Só
faltou c010�"1r ,q nalavra ESPIRITO no
h 1 O'rI r 'dp MFNTE !'l::J.r3 ,ser o fato mas

C(1mUm da fenomenologia espírito

ELABORADORES: Ma':ro César :;:)'A

qlUno Silveira e Ricardo Di Bernardi

CONTINUAÇ:AO:
r

QU,g,n+o à função psi�?ip,a, 011 psico-
cinesia, foi completamente comprovada
pela escola dI" Rhine. A psicocinesi-i
consiste na, ação da mente sôbrp a ma

téria. 'Phine afirma 'que 'a mente, qUe
não é física, servindo-se de vias não f;
sicas, age sôbre o mundo físico'.

Os parapsicologos Chevalier e Har
dy reallizaram em França diversas ex

periências'. Uma delas consistia em ta
zer desviar uma gota d'íágua pel ação
do pensamento- A- gôta caia sôbre uma

lâmina que a eortava exatamente, aO.

meio. CheValier' e Hal'dy conseguiram .

com vários "sujets' 1.iesviar �s:,' gotR,s,
'

atraindo-as ou afas�ando-as de', si.: '-.:
Os fenômenos de 'psiccicinesia ei1-'

contram sUa Compr'ov2.ção natti:r;;tl "nR

curp. de verr.ug,as, hêroias" b�,�heit��,
etc. que são conheCidos em todo m11-:;'-
do.

-

. ,

IAs experiências' iniciais, prifidpi2-
-r<ónn com {JS jogoo dé 'dado,s e 10graran1
êxito. Foram '-; pouco' a pouco, tornando
se r'R;S irnpoTtantes: Pretendem os pa
r8n';í'''''10go� que fenôin�nos cama o dI'!
Arigó, bem (::ÓÜ10 os aconteci,mento.s C�e
Hydpi"v'�l'''; COJ;t1, 2S irmãs Fo'x, sei,é),Y')
,de ordem irninent�mente }1ara P--iC9}<\
gi,C"'S. Serià imprudência dos espíri ",'IS
no r;rimeiro caso des!11en!í-10 totalmen
te. F'," prov';ve� que éf a.nestesa, assepsiá
e CiCRtri?:,<!Gão iilstal1tânea realmente 'O

S2�,"m, no pntanto, a incorporação elo
Dr. Fritz 'não 'd, é! E' um fato típico ela
fenon�'prlOlo!;!i'a 'espíri ,a.

'

,

Não 'S"�tl'ata a'1e11a'3 de p'rE!cognicã"o
e de recu�;�os' para;lorn;,ais de diagn6s 'i
1'0, como pregoam os T)arapsicólogos, A
'p:31'ap"icologia ,pretende criar, como

quer Enrico lVlor8e1li, na Itália, "um e��'
piritismb S€111 eSpíritos", E' qua �e j'ao :'b
surdo Como tE::,l1rar exu1jcRr Ari�ó 9818
pSjoui'5tria, p;;'�a a qUGl Ar,t8'Ó é " m"i
ar 'f?,rcante i}usioDi�Íl. e �'�ranóiGo ds
todos os ',l'!l'!'DOS. Então

�
concoruenws

cam Binet S8.11gle, o fi';mcês qUe publL
,Cou Uma 0151'a com a qual pre1endja di
agnoE'ticar a loucura de Jesus Cristo .

Q·uanio ao $fenômenos de IevitaÇ;j()
cIUe os pa,ra;p�c@Jogos afi.rmanl ser. psic:)

,�, cinesia, 2, tes"" espiritista é n111ito mai",

explíct.a, tendo, nclusíve, analisado e�"\

laboratório' o es.:opla.sma, o qu.al Chac-

----_.--,--

,,' ,i

A13ERT-À AS !)UWTAS-FEíRAS, ATE 21,(lO HorfAS

,1" �.. .., ._-tr --

\�,.\ _.. fl1 � il,l' " ,,_

,

.1,;. .: �
-

,

:f :' OOMPRA E VENDA DE IMÓVEIS
,� ,

-r'

,i . �,'
OF'ERTA DE OCASIAO: CASA DE MADEIRA EM'. BAR,
REIROS - :� qua::t.os. copa, cozi111m e banheiro, Pintada 'a

ó'teo cunstrlicão l�cente; Sómente 1 milhão e mdo de en,

trada e 80 �il pO" mês.
" " : ,,;

CASA DE: NlATEIUAL EM ITAGUAçú - Dois quartos, 2
,

s:ili�s; banheiro e Cozi.lha terreno com H metros de �rente.
Treze milhões,

f;OlVn�R",.,SE UW"EN'![E FINA RESIDÊNCIA - De:-prefe
rência ,loc,l,ijzada Vl'oxíma a Felipe Sclnuidt ou Esteves
Júnio.�;: com '3 'll'lll'trS, 2 banheiros, 'garagem pari!., d�is
carros.,"e ,dependê!lcias de empregada; seja de ('(mstruçao
�l'c(:enLe. �

,

-

'

, '

TÉRRÉ-NO'EM ,BARREIROS 'POR D.OIS MlLHÚES'.-:- 12

x 45 m�tros de fn;nte para o asfalto.

'éASA: 'NA PR<\INHA - De material, com J!9 metros

quádrarlos, terrel�o dt, 430 metros; linda vista lJ,JlOramica:

12, milhões.
,

CONJUNTOS PARA E�Cn.LTÓRIO - Temos diw"-'sos pron

tos e em constrür.;ão, IOl1;!:amente finaI.CÍades; <1hma loca-
,

I
lizacão.
SALAS PARA CONSULTGIUO - LOfalizadas em ponto
centr'a) ideal pala médicos, advogados, cOL.tadores e ou-

,

tras piofissões. liberl!is. Longo financiamento, �<::m entl'a.-

da. .'

AJ>ARTA,iVIENTO 'TA PRAg DE J,cORA - Com .:: dormitó'

I'ins, 2 salas, dependências de empregadas, �'3I'ng<:'ln, vago

(npnca ,foÍ hÍ!bUado �, Oito milhões de entrada (' 1) sahlo

em 'vinte meses.

G,RANm:: (�LEB.'\ Ei\'i SAO 1\lIGUEL - A marve:l1! da �o.
.ln.,i", 101, (asfaltn); começa na praia; 36 nili metros qua·

rlraJos; Sómente 5 :milhões,
TERRENO NA Pl,tAINHA - Magnífico lote, medindo qua

torze, metros de frente; ao lado de lindal!i residências; Ven-
de-se pela' melho1" oferta à vista.

'

APMtTAMENTOS NO BALNEÁRIO DE CAMBOnlú -,FI

NANCIADO EM �O MESES - Em construção e prontos.
Localizados nos melhores p�ntos; construtora altamente

cl'edenci;lda.
SEIS LOTES NO ESTREITO POR 4 MILHõES (TODOS)
_ Medindo ca.da um 11 x 24 metros situados no final da

Rua Felipe Neve (Coloninha) Facilita-se o pagamento.
LOTES. EM COQUEIROS: Magnifica Localização, na p;raia
de, Bom Abrigo, a partir de dois milltões e meio" f4l:ancia
dos em até 10 m(�ses, aproveite esta oportunidade.

"PARA COMPRAR OU VENDER
,.

SEU TERRENO, CASA OU, Al"ARTAMENTO, procure
,

,� ,I

j fi l imobiliária ilhacap
I '

Rua Fernando Mttcballo, 6 - novo telefone - 23,41 ....

F4U'" &to, expedialnt� ..,;, !Fonte �4-13
_ '- _;','-.'...;..;..__

ê :...

I

CONCLUSÕES
i

1,8.. A :P-ARAI?SJCOLOGIA não é, ES-

PIRI'rTSMQ, ou vice-versa. Exis�em� en

'tão fenômenos parapsicolócicos crOv::J,
dos, como vimos, p�la ciêTlcia m�+eri.�_1

,

cQn10 � te]epatl9<;'� ft;Z�1{)J')lenPiS �s",i;rit.::t:>
cO:N:\O �' jrico:rp,QrÇlção d;Q Ik, Fritz, ' !:lo

. cª,so brigó, com sotaqUe Cf\l;acterístico
,ff�imârr:iÇo: "

:

28.\" A'!BARA.p�Tr;OLOGIA, COJJ'LO pre
{pl1Qe;m SfU;S 'a.Ccionados '(e temem 2)

-

g�J?-S 'éspí�ifa,�)_' :p,l\nCa t0Tr18rá p·lug",r
do' E.S:rlRITISMO, qUe seria eJltão ':'11'
qtí{vaa':'nas eí?.'.'éiPtes empoei't'a'�)as do
pii8�c:?do'�. c0no,q, �cob<;ole'o

-

e arcaico.
�"1' ns ESPIEITAS têm obrigacão m,)
.'� 1 rle pstud,pr e conh,pcel' (t fllndCl a re-
1'; �'::'ío,' fjlcsofi<J p ci';'lri'(l eSl)Í!::ita, b.em

, conoo. a paran,c;icologi'a., !Jara, pvitar, des
tri,l'Ylód9') cOpfUSOF;s éntrp ().<; fenômenos
p"pír.itas e' os ,-;-.para!),,' (:olh?,i Cos, ....

4a. Apesar ele os fen,l",""enos p':\rap,sico
lógicoS 'sel'pm UY'oa 1'(>:>j:irl:oC1q . é '?PO'aIÍo

, �l�DO� aue n'or pJ"c: s� DoS�a 'e�plica,r 1
, H'

�
� �,

1
'

, •

v?',ta fenomeno agia esp)j'l1;,a,.
r.:<i. 'A irhporti'lnçi'7 ela p.AJ�APSlÇOLO
OLA para, o ESPIRLTISMO é:
a) comprovar os fatos' esnírit8s (Ap.e
Sql' da,s er1'ô11,8a,5 interU"e 'àGões que pos
sam dar);

,

1:)), chee'é'x � (:'l1"r]llSõeS Como ,as de
H?,'yy Pric� p 'p", >""C11'1.'3, e\1;', ôll"e afir
P"'���"" "H re8p/",;vql11�ntp. Çl �::�brevivªn

'cip ,da'mr'lCt-E' 1:)'01"'l ('O())l'O (l noss;bilidade
de c0Tl11mic;>1";'o ?nóC a rno:rte e ,,a exis-

,

têI,lc:,a r'e v;,_-l?s SUC'''''''':'';,s,
Não i;'nporta qUe <l.' p8rawiC()lo�ia

rr;c.ite e até de.sy>.rese, ,o. ESPIRITIS
MO. o. imuortal1te é oye nrbSsigà nas

su::,s i�vestigaÇões, !l'Ú esa.s a leva:tão
.

f8,t� ln.�pn1'" a" rpCrllbacimen'_:o luagnífi
cO da realidade"espiritu"l da 'sUa ev

luçã'O.

I
.

1l1inis!ério da Edu,eaçio e Cl�liura
Ulhl'tlSidàde rederal de, Sanlà Calarina

F1).CULDADE :DE FARMÁG'IA E BIOO,lUMU;,A
1'�) Duas (2) fotografias 4x4.
A p,rOVR de �OnclllSão do curso Se

cUDd�r�o deve.rá ser fEiia' em duas (2)
·v:as', a,:,'bas.orlginais. tanto dos certi,fi
"caclo��l�e COllcll1.são de curso, coma ::1os
're�m 't:'ivos históricos ,;,scbl.ares.

-

T�dos 0(3 documentos deverão ter
as fh'1'll,ás' reconheci�as.'

N�'0 s\i'rá admitid" a ill,scrição de
�

. candidé1t.ü qUe ,apresen'te docu:m'entação
incompleta, bem 'Como não será aceita
pública' 'forma de qualqUer documenb.

'Admi 'ir-se"á', em \?.asqs espec1aIs,
0, p,�djdo de h?scriçãéi, por via postal;
Pl11 carta registrada, e \Com reciho de

,.vnJ:c: 'ih·,,�de o�lle o requerente faça q

Cn"'-r:;,C\nh'rr R SllP, De'jÇ&o ,de tddos oS do
C"'''';:�'lt',OS exicr'dos-. ",

� ,.� � I. _'" ..:. b ..

b númerO de inscricão é ilimitado
,"as o número de vag3s' pa'ra matrícula
i;l·C,:."l_ em 19G�, (� de cinqUenta e qua
1�'o (:;4).

(), ce.rtific:;\00,: de conclusão do cUr
,0 � �1 - ""'''lu ll)édio deverão ser de mode
lo n':c'al.

Dq" tv'Ovas do concurso de habili
rpnf."- nf/:'" b:w?rS revir,ão, salvo par'l
c,'l�rfr <21')'0 dE' iden;'ifieaGão.

Pr paTa qUe cllegup ao conb.ecimen
to dos interessados, fEz-se o presente
F'rlit� 1.. n,le é:eó publicéldo, por várias
\'��, r "() Diário Oficial do Estado de
�,,"'� r;a�arina.

� ''''tari,a da Faculdade ,-1e Farmá
c'" c.ll�'('rjuíl"\lica di' L_Tniversidade Fe-
é'

'

c'; "';-> 0�c8I'ina, f'm Fl'orianó-
pots, -4 d,' d':'�2Thr(l éle 1966.

Bel. �:Iilton dos P-élZ2l'C'S, Secretári).
VISTO:
Prof. LUiz Osvaldo d'ACé1mpora,
DIRETOR.

23-12-19f16

revendedor autorizado Volkswagen
c UMQS s. A. _,. CQMERCIO E AGENCIAS
RUA cÉL. PEDRO DEMORO, 1466 - ESTREITO

- -='===:;:--�----_._ .._--_._- -�- �-=--..:-. ._H,;:.=.__ ._._;;.=--=-'-=-. �_=����_.•,"'�_,_=--_=_�=.._.,..::��-.-
I

ganiill.moo�W ���a prevista •

no livrete dSl �NiÇOS técmCOS VW
/,

. :"iJ. ��i'

�,I} "�r,ú;I:;"i,,,:,,?h,·;;;�:!h8:�:·:':�:i:\�, '; ,,,; �:;�.��f \,,' ',I .:. ,,:, ;',��;/ �i�' .�!.,/<:,X,:�'i �'�t,

,
'

, "

,EDIJ'AL No. 24!66
�

,'I

'A bre inscr;('ões ao CODC11l'SO dê H"hi\,
litaG�o, para J'Patrícula inicial, eln 19137
n('8 cUl'sos de Farmácia e e BiOquími(';}
De ordem do, Exmo. Sr, pi,�f. Ll':z

Osvaldo d'Acan'Do�a, Diretor éfesL� Fa
culdrde, p �e en'nfor;nidade !coÍ11' <) Regi
mento Intf'rno dês, e esta'belecimento de
erSjrO h�o púb:ico q,ue, nd 'per�é;do de'
2 a 20, (]c, janeiro é!e 1987, pstarão ab�T-...

.

/: ....

tel'" 1.1",r}� Socre1::u-ia, no horário das 8
às 13 hrol'as, d':! "egunda à sexta-fÃ,ira" R�"

jn"r:ricr;,,<, '.,,,.' c0n�"rso ",de habilitaç'2,I), '

para matdcula inicial, e11,1. '1967, nos 'çur
"o::'. :de F'ar"rn'úC::l e F�rmáci,r e Bioc[\ú"
mica.,

O (>1 ncu""p,)_ 0.'. H? CC)l'1siará ",_-::lé
\�

r)rO
V::l p�cr�t� ....r�'r,·-qr� sôbr!? ,'·15 spguin�·9S
di. (';"';'-8,"': FISTCA, QUIlVIICA E BT?
LOGT t, Os nJ:oe:'rar:'as dPFc;as di_sciph
r·aço ""Ç-':,rS�tYl sf-bre rY":1-t� ':a do e.!c1o cç,\"
gi,ql.

Os crtnri;(htto� ç"'v""';'io apl'esen�a:'.
para iriill�riCõ'" 80 rE'!:erido concUrso, ·"s

segUjI1',(OS (l"cul1'lentos:
1) D.�r'u"r:mento de in�criÇão;
?) ,?"'ova de conclUsão 30 cUrso .'.P

('lF '1:STio; i

:i) Carteria de Identidade;
4) Atestado de idoneidade mora]'
5) Atpstado de sanid,ade física cc:

6) Alw�1\o')'!1Eiq, expedià", r:\�1� ",'

partamento ele �::túdE' Púb1jc'l rl� 1"1 ,,-,j ',:

nópolis, ou de ó�'gãl) Orici;") eh )'\"'.'�
7) Certidão de n"'sçimento, paS;�i"

da por Oficial de Registro Civil;
8) Prova de es�ar em dia rCom aS o

brigaÇões re}ativas ao s.erviço militar;
9) Título eleitoral;
10) Prova de pagamento da taxa

de inscr�Ções;
,

"

"
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A Secretari'a dá Seguranca' Publica está c.le.sell-
volvendo; ein colàboraçào Con;, o 'Sel:v1Ço Social. '�!n
'plq.l1o, dei trabalhos, <;:orn ,o ,obfeti\ro, de orgauizar um, '

caqastro ,das empregadas d:oi11ésti,cas,' l,?ara qUe,
'

uma

"b': vez, selecionadas c ',ór:>Jlté..Üas, possam m-é)har servir ',r,O,'P'8 a"'

às Íq.rdÍias eatarínenses: .", '

.'

"

1,) JJ;lfor'ln;ições colJüd�junto, àquela pas'a, dão ,COrl
I ta, de- qUe ,o:: reíerido Cadastro favorecerá a conf1an-,
, Ça AÍlg dõrias",'d� Casa, evitando ,(rue' a in.égridade dos, Perante 'uma 1n1Ultidão calculada
,ra:i-\�S seja, áilléaÇáda: e "que .a� domésticas, sem eondi- em 4 m.l pessoas, o governador Ivo Síl

, çã,es,de,sa{J:de,: assumari, 'r�spo:tlsabilid&d'es de errtprê- veira presdiu dominao às solenidades
"go, s,étri passarem,por;,'exames,médicos., " ," de ina�guráção doS serviços de, abas.eci

,

"

.
'De' acôl,"do �om Ó Cadas�p em elaboração, as' do mente de água e d? ligação de energia

141, parágrafo 2S, d�;, ,.' m�sÜças, antes de se eH�preg'9:rem, serâo entrevista- elétricarda Cidade de Garápaba,
C;oriShtuiçâO

.

vigen.Io:: "E,-' dasjpelo' :S�rviÇ'o Sbci.a1 .da Secretária U;, Segurança Recebido por uma comitiva que
mantlcl,a c In�n. �j�(,.,o cio Pública recebendo daouele órgão, no, Cp<>o de

.

apro,. tinha à ,frente Q, Prefeito, João Araujo,
jurt, com' (,j -:U. :;jCLh.lOçaO, 'vaç�o, �s.credenciais qUé aS habÜitàm à prestação de presentes ainda prefeitos, veresdorest e,
que lhe �er a 'j,z�; '(:1,)'""011<10

.

serviços' domésticos;
,

c,om�ssões 'de municípios vizinhos, o g07'
que iejo s��IJ�e m.pcu,·o

' " / ,.�,' verAador Ivo Silveira chegou à loca-
n"mero de, -se ... s iV\Eo,t!bros ' ' Íidadé por volta das 19 l).ol,"as��acompa-
e garàntidó , o S;�pllJ

.

dás 'S' ,

.;! D H
'

,

• .;...1' ,

r
nh.ado de sua esposa, dr. :lilda Luchí

vorcçoes, á pWíi.Ú'C.ç , 'da EC', Ellco:menuá e,' islorlauor" .

Silveira: e de corn.tíva da <:tual faziam
derese do 'réu e (l ..vbEÍro:- Olrrl: ;«�'oL,'r'�e, S�a,nla' Cala,tiná,.· r ", " '. parte o Cei, Eobson -Alves,

-

Comandan-
, nia ti!ós' vereait:loa;; Sel'ó U

..
,

II � .

,.' .,\', "'" _

te' dó 14 EC, dr, J;..uh Gabriel, Secr�t�'-f 9brig(lltorià�e,.tti\ da sua '. ,A -Secfetª,rj� de E;çl,ucáção e Cultura, a,ravés :;le, 'pio dE! Agricultura, ',lVfinis�ro Nelson
.

compeTê,nd� 'o julgillmCn- . seU MU1ar, pi'Gfessor Galileu ',f\.rn0rim, firmou�éon!!'a
.

Stoeterau Presidente do Trib11nal de
to aos CTilÍlé; ':;'0'0$0:,; çorí- 'tõ .

c:om, o' 1:;�.sfQri�d6t 'c�tàrine.�se ,Osv:a�d? f\od;r�gu..,s" CbntaEl,' d�pti�.ado Ívo Mónt�,negr:o,�, �r.
ha a VIQCl".X ,(,;abiá:l, para.a e1aborp,çao de U�â obra sobre <:> �sta- Valdir Ma�uco; Diretor do TesoUro �O

Eiimm�da
.

a :>o"f;)r�niQ "do dé Santa CaL8rll1a. '

"�o
' •

Estaria e outros auxiliares diretos de
do 'll'i�unài do .i ... fcl sei re- :: 'Atra'v�s. do ,;ré:f�r:i4.Ç> ,ê�t�áto, o professoi' Osvé}-l- s'e11 GO'vêrno.

.

tOI'lTtado�O' se� , re;{l;;dicto, dO' Rotrr{g�s ,ça:bra1rcPmpromete;se, a escrever U�na
o réu, ,obri9QtÓi'..tJí�leilte, ob�a 'sôbré a l)istórUi de "Santa OiÍtaril),a, desde o P_!;1:-
não ,voltária q nuvu Julg9- l'riod� c,oióril�kà..tEroS ,di�s'pxésehtes, 'obra est� ,desH
menta po.r

� àquêle vrgooi. Y nada: a eSCo��s d.aS 's'á; � 6a: �ries pri�l"ias e do 1.
ficando -o' Ciugo 4ü "íri- e' 2. 'cicloS "normal e seetin<íárlo.

"

-

.

.

bun,ai que ,,�p're�m�J� .' Ô '

... ";Ãs,:q_���as,\.dol�o�tl'ato correrão por /COnta qc�
reCUfSO a absoi fI(,Q,) ,', ou recursoS"d;o",Plano dê Aplic�Ç�o dó Fu •.üo NacILlal de
nova cond�naçQo.··

�'/,

J!}f.sül� �éçUp�' . ',' '.� "

"
'

•

I
�

BQ.ASILIA, 19 (OE)
O in.s�ituto do "hai5e'tls
corpus" sofre,:,' altera:õ es

<no projeto dá Con!ihhJi
çêo,

.

te,I:1do-lI.e excluidc {fi
competência originárie da
STF o apreCloçõo do me-

dido 'lIquondo houver pa- maiores e'darecimento'i
rigo de se 'cansumor o ;vi,o- dêsse dir'eito.
lêncie, . cintes' que O:ll'[I(:

,·juiz .01.1 tribu�aJ, P0l;SQ, c J

rihecer do pedido". i:sire
'permissivo constil'ucio n(IV
foi responsavei por julg'3- , Tambén, o instituto
mentas rumorosos" nó $:\1- do MO''H.ia"lo de se!'íl.�rança
prema Côrte, .como () ('{j (1=0" na de,pendência ,de
"habeas corpJ.ls" conc,adli· ,t'e9 .. lam�ilJf:aç�o, como to
do ao Ex':Gove,ncídor N,Q 1- ,do o' capitulo dos direitos,
ro Bor9�S �P-(UO' 'livrá-lo'" de "e .garantias individuais.
violên�ia iminente. . A Constituição' de 1946

.

Pelo nôvo téito �ons('i- dispõe que "poro proteger
tucianoli o Suprema C,:,rfrf.)'

, direito !,iquido e certo não
sômE1nte' poderá, proce :SI'Ifr' . Cllmpofado por· "habeas
e jl;Hgm or,iqin�ri(,l�""(1I'ii.$' 'y'cõrpus" conceder-se-á y

o' ",hab_eas 'córpus" "ql"OI�I- .man(lQdo de segurança,
'do o coator' ,du' ,pacÍfJnífe seja qual for o autoridad,e
fãr tribunal;· fundon íi'f!O re�ponsável pela ilega�i. REC1!RSO' Ext,RAt R.DI-"
ou autoridade çujos at,)$ dade 01.1 abuso de poder". NArdO '

estejaM diretame�te sr.g- Já o projeto e'm debate no' . Refor.",ui(J,ràm-s(J' lS. hi-
. jeitos à 'jurisdicão do 5, 1- Congrér,o dix,' apenas, póteses de. ,r;eIC.\,m'iO

. �x
prem'o Trib�n'�I', Fei�NI� ',Ser cabi 'fél o mandado de á'�(lO, -1inór'ÍO, que �e Jor
ou se 'trator de_'crlme S�I- seg'uifcU'lça "contra CI i!e- nOI-l pr,:i1a;ivo. Jo�/presi
jeito (! essa ��sma imi,;- ,: golii',ad(!de f Q.U, OlHl!:" de ... ,ante;;. dó� triDl.PljQ,S � dO$
dilfão em únicé{'� 'insc'rân- IH)de�'/:' ".

.

> Órgõos. do Mh,bté�",b f:'ú-
Ci4."l�/. Nos demais coan,

I
"'- ./ bli'co'/

-

qúando (I[ I'ldclsão
indusi'ye nos crime!> P')- SOB�RAN'A DO JúRI. divelgentei que i) li!'! oti"àr
íítico:!;," só el'l" "'_"" 1� ":l- "

, I, rluo tÔ,r dó ,'i< próp'�n()l �T;F..

'curso '0 61',"';;'" ";'<i",::"" ,�-}' /.>. "'O,"'0'�"'� do Tribu- t No s'uo, 'exj)osiçi., O 'de
Póder Judiciário pOI1e'G, rlal (�') J;Ítri. Clc\"er..wróda mo:,iYo�,' esêlaiece o Mi�

. julgar' "habeas: corjns". . pela çarta de 1945, ",5,!) é r'li$(; 6" uq j!.l�t ,a que ,t'al
A Const'lhiicão de l' '4 5, ",antida r!o' nôyo i'el'!.to, ,e"r,.;;;uo a,o' 0,1 tl'il" . é1as'

no �el!A Ar1-; 141, ,,';'�'6�r'1- (lúe se_reÍlh'inge a assegú- part.<;;/ no )h"Ote',e-p�r
fo 23, rez:,,: "D�H" el rar '00<; b:osHeiros e es- obj�,to li�r:á::'lo d,CI J Ietora
"habe6s corpus" se-r !'p rí'l tra'lgei�©s residentes no de, feitos, sem rele ... ineio,.
que alguém 'sofrer ou �;e País dlieitQ de "julga-, alimentados,. muita ." yê:
(\I�hc:ir a�en�ado de s,�- mento pelo júri nos �ri-.", ze�, pelo capricho (.)05; li
he�. violência ou <::O"1I':('ío. me!: dolosos contrá o vi- tigontes,' o�, 'i,e,lo �H1JnQci
suo liberdade .'de !ocamo-. do,'i. F.stab�Jece o Art. dade.· "

,

,

-, Coma primeira etapa de :sua visita,
o ehefE' do E;xecUjvO_proicedeu à, ceri�
.1',Ôé1i.? de inawru\''''C8o cl0 servi.co

'

de!

àbaste�imeDto de '(lgua da loc;lidade,
,
',' I· ob];'9. realizada sob. os aUspícios do

, :-- �1;

,,,;
'" .. DAES, tendo o seU Diretor, �ng. Anni-

I�A�ll'CEU;O ,SR� BIASE FARACO to Pet1"Y, .,em ráp��jàs paL�vras,: f�lad9 '

I

C'
"

" i'
,\,

1" 'd"'d"" d'
,

"

'nta o f' '1 u·" sôbre a obra e ,S'eU !3ignificado. .

,
. am'-a avanç-aCla "1 a e, e' nove.' -an s a ece ,,' .', " ' '.

", r,'" ", ,'; "

" ':
'

',' -." "", \
,

"

" ,
,0 reservaiO'rlO de agua tem cap�çlql<;>m!ngo ;ultlmo, 'nesta CapItaL, o sr· BlaSe ,Faraap, d' ,d a 100 '1 ljt o'�

, ,'u, c l' U '
" , ,"'" , ".':1, "" r"," L.' '

8. e, P 1".8. mI, r l'S, e- m r,€f a q e

aIltrgõ COnl€.I"",raH'te Ta�JCaqo nCSLa pra_ç.:t!" '",� 1 '10:, 'I 1j'''· , d '
-

'

h t' '11{, '"""""',, ",':"'.," "T'�":-;'= üe ;,)IDI .lros e-asuapor ora, e-
·

"

',Ji); ,excint6: ilêi,x,a; vluva" a, s:Cé\. 'l'..làJrJ,a lWl,l,'D.ongl,l':fl'" ,,,, d 'r'> , ;"c" t.""':' -,\, ..... ,=-_J-�o�6:tj '-lh-eS' d C'; '" "
"

';(�"-; ,',o ,,'/", " "". O·a" OI.1"a CUSlaUO. , mI o e ru� '0' 'Pr f' J
- 'A'::' u' ud nd,raco,\.t} "og·.fi'lhos Dan;Id Faraca, deJ?,utado federal e"" ''':'e;: a" .r.:' '�-�'bl'

• " eelto OaO'ni'a )0, sa ,a ()
. ,i", ",r"

'

,'. d B' F ZEill.Q� OS cones pu lCOS.
o g'o\.;e�nad�r Ivo Silveira, em nOIPe daeX�L�!'lsj;:rQ ,da' l�Hiuál:rl�' � CQn�erCIO, r. !1ase a-

A primeira dama do Est<Bo d. Zil
raco, ;r�yédi.co �erm:àtologlst�, sr. Canp�lo Fara�o, fun da Lw::hi SJ�eir.a procedetl, ,à \i'gàção. pàpulação beneficiada, ag:r;::tdeceu apre

"

1'" d B' co d Bra'S11 srtas, Ines e Mana F::l- -'. " sênça::9.o ChéfEl do E:l{ec\!-.tivo,? diz�nªoCIO ',ar:J.O , o, '

,an o, ,: '",';' • ': ',do motor que aClODQU o SlS.em.a de' a- """

raco e' d L'ln' " Faraco 'Peressom e"Dosa do sr. Be�10.,;:> ,

b' d
"

-

d
�

que, ',às ,homenagens' que .lhe ,eStavam
.. r f" '""

-,,,

"

L'" '
,

�-
,o

' ba�teclmento, so, gran .,e, ovaçao ',ac.S'
, .

, SendQ', tributadas paÍ'tiam da"since'ridá..MeYer P�f:�,sonl:, �

'. :, /
"

.

' ,
'

.

.' "

, S;,Fiàl1c;·a. ,pnquanto qUe ,(') Chefe ç1ó ,�- :di:.de'; de' 'cor,a' ';'õ,'es aro, ig.dS, 'a_ue se,m,'p"rer,',+" ',,, � ,t"araf'O na<:,(''''''u na Italra, te:,�I_:o:i,,,:oe , 1 b d'
' '.... � ,

" "'. �" �
,;'

. .L •

-," A', � , '. . xr.,�"+',·0 r'�,'c"r"',,"VR a, an eIra que ," -"" ,,' ,

"d'
,

d 1""
,- cP'l1fiatam, na ação.' ,o jOvem governá-,des:ocaçlo pata o Biasll 11Q :allO :e ó\:iv, qUdr.üO ',',e

(tu,� d;:;vu a p'aca comemor�tiYa' a'o 3-
.

, "
, ,

' ," ,

Fi" 'li s � - ;,�o:r, d'es'dé 'seuj; ',primeiros passos na. '1;,[-esta�i.eceu definitIvamente em , ,onanopo s.' .eu, co'nt'ecimento, .' , , f-
''',

",,·té·dI' da 'p'ública .

.( .
c

•

,,- ,:SE:pl1ltam�n�o r�à.�i;zou.se 0i>-l�m, ,no cenu rIO a r- "

ma;lda�e ôo,CSéiU'lor doS: I;>asSôs.' . " LIGADA A RÊDE ELÉTRICA
"

'Além',�ó pr��eit�'João ArauJo, �,fn
"..

.

;:0; ESTÁDQ';' aptesen;,ã á família enluté'r1� os ' ,.

estudante. uSantlo da. palavra, . dirigiu
�seuS. {1'18is �ip,cc�o;:; :pês.,�nieS. '

j Anás o d:�curso de apreseÍltação��a .

merisagem de" àgradecim�nto ,ao gove��
.' r}-"" n�r int�rmé,dio do' dr. Paulo' de. p"ador

.

pelas obras que acabavam .de'�.I. /}
__

Frp�f-0�J ",\/T'-.1·ro,.... T).".�,,�i(íen+e da CEE, da?' ,se,r. in�ug�r'�d:às, 'ressaltandO 05 bênefí-

S·''''·')'·
,',

D' "fi' . �"A" d': 3 n 'do �:letalbes ,éc:nicos. sôbre a exp,cuç,ão, cio,i qUe 'trarão para. o 9�senv�lvimen-.. Uh!ICah) tl' II.PQmertlo "aca ASila .ue "
.

v "d' ,

d
,-

, . ," ".',., I "

.

da me'ma, falou o governador Ivo Sil� :to p:r:9gr�sso: O muni,Clpio e· a: re'g�a,o ..

Mine�tlos e tómhüsÜvels,De MhlCtai3 r' �' i:,," ,,'. '

'

, ,,\
' -,

, l:�-COMllN:::::: :;:, que1o�titUém�Secretaria da' lea.r.àric� publica'
c

7
i'E'

"

d "lXHN'ÉRIOS E COMBUS . 'c ',. ", \
'

j !��f��=�f�:�:iz:���:'���A��i�: �,:;"a:� pl'abora' ,'gab-IDele'- 'd'e"�:"·"n'l'a"'oe' J. !l'me'n' '1'0Consólida?ã<?, ,das ;r...eis,;do Trah�lh�; �1parti:'d�
. dia �ty � l .'

"

.- p, U,' \' 'J'''
'

DOIS d'e j,anelro de 1967" devéra ser ptoy;dençlado o -

'
,

,

i:ecoLhiületito da .GONTRIBUJi.ÇAO SINDICAL, cujo Um nõv? jmpu'so,�dentro dá dinâ.:. te, dó �la�eg,\pór ser o primeiro,tr�-
,'� pr'azo''Pani pagamento 'SE'M,MULTA, eneerral"-se-á') mica da. admInistração da SSP acaba de ba'h0 nO gêr:ero, calcado em estudoS
Ílo dia TRINTA E UM elo meSmo mês,

'

ser d,do, com c a conS!ituiÇão do GA- ' concretos c qa,s necessidades primordia,i�i - As I

firmas interessadas deverão solicitar as BINETE. DE PLANEJAMENTO; da Segurança fi' �st:reitamente vinc111à-
GUias de Recolhimen'oCao sr. JOSÉ RUY LONGONI Integrado pelos elementos

c repre- do:> 'à meta gov�rn.amental .

S'iLVEIRA, De1eg'ado tIt'oSte' SindiCato Nacional, nês- �ent.q'jvos dos diver<ios Grgãos' desta Se
'

'Não cessa, contudo, nesta etapa, a
te Es ado, nO seg\!-illte, e1'kl\"reçó: Rua JerO�li,r:o cret'aria, dl'vppí () "np'J nroID0ver ',I'} atividade dó GP.
Ccxlho 1.8.

. ,estuao e plan�jaIDento �êticuloso _ �as Eis q1l.� 'nova incUmbência lhe é -1e
,

metas a que se' propõe o General "rei t.errrin;�dR ,nelo Exm.o. Sr. Secretá�io.
ra da RoSa, realizando, desta m.aI).eira, Obi,eti�and,o 3. integração do hOmem
Um trabalho profícUo, objetivo e, esp,e- de polícia' nà'�status" da Sf�r�taria da )

, �

cialmente, eftciente, no concen1ente <\ ,Seguranca Pública, faremoS realizar
uma modificação t:le estrutura desde nos pr6xitnos dias 13, 14 e 15 de janeirô
há mui'co superada. vindouro a lá, REDE, (Reunião Es-

Como "tar-ét in',' qI. foi' e1àborado o peciéll de Delegados Estaduais),
'

'PLANO QUADRIENAL, onde con:,; 1- "(;;?1'l1 �s. c:aracterís:icas de u!'n ,pe-
bst,ancjou-s�', ?S ;reiv'ndicaÇões desta queno COngresso, será a la. REDE, Uma

Pasta, relatipCll'l"PDte ô, instal�ções, eq1Ji tOmada de posição para a nova faSe d(.�
p-amentos e, veículos,. tendo e:frl vista â refo'tmulação -do todo organizq.cion'11
criaÇao d.as CIRCUNSCRIçõES POLI., da Segmança;,

.

CIAIS (CP) -' qUE; con�tituirão .' etapa' "'" Constante ,de cinco gl'ancles t9ll1Wi,A SECÇAO DE.· CADASTRO IMOBILIÁRIO,; marcante, pois visam. a descen:raliza- com a partiCipação de Delegados Regio�liorU,a,'púb1icó qúe a partir dó rua 19 do CorreNte mês
ç;ão doiS serviÇOs policiais, Corri "efetivas nais e f!onvidad,os, consJituir-se-á o ma!,t' I

. l() l:we:sid'el1llfe da As- POUCOS AVULSOS \'
estará à diSposiç&o dos senhores proprietários de im6 ,reperCUssões na, pradutividüde e reht 1- co inicial, dO"objetivo :'il1tegrac;ão", pe-

s�dCl!,'.s;1) '�o:s r:�(�é�mba- '

'veis, afim ele preswr instl'lr!;Ções necessárias à rehQ- li biliàade dos tr3ba1hos aFetos,} aos div�t" la participação de todos nos Grupos de
f'e�tes, se",ão I de Mi;�t1,s, !E,�bo�o ,hll'llh'11I I) Seno- "vação do cadastramento' dos imóveis situ,ados no 1VI)1 s'os orgãos Ida Segurança. E ,quando ài- ,Tr,a,ba1ho e -nas, rt;Uniões plenárias qUeSr. Otr.!!ll1do Ferf'eira da dor Antônio Cía�lof Ron- lliê<pio 'de FloriànbPolis."

. >;' 'I

'zemos" rentabpid8d�, fazêmo-1o tendo se seguirão as palestraS,
.

\.. ,

�1'lu"" e-. nO,t- ,d,·,t":,L.1i·_I"" ..Ie� "'el's leva:rJu ra�a"',:r ( Para tanto será fornecia,a" grqtuítamenfe, a, Fi- ,

t asp
-

A'" -

b d d "..;1 V'"" '''' ... • """, u.... u. � " .. em, V1,'l a S0); a ""
, atravez ps orgfl'o:;; I' sSIm" serao a Or a 'Os os segUll1-

à iml,'H'''I"IS'I(l, iMo�mO'IA qi.fe, i'mprensa· os ,ori.�irlcris do cha dE: InscHção ,para pteenchiil1ento' por· parte dos
qué. a compõem, o segur.do organismó tes ,assuntos:

o PreiSir!.e!!'ite C o s,he � o S(3U "pare,cer e d�mds do-' senhores proprietários. 8rf,ç,'(<t8adór do EstaGio. Já.. por isto, ju<; 1) - Reestruturarão dà. SSP
Brol1co havia acatado a cumentos, do

I
CO" ,iss.õo '. Aos ,proprietárjos locaHz2!.:los' no Sub-Distrito timc,a'lse o plànejamen+o, cri:erioso, Ci'l- Pr0blemática da exequibil'da�e de 11'/-0-

su,.,est;:'o' dos pr-cl·-h"'s. E"'pecl'a', a f;M� de ,·dl·Cn- "do Es�reito, o Pôsto Muni-cipa1 de Arrecadação pro-, _1 1ç Sr t d'f' c'-�o' t 'tu
.

,.,_ .., .. ".. � i",·, .., P'éI'l ue rr:\'1, ar cOmo merece, a' ecre a- 1 l!,!a.,Ot� es, ru raJ:s'.

parQ ',Iqma emenda ,na t.Çlr, o trabalho 1"'1 Jterial moverá a dist1�ibuição da Fi�ha de Ir1;rição e preS- ria da SeguraD�a. -,
. '.' ,2,) - Nôvo Cód'go NacloD31 çle

C t· ..
· -

F d' I dr",' Ü b 'tará a", inforlnaco-es no'rve,11tura "ollcitààas. (,on� h iI'! <rql o e era, que M oe <1Ites, r,CH'J!1 ,m pe- ,.' -

I, 'Trân�ito ,..:,_ Implicações' e adaptaç?es a
05 beneficie\ qi:eno nú�ero, de 'exe'm- E,�:ch'rece ql'xe, p�r· determinação legal; o pra-;��) ',\ C("�f) objetivo imediato,' estabele- no,�aJ sistel11aticà. )1
A emendo 'suC1ere que 'o' plarés do ay�!so dleg9lJ" 'de renovo'cão encerrar-se�á';no diã 31 do corrente

C0U o GP 2,,\ nrioridades para 1967, e �) \.---, 'Polícia Tfcpica e Científica
1" l'7L d

'

.. '("_" rn"ês ficando, durante êsse reínpo, Os senl10res ,pro- �

d �� 1ti 1,1:' '(10 ., "'" (ii nova Olhem, ao, ...O!1l?H')'5S0. .
,

\, ., ano cOnstitujxao narte integrante, o, - Da,.. :relações ü;nico-po iciai.s DPTC
'C?n�('i1J',�kf,o tenho a !'e- Ne�n to�os puderal'lif. rece- f priç_iários r:esobr'gados d,.é êlua1que,r ex1gênÇia, plano de realiz.ações do PLA.J.V1EG, a, e DRSP.

'

,.Ilinf'e �e&f.!1I';5Q: "550' t::(H'l- be�los. Em cc,m,peV1'�a�ãOT 'CADASTRO IMOBILl-i\RIQ, aos ,16 d,e dezembro '3d cvio s.ecretário, fêz entrega o General 4) -;-'- Ce�l,'mra e Di�erSões _ Ar-
sir'e�('I�",r; estó"eis os hm- ,chegaM, ontem, Ult"'O boa 1(196.6. }

""

Vieira da Rasa, o PLANO '67!SSP. recadaç�o :_;_; Finalidade político-�ocj::il.do"",,;·ro<; ex-·co.".b(1l"'en,;,-é�' remesst:l de e'l(,en'plcres '

'" E' de se rA'sist�ar aue dêst-e acon- 5) - Políci.a P'reventiva r O' uso
�"FAfllI",o F')(,.,ed�cial!1!árig do projjeto da tnn"stitui- • X ELY TEREZINHA MEIRA "tp�;mento' resultou marufestacão de aus tá'jco da informação na preve'�1ção dos
I:lrº;;ileinl, fô:�a Aért;g ÇÓQ. . Chefe da Secç·àü de Cadastro ImülJ.iliário • ',p,""oso l'egQ�ijo ljol' pi.u·te do Gabil'le. iliC:itÇlS penais.

,ção/ por ilegalida«:le ou

abuso de poder". O nôvo
.texto limit'a-se o assegu
rOr o "hcb ees corpus" pe
�a Protq:êío da liberde de
.de loccmeeêo, ficando o

c.ritério da� lei. ordin6tia

,

,

, j

'i

Erros·· 'onmalicais .' da Constituição
,

'
,

.J

,BRASILIA, 1 � (OE'
Os erros

- de ro� I u ',t� �."

.QPon�ados por um 9�í"m6-
"

tico no projeto de Co ,'lS'H
"tuicã'o se referem, em

gr,à'nde parte, , !l arlig'Qis.
reproduzidos in: tohll\1 do
'Cartl! de 194,6,'e (J ourl'à::,
relativos à parte eçr.mQ
mtco-financeira, tiW:1m;;,
da emenda 'col'Jstitl.lic:�l,'lll
-"(I 18" votada pelQ ��Ô,!.-
'gfeS$o. •

,

'Algumas aos falha!: cQ:' ,

pitulado$ pelo filó!ogo (:s-

'téio nas emenda!; ofe:>ed
das pela ARENA 24 !-ú)
r(l� antes do envio dó' 1'lIi'[!

.t�riOl CiO l.egislativo.
.

De qualquer forma, 'o

pro,blema teró uma r,�.pb�
cão finqJ elaborado e ,'0-

(t(lda pero Consfre!iso.

,f\EIJNIÃO t
, ).... ,

Sábad,o o Prer.k�e� �e
Cd!lte!o Bronco �re<;i/hl '.J.
!'mll reunião r�(lli:z:.t.1t! 1 '10'

� �ar;;miêi'rln CO"" O� ,11:1"'0-
5e'<llr."lS do.. Srs.. C(V�Çl$
Me�ei.r(lC;i, �ohe.to ();P'l

i'fOS e Otó�;o 'Go'J)lP'''' �e
'l!hn!h5e$. Foram m1!)'�i"\'li-
�os algumas das e'''''I()�-

dq.." (»'�e $,erõ�, o�p,!�t;l�ib':Hi'
ao projs�Q de CQflSf itl\!;o,

1 •

." ',> T'I

cão, no momento oportu-� �
no. Nenni\una deios, en-

tretanto, er? de jl'l:'ipOf·
tôncia mero'.'.

'

,

BV(i(;aei�a e '�,t1,ll ,.:tÓ,' Mer·
c:o'''It'E1' que te,�hlll"�} !' (J7tici
po'do de oper"l,r.�qs éli,cas
na Se�unda G;Jeuo Mu,n-

'

diat a'�$equ'rcm::'f') '",' mes:
mq5 tH�eftos �! '''o;rn:!jJ!e!1S
ct)nfericlo$ pd(! !egiE.laçõo
em vigo,r." -'

,
'

AUDI�}!CIAS

Ontem o Presidente do
Rcp?Jb.lica recebeu, de
"'lG!'tnã; os Governadores
·"le�Fiío d(� Umci e L�5S
'ViolHl Filho, (e'eito), e, iJ
�'arde, João' .Agripino e

Valfredo' Gurgel.
.r

o Sr. Orlando �crrêira
da Si'lva encerl"O'� ",,' la fIO-'
ta agradecendo 0;:0 More· "

ehol Ca�telo !3n:mço, a
compreensão q�e te-la pa-,
1'01 com se!.!s côlee(!s da
F,i:8, e de ouha$ (.!é'; laS,

'

,'I

,
, " \

lJ961 ap oàqurezep op 00 '( 8,rp.J·tr.'iJa.Ü ·s!lodyuupof..i
. .. �

.

I ,

,\

INAUGURÁDO O
SERVIÇO DE AGUA

F�olianóPQlis, em 30 @e dezembro de 1966,

a) ,'Mário,. Cahral Ramos - Pre�;�'lente
José RuY Lólngoni Silveira - �I<elegado

rre!e�am:,ra,M�Ulicipal De nori.anópoUs
- .

'
"

A, V I S O�"
"

,\ '.

CADAstRO lr«(lBILIARIO

,
'

, r

,

, '

,�
. ,

-1,

,
veíra. '

'.. .

• �f,' obrai de l�.gação elétrica de Ga
ropaba- beneficiarão, inclusive, as ldca
lidades de Encantado e Palhocinha' e

cqntà.rruri com ,a colaboração, da Piê,�
tUra Munícípal de Garopaba e da Co
operatlve, de,�l,etrHifação Rural..

..

03
SÊl"VIÇOS inaug'-lradoS, no setor elétrico,

,

custaram ao Estàdo a soma de 150 mi-

lEQes de" Cruzeiros.

A PALAVRA DO dOVERNADOR
, F,.,'

• �. I •

, Demonstrando"1l grande satjsfaç�'Ú
que sentia po�· en�regar mais duas 'im�
pàrtàntes .obras, ao pb;VO' da região. g'l,1e
uunca lhe faltou com Q" apoio e ''a solida
rif'ihd,I?-'f'n;, t"':?r>� os.pórn"epto'i, D gov�r
�aor. IYQ 'Sihreira iniciava sUa oraçii.q
;: '�,-,\ ',i;,,(o que "Laqueie· momento;,

, ÍJi�0
era, o Che.fe dei 'Govêl'llQ; mas 'sinT, :, v.'

. fÍ.�igb de' 'sempre qu,et'p estava fa:l�rià�
. aoS:>:eUs�am:igqs .Ie' conhecidos de H;;urÇl;-

. ?'a��'�� " :�::. , "
, �

,,- ...,_ ..

"

Res�'.aPou í"â SUa ativ,idade Úente "ii
(. -... -: ..

-

> ')"-

Chefi.a ;dq, Ex:ecú.ti \ro, mS'ie dos seqs-pro
póS{to's 'pa ,-sua administraÇao· e,o< assegu
rou ,q-ue man�erá permanente o e!;ppe.-'
nlÍo' no • sentido de se tornar üm �n�fr:iI
mento' de �trabalho em. fav�r da 'gen'te.

c'a,�arih'énse, esped<ilmente
'

'da gente
bô!;l. e �sipcera da regi,ão que lhe ReriUi
tiu subir 'na, vida públ�a até 'a &uPt�.,.
ri-�a irivestid,ura dQ Es:\àdo.

' .

.;.
(. ,/:;: ,�.

OU'T,RÔS· ORADORES,'"
,

'
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