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�lltese do Bolethn (1eo(n�'L dI' 1\. �t·i'(a. Np[to \'RFí(1l1 até
às 23,18 hs. do tlia 19 de janeiro de 19(;7

FRENTE FRIA: Em curso, PRESSÃO ATlVIOSFE
RICA MEDIA: 1009,0 milibares; TEMPERATURA
MEDIA: 27,1° centigrados; UMIDADE RELATIVA
MEDIA: 91,70/0; PLUVIOSIDADE: 25 nU11S.: Nega
tivo - 12,5 lums.: Negativa. - CU111ulus - Stratus
- Chuvas esparsas TeInDo rnedio: Estavêl.

OTEMPO

StM1ESE
PRÊSO EX·BANCA,RIO

o ex-presidente do Banco

Intra, do Líbano, Sf. José

Bêidas, está sob custódia
de agentes da policia fede
ral.

AVIAÇAO ATACA I

FERROVIA

A aviação norte-america
na ,Bombardeou o centro

,I ferroviário de "Tái-Muiann"
a 65 kilometros de Hanói.
16 patrulhes c1.8 erv-as-com
bardeíros F/lOS, tor.i.rram
parte no oornbai deío.

PRESIDÊNCIi\. E GUERRA

CONFRATERNIZAl\!

o Ministro da Guérra e

o Presídente Castêlo Bran

co, partieíparão de um al

moço, hoje, de contraterní

zação de turma, na clube
militar. Hoje mesmo, o

chefe do govêrno regres
sará à Capual da Repúbli
ca.

JUSTIÇ.<\. CONTROLA
INTEGRALISMC)

O Ministério da Justiça,'
I

informou estrr acompa-
nhando atentamente, as ten

tativas do ressurgnnento

I' do íntegralísmo 1"..0 Pais I

sob o nome (e MO�lIMEN
TO RENOVA R, cuja se-

de é no Rio JU1121!O; "

CASTELO Dl�CURSA
(,
I

O discurso q,e o mare-
/

.

chal Castelo Branco, val

prenunciar Cln) '::Ião Paulo,
duran+e as coanemomar.i

ções de alliversD'l;io (��,,, elo j
dade, .está scnJb espí'ra<lo I
com .grande expe('tatiya por Itôda a nação. Intormou-se

que êle fal' r*, príncípal-,
mente, sôbr'1. o projéto da
nova lei de imprensa, em

tramitação I no Congresso
Nacil},'1�l.

AÇO PARA OS U.S,A.

A C· 'S'd . .

N'
I

ia, 1 erurgica aclO-,
D!,11, de volta Redonda vai

Iexportar duas, InU tonela

elas de aco, para .os j:';.o,U

dos Unidos, É a maior 0<,(:.'-r

ração externa já realizaela

p_ela Eln1pl'êsa e l"ltingirá a. j'casa eloli l() 111U dólares.

MEDICIN,'\ CATÓLICA
REÚNE-SE

I
--8el·á instalado, anlanllã, I

I
eln São Paulo, o Segulldú I

Congresso Cátólieo :Brasileí.!
ro de Medicina, cujo encero I

ramento está previsto para I
o próximo dia 22. O gover· ,

nador Laudo Natél, foi I

convidado à assistir a aber·
Itura do conclave.

EDUCAÇÃO ESTUDA
EXCEDENTES

O Ministro da Educação,
prometeu estudar solução I

para os exceder�tes ele to- \

elos os vc:-Cibl:1,lrcs reallz 1

I dos 110 ]);,lS, p,·LIlCil)l).l1l1Cll
te' ,os de ,ruedlcin:1. Nota ofi·

cial, nésse sentido, foi cli,�
tribulda, oateln, à noite, a

fim de fazer ellssolver COIl,

centração éle 111:11S, oe 3 lnll

excedentes, que, se planta·
ram à porta elo Ministério,
na Guanabar:a.

\
1

ARENA ACE}:;ERt\
SU,CESSAO

, "

'A sucesão do deputado
Batista Ranlos, ç1everá en·

trar, a partir de hoje, na

ARENA, eln rítulo acelera·

do, conI a anunciada desis·

tência, de dois dos seis con·

correntes. ConI efeito, os

senhores Ernâni Sátiro, Di

.i�lma Marinho e Rui San·

'tiOs, prODlovenl consul tas f'

sómente o UHÚS votado

11rosseguil'á 110 páreo.

,
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MAI� ANTIGO DIABlO DE SANTA,
" CATABII(�\

•

51 Região Troca Comando e

-
-

Calil Representa Ivo

O Governador Ivo Silveira foi represen taudo na

tarde de ontem e111 Curitiba pelo SeCretário Arn1an
do Caul, na cerímônía de- tral1s111issão de c0111al1do da
5. Região Militar. A autoridade lcatarinense foi recep
cionada, durante sua estada naquela capital, por gra
duados ofictals da refer(da corporação.

,

páginas - Cr$ 100

BRASILIA, 18 (OE) o Congresso Nacional
'

,

J

-

aprovou várias emendas ao projeto de Constituição.
upós o acôrdo o que chegaram MOB e Areno , tendo

ern vista o reduzido prazo para exame das quinhentas
c trinta emendas à nova Carta.

O acôrdo entre as lideranças pcr+idérios, deter

mine o votação global dos destaques aceitos pelos
dois partidos para cproveçêo, votação global dos des

IQ :;ues aceitos pelos dois pari idos par'::! rejciçôo, vo

�: ;ão dos preferências requeri des p c!o MDB, a Fim

de que a oposiçêo possa fixar seu ponto de vista sô-
J

!)·c matérias Fundementcis entre as quais, o restobe-

�r ';"ncnto de; presidêncic da República, através de

•

•

..... K.. _

,

: jo dirét e, suprcr rêo do fôro militar pala julga-
-; ,t f! de c ivis, concessâo de anistia, e, fina!men�e,

\'O<'l .'.0 .la; ['"cfer,: "cios requeridos pela AREN A" in.

cluin ,o-se nesse irem os dispositivos repelidos pelo
Govêrno, pelos quo is lutará o MOB .

Dentre as emendas aprovadas
-

na sessoo norur-

CAMBORili
r
, \

no de ontem, o Congresso np rov o u 'l que determino u

"posenttldoria da mulher, com salário integTol, aos 30

OIiO� (!c troba!ho e a que define os direitos c 90ron�

t'(J-5 individueis no s têrmos da Carta de 46.

1

I

,

Em yotacõo encerrada à 1,30 horas do modru-
•

.'

•

tj:ldo de hoje, o Congresso rejeitou a, emenda do depu
tado Benjamin Faráh, que assegurava ao funcionário

r�,b!ico o oposentadnria aos 30 anos de serviço.
O (ongrosso voltou o se reunir os 10 horas deste

manhã.

Por outro lado, a Comissõo Mista e ue es+udo o

•

,

projeto de nova Lei de Impfea,sa, e!':�;cvu to.qbé."YI reu-
-;.::;'

.. � ...
...

!Iida, t�ndo eprovcdo no madrugado de hoje emenda

:lo oenorl,or Mem de Sá, que altera dispositivos da lei

�UQ c".""cter i7lo como nbuso, a diyulgoçõo de
,

\
,j,� estudo e "ot'r.ias de nreparação de defesa

\. ludo, em momentos sigilosos.

segredo
do Es,

í

{
NOVO liABTIDO:

-

iuscenno
.

e Lacerda

•

,
•

expectetive

," ,

espe;a; !oi flil � I vem'

LISBOA, 18 (OE)
O ex-preSidente do Bra
sil Juscelino Kubitschek
,e o ex-governador Carlos
Lacerda entrevlstara111-se
nOVaL11ente en1 Llsbo,a.
Lacerda estava auSente

da Capital desde sabado

ultin1o, dia eln que fOi ao

norte de Portugal para
vlsitar alguns a111igos, vi-
-81 toU o porto, de onde

regressoU a Lisboa ao

lueio-dla.

ha'J1anl decIdIdo adldl' ;1

criação de un1 terCell'U

'partldo, Parece todaVIa,
que OS dois preferirão
111anter, por ora, unja a1.i
tude de exp:ctatJva, con
vencidos de que su'a de
clsão de {undar lllll par
tido não deverá n1aterla
lizar-se antes de 15 de

111arço, dia da posse do
111a1. Costa e SlIva.
Tanto Lac·rda C0l110

,
.

Kubltschek eVltaran1 en1l-

til' un1 j U1Z() anteCipado
Sobre o futuro presidenteAnlbos os politicos bra

sileiros 1110stram-se 111UltO

discretos Sobre a nature
za e o alC,aI1ce das diver

sé\S entrevistas que 11lan

t1vC.ran1 desde quarta
feira passada, qua11do La
cerda chegou a Lisboa

.

procedel1te dos Estados
Unidos Esta atItude, aO

que pareCe, t'-n1 dois ob
jetivos: criar no BraSil
Ulll all1biel1te de expe'�ta
tlva en1 relacão às can-

o

versaÇões' e, por outro la

do, respeitar o país que
o.s acolhe, evitando qual-,
qUer prejUizo às re.acõeS ,

luso-brasileiras.

preferindo esperar sUa

"

, , ,

atuacao no 'goverllo·

ASPIRAÇÃO

Declaram el11 suas con,

VerSas particulares, que
sua unica aspIraÇão é a

de qUe o Brasil volte à

legalidade, sen1 vlolencia
OU lutas dolorosas retor-

,

11L�ndo O qLlc1nto antes à
Vla do desellvolvll11cntu
eC0l10J111C'O, Sen1 o qual
não pode 11av:r ,alllpia
soberania, Para a cOnse

cução deste objetivo, an1-

bas afastalu absoluta111Cn-
,

te o slSteu1a das aventu-
ras politIcas, considel'al1-
do que as registradas nO

pa�s de'sde 1930 delllonS-
tl'al'a111 jSUa estll'illdade.
Segundo eles, o prob1elna
esser.);:;I,al no Brasil é a

crlação de 1..101 clillJa de
hberdacle e justica ,�oClaL.

"

Nenl dec1ação a 'Jixi�\nte)
li 'Ill U11Ja98fJ g,JlOptlllt �.,

,
'

- ,

r "

MORSAS S��ré Re�nvidica Duas'Pastas
,,: >O_0 " �,

.

SATISFAÇÃO

N�s llJelOS chegados
CIOS do,S pulítICos, evlden
Cla-se satlslaÇD.o pelo des

111el1tido que acaba de fa
ZeLO na Rio o deputado
Rel1ato Al'c11el", a quen1.
se 11avla atribuldo a cle-

claração de qUC'

I

•
..

,

. ,
.

SÃO Pl\UIJO, J8 (,0.1':), �.'
•

.Fõntes ligadas ao, Gov.crn�'
"I �It

dor 'eleito de São Paulo, .(lis-"
I

scram qU,e '0_ sr, A�u�u .So-
clré Tei,indL�oll 'para São

I'uuio duas pasü\s Ill} Go·
.

'

,

vêrno do Mareeha] CO�,Ül c

Silva. 'UnIa d,_elas pt'àJh;a·
n.1(,'nte já elitá acertada. 'rl·a·
ta-se do i\'linistério da E(tu-

.

-

l'H;,·O. que- sera IIt'IIP.Ht.1

pelo prorcssor Gama c Silo
va, A' segunda;: uma velha

'relvindícação dos paulistas,
seria a past� , �a. Flp:enda.

. ,

Caso as finanC11S da' Nu(:ã')- ,

. não fiqllCI11 corn" �'s" panlis·
': tas. o sr. J\hl'cà Sodl'é ten·
ta I'lÍ u:na sub·chcfia, �lo Ga·
binete Civil. o

.,

Perf Diz O,,'e Brasil é
U1U· G�Çl{\de Qvarlel

,

RI'O, 1& (OE) --' O' Mal·e- .� so país Clll

chal Pery Bevilacqna, 1\li-, tel. . .

nistro do Superior Trjbunal : Acentuou
,

'

i\'Iilitar, disse no R�Q", que, o

julgame�to 'I?éla Justiça 1\1i.·
litar de .civis acusados sim·

, �. �l

,pJe;;;n\eil� GOI,UI.) stfspeitos.
,

de prática. (Ie �
crlIlles, C�llo"

tra 'a s�gur�l}ça interna do '

país', tent convertjdo (J nos·
.,j

tUIl iplel1So' quar·

nlais . a(Hallte
,

que esta espécie de 'llilita·
" ,

rização dã Justiça Militar
não concorrerá para " apre.

,

eiaí' o cncerralllento da
.

atual' fase de tJ'ansiçã,o c o

ingre�so do país ua pIení·I

tude \lo regime dcmôcráti-
,

co.

, \
,

, . ,

.

"

,•

,

,

A sen�(1cr,ío IiO zoológiCO de Hamburgo, Alemanha; são estas éI�as morsas, ;_.

',ue lévcm àquela cidade curi�sos de tôda a Europa. Além de um� parente
que víyc "OS Estados Unidos, sõo as únicas da espécie a mQf<rrem. em um

, •
J

• ( jardim %001091CO
J

,

,

I, \ •

•

\ f
• r ."

, ..

•

Eormann
rSi,Fr��,

Pianista
, Passagens Aéreas

Graluitas
Alé Maiço

,

Queda Inferna
Mascarenhas

,
, '

D, ,Mora,is,
'

•

r
, .

o
,

Notícias Admitem
Novas, Cassações

.

e 'Punicões
.'

Sem Mão
Vol�a· a· Tocar

,
,

,

Nos Andes' ,

!,
.

., , ,

<, .

, ,

.. RIO, 18 OE) - ,COlD di-
versas fraturas' generaliza.,

,

dqs foi intcrnado, ontelD,
no lIospital Celliral do
Exercito na Guanabara ,I)

11larccll.11 l'Iascarenhas de,
i\lorais, ex-conlandantc da

,

fôrça E::q)e{licion�ll'ia Bra·
-

,

!iileil'a na eaulpanha dll I ta·
, ,

lia.

• 1· •

varias pessuas, lJlC,USlVe nl'

�cgl'antes da Frente Alnp1a,
es(it sendo ,1l1tlll('i,I do illSis·

11.'11(el11cnte no Hio c enl ])\.'.

lo j'Iorizl'ntc por elelllC1l10::i
cio govêrno.

BUENOS J\.IRES, 18 (OE)
\

' ,
"

SAN FRJ\i'ICISCO, Cali·
, ,

fornia, 17 (OE). _

A inl·

prensa' (festa cidade anlcri·
cana

.

deu, "outeID, gl'allde
df'staQue' fi ulna opéração

clircitos polítieos atingindo

,
..

O RIO E BELO }-lORlZQN·
'l'E, 18 (OE) - Unl listão,
punindO com ,eassações de

11landatos e suspensao ue

BRAS1LIA. 18 (01<,)
- Seg'lIndo a

nh'l "J\l'!�ossi"
Adolf I-Iitler,

revjsta porte
o tenente ele

Mirtin Bor·

prcsideilte da Republica,
nlarechai Castelo Branco,
aSSlllOU decreto, adiando

]lara 7 de Illarço a vigência
dá ]çi que proibia as enl'

prêsas aéreas de fornece·
reID passagens gratuitas, in

clusive a dC)1utados e sena·

dores.
,

O 111nrechal lVrascarenhas
,

de 1\lorais, que cOllta atual.
, ,

11lcllte 86 anos de idade, ve·
I

t.erano da segunda gucrrll
nl11udial, foi, )lítil11a de'
unl�t tIlleda CID sua residell"

.

eHl.

Ü 111ll "crhlll 'PIt��a !.l':III,

lna"n, (jut' desa,Jal'eceu
qu'.!ndo a cidade de Bel'JÍJl1

f.\i· ocupada pelas tropas so'

"iétieils Ilas primeiras ,
ho·

ras �l() após·guerra, há VÍJl�

te dois nnos, eneontra·se

nunl redilto nas altllras dos

Andes, nerto da fronteira. " A rara cirurgia
,com o Oh,ile." ,çQ.Q.stituj� eln, Úl1ir

..
' culos do paciente

� 4
,

' •

é \)1'0- artificiais.
alclllã, O pianista chal11a-SC Ray
N UrC\11- Ll'isll'.· (' é de lll.u:ioll<llidudc

rcalizada 110r Uln cirnrg�ão
de _r..;ova Yor}c que pernli
tiu a �Inl .pianista que ti·

Ilh�1 per(lido as duas lnãos,
tocar cnl concertos.

f). 111edida. foi solicitada

pelos próprios congressis·
,_ ta .se visa a eyi tar que êles
, ,

teJlhanl despcsas comI loco·

ll1H<;ão ,elltl'é Bt'a:silia e sua

cidade até a 'd:lta de insta·

técnica
\I �. '

os :m�lS-
a declos

,

Adialltanl as lueSlllas fon,

tes que as punições pode·
rão ocorrer a partir do pró·
XUIIO (1 ia 2-1, aPÓS a pro'

Iltul;,;a\,'iio lhl n!)"L1 C:!I't.1.

O tenente 11l.ízisia
.cuI·ado !Jela jústiça
}Janl jlllg'anlcnto de

t!O !lU"fj

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o PRÊCO DE UM BEIJO
•

I-Tá sempre gente dísposta a fazer
as 111'a1s diesarvoradas experiencias, 1)01'.
1..11l1 ou por outro motivo. Esta foi feita

,

por um italiano, na Inglaterra. Eram vá

rios r,apazes a díscutír Quanto Se paga
ria pelo roupa" de um beijo, Pensaram
ern experimentar e C0l110 um deles era

Italiano, iodos acharam qUe fosse o inch,
eado para a experiência,' Assim Paulo

Ferrari, quando viaj ava n1.1n1. trem ,a:o

Surrey para Londres, entabolou COny,l'
.

.

•

s"ção cOnl a enfern'1eira A.nne LUcY We

:1 ve e, a certa a lturn, pespegou-lhe 1..1111

lx-ijo na faCe, A moca Imediatamente

l.h:�nou 'o controlador do trem que to

meu conta elo rapaz, e ern Londres en-
,

tl'cgou-o à polícia.. Dias depois.v o rapaz

compareceu ao tribunal de Kingston,
anele, ern vâo, alegou sua boa fé.. sUa n8'

nhurna intc,nc;âo malévola. Apenas dera

expar.sâo ao ReLl entusiasmo latino ao

ver que a bela garota era muito, gentil.

o juiz não quis saber de n,ada. Acusou-
o de ter aterrorizado a moca ",O fato de
ser ela cxtraorcli11al'ial11cnte graciosa -
disse ê1e - c por se f (\1' mostrado gen.
til para cam. o senhor, rlão .autorizava a

sua açiío. O senhor terá tj.110 rar.�r. umn
multa el" JOO mil Pj'uzeiros.

Constderando-se que Pnulo Ferra

ri, além c1n ll1l111.11 (eve ainda que pagar
as cusLas, nOi;ot:-,1 (Ie (iO mí] 'cruz'iros é
fillei1 (':1Z, 'I" it conta <10 preç·o <10 1..11n beijo

,

rOllhado: 1 fiO.OOO cruzei!,os, o ct ue llü()

é liio POll('O assim , c diílcillnenle esta

rá it n11l11':1 <10 prazer' colhido pelo rapaz
corn :Jqllc!p. heijo. Dlga-se, apenas paru

completar a his:(,órí.j que os companhel
ros ele' Puulo Fe1T:,I'i (os quo c1isc1ftil'a'll
o assunto anteriormente) cOJ.TIO bons ill

glêses sâo sobretudo esporti vos e di vi,

diram a deSpesa, porque a lícão aprovei
tall él' todos, Fei'I'a1'i foi <tpeJIl'<18 o ,:1t:l'n�
te, (TBR,ASA),

OI
O>

•••

•••

,
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MAIS DE.CIS 50 8IL"Õ£S
I."E AtrMENTO NA RECEITA

,

"Mineralizando-se apenas 25 par
cento dos bovinos abatidos eln todo o

território nacional, a produção de car

rio enl nosso país poelerá Ser aumenta

da de aproximaclalnent2 50 J11il e 100 tO

'neladas, por ano, o que reprCSeJlta para

a receita unl aUnlento da ordenl de Cr$
50 bilhões e ]00 111iJhões" - foi o qUe
d,��larou a EX:ClILol'ia do Programa Na

i

cional clê IVlincJ'aliz<lç50 do Gado, após
pl'oceclcr o levanianlento nos 11) Estn

elos onde al.U3.

O DepT!'! anlen1:o ele ]=ll'omor::ão A�

_.,.---0- _.�" .,-,;�, _
,__

. '" ,.:;.. -' ,,,,- t •

, \ ,
,

,
; f °hctt,- aw?ÊÍiriiil,# rt1

gropecuárta diesii'nou ao PN1vT(; durn li
-

te o anO ele 1966, a qll,n1'Jt.l.a de ('1'$ f;(rO

milhões, para o dêSe11vol- Inlcll-I t) das
SUas atívídades. Par-i o êxefcÍc1o' di'
1967 há 1.lnla previ.s:',o IU'�� êt'$ 60:0' ((i1·

111.õ�s, elesti'll,ados a \''In jfl(,í'PiTlr-nto m:-'I

or das tarefaS cl:1C!ll('·it• T)r<J;�r:tITl:J. )!:S:i;IS

tare' fas vêm send () r,',: 11 [Z:1C];lS '[] n ;',1'0;1::;
cO',lsi c1el';:H} as in'l J)(lJ'! ;jfi,tPS tl () J ,Oll L()�(l ('
vi ta 1Ir!1'0PCCU81'iO. (' 01ld0 Sf> vcrlfínll"ll1

,�, .1

1'011ÔI11('1'10S 1'(,];<oI.::·ionndo.c; e0111 oS Pl'ol)lv-
n',ns df:'/ünrência n1.in:ral, 118<; paSln::,:pn.c;.,

twMí£i55F'35¥fimDGEWSP- Ê 7
jt •

fRT22hrc'Sjfiijiiij;,iUe'" 'ffiiíPne�
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PREVIDENCIA SOCIAL,
A. Carlos Britto .
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Op'çÃO POB TEIVIPO DE Sj);[{.VIÇO:
COIn l'elnçao 8.0 FunclG de Gal'ar.Lia po1,"
Ternpo de Serviço, lemos r�Cellt2Jnente
unl ira,balho da AsaDress qUe se resu-

, '

n1e ]lo Iseguinte: SE O 'EMPREGADO
,

'rITl\tf l\IIENO'S DE Ul\II i\NO' DE CA

SA e se a sUa clispel1sa fôI' por justa
,

causa, peja lEgislação anteriOr (Consoli
'dação das Lei s do 1'1'8balho), o elllpre

gado não terá direito alguln. Pela 110va

legislação, as eJ11pregados que opi.nl'enl
pela nova lei tanlpoUco terão qualquer
direito e as denósitos revertel11 enl fa
vor 'do Fundo ,d.e Garantia.

Se dispensado sen1 Causa justa (in
clUSive os caSas de térJ11ino de prazo,
cessação total ou parcial de ativi.d,ades
da eJnpresa), pela Irgislação an terior o

e:lnpregado não t=rá, da Ines111a forma
ncllhLln1 direito ..

'

pela atual, os optantes
tCI,flo direito 8.0S depósitos, inclusive cor

l'(>ção nloneátria juros e mais 10 por
•

)
.

cento 'elo total dêstes valores.
I)Íl'ei!.o ::1 férias, calculadas na 1)as2

, .

dc- 1 ,12 por cento de 20 diaS por nlês

tl·ah.n.lhado.
Sf> neelir diSpensa, pel::c legislaÇão

alllp1·iOr, não terá 'direito a]gllrn. Se op

taI- pela noY::t lei, tel'cí 0' trRhull1.ador (li
reita aoS d êpósisLos ,correção lnoneió�:Ll

,

,

e .I uros.

EMPREG1\D10 COM IVIAIS DE

UM ANO E MENOS DE 10 ANOS: Se

dispensado po causa justa, não goZa de

dil'eito algum pela legislação anterior,
pois não· ten1 estiJbii'd,ade garantida, Pc

a nova. egisaÇão, o optante, terá. dil'€ito
aos depósitos menos' correção nlol1etá-

.

,

ria e juros,
Se dispensado se111 justa causa (in

c\lsive os casoS de �lêssação total Oll par
, ,

cial das atividad.es dél. enlpl'êsa), 'IJela
legislaÇão anterior o el11pregado terá di

reito a indenização correspo�1déln�e ao

saláriO nl8.iS alto recebido dh e1nprêsa,
nlu1tiplicado pelo nÚI�'I1Ero de anos de

serviço, Os que optal'enl pela nova lei
lál'io 111aiS alto recebido da ell1pl'ôSa, ve

te1;âo indeniZação correspondente ao sa

zes o nÚln€ro- de anos ele serviço até a

opçãO, Pejo telnpo posterior à opçã·o,
terá djreito aos depósitos, inclusive 'Cor

l'c>ção monetária, :iuros e n1ais 10i por
. ,

cento do .total dêsses valores, Se rrao

optaI" terá apenas inden.izaçào co1'res

pondel1te ao salário ll1ais é1Jto recebido
da enlpl'êsa, Enl todos os Casos haverá
urna ressalvél na que d�z respeito Ciro." r·\

sos ele cálculo pela ,..,,:'·'i8 :'1e

con1issionist'as p t;:n·i{'('jr'l.

l' .

S',· "''''].0<,� (, . ,
,

SP. !JPcl1r fljS'"",,,,,,",1.)0 1"'1-:" 'irl''; rill" !.4·('S

seguI"! :10 é\ leg';sl[I(�áo ét!lt 1'101'. Hr.' (JI;I �In

tI'., (c'ró direito cIOS "eJlósi(os \eorr('çGo
. '

;l1uneiária e jll.rot>, () lDe::;rno .a�()nte(e

a

i
M9-,.....".Jid!t·�r£�.,...,...�_�__...tW.'i

,

.

Se o e'��regad� fôr dispensadb ,pOl'
ITIotlVo de for�a malar ou culpa, reclpro

.

�a, .pel� legiS�11Çãô anterior, .11averá in

denlzaçao pela, nletade. O enlpregado op

tando pela nota legislação, receberá ide{
ni zação pelotenlPo an lel·io!' ,a opÇão'e pc
lo tel11po po� erial' a opção Lerá direito

,

-

aOs depósrld,s,' 'correção ll1onetária, jLl_
f '. .

rqs e 5 por Icento do tbJul dêss.es val0-
.' (I. I

.

-

Acontecimen tos

SErá àS 18 horas do próximo dia 21,
,

na Capela elo Divino ESpírito Santo,
a cerimônia do casamento de Lcreta O

linger e o medico Odilson Berino - A

pós a recepçãlo aos padrinhos que será

no Clube Doze ,de Agosto Loreta e 0-
- .

,
.

para Sao Paulo onde vão1 . 1 .

. "

n I ·son vrajarn

resi cl ii',

-xxxx-

O luxuoso iate do Sr. Ivo Bianchini

no úttímo s;.'íbado levou em grupo de

amigos ao Balneário Camborlú, \

A. rrot ícia que publiquei sobre a pro

v"vel resta uma noite no Haval, na pis
r:in,t d" Santi\Cat::ll·ina Country Club. a

in:1a não está confirmada.

-xxx.x-

S(,l'�l I1leSIl't(1 cli� 3 no clube Doze d"
,

f\-:>'()"ofIJ a rua .Jono Pinto'. o "Baile Mu-
,

-
- , I

n i l;i 1 ,�I 15, promoção do Cronista Lazaro
,

lsa r+olomeu.

x x x x-

,

o jantar do prog'l'an1<t dos festejos
do anivc'l's�\rio de Ouro do Lions Clu

he' . Inlpfnacional, �conteceu sábado no

Querêncía Palace com ulna noite enl

blacktie . ,O Governador do Lions Clu
be de Santa Catarina e ,,1. sra George
Wildi (Se1nla), receberaln convi:.l::tdos
COlTl 111Uitél cla'Ose e diStinção .

-xxxx-

Muito cOllleJ1.tado o yestido enl bra
('r,do italiano qUe a bonita sra Almira
Goelclner uSou na recepção elo casa1nen

10 :le seu filho, dia 10, na cidade de I�a
,

guna.

residenciél.

• •

......,OClaIS
ZtJRY MACH'AO�

\

gos na último domíngo o elegante casal

Cesar R,aJ110S (Lucy),

- x x x x

Falando ern Cabeçudas, está pas
sando verão na maravilhosa praía, i\na

Lucia Wildi, lUl1 dos Brotos mais elegan
tes do ano.

- x x x x

O jovem, cantor de nossa cidade

RuY Neves Goncalves foi ,üvacionado
� ,

•

na sua apresentação no show da JOve1n

Guarda, sábado no Charles l\IIoritz.
•

-xxxx-

,

Palestravam serianlente no Ameri-
can Ear do Querência Palace os srs: A1
freda Fóes, Amílcar Cruz Lima é

Merim.
,

r

, ,S

,

-xxxx-

r
Informou-nos

.

a ccmissão organiza
dOra dos festejos do Carnaval 67, qu� a

111anhã estará reU11ida no Querência Pa

lace, para tratar 'de fl_Ssuntos relaciona
dos ao acontecinlel1to. Est81�á presente
a reunião o Presidenfe c1;:l. C0l11i ssã'O Sll,

•

Ac'!! Cabral Teive.
,

--x x x x

Tereza BUeno Wolf croqista Social
de "A Tribuna" de Santos, visitou o San

\

tacatarina COUl1.try Cl u b.
.'

-x'xxxl'-

Tan1bélTI foi visto pàlestrando no

"Anlerican Ear" do Q, P.1J111111 grupo de

;:)n1IgOs o Desen1bargadoJ' Medeiros Fi-
.

lho.

res.
,

O EIVIPR�GADO COM MAIS DE 10

ANOS, DE ÇASA Se dispel1sa.do .por jus
,

ta causa (falta grav'e, apUl'ac]a COIn in-

quérito judicial), pela legislação allte:ri

or, não terá dil'l'ito agtllll, Se optar pe-
\ la nova lei I ('rã. direito aos d.epósitos

, '

l11enos �1'reç50 nlonef:úria e luToS.
S<, diSPt'nsaclo por cessaç?ío' parcial

au loLal das rtli;vi!diade.s da' e'rnptêsâ'
pela 1('gIs1;lC)ão anterior terá direito ::\.,

dôbro. Oplane10 pea riova lei, terá indC'
n izn (_' 5:0 ('1.,) iióbro peG tempo .anterior :1

op·c;ã'O. 1'\.1,') posLeriorl ?t ,opção, terá dep6
sitos,. ('(iJ'I'[:c::íO m.oJletária, jutoS e mais

10 pOL' ('('1110 ( Id,�z pol' �Tlto) dêsses va

lares.
Se dísrcnp,ac\o SPIn causa justa, pc

la jegis1!lt;ão :1nf;el'iol' terá direito a rein

t:graçiío. Opt.nclo pela nova lei, ter{1 ÍII

denização, eln (lôbro pelo período, anteri
01' à opção e, IJp10 p'el'fo,cVo posterior, te
rá direito aos depósitos, iJlclusive Corre

cão J110rietária jUrOs e n1ais 10 por ceno
'.
, . ,,�,.

to do total clêsses valores. .
.

,

Se for diSpenSado- por Inotivo de

força nlaior ou culpa reciproca, pela Ie

gislaÇãO noVa, álél11. Ide da' indenizaÇãO

sil111}les ( núlnel'o de ãi1.6S de ãnós vê
zes o m,aior .salário, saJvo c�culo J)8lo
nlédia de salárIos), cOmo aconteCe na

legislaçã:o antErior pelo te1llpO poste;rl=
or à opção o ernprC'gadó terá direito aos

elepósi (os, col'l'C'ção Inonetáí"ia, jurOS ('

111ais 5 por cento d'o tofal dpssf's dep6-
sitos.

•

x X' x x-
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--Pensánlento �0 di a: Sem s2nj.il�len
to '" vidR não teria saboL,

. ,
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CLUBE DOZE DE ,AGOSTO

1. PROGltAMi\: -

Ilia ,j (Sáhatl o) - (}J'undf' Baile fie AbCI't (tra

iJilt :; {lhl!YÚr1í;O) - 2.0 {'rand" l�'1i1e

llía H (;�,a Frira) - nail .., (nf'an(íl

I,' L' (" 'I") '.J (I ("J" rlfl!' {"ll'l,',1;,1· {j: , ....a ' ('ll'lt \�� ••. I( a, tli.

lHa 7 (:l.a l,'I'j"[l) . ..,- (;I'an(lI: l:ano: de EO(:(,l'ralnrnto
Z. II()RARIO: -

Ilail(�s pata afÍultos
I1ailr InfantH - .1:1S

i
.

I' 'l'r, I'" ,·'S·· ,'," ..' 1l0l'HS.1o�'.O, •

]" ,,� ')fJ "I "(<F, .

"J j_t,,,· ,'.. '.
. (J '-t:-S

,
,

. . . . . . . . . . . . . . (:1'$ ,1:'\,000
(:1'$ 20.0fJi)
Cr�� 10.00·)

,
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Mon1iento Literário
,

Di Soares

POl<:SIAS RE1JNIDAS DE

OSWALDO DE ANDRADE

Denlo1ir, arrazar tu:lo o que chei
rava ::) passado na arte, Eis o que define

.

ell'! iêrllloS Si!11P1eS a obra poética de
O,s\valcl de Andraele. IVI"ls, COlno a arte

é llt'll. fêlto social, a poética:-te OsWald
clt' Andl',1d(, quer l'Ol1iper 'COlll a

antiga, incorpor::Jndo o I11ul1do

1'01'1113
o

J1Ci\!O.

.'

�
- , ..

'

I\il'sas: 'I

1 nni ü' . . . . . . . ! . . . . . . . . . . . .

;.'
. . . • . • . . . . . .

f'Or- iss(}. sua eXI'>l·pc.''-'fio n30
..

,

e apenas

,

'I

ZA e é narrado ao leitor,' COll1 grande
fôrça literária, 1501' I-Ielena MacinnEs,
cuios ronla;�Ces ,\reln alcan.çando extra-

.'

oreljnário sUcesso na EurOpa e nos .Esta
.

.

elos Unidos. A eclicã,O' brasil.,eira dêsse
" ,

"best-seller" é da DistribUidora Record,
que confiou a traduÇão a Affonso Blae
cheYl·e.

'-,
..

QUED,.<\. DUlVr ANJO
,

}<'riza;;: 'J noites
r;onviies:

.. , ,
�

.

"n J' " ., f 1lunét . ova· n!'r'Y]:) c)" \1.111a 'or111,1 q!ln

qil'.,r.", ll'''S " ['rl"n�él do Brasil od'as cha
.

) ,

l:l:j)["S cl,. fiJ))'jeas, do op.rário. do 1l1Un-'-
di) de 8"")� '1j';lneira �tuerr? 11lun::!ial. In

�

('O!li'''!'I' is'' (, ('O�rl 11111a V)SBO iJ)lP,nr1acla
el" (I (rUp reflete a poesia de· O, de An
II r·) '10(� . .

1\[urn nlon1f'nto en1 que se discut? a

Illo!l101'. [orilla d,� expressão pal',a atin

gir um púhlico 1l1éliol', no teatro, no ci

ele _Q;ra'nde opor
ele POESIAS

CaD1i]o Castelo Bra11Co, ron1ântico de

"j\11101' de�Perdição", l) j'e"llista de "Eu'

s2b;0 IVlacário", o pOlenll::;t'a de Boêlnia

cl" ESpírito", é ainda leitura de grnllde
!rúhlico. SU3S novelas iaZeJ11 parte da

111("]101' fcc�o ela Jíng\!él portUguesa em

todoS os tenlpos· Unl c1êles, A QUEDA
,

Dl.JlVf ANJO, é agori1 lancado enl volu-
.,

n1C de bôlso das EdiçõeS de Ollro, Nes-

Sé' ]\'1'0, Tlinta Call1ilo un1 silboroso qua

r],-() �le COsi:unles do qual é figura prin-
,

cipal o d p\1tac1o Calisto, o Anjo (jue fi
\

cnu Sil)11)lpEn1ente h0I11en1". Introdução
p J'n"8S (in 'in.e:uagp'l1 pelo p1'ofe::>sor Pe

dr" j\. r�jn�·(\.
"

.. ,

"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CrS 50.001l
Cl'�� 21J.(:On

Cr:\> 40,0011
(: ...$ �(i.fJHO
ro � <)� (\.01'"r'�� .... ;.,� H' _,

RFlTJ";'f) 'C: '" '" C;01'j''1y',ente, enrique
c:"',, cS:a discussão, n',i.< ;4 n1'pOl:l1n<11.:50

cl.) poeta foi juStrul1ente ('llCO"f'1';:>l' "yn;·.

forma ,de exprimir en1. sua dllt0n1icidu

ele sociOlógica o hQn1enl bra:;iJeiro .

Ao solicitar a Flávio id'e Carvalho·

qUe desenhasse a Capa para o livro, 'pres
ta a Difusão, Européia do Livro Ullla jus
ta, homenagem à 1nemóriA. do (11",1 rlf

JOÃO: MIRAIWAFt. I

Si�11ples troca de' so'bl'etudo, fato
111,ais all 111enOS' rôtineiro II.a· vi�a d�e

qUell' faz viagens frequentes, cploca Unl

jornalista 110rte-anlet\Cano na pista de

intricado c'aso de espionage1Yl Ínternac10
na1. Oi COn1e\;0 da história .ocorreu em

Nova torque,; a slla: cOT1tÍnuaGao el11 Pa

'fiS; o fInA.} ACO.NTECEU ElVi VENE=

, ,

.f

('",-10S C01110 "l) li:�rr'l"l'V('lho de OU
T()" ( "'(""'C' Preto", poesia� canTO O Cor

1\ • ; I I
� .,

,_ " .', 1"'''.)... ._J e e ensaios criticos

Casal
Casal unHl

Individual
.. ,

,

C· A �7'" < 1'<.' s·,,-o" a(Imo lê ,0,0 ';'1 C) (;"lllpn'l"a , S o

alguITIas das pági na� rir' J"rlO'lJ' Allall

Poe encontraç{as no' li v"(] : '()"<.;T/\ £

PIiOSi\, que acaba de Sl'r pllb)iea':lo,
en1. tradução Ide Oscar IVIellde e. lVli1t011

,

A111ado, pelas Edições de Ouro, na sua

coJecão CJássÍc9 de Bolso:"O voltIlcl1e e
.,

enriquecido Conl 1.1111a beil1 JCuidad'a 110tí
,

'cia bibliografica de' a1.1tol'ia de HerveY
Allen. e 'coin o con11ecido estudo de Báu
,c] e18 ire .sô bl'e u genial eijcritor l1.ol'te-a-

lnerÍcano,
,

Endereço p�i'a infornlações :

:R.lla OSv;:.ldo � "''''1, 'ti .. - ):,; ';i:Teí'i·'I! ",f[: II�......;t

. 1

,
,

. ,

, . . . . . ..
.

111(lividual lllnu !'eSta

I(C'tulla.t'l t"-o .................•........ : .. ,.

,
........ , .

. . . . . , . , . . . . . . . . . . . . . C,'') 1:'.000
(.f'l '�:;.Iln!)
( ,ii J:í.OUil

TntcrcânfLio . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .

.. " ..

fi. jíüSFlP ,l:11I1fsa niío 11.11:1 direito .:t ('rdr'ellÍ", ,.,.",j(, "h,·i·

p;"tói'ia :l ;lpresrnlõ1\·5ril tÍ:]. (�,\ l1'rFIITA �;f)(� lA L l' "li taiiirr

elo ljês
_ (f[�vt'J'eil'(_I ou tIlH1<l:lC.I�,!i,� _lra;7, (lü ('ülj\fjte ;',COll"pa·

nhatt" {tI' £1OélIfil,C ill cJ tJ(' 9d.-· rti IlLl,tI ....
'I. RI<;SL':RVAS Dl': l\III,;SA��� -

1. ?LS sfnIll1s s;"',lo 11isti';:i:Hiiil;1<; ll.s 'l,OO !itl. do iti.l 1(; (Ir ,ia.
Ilf'II'(J (' 11 \'pnitl <In.'' ;n'·.�iig Sr-i';1 inleiadl1 ás 7,:::0 lis. do Ines·

Illf, II ia. "'

.�. n piig-:.11Ilculo r.;prú, P!'(,t,l:Hl0 no atll iÍ.!. '.,pri"j,;!tn c' o asso

c' L, li (j 'dpvrr:.'L ii rllPSf' í tI.:II' :., (:iti'fr- ir;], Soc iH L

:'L OF> C011vlteS S['I'50 i'Oj"IICeido" flu'diül\.I(' o (·IIlHI.ll'i.JlI.ento
lia" rxilrêul"ias. ('!iitaiutij'ias (' Ilfl{jer;ío Sf'f snliejt;�d.os allar
til' do dià ;�� d�' Janril'ü,

-

'.l. nos dias ue hailes, lI!> cülJvJit·� 6ÓiiIeute serio fornecido:;;

pela: Secretaria no borário de 1'£ ?tfl 18 horas.
5. os convites SÓincnte serão �orneí;jdos se forem'soHcitados
por sócios qUites com�a tesottfaria" . '�':". "

.

6. SÓlnente a Secretaria do Ctllbe poderá fornecer convite
7. a aquisição de convIte não dará direito a rur&'l.

8. a reserva de mesa para uma noite S6IY'i.cnte poderá ser

.

('fctuada, apt)s tel'Pln 1':ido 1l:roced1.d.us as venl.lns para f.ôdas
as noites.
9. OS MEJVIBROS DO (:ONSELltO lJELrIll�;Rl\'1;IVh l� CON.
,SELlIO FISCAL TERÃO PRÉFERENCIA NA Af!fn:SJ(:/\O
DE MESAS E D:EVERifO FAZE-LO NOS [)I.lS 1.3 e If¥ DE
.JANEIRO, NrA SECREtARi& DO dtlJBÉ�

----eX X X X

\

APOSENTADO'RIA POR INVALIDEZ
� ,O tra1}alhadol' que tiver l't!Cé-bido do
Instituto a que estiver filiado, l)enefíc.io
por inc.apacidade, Gllr:1nt.e. ('nco anOs ou

111aiS antes'da vigêncin rta l:'e1 Orgânica
da Pr,evidencia SOt,ial (5 de setelTIbl'o
ele 19GO), tp111 dit't,ito líquido e certo à
apOSel1t:ldoria pOI' i l] \ a1i.tlez en1 'C,al'áter
definitiv'O. F\1L o que: �ecidiu o lrJn�stro
N'lsehl1ellto e Silva ('}'(1' portaria qlle a-

,

C"'Ol de baixaI' coIn a flJlalidad" preci-
,

""Ia ele pori el"lno a stllação confusa e.

em muitos C11SOS, conti'a'Clitória,
.

criada

p('la divErsidade de infett>r�tação dos
textoS legais,

.

I'"
,

lCÍ.u. tav". .

Ass. Reinaldo Wendhause� = Diretor' Secretário'
--- _._ .- _. . �
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eere; a (as
1

gumas industrias recebem apenas meta

de do salário destinado aO homem. E"
claro qUe elas não gostam disso e tornam

Suas providencias. Anna Martucci, por
•

exemplo, resolveu pleitear �l11pre�o 11U

rna' industria ele confecções vestida de

110ITlErrl. Conseguiu-o e, assim, durante

quatro anos, recebeu salário normal de
homem. A coisa estourou recentemente

quando Anna (que há alguns 111eSes se

casara em segredo) deu à luz um 111e11i

no.

,
. QUe o tílulo desta not a 11 ao leve

ninguém a \conclusões precipltadas,
- 1-10-

je está perfeitamente assegurado à mu

iher o direito ele usar calças compridas,
Em \rErclade, há ainda restriçõs a êsse

Costlll11e e não é em todos QS lugares e

em qualquer momento que a mulher po

de usar calças, por que, não se sabe.

Nem 111eS1no Uln moralista (sincero) po

dE'rá - dizer norcue é ímoral a 1nulller
.

'

--

,

usar calças. T1�ata-se, apenas, de amor

próprio ferielo. Os homens sempre ti

veram as calças como
-

distintivo de sua

soberania doméstica e fUIí.�ciol1al. Atual
mente é quase só o qUe the rest.a. bern

vist.as as coisas e êle não quer ceder:

Mas o assunto é outro. Em alguns luga
re da Itália os. direitos entre homens e

rnulhr.res 'é ainda un1\ rnlto, As mulheres

..

O feliz acontecimento alarmou a dií'ecão
-,

da firma que resolveu através de urn

médico e uma médica, fazer um eX'1T"ne
"'111 todos as seus empregados, E verifi_
cOuese., assim, que Anna não fôra a úni

5a espertinha:. elos cento e vinte empre

gados c nada' Inenos de 18 eral11 mull"e-
.

,', - .

res: (IBRASA).
.

.

f.
_ �.' ,

.

podem, exercer cuase todas, as funções

desemp�nhadas pelo homelu, luas em aI·.
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Rio, 12 (Asapr2ss) TrezentoS e qua

rel1ta bilhões de' cruzeiros fOran1 aplica,

. --.

dos pela ELETROBRAS nas obras prio
ritár�as do setor energético, pr01uoven

elo a instalação, ou exnasão de 31 usinas

tertnoelétricas e hidrelétricas o qUe per
-

--

mitiu elevar para 7' I).li1hões, 690 luil e

400 KW a potência insta1ô:rla no país.
,

E�u dezembro, registrou-se o refCor
. ,

de aplicações da emprêsa el1'Í suaS sub-

Boa ESpercniça Estreito e Peixoto, e o
., . ,

aprOvejt�lueu,to 'de ·Urubupungá.
Salienie�s2" tai11bél11, a continuação

da obra de' Ca_cheira' Dourada. iá eln a-
.

-

.
. �

, ,.

sidiárias, COlU a entrega de recUrsos de

Cr$ 59 bilhões e 603 mil11ões, sf:n·do re-
. .

,
'

.'
.

peração, localizada no ' RiD Parnaiba,
planejada para, construção em três et;3.

pas' e 'yOln. conclusão prevista para _os

próximos elqis anos, quando £01'11 �'8rá
, . L.· '

430 mil Kw.
,

.

.

,TrabalhoS dp. Companhia ele Eletri
c;_dade' Ida Bahia" e da COlnpanhia CEn
tral BraSileira -dé Fôrça Eletrica, a m-

o .... "

pJiação·· dos' Sistemas a de ,distribuiÇão ele
IVliI].as Ger�is' e d"ü' Ri� Gr,ande do Sul,

-
.

e a coIJ.strução das usinas' de ..Funil e
, ,.

. .. .;,}" -

.
' . -' . .

....

Sta, CruZ', a qua:is . atenderão Rio São

serv,ados· 14 luilhões à Terl110e1etrica ,de
.'

Ale!;!;rete, que"llo início ,do ano corrente

fornecerá mais 66 mil Kw. a 14 municí

pios gaúchos, atr,avés de. mil quilôme
tros de linhas de transn1issão.

.

pa'ulo e ,GUa:11a.barâ, tat11bén1 tivel�an1 an

elan'lf'l1to eill 1966. '

� '�"

A ELETROBRAS Salient·",_. tall11)PYl1
. -

os triclba1b'os dee ihstalaÇão �le !i:nhas de.
transniissão; V�S�11d6.à 'inté1jligação: (los

sistelnas .reg1Ql1ais.' e .expansã'o·, da are-
.., ,_,,' " '

• I

a de ate11dímenta:.
. .

..

I,
'

,

Entre as �pri�cipais obras en1 anela-

Inento,. destacan1-se a an1pli:ição 'oe P·"11

lo Afonso, a construção das USinas da
"I . " � "

',-

"

.

'
"
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R0gião Norte, a nlois vasta das S .f-eglGeS! �o \BrClsít�_ e�feíide·se por
.

3.573.718 quilômetros quadrados. óratt SlJ�I«::I®iíli@. [fJ@l!f1Jl tabell' 10 dos maiores
.

países do Europa: Alemanha. françaJ tt6ihib If@RQIiil8� 'f.dle,�.fs't1.\t6quiQ • .fugos-
lávia, Suécia, Espanha, Finlândia e @ �ililê) ��'

--

t.._

,ISTO TAMBÉM � VEROAD'E

.,>-
,

Na imensa vastidão do Brasil. {dEll
que a Região Norte é I.Im exem ..

pio flagrante) aonde quer que você;

vá, você encontra senlpre o seU'

ciqarro COi'4TINENTAL.-

i
r-

'.
,-,

preferênciCl nacional;
,

CRUZ
uma

,

I

.,

.,
•

VENDE-SE
•

Uma casa de madeira com 11 peças, água c insta

lação sanitária completo, com terreno medindo 44rn
45m. Situada à rua Dr. Ovande Ferreira do Amaral, TI.1l

144 - na cidade de Rio Negro, Paraná
Informacões com Divino nesta Rcdocõo ou no 10-

" "

cal .. 22.1.67.

I
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A Direção do Colégio Catarínense comunica aos Pais

de seus alunos que as rematrieulas c as matrículas novas,
inclusive as dos alunos aprovados em exame de admissão
.' .

«everão ser feitas até o dia 20 de janeiro, não. se podendo
responsabilizar a mesma direção por falta de vagn, duran

ir o mês de jevereiro.

Comuníca, outrossim, que haverá UIY, exame de Ad,

missão de segunda chamada 110S dias 20, 21, 22 de í'everei

ro;,devendo as inscrições serem feitas a partir do dia 10

As férias da Secretária são do dia 21' de. janeiro a 31
.

de nIesmo.
,

PF. EUGÊNIO ROHR S.T. - -Diretor

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

\;

NORBERTO tZERNAY, ,
'

,

,

CIRURGIÃO DEN"':':STÃ
, .

. IIVrr'Lr\NTE E TR,ANSPLANTE DE. DENTES
: \,�

-

Dentistéria Operatória pelo sistema dé alta 1'0tacão

(Tratamento Indolor),
· PROTESE FIXA E lVIOVEL .

EXCI...USIVA1VIENTÉ COM rU;ORA lVIARCAD..A..
•

Edifício Ju!ieta,' conj'unto çle saJas 203
..Rua .Jerôn'lno Coelb:o, 325

,

D· 'o has 15 as lu oraS.
,

R.esidênci.a: Av. I-iErcíljo 1,11Z, 1�8, apt. J

-------_.. ----------_. --"---� -- _ __.. --

'-

etUBE DOZE DE AGOSTO

PRUGHAMA DO'MÊS DE J,ANEIRO
. .

-

. \

Dia 22 - 2. Grito de Cal'nava1 '':- Jníeio às 21 hs.

NO'l'P).: Não será. pêrni.iti�lO ern l�ipót�se algUl11a,
.a entrada na sede do' ClubE. s�nl, a 'apresentaG;O-;r) da

CARTEIRi\ SOCIAL.

----_._---- ---', �---------_._-_.��-

'-�'----- --'- ----_. -----_._----_- �--..:=-- --
_-- -_-

BOSPITAL' DE CARID .TiDE
,

Portaria

De Conl1ssão do 1)esejl1baY'g�1(],l»��Provocl()r. 'eal e_ 'El"rcí
.

-

.",\ ",s, �)'1r,.... -

oi"'�
,

f 'C�.
r , : • J'..... 1\' "I' _. ,

cio, e para. Ciencla dós
_

111tereSsa:1C1s e sUa fiel obser-

vânc: a ra4en1.oS transcr�ver abaixo o HORARIO de
,

VISITAS e os AVISOS aos Visi'antes:

HORARIO DF� VISITAS

Enferl11arias: DonlingG'lS E

horas_
qllintas,-feiras das 14 às l5

Quartos de II Classe e salas ResE;rv;:Jdas: Diàrianlente

das 14 às 16 hs,
•

•

Ql)artos de la. ClaSse e l\partan1entos: D'àrian)ente
·

rias 10 às 12 hs. e das 14 às 20 hs. .

N. B, A c'lda ãoente

três pessoas sónlente.

é permitida a visit::) de duas OU
r

..

1_ Os doentec.' pods}11 receber unic"men1e fra 203

2.' As visitas devel11 ser rápielas, par.a Não cansar' OS

doenteS.
3. Não é pernlit'do -£un1ar nos qUartos.
ii Pede-se evitar conversas (n1 vaz alta

\
I.

e agrlJpamen
•

t.os noS cOl'redores.
Consistório da Irnlandade do Senh.or 'Jesus dos

Passo", aos 3 diaS do ulês de janeiro de 1967,

SECRr';T.A..RIO. EM EXERCICIO - 5_1.66.

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

IMÓVEIS VENDE�SE
DUas caSas de Dlaterial à rna Conselheiro Mafra

Di'S. 169' : 111 COln -area de 1·17 11}2 (7 111etros ele ['ren
te por 2i de fundoS). -

Ul11 terreno COJJ_l 17,60 ele frente à rua Gal Gas

pRr Dutra con1 97 n1et1"OS de fundos, contendo UnJa

c, sa de !11adeira.
Unla Casa ern c.onstrução no LoteRl1lento Sto�

cleek _ arpá de corstrllção 331 n12.

T._Ima casa de alvenaria situada no Estreito a rua

B8lneúrio (:.';111 te1:1"0110 111cc1indo 20 nletros de frente
COT)' flhlà�,s rle Un1 lado 111ecFnclo 40 me,tros e nutro

3G,;;() .. Prec,:r) a C(1111)jnar,
J)iv'�rs('s ]C1tCS' no Loteanlento "RECREIO SAN

'1'os 1)TJl\'[()),í-r".
tTn' terrell () no Estreito à rua São José 9 esquL.

·
na COlll a rua Tijl1cé)S" com 20 Inetro-s' de frente por
5(,) de fundos - proxinl'O ao Ginásio _Aderbal R.anl0s
da SilVa.

'Uma Casa .:Ie alvel1ôrla " rlla }�dllardo Dias, 359
- area construind'o 150 ll1elTns qU:1:-1rados .

Il1fonnaçõés In10biliária Ressaca:c1a
te Si1ve'Lra 29 1. andar - sala 5 - ou

7125.

rUa l'ene
fone'

•
pelo

. (
". ,.'

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

,

,

(SoCi[dae�e Oratória Estreitense).
O QUE I:rA PARA VEIl NOS
CINEMAS: DOIS FILMES

1. VENENO

2. O N,OIVO DA GIRAFA

1 - VENENO.

Lastimável a reapresentação desta

antiga '''tragédia'' nacional, relançada se

mana passada e que continuã em' car-
I
taz. Al)Selrno Duarte, }'t:11ato, e Leonora

Arriar, Inútil atriz, e ainda Paulo All

tran, 11Unl médico daqueles t·.atrais, vi
vern "urn drama passional e criminal na
mais incrível encenação. Ele CC' marí

do)' 111atara sua mulher ciumenta e en

contrara a outra imagem daquela. De-
. .

sequilibrado mental êlz colOca veneno

no remédlo e �' Dedusam, leitores, o
I

que acontece. Eseta trl:lanice tôda, mu

sicada par flenl'iqUe Sinlonetij e fotogra
fada por Edgar Brqzil, ten1 dir, ção do
!desconhecido (i1aque1a época e aj11da

hpje) .Giani FoTIs, qUe ensaia alguns
bons 1nOl11entoS mas não sai do a-b-c.

. ,

"

"

2.-- O NOIVO 'DA ,GIRAFA

-

pi e[ne há qllaSe elez ailos, fU11cionário
,

do .Jarclim Zoológico elo.Rio de J'c1úeiro

e desprezado Beles cOnlpallheirQs ele

serv;<;:o e ridiCularizado pelos colegas da

pens3.o· ol1,çle 1110rava, deo1ca tôela. sua a

tengão .a U111a girafa, sUa confiente pre
dileta.

Quando um eXi'.111e de laboratório

confunde seu resultado· corn o . de um

a
macaco doente, com apenas ruais quinze
dias de vida to::10S seus "ininlifL'OS" vol-

, ,
a

tarn a obs:quiar o pobre elo_. Policarpo, - ,.
. ,'" 'I, '. t.:' , •

Boamorte (rnuito "sugestivos" 'OS "rioines'

das pessoas das .chan ..hada naCionai)
com oS maiores cuidados e êJe Iica sem

compreender OS motivos de tanta popu

laridade repentina. Se Iôsse hoj' ern dia

q ue alguém se apaixonasse Dor urna gi
rafa seria bern compreensível, porque a

escassez ele p scoÇo (Sen1 quaisquer re
Ierêncía s . .. ) 110 país é grande; 111as na

quele tempo não teria graca nenhll111a.
. '-

E é a {alta c1 c h'Ul'110r qUe domina esta fi

tinha de \lctbr Lima, incansável "cria

dor"' do CinClTla brr.síleirc: "E (I Chu�\"

(eu. acho qUe nâo}, ESpírito de I Porco"

(CI d,s,]e). "O, Feijão é NoSsO" (por en

) "O T ' A C,
'.

"(qU311to-·., s. les . angaceiros ..

Castello, Bulhões e Campos) e outras

ruesquínharias. Oswaldo IVlassaini, o pro
,

dlltor que l1lais tarde .gHnllaria a PalIDa

ele Ouro £111 Cannes COlU "O Pagador de

PrOI11essas", de AUseln10 Duarte, e can
·

tribuirj a (C01110 está acontecendo) (COIn
,

..

111elhores perspectativas para a indús
·

tria cinematográfica do Brasil, finái1ci-
, .

ou

va

" .
"'

H'l' B N t 1:a COISa. . e. 10 arraso e' to o ,ser

COnl seu 5 rJnh � clnlel1 tos .foto£ráfi-
. ."

c s ,O j']1S{)lj to rOl11al1Ce Boa\j,nol't-é'gil,,
fa. Bons intérpretes (Celen�h Costa,
Fo},pl'10 DUval, I)a1l11ei1'im Silva., 'o "pot
tl.1guês" l\ifanoel Vieira) 111ovi.t11entarn-·

sr' cnn'8D "lados por 'ilictor Lin,"] (não,
não, não é o titia desen1bargador. não)
Em sete dias cinco prod UÇõr�S brasileiras
nenhlllna delas dignél. elo 111e1hor éinema

nacional.
OR.IVALDO DOS SANTOS

� --_._--.,��- .-- ---- ---- �-
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Vende-se.
. -

Venrle·sç· unla Geladeira

doméstica, eln estado de

nova. "êr e tratar à A·v.
Hercílio yUZ, Ill .

VENDE-SE

'Tendp·se uma C'lsa de 111adeira cOIn todo conforto.
Rua Tupinanlbá N,o 2R4.
'fr:1tar na UleSJ1l:1 - ES'l'REJTO.

___o, - -
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ItUA BH,}(;ADEIH.O SILVA Pl\.ES - 1.3
C:I�N'1'l�f) -- Anartaulento cnnl sala - 4_'

.,

quartos ....,. e dCll1ais dependências ..,.. Pra-
zo de nagalncnto até 18 111eSeS - Cr$
22.000.('00.

,

I
-

RUA f\NITf\ GARIBAL.OI � :�3 - C.EN·

TRO - Casa c!2 pavinlentos - localiZação
previ1egii.J.da _;-. DESOCIlI'AÇAO. IMEDIA

']'.'\ -' lcinancia.da Pl1I até 20 meses - E�l'.

trada 25,000.000.'

RIJA. IH<':Sf£J\1BARGADOR U�BANO SA

LES ....: 2fl '--. Casa de aIve,naria cqln sala.
- 3 quartos e delnais dependências
quarto e '\V(}· de clnpregada separ�dos -_ .

Cr8 22.000.0j)0. a combinar.

RIJA AT,VES DE BRITO N.o 20 - ZONA
RF:SIhENCIAL POll EXCELENCIA - Ca·
sa POU1' :;lnroxilnadulnente 290

j,1) ell" IO,'.il5 x 43 �nt;; - Cr$
cOlnbiu:1l". •

, "

•

'£112 - terre-
I

•

57.600.000 :>

• •

·
nUA \\"ALI1ENJ:\lt OTJl{IQlJI<:S
Ci\P{)Y':IHAS -' Casa l1c Inadeira COi11 freno

te !lI' pl'(11':1 -- eflzinha e hanheiro de al\'I"

n:,ria - cen1 ? qU"1r\os - terreno de lO s

HO nIts - )11Urado ·f)1::S0Ci]PADil

CrS 7,OOO,DOO.

f,!\1\[TO AN'I'()NI() DA LISBÔf\ C.;-I'\C!�

R A - Terreno e01TI frente de :;;7 Int� f'

fllnflos :Jon rnts - Terreno pról)l'io para

planta(:ão -. Corn 2 casas de alvel1aria -

A casa Inaior COI11 living 3 quartos e dc

m'Ctis úependências abrigo para Cal'I'O e

c,�<;a lnenor IH"'a easeiro- Bonlba elétrica
d'ág'ITl - -"alaI' à vista Cr$ 10.000.000 ou

. .

enl condiçõf',) a {'.0111binar _-- Bern eln fren ..

te ao Gi'upo Escolar.

.
"

R.llA TENE!\TTE SIL'7EIRA' - ,!G - Cen
tro - C'lsa de CSOl11Jl'l eonl a rua Alvaro
de Carvalho - DI<:SO(;UPi\D1-\ - Preço de

(1c�sEír) Apcnas CrS: 18.000,000 a combi·
nar.
"

'l'l{lNl):\l)E -�- RUA SEJ�GIO LOPES FAL,
I .

CAO - Lotea111ento - Lotes a partir dc

Cr$ 300.000 de entrada e saldo eln até '2

anos. Beln prõxhno do futuro I-Iosl1ital
das Clínicas.

-

CAMPO DE CANASVIEIRÁS PRAIA
LOTEAM]"::NTO - COIn área total de a-

"

proxinlad�tlnente 38.000 m2 - Cr$ 25.000.000
'

I
t

.

,

,

,
f
L
tl,: I

�
t
. I
J

a coulbinar.

PRllIA DO FORTE .TUJlE�E Lote

11.0 1 - (�ua<lta 24 - cOIn 15 x 30 mts

C0111 luz CrS 850,000 ou a. combinar."

A.VENIBA . RIO BRANCO - TRAVESSA
�DEI,AID RUA FELICIANO NUNES
PTPFS - Terrenos com ótima localização
- prontos para construir - Preços em

eflnüir:ões a cO��lb-inar - 20.000.000.

COQUElROS - RIJA DESEi\'IBARGADOR

PI<:DP.O SIL'\lA -,- I�ote de terreno por a

penas Cr$ 2.000.000 - A estudar.

n.DA ALMIRA.NTE LA1VIEGO - I"ute de
.

terr"�l1fl {'ln J'ornla de triangulo cOIn 15
,

1nt" rlf' fl'('llte por 5� de flUldoi; - l\penas-
CrS !l.noO.GUO eln condições a conlbinar
_ tPlnoS 3 l,otes _juntos - preço para os

a apenas Cr$ 2;�.OOO.OO a cstudar.

. "'\l4j·"1 r-
- BAl{l{[':IROS - SAO JOSÉ' �

,

AttIc,-' (10 tp\,1'cno Cf)!n Blais de :30,000

In;� :_ Apenas Cr$ 7,000.000 a" c0l11hil1al'.

RUA IRMii BONAVITA E FELIPE NEVES
- LOTÉS ..

A -'�7END;� - Entradà de ... ,

Cr$ . 200.000 e saldo em 20 meses. Outros

preços' e condições a conlbinar.
,

RUA .TOf\QUli'I'I CARNEIRO - CAPOEf··
RAS - LOTES N.os 32 e 33 - CI'S .,.,..

•

2.00Ó.OQO cada - ou eln condicões a con1-
'

, .'

binar.

RUA MAX SCIIRAMM 1645 - ESTREITO
- Lotes a venda Cr$ 1.500.000 cada e em

condições.

R1JA \VALDEMAR OUI{IQUES - CAPOEI·
RAS - I,otes à venda -'- Cr$ 1,500.000 a

c0111hinar ..

RTTA I\L'VES D.E BRITO - LO'fE DE
1'ERRENO COIU frente de 20,00 .lnf'tros -

hellI ao lado da casa. de ll.O 70. - Cr$ ...
14.000.000 em conclicões a c0111binar.

. .

'{lJA rA'fRICI(') CALDEIRA Dl;; ANDltA.
DJ<: - Lotes it venda COlll nma entrada
e saldo enl 20 ll1eses.

I,.I\G(}f\ DA CONC1':IÇÃO LO'l'ES
, . NA PI{i\lA - POUCOS LOTf:S A ,TEtiDAr,
- J'RECOS A. PAR'l'II{ J)E Cr$ 1.200_000

-

Orl elll condições em at� 10 111eses.

•
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l:>rasil, sual1ao apenas a

linguag'eI11. 11Ias li cultura
que 'se lhes 'ciUlentára na'

Pátri'a de or.iv,cnl. Chc!!ados
a solo nôvo, cnl anJbiente
fí';ico espantoso por iné
dito e v:irgcnl, ficavaul en

tregues éL si Ulesn10S e, nes·

sas condições, por que ,es·

tranh,r ,que organizassem
seus núcleos sob os hábitos

"

trazidos de outros países,
que, cran1 os seus }lor" nas
cimento c li que lhes vinçu
lava il saudade'?

Quanto às adtl1uIistrações
,brasileiras, assistianl ao

cxel11Jllar espetáculo dessa

g't:nte .. fOl'tc, otilnista,. ,tenaz
que, ven�en(lo heroicameníc
as hostilidades do ulcio fí·

sico, ia criando aUlbiellte

peculiar, YÍvelldo, traba.,

lhando, divcrtindo-se, alU'

parando·se nlütualTIente à
. nlaneiras das terras de pro.
cedência, E conlO era lógi.
t'o esperar, fundava' as suas
l' .

,

'

sociedades culturais" insti·

tuições religiosas e as suas
,

escotas para os filhos, sem

a· ronlpetição da escola. ofi·
cial do "país que a sua des·
cendência teria por nova

'. . 1

pátria. Assim se formaralll
as sociedades· de exclusão

racial, ' evidentelucnte favo·

rccidas pelo insulanlento.
Nel'êu RalTIOS enfrcntou o

JH'o�lenla senl paixões ;ou
rancores: objetiva e legal
l1JC,llte, rcspeitando, seUl d.ú·
viela o colono, cu,ja contri

buição de energia e opero·
:;idade foi decisiva para u

desenvolvilllento ecoilôulico
de Santa Catarina, luas

nelU sOlueute econônuco,
senão tambélll cultural e

j

social. A politica 11acionali·
zadol.·a apli{�ada ]Jclo então
Intel'vl\l1tol' (�onsjs�iu na

snhstiLuicão de cêrcll de
,

.
'

quinhentas escolas: c"tral1'

geiras, que luillistl'llv:UU to·

do o ensino' elll língua es·

tranha à nossa,

de oitpccnt'os
P :H' c(']'e:l
esta help 'i.·

Inentos de, ensino prÍluáli0
e nOrl11<l I,' visando a!) en·

quadranJento do sistenHt

educacional, nas zonas de

colonizaçiio, nos nlol ..!es cia

leg'islacão do Estl1do.
.

.._ _..

'fodavia, na 51HI. la.pidar
nlCnSlJ,genl publicada C;ll

Joinville,' Assis Chatean·

brill1d. nnqlleJe SCll estilo

"í,'ic!o c a111eno, reprodu:?, :'

que pensarn de Nel'êu, tis·
, .

.

Ill"lbrando·llJe certa cun)·

IJ]i{'jctade l1U1113 arrancada
llr.tcionaliznd<1ra que não sc

(J"j;V('.I':l 111!",nlC) rli;lnt'e d""

"letreir(ls tie defuntos, nos

cCl'nitéríos". Nüo eon.heci

ês,<;c Nprêll. C!)nheci O q1JC\

;lO 111eS1110 (clnpo qlle abria

escolas brasileiras nas reo

giõcs dc lJ1Íclcos e<;tranj!'ei·
ros, instituia enl lei o di.a
do Cnlono e lhes asseg'ura·
va facilidades ao t,'abalho e

à riqueza.
.

livres Olas

rcspeito às
integrados'
nossas leis

110

e

instituições. Nunca,
l!l'sl1lentit'ia pOl' atus

al�tis,
a eun-

ccituação que, extrcnava
acêl'ca do n1uito que devia·
1110S ao estraue:eÍJ\o' 11oncs·

.
' .

tanlente .e'ltall',:lecido entre

nós e cujos filh os, llRscidos
CiU ,solo' lJrasile;ro,
valu sua Clll1sciência
iI. (,(;'i(�ão da socIedade

,

fO!'ll1U·
cívica
bra·

síUca.

í

I
, '
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For Chafeatlbriand

Assis Chateaubrland, 1111

pouco, escrevendo em Join
ville memõrías que o COlll·

I
plexo étnico da cidade elos

Príncipes U.1e suscitou, re

cordou os tempos ern que
Nerêu Ramos, então Ir.ter

vcnto c Federal, empreendeu
cnl Santa Catarina a cam

pauba de )luciollHlizlÇão da

escola cnLilrioll'nse. Per;ni·
ta-me o velh�) )\'Ies(re flU�
acentue os llmites de ação
do Inesquecível estadista, a

qual não foi além fias Iin
has dc infhrêncía elo ensi
nu orícntando-o na sentido
cívico da Integraçãu de tôo
da 11111D' numerosa dc�ccn·
dência de braces (\0!on;"I:1-
(.1 ti I·C � a "i (·11..1 C·��Jl:1 s. noes 111-

frito c nas tradic5e:s (hi no-
J

va Pàtría, Ncrêu não
'

fêz
,

'

vioiências.: nem as pcrmítí-
ria. Antes, assumiu iIS res

ponsahilidades de reparar
•

antigos erros de governan-
tes 111C1108 advertidos )le
unI fcnõ'nleno, cu,jas C:;lusas,

aliás, rClllontavanl it, épo·
cas de abandono das gera
ções nuvas, nas colônias
cOllstitu'<las po r ilníg,Tu 11-

teso Trazia,lu ê:stes para o

•

Procede muito bem o Presidente eleito em
,

bem ou mal, se estabelecerem
-

nao .:Jdministrativos que,
,

oclientor nada, até o presente momento, sôbre os no-

mes que comporêc o seu Mini.stério a partir de 15 de'

r,no!'ço. Quolquel' precipiteção nêsse sentido poderia
•

, '

�c:spertar invejas, ciúmes, frustrações, tudo influin.do
,

.

nos últimos anos. Resta saber reconhecer o seu devido

yolor, proporcionando-lhes maior campo. de ação atra

vés de órgãos de condução e 'direção, nos vários sete

res de atividade administrativa do Govêrno.
,

.

.. .:g;Qf.ivomcrlte no quadro 'O atual Presidcnte não teve, evidentemente, essa

preccupcçâo, 'Muitos dos que hoje 'compõem o quadro
,

político que em breve se

:p,;�aiC:Há para reger os destinos do País. Como era de

re esperar, certas conhecidas e inefáveis vcceções pa

Cl v'poder já começam a sobrevoar interesseiramente

o intimidade do Marechal Costa e Silva, procurendc
<"(� in�jnUClr CO"10 candidatos em potencial a êste ou

(ldministrativo, pretendendo encarnar a posição refor-.

nusro, encontrem-se incrivelmente distanciados, no

espaço e no tempo, da verdadeira mentclidede de re

novação que deve orientar a fase que o País atraves-
.

sa. Nêsse período, diga-se a bem da verdcde, os mo-
,

de todo e qualquer comando

6 -uele pôsto na future composição pcliticc-adminis-
',' otiva, ço:, fícercm à margem

,
'

politico, deixando-se êste entregue a velhos e callsn,Embora nada de concreto seja dado ao conheci-
, '

,

.nento público, é oportuno que se teça algumas bre-
, .

vcs considercçôes ccêree dos auxil,iores do próxime .

�"vêrno. A portic,ipação dos jovens, por exemplo,'
nessa fase de re.novação dos costumes' ·políticos do

éc<; pol 'ticos, de cerreirc. já sem entusiasme para
. I. '

darer e sensibilixcr a opinião pública. O dcsgo�te c cs

li-

desilusões sofridas pela
nacional, esfriou-lhe

"ve!ha guarda" do política
o entusiasmo e diminui-lhe a

Poís, deve ser· encarada com o máximo respeito por
e '

c;rju§lcs que terõo o grave responsabilidade de promo-

confionca e o otimismo,
, ,

coisas que transbordam nas

criaturas jovens.
Seria um auspicioso inicio d'e mandato do Mare

chal
.

CosTa e Silva se, desde os pri:reiros dias, '<:011'\€:-

vel o institucionalizacão definitiva de um movinlen�JQ
o

que sUlgiu con1 a finalidade de renovar os métodos

<:Ité entõo usados na administracão ncicionol. O talen-
>

to ,1,05 jovens no Brasil, não pode ser somente explo-
i'ado na retaguarda do� planejamentos e nos gobine

I

tes de trabalho técnico .. Sua, eficiência e capacidade
E:stá mais que provada dentro dos diversos esquemas

.

91.lisse capl'or e cC!õ'ac.id�desas jovens inteligências
dt�, "e País - onde· as há de sobra - paro ofercçer·

rhc� (I O;;o)·tunidode de pOltici;')ar' do esfôrco comum
.,

transformacõo nacionaL
"

f

"

,

If

,
.

. ,

E digno de reconheci,I11ento e de registro ') gesto
do Prefeito Acácio Sonthiago ao rec("hecer publica·
I1lcnte, através de uma nota oficial, Ol fracasso( da ..

obras de pintura asfáltico do trêcho que demand:. it

Ponte Hercílio luz, no lado,do Ilha; sôbré o de.smontJ
,

p,·ocedcntes" honcstas e construtivas, que só visam ao

de urn trabo'ho reco!1h çc idomentel "r') .... �, r:. n! o' . I ' ••

.

,

da pintura asfálticlJ
,

"

,iC, dCLmonte na caher.:eil"O da Ponte, a no:,reztl do "(\':S,
. «'

�

h:> de re.conhecimento do êrro absorveu o fracasso dC'l

do
,

obra.pequeno outeiro que ali havia,

Executando na Capital do Estado
,

.

Caberia aqui repetir o velho e surradotrabalh,> adágioum

honrado e empreendedor, à frente de uma PrefeitiJra
.

. I

�ecl,;perQ'da pera ação do seu antecessor, Gene'fal Yi�

ciro da' Rosa, o ,Chefe do Executivo Municipal é cre

dor de um considerável saldo nêsse seu' quase primeiro
,

0110 de administração. Embora algumas'das suas me-
•

didos não tenham sido recebidas com simpatia -\

por rar.õe� que aqui não cabe agora discutir' - em

q:l� ,diz que "há males que ,vêm par:,!,;b.�t'!,��' ..�ssimí CIT!": ,

,

�cnsequênéía do insuc,e,sQ do trabal,b,o ,.�.."teriq!l.' a P..�e�.,". , "

h;;j�ufa já iniciava ontem
,

j(, prolo'ngamento do Rua

as obras de pavimentaçõo
Felipe Schmidt e dó trêchn

:vri�ias camarlas do pop,ilação, não
, '

se pode negar os

d� acesso da Avenida Rubens d.e Arruda Romas à Pon

t� Herc:lio luz, que proporcionarão, com a suá con··
, ,

clusão, o confôrto do calçamento no contôrn.o daquela
qllC, será uma das mais belas p. aços de Florianópolís,
c'uja construçpo estó' sob a responsabilidade do Govê!'

no estadual.

suas boas intenções e o sua disposição paro o traba

lho, no exercício de um mandato que a expressiva.
il'laioria do eleitorado de Florianópolis conferiu-lhe nas •

"O ES,TADO", cujo amor

por sua Capital, é cultivado

por Santa Catarina e

u!'nas de· outubro d,e 65.
carinhosamente nestas

Reconhecer. equí�ocos,
'\:. ,

,

falhas ou êrros, em nod,;, páginas cinq�entenárias, não poderi'a omitir-se de um

:egistro, nessa oportunidade, quando vê a preocupa

I�ião da Prefeitura de Florianópolis em dispensar a es-

1 CI 'cidade o tratamento que ela realmente merece.
•

diminui um administrador que tem' \,1m sério e ina lie-

r1óvel compromisso c;om o povo que o elegeu.
!'ambém, como é seu dever aceitar aquelas

Assim,
críticas

,

Nl1SS.A CAPITAL
FOLHA DE S. PAUL·O: "Na elab6ração da Lei

de 'Segurança, deve o governo êvitar ,a vaga cOIl,cei
tuaç,ão das t1'ansgressões e a el,a,stica il1terpr:tação
dos poderes a seren1 conferidos ao ExecutiVO. Esses

r
defeitos 'conlprornetem a Íll1age111 de' efetiva' institu
ciona jza?-ãci do regiule e sugerenl, aoS olhos do povo
brasileiro e dos denlais povos livres do ll1undo a con-

. - '.

til1uaçii:o de unla situaçãO indefinida, o11,de háll11arge111
consideravel para o arbitrio."

""_

. OSVALDO MELO

/
,

UMA CARTA VOLTA A FALAR SÔBRE, A FLO-
,

RES'TA N'O. INSTITUTO DE EDUC.AÇÃO - Jorn.

Osvald� Melo. Li, faz nlais de UIU 111ês o que o sr. eS

creveu eUl sua Crôl1ica, sôbre a n1ataria que está cres

ce'lidO icada vês mais no terreno onde Se el1Colltra \0 '
..

. .

nosso bb�lito Instituto de,'Educação.
'Vai desculpar o pecado.CORREIO DA MANHÃ: "O .E:stado é todo- po-'

deroso. IVlanejando oS cordéis da política eCononlico
fin,ancei.ra e elo credito faz o que qUer, il1c1usive na

forn,aÇão dos preGos. IVTas qUer tr.ansferir essa ultinla
responsabilidade apena'" para a livre empresa_"

•

que b,ouvesSe' U1ll pouco de exagêroJulguei
notícia.

na
v

.

Ontenl, porém, passei exata11Iente por lá e fiqueI
,aSS0111brado.

O capinl é tanto" que. sO: torpou 111ataria expêssa
L subindo a 'lnais de unI 111etro de altura e111 toda a ex

tensão cl,o lado qUe fica para ,a Avenida Mauro \ Ra
lUoS.

,
DIABlO DE NOTICIAS: "E' inevitavel EC reper

cussão q_ltista (do ICl\-1) nos preÇos dos generos esS'll

ciais. Essas repercussões l1eg.ativas devenl ser exanli
nadas e prOCuradas soluçõe para as nlesnlas,. Este ,é o

dev'r do governo: não pro,Curar bode expiatorio pa
ra a alta, que era i,nevitave1, lTID;S Soluções pata evitar

qUe, .en1 lTIuitas Inercadorias eSSénciais, .a alta Seja
•

definitiYa."

As janelas do edifício desapareeera111, fiCando eS

condidas por detras da l1Iataria.
"

Il11aginei, Então" o bom serviço que preStari'a'
unlas ellxada.'l por ali e ,elepois de tudo aquilO capüla
dó, COil10 £icai'i.a benl UIIS' canteiros pEra alhldar 111ais
ainda o nosso Instit?to.

.

Assiln conlO está é que uão pode ficar.
Dá Unl;3. peSsiJ11a iUlpressã'o argueuI passa por ali.,'
Muito gyato pela publiCação çlestas linllas fiCa o

lei,tor .8ss;duú: "ILHÉU".
.

Publicando a cara .qUe n'§o é colaboração que Se
deva despresar, agradeço a Tllléu a sUa 'c.ooperaqão.

Valllo.s aprovejtar êSte espaÇo ellquanto a lei "rQ_

)

cos
"

O E·S'rADO DE S. PAULO: "i\. política de' pre-
111illil110S e d2 ü1vestillleutos publicos evitou a eclo

são de Ulna grave Crise 110 eampo e na industria, de
seulpreg'o de ,dhnel1sões perigosas e convulsões sociais.

Mas, forçosal;pente esta polit'�':1 obrigou ( ... ) o go
v."rno a fazer concesSões 110 !Jlano 1110netario, o que

,Se traduziu talubéin no prosseguÍlnento, enIbora' ell1

,!?'r:lU ligeir,aluente 111e119r do que em 1965, da caras-

l'i fi "-'-' . Ih,," 11'·30' e!l't'·", 1211.1 af'o.U. '.
___ç. c_ _ __ :.;.:J � '$

,

,

,
" i' .�

. '.'

,

O MAIS ANTIGD DsAf.ZO UE UllTA !:ATARINA
,

,

POLíTICA & ATUALIDADE
Marcílie Medeiros filho,

CO.l n Seu t.rabalho, contltihyjir .

l]OS ruais diferentes .. ran10s de
atividade para o descnvolví
rnento e a elevação da terra dé
Santa Catarina,

'
. .'

.. J

O próprio Tribunal de Jus
tiÇa do Estado teul sidá honra
do e dignificado através

.

dos
,anos por h0111el1S provenlentes

.
'

da mesma regi30 dó País que
o sr,. JUÇlxez Monteiro. Aqui
eh' gados, cumpriram t,odos
uma brilhante 'Carreira na Ma
gi stratura, até alcançar. a justa
pl'01110ÇãO à Côrte estadual, já
na condição de catarinenses

honorárioS, pela estlma que
souberam angariar 110S' lOngos
anos en1 qUe ,aqui trabalha
tanI.

DESAPONTAIVIENTO ,

,Inforn'1aGões cllegadas on

tern . de Brasília a 'sta coluna,
partlda de fonte digna do IDais
absoluto Crédito, davam conta

de que a bancada Catarinense
no Congresso recebell com vi
sível desagrago a indicação do
Sr. Juarez Monteiro para o car

,e:o de Juiz F' ,dera J ern Sa 11 ta
Catarina. A ínformacâo diz,
".inda que a bancada es'taria
cl'snosta a' nedjr ao Presidente
(1.-, República a retirada da pro
postá, Dois s8ntia-se altanlente
'.

,

despresti!ti"da Delo fato de não
t-r Sido indic,?,cÍo \In1 Catarinpl1-
se ou,. l�npSmo. Ulll hOillell1 liqa
do a Santa Oa�arina, para ocil-

. par o cargo.
�. Os Dar1anlent::n'es

,

i

UFSC NA FRONTEIRA

professôres O'rlando
Roberto F�rreira

.

Fi
Faculdnde de C1êl�cias

Os
Dias e

lho do;

catari-

)

JlPnseS 1,,3;;;0;1"11'. aInda, Que, e1l1-

1)'11''1 lO;'ín ('nnhpcan1 o ,ct' . .Illq
rpZ Monteiro, acredit;:>nl plena-
,

'
.

n1eJ1t"! na sUa,capacid",d" para

rl�,<;�nlnpl'}'Rr a plevada fl1nc;;'o
. ,

noi,". e�So c"ntrário, o Prp,s'dpn
te da Repúb:ica não o teria in_

.

dicado. Mas acresCfntanl que fi
caram chocados conl1 a inclusão

.
'

do seú n01ne na mEnsagenl pre
side11cial, por ser UJlla pessoa',
1.0(.alll1e1\1.0 clesvi'neu laela do Es-;'
lado, ao passo que havia de
,Santa C,ataril1a indiCaÇões de

. e1en1entos iguahnente capazes
para exerCer a 111agistratura fe
deral e qUe� inexplicàvehnente,
não foran1 a�eitos.

E' prováv:l que, a essas aI

turas, alguns dos repreSelltan
te� catarjnen<;pS' j4 tpl1h"l11 fa-

.
' .

lado con11 o' M,8rech'1l . Castelo
BrancO sôhre o Droblema, No

,
.

entanto difi-c.iln,pl1te o Prp.si-
dente da R-nública voltará
atrás deSsa in ::]iCEtÇãO. De qual�
quer forma,' aqui Chegando, o

Sr. Juarez, Monteiro receberá
dos eatarinenSe enl e:eral a TIleS

... ,P'fl. �311'!n}.10�a acolhida qUe tell1
sido dispênsad0, R todos os qué

r' vêm ,de, outros Estados para, .

,

Com o

R 1
-

eacoes
. >

Publicas, sr. Deodoro L.opes
,Vieira traba.1havé!. .110. roteÍro. de

. ,.
.

inaugtirações no extrenlo Oeste
do Estado. . , ,

�

,
-

J
Econôrnicas, estão ,representan
do a Universidade Feder.al de
Santa C,qj'arina na rpunião es

pecial da Superintsndênc; a da

.Front'fira Sudoeste, elll.
,
Pôrto,

Alegre, qUe trata do Plano de
ValorizaÇão dessa região d�
País.

•

R;O'['E:IR,O DE:
INAUGURACOES•

À assessoria do Govêrno
d'o ,Estado está elaborando un1

, ,

roteiro de viag'ns para' o Go
vernador Ivo Silveira (que Clle

gou o.ntem'da Guanabara), du
rante os dias que'

. anteCederão
o p{'imeiro ano da Sll,,! ad",;-

" .

n'strçcão. Essas viagens asSI-

nalarão a illal1<£uraGão dp vÚriR.S
,

,
'

obr8s concluídas' no decorr2r'
,

df 1966, Ainda ont�m, o Secre
tário do Oeste, Eng. Serafiln

'.

Bertaso, .juntamente
Chefe do Gabinete de

, '

)
/
I

. ,

!

3° PARTIDO' NÃO É SÓ CONVERSA
<

.'. .

,

Os novos 'Contatos do sr.

CarIo.s Lacerda COlU o sr. Jus_
celino Kubitschek em Lisbo.a
deixaram totalulente no ar as

,
artiCulações nos' 11I"eios o1)osi
clonistas de São.Paulo col1tra o

"status qUo" en1 que se el1cOn-·
tra Q MDB paulista, por Ul11a

razão simples: há notíci.as se

guras de que o ex-governador
. )

da Guanabara volta �Oill 0 pro
posito de apenas a1ill1entar a

idéia :de forn1aÇao do.. terceiro

partido, Selll, 'precipitá-la enl

terU10S dê aglutinação Concre

ta,.

,
,

il1ifiativa de procurar sÓtnar
gellte ,e assinaturas para o ter
c{!iro partid.<? só'�,eVerá s�r con
C.Fetizad.a após a passagell,l' de·
governo para,o mal. Costa e

Silva, retirall,do-se ..
do atual go

vel-nO qualquei' árgunlentd pa':'
ra UnIa nova a1téraç,ão dos dis,..

•
• _..

r
_

pOSItIvoS qlle regerao ,a Cr1aç:ao
de 110VOS p�ll-tidos. �,

Enquanto OS enColltros dos
,

..

s1's. Kubitscl1ek e Lacerda .11ão
deixarem,oficiahllel1.te o plano
de el1te:ri:clilnento de vê1hos ad
versarios que procura111 Ulll,ª

.� pacificaç[o reciproca o lllal.
\ -

.

Castelo Branco nao. terá conlO

criàr 11.0VOS obst;;lculoS para a

reuI}ião oposicio11ista. Logica-
1ne11te só o Inal. C\}sta e Silva1
qualldo presidente da R€publi
Ca,

Ipoderá analisar e julgar ci
nlovimento lallçado pOl' aque-'
les doi.s lideres e agora tanlbénl
por Ull1 outro lideI' civil - o

S". Magalhães Pinto. , ,,:
':\

Entre as vatias cOrretl;t�s
111inoritai'�as do MDB de S�
F'aulo, vai vingando a t2se 'de

, qUe 111aiS vale esperar dOis ou

tres 111eses do que el1tl'ar
_

nu- ,

lna lutâ, duvidosa JCQlltra a cU- .

pula ,elo partido. (n,ã,o apenas
eai São Paulo, 111aS no CalnpO
nacional), da qual poderão sair

.

desgastadas.

•

,

Para Os oposiCionistas 11lais

tl<adic1onais, entre· os quais te1'n
destaque a corrente trabalhi's-:
ta a soUla de forças resultal1te

•

do Pé(cto d� LisbOa' poderá Ser

o desaguadouro. llatura1 das o

posições organizadas e1n ter

n10S nacionais, em q�e, se colo
carão os pessedistas m.ais liga
dos a.q sr. Juscelino Kubitscllek:
Para 'd'ar belD a Illedida dessa
DOva expectativa, Collve111 re-'

velaI' Uln dado pa.ssado por fon
te ligada cliretau1ente ao ve1110
c01l1alldo petebista: o sr. João
Goulart concorda eU1 quase tu-

. ,

do COIn OS srs. CarlOS Lacerda
e Juscellno Kubitsch,ek, atra

vés de infornlaçõeS do sr. Nei

Galv.ã.o; seU cOlnpall11eiro e unI,

dos entUSiastas da idé�a de a

glutinação de forças.

Apesar ,da reCo1l1el1dação
do sr. LaCerda para que sejall1
evitadaS nIanifestacões êm seu

,

retorno da EurOpa, a dispOSi
ção do ex-governador é dar se

quenc1a 11atural' aoS ente11di-,
111éntos conl varias setorEs, se

janl' ex-udenistaS, ex-pessedis.
'tas ou ex..:tr,a,balhistas, 111as' sen)

prec�vjtar IJ J.llov.i111Cl1to,

•

-'�';;.'
'�:

. 't ...

'I':stá SaCraJllelltadu ciue a

A vinCla dos srs. AUlauri
Krue1 e lVlagalllàes Pillto a

l10SS.a, . capltal, por, outro lado,'
lIão foi confirmacl,a ai11da, lnaS
sabe-se que o éx-con1allda11te
do II Exercito. - dos Inais ,en-

, . I

tuslastaS pela terceira força -
, �

l:;!steve há Selllanas eln S,ão
, I

paulo e dêverá '110vall1ente
{star elltre IlIÓS para alguns
COlltatOS pL'elilJIillaCtS, III "l" o

, ex-govcl'lléHlor 1111.11e11'O nau tC1U

data certa IJara essa visita.
•

,

,
I

I
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A Fundàçâo Ford', vem Pfestando Ir: ,; �s.ta, �,cursar um dos Centros de
nestimável cooperação ao :eSfôrç<> do, &:'

"

Treínamento, candidatar-se a bôlsa no

vêmo e das entidades e4uc�c:i.o�� l1p .• "exterior, o, qUe, porém, fica condiciona

qUe Id[z'respeito à especialização un.iver' ... do à aprovação do Conselho CiEntí£fco
sitária no País. Através de 'um: :�em' CAPES IFORD.

' "

montado si�tema de. b:ôls�' d� . e,!)tud�,' .

I OS pedidos de iPscrição devem ser

admínístradas pela Coordenação do, A-. encaminhados, até Oidia 20 de feverei-
perfeíçoarnento e PeSsoal, de Nível 8u-. ro,' às CAPES (Av. .Marechal Cân1ara,
períor (CAPES), a instituição fundada. 210 - 90.r andar, RJo de Janeiro, GB)
por Henri Ford proporciona, anualmeu ou aOS Centl"os de Treínamento:

te, vultosos r��Ursos financeiros destina QUIMICA Departamento de Quí-
dos a atender aos pedidos de. bôisas, de mica; Faculdade 'ie FilosOfi�, Ciências
estudo encamlnhados à CAFES e aOs. e Letras _;_, Universidq.de de São Paulo

,�
.

Caixa Postal 8105.
,

, .
"

Iustituto de Quimica Universidade
.

, ,

FedEral do. Rio de Janeíro, Av. Pasteur
�04.

I
�

FISICA Departamento de F',ís1
" .

ca, Faculdade de Filosofia, Ciê�cias e

Letras ..:_ Universidade de São Paulo,
. Caíxà Postal 8105.

. ,

..
,. Centro Brasileíró de Pesquisas Fí

sicas, 'J;..v. Wenceslau- Brás, 7..1 fundos,
Iti.o d'" Janeiro, GB,

Iustítuto Tecnologico
ca, São José dos Can, !)oS

,

: ,mstituto de Física, Pontlficia UnJ-
.

versldade Católi'ca, RUa Marquês . de
São Vicente 209 - Rio de Janeiro GB. "'. '- ,

"

, Departamento de Física, Escola de

Engenharia de Sã.o Carlos, Av. Dr. Car
" ' ..

loS BoiEll;io, 1465 - São Carlos, SP.

:.' , 'I.i_: ,c.', r" ':." ::; I •

"'�_'" --

Ministério da Educação e Cultura
Univ.ersi4ade Fed�ral de Sanla' 'Catarina
acuidade !a� FilosÓfia. Ciências e Lelras
I ':,GiNASIO ,

[)E - APLICAÇAO.

. :

, ,:i

'

..

i

EDITAL.l]67

De ordem do Senhor Diretor do Ginásio de Aplico
çao da Faculdade de' Filosofia, Ciências e Letras da
l!niversidade Federal de Santa Catarina faço público
cue, de 2.0 o 6.0 feira, das 13.00 às 17.00 horas, de
2.0 a 30 de janeiro, estará aberta, ria Secretaria do
G:nósio de Aplicacõo, a inscriçgo para os Exames de
Admissao ao Ginásio.

A insc'ricão será feita à vista de
.. .

rig ide ao Diretor e serão necessórios
cumentos:

e) Certidão de idade;
bl atestado médico c.om abreug"�1fia;
'c) atestado de vOcina antivariÓíico..
Todos os documentos deverão ter firmo reconhe

('; ida. '
.

O candidato deverá
pceendldo entre outubro
19.56

requerimento di
os seguini'es do-

CentrOs e Treínamento. , "

Segundo programa orga:lllzado �pelo
convênio CAPES IIFORD, '. êste . àno,: c�
mo nos anteriores há dísponibilrdade

,.
. '

.

de bôlsas para jovens. recém-formados
. '.' " '. I

e professeres universítários qye dese-
jern aperfeiçoar-se no campo do magiS:
tério ou, da pesquisa' nos setores da 'QUI
ntica e da Física. /", .

,

ter nascido no período com

de 1953 até dezembro de

. ,

Serão aplicados testes de nível mental além das
proves de Portuguê�,' Matemática'e Conhecimentos
Gerais.

.

"

' ,
. . ...

'

Para que cheg!ue ao conhecimento dos interessa
. des, lavrou-se o presente EDITAL,' que será afixado

I testa Secretaria e publicado pela Imprensa desta Ca
pital.

Secretaria do Ginósio de Aplicação da Faculdade
de FlIo"'ofia', Ciências e Letras, da Universidade' Fede
ral de Sani'a Catarina, aos dez dias do mês de janeiro
de mil novecentos e sessenta e, sete.

.

BENEFICIOS' '�. ". '

,i-

Wally lB'ernardini � Secretária

f
_ ,j-.

As bolsas oferecidas cornpreelldem,"
I •

além da passagem de ida fi. volta aos di,
.

.
, .. ,' .;;,

plomados selEicionadoE;l de mensalidade
de 320 mi] cruzeiros para o,S solteíros e"

P ','

38(1 mll para os casados. O,s cursos, de
,

uma maneira g�ral tern durasãô .vánâ�
.}. ; \, . c' �.' -.',

ver de �love TIle ses a _}l.m rulo, c�(Tí goS;�i .'.
bilidade de renovacao podendo' o .' pol

-,

.;t , ,"; . -

I .\ : .' "

,

. _�__-L_.�._�,,_ 0, • __ ••__ '..-- t.�
'

..4 '�

::;;::::;:::::::;::=:::=F."=='.,:':=="=.="==,.:;::::,.::::,,=.,.',.1
•

Re,g. n. 4.98e-

Vi!"to: E'dio ChOlgas -:- Diretor
Visto: Moria Carolina G. Koerig - Inspe�or

27-1-�7.-

--�-_._---�----_._.-_. ,�

,

, I'.

.

,

. �,

, ;

de
. ,.

conceSSionaria ,.l. ,
, ..

o,.
,I

,

/

Schering A. G., Berlin
,_

" �-,� ,
.

, , .

. '

i "

, ,

procúr(l ,

, .,
.

QUI�1ICO - FARMACEUTICO
,', .

,

-i ecé!TI-folmado ou. já com' prática, corri conhecimento do idioma' ale;néjo> <:.
- , .

para assumil' o cargo de. assistente do chefe de pr,od,ução ao sell Joboratqrio ,; ....

.

Em Sã", Po,ulo para todo o serviço dé fabricação de especialidades :f_moçêu::,
.

análises etc. Remuneração correspondente à posição. ,"..,.; ... t .-
.' Favor escrever ao Depto. Pessoal do BERLIMED, LTOA., Caixa Post�1 861-3, ..

'São P'lulo,· enviando "curri'culum vitqe" detalhado el fotogrQfia reeen!e! ..•.. '.' ;,

/,',

�,
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:', .

, l.
"
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IMPRESSORA
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db�II"
'.' b1iche.

foíhefé!s ..; c'ótálô�
cIH'at�s ti coti�bo:.i

J

• '.' •

rI.
-

\'

ir"jI,éssós em OeilU.
; ;;, :': ...Y,
OópeiOtlt.

_.

I
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,

-
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\ ,

A IM?RESSORA MOD�lO tmssui toilo� o� recursos

e d l1ecessdrio experi\éncio poro goronti, sempre o )
\

, , .

md.lrno e;., qualquer serviço do rol'1l<'.

Trol/ol h,. 1C1oneo e perfeito, 9'" Que I/. pode confiar.
!

, .. -;' \:
li . . _< #10, .'

1M f'RES SORA MODEL:O
OE: "

.

O'UvAL�t;) srtJ;AAT' 'ê,'.
.. " ' l,.� "., -.' t

�U4 DEOOORO N'�A +
� '. I'

'

, 'I' , _. "

FOH� 2517'::' F.LORlANGPOW$ .

)

•

•

\

\ ;

/ <,

-.1
J

,
- ,

• __
. ..I

-"'- '.- .-....-.
.'

\

, I , ,
r

I .'

.
'

lele A�ronáuti
Sp

,

leloJl'LSOres
.

e��'��A
. �

."----

v

ASSISTÊHtlA TÉtNltA
DI�I::TAMENTE

,

DA FABRICA
. NESTA E:IDADE ,

OfNIRO'f g'ld1"1\111'11NfORA DA UIUI"W
. , ..

- "-.: -"_
-

SERVI- EMPIRE

I .
I

Galeria Jacqueline
Fone: - 3155

- loja a
"

---- ---......_._-�--

Arma'zem Vende-se

'.

'
..

.;, ". -�,". . ..

Radar,

na
LAZARO BARTO.LOMEU

, "

..

, , ;_, ,

, .

,'" j I

•

- ..

J
!

Foto da entrevista qUe dei no pro

grama . "Atualrdades Catarinenses". na

I'V-Pir,atinL Na ocasião fiz um relato

comp-ete 0.0 carnàval. de Fpo.is, 1\1 ota

Se o i_� utor Batista Fi1110 e a 'Garota

ze anos. às 21,�0 hs.

x x- x x -

, .. � ,

A COMA.SA recepcíonou para U�

;Coquite1• convidados e .tiS propr�etários
'de apartamentos de pr,�dio. que . está
.

construíndo, à' rua F'e1fp2 Sclinlidt. ,.'

,

riGjJatictllUa-l\Jara.
.

i

"

-

. 3'." �r', ..�!\ ,

•

,

,

ROSA Maria Pereira, f:. .a Miss Flo

rianópolis d.e 1967, ind�cada pela C'L'ôn.i
oCa social.' da· cidade, enl reunião realiza�

.

da terÇa-f."il'a, 110 Querência Palace 110
tel. RO:.ia lV..,u·ja Pereira o�upará .o trOllO

de Miss Florianópolis, em abril pl'óxi
.

11'0, qua'ndo receber4:,a faixa de Regina
Lucia Carneiro Miss·FxoriallÓpolis 1966.

x x x x ,

•• J' ':'
_.

".;. ->'

'"_ .�,-

A Il\10BILIARIA A. GONZAGA,
hoje, fará o l.ànÇalnento do prédio ".José
Daux", que vi:':i construir alÍ à r1:1a elos
I1lléus, esql�na COIIl Araujo Figuerclo .

,

-- x.. x x x __

,
..

o BAILE Municipal· de, F'p01i8, flQ

tração Naci.onal do Carnaval F1oriano�
politano, está pelo "fio de cabelo". Se
a cO'missã�o do Carnaval 67 não conveo

�
.

. "

Cer a realidade para .o prefeito Acacio

Santiago, nãó, o qUe vai acontecer. QUl:tli
será a "pedrinha"', qUe está no Can1ilo
nho? EIn Sociedade de tudo se Sal:i-co

•Depois eu conto· o o

,

- x x x

-,

A FESTA da beleza da Mulh,er Ca
/

ta·rillense, será realizada nesta Capjtal
eln maio pr6JS:il'Ill\Jl, para elege::;:' Mt3,§ San

,

ta CatariÚa 1967, qUe partiCIpará do des
file de Miss Brasil 67, en1 junllo próxi-

•

.

mo no Maracanãzinho.
·f F

= x x X X = ..

r

-X x x x -
Vende·se uni armazem, si-

to à rua Conselheiro .Mafra, .

'
.

" FUI informido de que lVrarIene Eo101. Tr�tar no mesmo. .. ,

.
_, '4<' ,. ""'s'ário, ..c:manEiq;:tÍ6 i-;t�r'n;cio�al �uicid.vU

. Se r10 Rio Ide Janeiro.'
,

"

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

EIBENAS
,

CENTRO
São José

..
-

I

, ,às 3 e 8 112 ,hs .. �

. Lon Cllaney
.;._ enl -'-

.

COM O DIABOPACTO
Censura: até 14 anos

, ,

,

Bilz
às' 5 e 81]2 hs.
- Urn sup€-l"show

riec1,'ides!
NOITES QUENTES

ORIENTE
DO

4e va.-

,

SupertotalScope
EastlnanColor
Censura at6Í 18 anos

BOXY
,

às 4 e 81]2 hs.
Gina Lol10btigid'a
Monica Vitti·
Elke Somlner
Virna Lisi
AS BONECAS

Censura: até 21 anOs
-

•

em

BAIRROS
ESTREITÔ
GLORIA'
às 5 e 8 112 hs,

Walter Pidgeon
Gillos PaY1'll1t3

- em ,-

ASTUCIA DE UM REBELDE

, .

,
,

, :<� �

Tecnico'lor
Censüra até 5 anos

'IMPERIO,
John Harnlon

Joanne Carl11en

-em-

os MONSTROS DE

DRAS BRANCAS

Censura até 18 anos

PE-

Rajá
às 8112 hs.

Mazzal'opi
às 8112 hs,
Joce Valadao
Nat"1!8. Benguel

- eln-

OS CAFAJE:STES
Censura até 13 a1103 '

t ;
\

""

MOEMA.: Santiago, circulando corn ele-=.
gçllte easdcàv Ne c'c�che feito à mão9

'1 .�'. I

parecenao renda gl upir. Confeccionade
por quatro p:esSoas. )

,

-x x x x-
,

- x
, .'

x x, x

.....
x x x x

\

IVIARISA e MOACIR' Benvei1utti,
prOcedente de São Paulo, circulando na

"Ilhacap". Qu�reln assistir o Bail€' Mu

llicipal .

, .

,

.

I

lVIARIA CaJldidata, fillla do casal
,

Dr. Armando ,Va�8rio de Assis, a111anhã
I ..t '.'" 'Ii I,

no CountrY Clube vai C0111emOra1' QUill
, I

, • f •

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

. \

,ft

eCél
I

.lJa.
te na descoberta da água sêca fez a se-

, .

guinte comparação: Até agora não ha-
,

via 'água se�a no mundo, nlas talveZ
DI{, .COLONIA. - Muitos pensa noutro planeta. E" COIllO se a via l,actea'

rão l1ull1a bril1,Cadeira de dia de enga� tivesSe descido à terra." .

"

110S ou· de Carnaval ao' ouvirem' afir- Os eSp'2cialistas preconizarii úni '

,
,

mar: Há água sêca. E certo existir fru- grande futuro da água sêca". I;'ar;:t as
•

.
__

-

" !. , -j '. ,,' ,,\, ••

ta sêca, leite eln pó e Qh,ampoo sêco pá " illdústrias qUe tr,abalham com subsfàntlt �

ra'lavar a Cabeça. AO leite em pó ten'l as, em po a- água sepà: tem,muii,b esp'eG�
de s� acresc�ntar ágUa. Mas, jcoíno inla lar importancia; pois' pasta aprescent�� ",

.

ginar que a água, o líquido por excelen 0,5 por' cento de água' sêca pfl,rà evit3f ." . ..

" ';: ,"� .... ,:,;, :'.;'.. ,�

cia, dieixe de 'Set: líquid'o? .

toda e qualquer aderencia dó po, Sigll�
_ Químicos descobri�,àk po�'m�ro �-' fica illto, ,por �xelnplo, c9�J já �e in4i!
caSo a "água-��c��,itiD+O�,s tte\�t�repl tOIl iCou: .,Acrescentalldo ágl.la sêca qO pq"uti " "

seguido há. ,tá ff�gun§, anos�, llrDdtizit· Si).l 'lizaelo nos extin.tores de i:r\.cêllció o' sell'
.' ; :·!i'·(1�;I!:.11 J,}l�t� )t..��t��;ti ,ir! �i� c.�, "l

.

I'
-

�

I

teticalnent,,�< 'á'�lü(}iis�licf(!o Ml1:t�!ójldl1ó
.

_:_.' conteúdo tel'ia dui'ação ilinlitada. 'i:, "J�
nesS,a altura" Ullla 'descQbeI'fr i}k�n�acip;; '.' D.o. pó..,.cOS�l�ticos, nla�ter���_i��11 S�11��f

, nal - 'tentaranl Inisturar a ,nov,a subs", durante nlaIS teInpo. DeVielll desapare--, , .

. i , :
'

. :. oi, • / ,r "

.

tância c�ln água, Juntaranl 'o "líqUido ,c'er'tatnbéni' a¥ 'P�eocupaÇões nos {,cfls,os .. : "

desde Se111pre oniprese1lte na noSsa vi- dos pós receitados" pelos nléd�cos. Não

da e o novo ácido silíoico e ,não acon-; acb11ira que a indústria cosmética seja a -'o

tóceu Ilada, A reação correspOndeu exa nlaiS interes;sada ;:la \l1oya ;,rlescoberta.
taluente as espectativas: as substâr.�êi- . Até aí tudo está belU. Só qu:e o 110-

.

as não se ligaram .. Quando, por'énl, �is nlelll vulgar ,d:e Lineu, não Se sente nlui
turaram por lItero acaSo 90 por cento to bern al1f� ;í:i�.�possrV�is; eonsequêr�C!iha,
,da água e 10 'por cento de �cido: si�íCico, ela ;.�esc,obe,li,t'<\. A "�glf� St7ca" fiGar� éf� ';

,agitalldo it n1istura, acont�c�u' unia. ITs- tiv,axl:iEr1te
.

n6S "nleCli:_�nle��o��,: n,os P9��
pécie de milagre: a ágU'� d�i'apa:i'epeu,: e 'nos extint.ores?' Seria hor1'o1'os:o se'!
.'. t f I' (.o

"

restando Uln pó brallcO. COm9 soluÇão em vez de se beber Ulna boa cerveja,. se
do eniglua' os qUímicos exp1ic;:tlll que pe sorvesSe' apel1.as U111a CSl'veja sêca", Tanl
la agitaçao das duas substancias se pul- bénl não é nluito convidativa ,a, idéia de

ve1'izou ,8. água, forman:do o ácido sil:í{ci
co Um revestimento das min{lScula,s go

,
"

tas de Uln. diânletro, de cErca ,de Uln qui
nllentésil'llO' de lllilÍ1netl'o tel'ialn sido

envolv1das solidaluE.nte pel9 ácido silL..

(�n,o. O líquido trans£or111ara�se num pó
.

-
,

seco, re1ativa111ente frio. O quírnico
'

If.ul't I{lehl, que particiíJuú decisivfllUCll

Perspectivas ide uma nova descober

ta

, ,

I ,

se lanear nU111,a, piS,Cina cheia Idie pó• I

branco e de ver as ondas do I11al' trans
,

.

,forúladas eln autêllticas dUnas de água
elll pó. E13tas divergações ida fantasia

n,ã'O asSustaIn . os iuve!'itigadores 'E:nlpe
nhados cin estudai' as perspectiv,as im-

previsívei da '110va decoberta. "

Manfred I-Iubuel'

" ' I

..

, 1
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Accnteccu em
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fl' .
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ora
cr��a:eiB'O$. Em 'rLlbarão.é
,'egli;l:cdo o cléssico. fer,,:'

!'I\!...U1l:, verificoll'·o. timO

il'!u@�dl:lde no pia' erd: 1
� ..

x 'I. Gon:togo e P;Jtum fo-
iT(lm 05 !,joleadores. Renda
um milhéio e seiscentos
rrn'l!il cruzeisos, R.et1atas de_,

r.

J.il'''�1!(IIde, entre qOll.lchos e

C<f!'C!wi�elllS'e5. t�o sébedo,
Il"lCi reg�tl(i por equipe, ven
ce,! (I �!eleiros da ilha. Na
ta!'de de domingo houve
di�!JlIu\l'(1!s individuais sain,-'
do vencedor o ga�lcho Al
fred Bert'cht em 2:0 clos-

.

s!ficou-se Pedro �oCires' e
em 3.0 Walmor Soares.
Dia 15: Amisl'oê'amente
prefiaram em Joinville as

e«?,u1pes do 'América e do
l"h"lªéio. Venceram os join-• •

vi!�en$es por 3 x 1 e a ren-

dqj· fei de Cr$' 24S.000.
Dio 16: E' criada a Divi
s6ío Especial da F. C. F.

realizada a primeiru Volta
Ciçlí:;;ticC'll do Vale do ii-a

JOIo O percurso de 90 qui- .

lêmetros f,.i cumprido em

2. horas e 45 mi"!.l�os, pe
lo vencedor, Má�io Péde
res, seguido por Armal1do
Boos que chegou 6 seC,IAIl'I

dos, após; .ern tec'ceil'o Ni!
tOI'll farias, 4.0 Oswnar is
'ler, 5.0 Morio Boom e 6.0
José Dias. Reune-se o

Conselho A,rbitral da F, C.
F. ficando decidido que o

Avaí e o figueirense se

r�o os representantes da
Ca:oitc:il na Oi\'isão resl)e�
cial; com 'cota fixa de Cr$
. \.30.000 aos clubes que fa-
rêío as preliminares pela
1.0 div.isão de profissio-

.

nais. Aos árbitros caberá
a tllxa de �O.OOO e 5.000
para auxilillres, �s(!i.�do do
borderaux geral. Dia 24.
Domingo chuvoso. .JoqoS
ami$to$os: �m Joinville

- 18 c!'lbes 'na zooo
. H

.rorol e 12 na zona da ser- -:-" C�xi(ls O J( Barroso ,3,
!l'a-oest!'l. 'A duraçiio

\
dos em Vidfi'ira· - Perdiqão

dehQl�es; ,foi de 3 horas, fi� .. 2 li: ,J lIvent'Jde de r.:axios
o!1/rndo Qlss!m identificado:: do Sill 2; Carlos Rena'Jx
r'\" g:�I'J!-.!e$ por cidades: Flo� 3 x P�ima"era'l, em .Br.'iS
f'1",'�r6·'óli!il - 2. Iraiai 2, , cue e ern B�ilmenlll!J Olím
�O'�,";iurno 3, Joinv;l!e '. 2, pit:o 2 x 1?c-lmeirlYs 1, Oia

fJrl'J!íi11l11!c 1, Tubariío 2, fJ 2,6l I r;ít:io �o retl.!VI"lO do
ll':!l'les 2, ha"endo acesso CCH'�peOn(1t(' snlo�ist(l. Re�
p. descÇe�s�. Cairão 5 ,::Iu- sulta-:!o�: Pni!'leiras:2 !3a-
'he:;, sMb��do o cam')eã�' ...l"erindt! O � Jl!veS"!t!\,!s 3 x

Ia 1.(1 divisão em 1961. . Cruzeiro 2. te'min'iJ'do' o.
)(l;�êío 2 de cada :;::ona q!.te iooo ina,eob"do de"ldo às

. .

;'o"ll.llpiio ei'itre sí em tmno chuvas el!'itre DO'le e Cara-
'9 �.etRIP"'lO ���a tII"'?!'IIl'a, a VOF'!<OI do A�. O C�"'"'I"'I'l'!'lC!
'ê:o'�",e;\í<!) Dr" 17: Em iô- confirw>olJ a vll!"to""em
-'r.I !l1llte�e�('C!"'!�C!! o He�-:í- ""1l!�i'!�l'Idl) IJ l( 2. "<1"'�O . de'
"10 l'l'" trl'e·roto,q co FI(!· Oil ...o, çn!",,'\{""',� do Ar e

-1'l(!'1l'''',,) de' C';'xias
'

do Sul· J 'Jvel!1l�"� !!)('lJ�!"11M Il �er os

"'�
.. ., x S. ��n lnje$,. o II'II(I"I!'� 1�",p�p.i\1 do �e�ta'''l1Ie.

'PI ,.,'.
I;)) ""W(lJ;.�g el'TJ1i!l''1!toa� I",cm c !)i" '.7' C01'lt1 (l "'r�!oleP"lea

;::�o 'Ê@I'tC po� 2 x 2. O In- d(l
.

imlD�-e"'!l''l e$p)orf"va e

iter[!'Jociolna! �09{n�do no auto�1df'ld"!�. foi· li<ll!"l,...,!lll
"t!l!"o�6 c.olhéU um errnpa- em SantCi ("n."t!r;",,� <l l'Ote
�'e frel'i�e 0.0 Juventude Có�a, o.,orft',,";dq&e em

pQr 1 x 1. O Metropol do- o'-'e o sr, AI.,!�piio c,(i�te!o

.,l!i¥E»!.I Qo;,lmbitMbo oor ;l,t*,:WB'I'.rÀ�,eQ� see:li"e"á�io ""��,,I
OJ é"q'H.'.Into o Barroso der'· d!11 C"Iixl!'J Er:oll'l!)mit:1lI Fer:le-
fO&-rJVQ o Ál"'1'éricC! P9f 3 frlll f';1: !1m"" eXÍl)o;;i�ilí(') d'e
xl, em Ii'Q!CIlí, (lluebroitdo c.omo f8�"1I�'I'}II'I(I e n ·'.el'-l-:õo
IJl §é�ie invir.:ta de ijÔqOS rio'" .,.';""1'0'0;· (I1!Lqe ",p�;jío 0-.

m@l1lti�:J Delo clube joinvil fe�e�1do� C'os "Ell!'!f:�do�es.
�e:l'l6e •. O fi�lUeil'ense 90- Em TimJ"ó, o· LJ"';,MQ "(1-

i "'')1\.1 00 Ch"be Atlético t;Jl'ou-!"e verrlr.::edor do Tor
Cn�l1ld�e�'a!i'e

.

por 9 x O. "e;o frit.� KUl!'ler�I!1�h., ')0'
.

[)111 19: lE' ·disputado nOi Il!��eeio��ão, veqt":e"do /lO

fA C o último jôgo do tur- Ol� ....nl�o oor 2 x. 1 ten

!'lO, do ce ..tif.lme l"ClIlonista' tos de '-:ét;n e ÀI"I:S"o••el1··
�'eiJ,f!indo DOite e Cárava� �o Rodriql,les marr.::ado o

!�tlI d� Âr. 3 x 2, vencia o "'011'1"0 do onze are"ó. Em
C��a"'al'ifi do 'Ar, qp'1C!ndo 'o rr,_"bl:l",ão b Comeri:ir6rio
árhit�o Co-los Fulf¥Qff yenceu· ao H. lu'! '1)or 2
$p'''Infllrndeu C! part:da, de- x '1, «101 .. de Joiio-:r:;nho e

"ido as �huvl!Jls Ql!.!e deixa- Ni11l'0. AdE'(�;o 0,.<>1'''0 d�
rom a (llll'u:lra iW"lratieá- Me ..e'Fe!l: foi ó ",bill-ro.
vel. 011 Silva 2 e �l1lio ng- l"lilOl ?Q� NI'll "f?"H.I .. .-I1"I �,,"'tl-

•

f!l! o C(ll·tI,,�nC! e Bia"'otc da �o retl,rll'Jn ode 4=,��p,,"l'
J� '�<:! ..!"i, nli'1r'1 (I DQ%t:!, fo- de "",15,., O C"'�Il!"","'a do
,.�,"'" ei�· ... ",Ip;"..-Inrer.. Re...,da Â r "''''''''eo. no R"'''''''ri .. �.�S
0('1" C�� ?I:i .�(}O !"'lio 21: �o¥ 1 ,.. 1 f-l .. "" ..... "'jlo ... n I"IflI··
"""�I('!'r",,;IIo., .. ...I.,, O ,:e·itl ....n l"Ia· :t", """"""'0" 1\ v ') �()nt�"" 10
�i�",,..I, t;"eI""\O� a !'et.l!i�(I- C, ....... ;�()" IA}. 10 -- 11):('1
..... ;;,1'1) �� ,.('r;�;;.n� ;'o�",� .. �p.lo .. ,n· -= ....... I,. .. ���·· P,-",,!orlPn�1f'\ .3
;'-"""':0'" ",II) J:-.",,"';�� F"" 10- y Fi .. " .. ; ..", .. ,,(� 1: 1\V'.. I.�ilo",ha
ü",,,'jll,,,, I) A"�Éi·;·�('I ner-lelJ I) x Â ,...,,:;"'j,. ... O, e"� ...�hi
��,,�,., OI At!k"':-:o Pt'�"''''ttel!'l- t�''''n' �'"'" l.o'O!;, I "*'e",,,ulI
",p """'� � 1( 1. Fm Tuhorno «:i"",,,' 1 ')( J .."P"""�,, 3�
(lo �J ....�:�:,.. •. '.'" V"""P�I 1'10

I
�"1 ".,."",,' ",... , y 1. ,...,..,

..,.,�,c.., '"'I" (' ..$ J:4', "(1),
&:'Il."''''' "."fllIo'MI.on.l'llIl.J.., ,.��� ,.s�-tI(J
de l�� ,no. a I .,.1ii" do
bwo()u o VI'll"'tQI Ve:�e po' 1
x n. 601. de IAIl'I's'(). Em
.!B;II!u""e o. C"lr'�s I�t> .. ,�..�x

"'_• .,.""",,.... ,.1:.... '.0 ,I" t')lí..,
��.�.., ""'�J:' ,. .".. ,,«"'''''�''''': ", ..

I!>- c:;:;.... IR .. '1"" ,I... c:,., q '" II'iI

�",: o., J�...... I 1· y t;�':;.�Q'
ti .. 1"; :11,, '. 1: .... �"�..,.,ê-
"''''' •• �

D '.. .c:.,..� 1 .,r G"",., ..tII
ní o. Fm C;"Isnnr. OI T ..pí
ne",dp... ""'1lI ti tr .. r,�o "Oll'

3 x 1. '""'" T""n"Q". r-'ei'··
rn";".:" O '( P"';"",p�n O.
F- 1 ...... - ..1. .. _ r" ........�;"'�
'31( c"I"'i" ('\. t'\. "".� .. !) V'll"'"
v,en('!el� a re"l'I!t� �,.,. ... ()�i
n�d(l Volta Q Ilha. Dia 3:- , ,.. ".- -._ --

Certame satonista: Cera-
vana 3 x Cruzeiro, 1! IJU"

�.,'IJ it'll''' NI:\" r,... .. :.<:j',
Fif!'lI,Ipi�er.Jse reQistrot!
""� vitória' derrotl:lli'!do
Gift(jrani por,'?, '" 4q

o

no.,.
.. ,

GO

,foi

.... f, .-

-' "
. ,

, .

ventus 2 PClIineircs 2. Dia
4: . Em .Brusque, o" Ca�los

..

Renaux empato� com o Pa.�enras:e M�rcílio disputam o treinadorAm@zonClS por 2 x 2. Em '

lreupevc Norte, ·'0 Guara- ..

V/ardir Mitran] venceu ao Olímpico
por 2 x (;l. Renda de .,.
413,900. Dia 5: A direto- Palmeiras' e MarcHio Dias ao que conseguimos
via do R1cu:hue!0 depois enber mostram-se interessedes na contratacão do trei-
de ser embelede pelado.

�

'.'

Marll.'inelli; a[i)re$enta a nadar Waldir Mafra que dirigiu q seleção ccterinense

imprensa os motivos da '1'10 brasileiro de 1959.
,

'desistência do pedido do
e!l11p�éstirno de barcos de
4 Com e Oito, para as dis
putas do campeonato es

tadual de remo, manifes
tando interêsse. em reeo

rer IlIO remo gaucho. A di
retoria do Palmeiras ofe-

• •
•

reeel.! UM Jantar a Impren
sa do Vale do Ita,jaí. Em

jêgo revol'N:he joaaram no

A�olfo Konder, Figueiren
se 3' x' BarrosQ 1. Dia 6:
E' inrciado em Brusque
no Ginásio do Bandeiran
tes, a campeonato de '1'0- •

leibo! masculino e femini
no. Por �a:7.ões' de5�o'nh�
c:idas o Tu!)! e o Ginásti-
co de' .Io!nvil!e nõo com�

pllret;eram 00 f:er�Q�e for
..I ..1'(:' _',

O(liil�1) a Jr.'O!-l'L!C�:;ao qe-
"f,l� d(ll t .. h�I'tI de ;o'1os.
�ia 7: O BCllndeirf'!nf'es de
bru:!q��e Sia�rOU-i'ie eo"'1-

peão e�tgr.llJol de vole;bol
.

f"lminino «lIO ve,,",cer o .A-
,

tlét!co Cl'lItltlri"lense por,

3 sets O. O l�irl'lnq"1, no

m(li!',rulin(), vençeu ao

P.g)lndei�p;"tes .
po!' 3 "ets

O, to'l'!l'Iq�.,.jQ-se. !":(!'!"'1>")eiiío
1"!"fotJi-ll"ql Oil! fi: �"" La
íes, o !1"I"'ef!l'!(1"'�I'I"<;!I1 e";'
p(\'to .. Co�"I C O!í ... ",i ...�' por
1 xl. CO"'1 re",..fq de . , ..

l,l!,f),OOO. No . Adolfo
Konder, o Avl.'J' vell1(';eu

ClQ p�il'!l1e;�o (;16'i''''i�0 do a

no, frente 00 Fi"'�ei'ense
por 2 X O, 01>95 () X O, no
primeira stapo. R99éJ'�p '\ I
e !, for(ll,;,;,.TÕ"'/n:;I';;"-ti1d'tJes�

, .

Silvo!'ioS Alves Di�s, o a

"i"��n" e (1f renio foi de
601 -'S()O, lazitlJ e Manoel
do f;CIIueirense e Mainue e

Rooério II, do AV(lí, fo
ram expylsoso O Ba�rO$o
venceu ao Caxias por 3

•

x O" Em T'lib,,·í!ío, o Co�
merciório emp(1"Oll 'co." o

,

H. luz por 1 x 1. Em JO<l-
·

CO"I1, o (:rM�e;rp levantou
c Torneio Inicio ao vencei

por IT)ena�;dP'!��s "l":�'!I;'''''Q5
ao (;ome��inl por l x 1.
Em Bh.lmen'l" o G'lo�nní
(loleou . 00 . "(1«;"0 Verde
,

"O� 4 x Q en�an�o a�e (I

Tupí vel1�eu no Amo,,;o":
lI'I.q� fi)or 5- x O Oi., 12: O
Intl"�!'I1ll1c;",,,"'1 "pt'1''''i!i,� a

wã..,jt., d� O!í""1:1')i('o e per

"'f! "... p,..,n�"''''tlI ..,or 3 x 2,
elM :;. ...o! ""'1";f'O "'", ... tf��.,u
l!'CIIdn. D!�. 1 5 : O "'..,�lI'n!lO

·

n(llotl a rot", ele 1 3"() mil
f' r'!I �"" o I".if> P "" <"I!,' i ii) 1!'I!lI' se

'e-.r'h" 1'1(1 ,�;d.(ldo. �t)rtl\.lári('l.
Vi+ó-i.,· h""r"o�;s�(!! P«)II" 4
x O. Re",-lll de 2 milhões
.riP. ,.Jrll�p;�n'" 1=,"", �to",,,,,,v(l
No,-te. é ;�ici.,do o Tor
I'Il'!io OI'''�'l1n''''i''1'II1I'' I",ter
P""tlI�'�a 't:01l1t(J!1rfo com

G',aroI'lL Pcdl"eiras, Bl1r
rO!iO e FI,,""el'''''''� de Ca
xias do Sul. G'faraní e

Fli!"JIme!1QO abriram CI eom

I)e .. i,�o ';(lm a eontn<"('!m
""nrl'�p"""" ... -'0 "l�•.�",,,,,�p �.
1 'l( .1. R"I,II n"f� o 'BuQ"e
e Edúo!'do para o Flo! O
R.io�"ue'e somando 72 .

COIlib. illla. 'Í'oí1i.. ná!1\ . I.
. �. ,",

.. , ":\)o,,,,,,,,�,�.... �-�-� � ,"'

•

•

•

Calarinenses no Brasileiro maseulíne
de. bas�uelebQl

o sr. João Pedro Nunes, atual -presidenre da Fe-
"

&e��çõp Catórinel1se de Besquetebol, informou a re-

,o�tagem através do telefone de que Santa Catarina

esl'orá presente ao eertome nacional de basquetebol
mesculino, a ser desdobrado na capital de Paraná, no

(.}róJÇimo mês de março.
,

.Adiantol,l ainda a reportagem de que a convoca-
, '.

',ção des'elementos' para os treinamentos sairá ainda es-

ta semana, dependendo das conversações que mente-
'.

.

rá cQm desportistas de Blumenau ,e Joinville, de onde

espera .contar· com um. punhado de jogadores.
Sêbre o treinador disse que deverá indicar nos pró-

. ,

ximes dias o nosso conhecido Rubens. Lang, atualmen-
(, I •

I .

te prestende seus serviços ao esporte, d«;l. cidade de Blu-

meneu .onde· vem dende destaque ao basquetebol e ao

voleibol. Portanto� uma notíc.ia alviçareira par� os a-

. preciedores do esporte da' cesta e,m. nosso Estado.
"

,

'.

., '
..

, I

imprime rilmo

Figueirense·
ao

o treinador Adão Nogueira, guindado a êste car-

go com a saída de francisco Silveira do Figueirense,
vem imprimindo um rítmo de trabalho eficiente, fa

zendo com que os íoaadores adquiram suas melhores

cundicões físicas ,e técnicas.
�

Nilzo fora. da delega§ão do Botafogo
Foi confirmada a ausência do atacante Nilzo,

pertenc;ente qo Comerciário de Criciúmc, na delegação
,Jq aotafogo q."e rumou para o Chile onde estreará na

próxima quarta-feira.

Nolicias diversas
--

Acaba de ser fundada mais uma liga em Santa

"':oto 7ina.
\

Um grupo de desportistas, em reuniõo realizada
,

'�(".";.temente, fundou a Liga Praiana de· Desportos,
,

iEt;' �erá como sede Q cidade balneária de Camboriú.

xxx

Como seu primeiro presidente foi eleito o antigo
crack Nildo Teixeira de Melo, o famoso Teixeirinha.

•
xxx

A liga Praiana de Desportos terá a finalidade de

promover partidas de futebol de praia.
xxx

,

Cónfi'rmada a vinda do Coritiba F. (:;, do vizinho

e.stado do Paraná. O Coritiba F. C. estará jog.ando dia·'
12 de feverei ro elll Joinville contra o Caxias, pro�notor
do temporada.

/
xxx

O clube paranaense jogará ainda dia 14 em Ita"

jC'lí contra o Marcílio

te ao Olímpico.

. .

Djas e dia 19 em Bfumenau fren-

xxx
.

.

O Coritiba F. C. receberá a cota de dois milhões

de cruzeiros por exibições, livres de quaisquer despe·
sos•

xxx

Por ocasião do encontro em Joinville, dirigentes
do Caxias irõo promover o· sorteio,de um

,

"ando (ada ingresso cinco mil cruzeiros.
I

(

fúqui, cons-

xxx

O Morcílio Dias de Itajaí se interessou pela con

trataçõo do atacante Renato, que pertence ao Prima-'

"el'a do Paraná .

xxx
,

Dirigentes marcilistas enviaram telegrama
c!"be das auracárias, pedindo informações qunntó

\

ao

ao

preço do passe.
I

;!fXX

Em resposta o Primavera informa que Renato

(u�tará 40 milhões d� Cruzeiros, o que colocou um

,ponto final nos interesses do time .prainno, que consi

derou muita elevada a pretenção do P,imaverQ.

. , •
. ::, .

'" 1
'

•

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

A rep�rtagem manteve entrevista pelo telefor
com o presidente Osni Melo, que retornou da GuO!!

,,�

�Qra.
,

Disse o Sr. O$ni Melo que Santa Cato�ina n�

participará· do Brasileiro de amadore,s, tendo em y�
la o eurto prazo de tempo para formar a seleção bl
riga verde.

o presidente de entidade infOf1nou'
•

que tent\
junto aos dirigentes da C. B. D. a transferêl1cia do c!

fame para a segundc"i quinzena de fevereiro a fim I

que Santa CatC'J�'ina pudesse estar presente QO ce�r
,

me, com o que não concordaram .05 homens da CBI�
J

já que se houvesse essa transferência grandes tran,
. c

tornos teria a entidade máxima dos espertos que eo

frenter..
,

c

Pernambuco e Bahia. também queriam a trans\o
rêncra.do brasileiro de amadores para fevereiro.

d
.

j
Disse o presidente Osni Mello que Santa Catold

. '

.

na deveria jogar dia 24 em Pôrto Alegre e dia 29 neI

ta ccpitol, não havendo tempo para a formaçõo' I
, "

nesse seleção, o: que motivou a ausência do nosso f
, r

('ado.
'

.
1\

'.. Pe�gunl'a�o' sêbre o' enC:�!"itro' Barroso e Comer1p
. rio; disse o presidente de., entidade da rua Bocaiu\ç.

. . ,

q'ie até o momento não foi fixado a data, desmentin!�"
assim as. notícia!> de que o encontro seria travado �q
22.

n

�I

Adiantou-nos mais
n

C? ,mandatário efecedeano qb
irá estudar o assunto esta semana e que dará

lavra oficial nos próximos dias.

uma PI
�l

===,============�.. ��==�====��==:===========�-- ..._------
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Fundacão Educacional de Santa Catarina:!
J

• f(

T_Jniversiclade para o Desenvolvimento dr�
:1

'Estado de Sanfa Catarina

• Faculdade d'e Engenharia 'de Joinville!E
•

EDITAL DE CO�1UNICACÃO n

If
!

'. ,e
1 - InScrição Vestibular 1167 de 4 a 31 de janel'�

s
ro de 1,967, ..

.
'.

e
2 - Realização Vestibular 1161 de 6 a 11 de Fe'"

vereiro de 1967,
.

. diE3 - Inscr:cões e Informações na Secretaria a

1,
,1'

P a�l,
,

Font
n

FaCUldade de Engenharia
do Olímpio de Oliveira
2124 - Joinvil1e - SC,

de JoinVil12, à RUa:

(Colégio Estadual)

.

---- f
l'

SARDINHA.EM OIi:EO COMESTIVEL 2

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

/'

,

, .

,]
,

Nas hoas casas do ranno ''Procureln Sardi

':J!1i

.'

nhas ·SOLMAR, um calarinenSllproduto

para (I mercado Internacional
i �J

____w • , 1

ATEIlC10
-"

Con1p1etamFnte reformado, já está en,- funciol1at
Inento o Hotel Balneário de Canasvieiras; apartamen,c
tos, restaurante, sob a direçiio de Fritz Kasch. Faça)]
Sua reServa pela Caixa 'po"tal n, 322 oU jColn Dona

.

11

Ingrid no Santa Catarina CountrY Clube.
.

====:::;---::-:::;-=",,'._-=.=0--,::=:::-.. '==-"_,__ .
==---_--_-._�-.. ,----��-::�w_ ___,.. "_

_ __

,
•

)]
Estodo de Sant.a Cnttll";na'
Juizo de Di'e1tQ da Vi!1rQ dos, Feitos

Pública e Acidentes do Trabalho
-

,

Edi�<:!1 de Cr.tll'll�iio �OM. o "'(1:1':0 de De% (10) D,as �
O' Doutor WAl"EMl�t') CA.SCAES, Jl.liz de Direll

to $I}hsfituto, no exerc:fcio "If-no do cora0 de Juiz d,
. . .

Di�pito da V"�11 dos Feitos da Ff,1zemda pública e Ad
den.+e� do T,,,,holho ,do�CO�Clrca .de Florianóoolis, COl
pit�1 do Estado de Santa Catarina, na forrro da Le

\

etc.
F ,..., S" D11="" d' 1..1 . I(
"'.)'_ ,f-' g .•'",: (1 ,"o o� al"e o ore"ente e Ita ue Cito

côo vili'em o .. dêl/;! r.:o.,he�i""en�o tiverem, (lue por na�(
te i",teres�ad!:'!, foi l!'el'Jlue�i'",'o o levantamento de 80°'
(01t.. .,,,,0 ,",or cento) do de'<')ó.,'to efet..,ado pela Prefeit�
ra Ml.!nicil!lol de Flor;(In6óolis, na 01;:50 de, deSa.,rl'·
pri('l�iío (iue move cOl!'ltra o Sr. Joyme Sequndo da Sil
'feira e Irmãos, em Cllrso n�ste Ju'iy.o., E' para Que chl

,

, \ 's
aué ao co"hecimentc de todos, mandou expedir o pre
sente edital, aue seró DlI.�I;cado na formo da lei, e fig
y ... (1� �o hJQQr de t:osio"me. no�n e DIl!\1Sodo nesta cido�
de .if) F!o,ia"óno�is, r:aQ'�«:!! d" Estado de Santa Caton
ril'!o� t,IIOS dezenove dias do mês de dezembll'o do ano dI.,
mil novecentos e �es�enta e seis, Eu,' PCltlio Henriquf
de MOL!!'Q Ferro, q'ficial Maior da Vara dos Feifos, d/i
Fazendo Público e Â'citAntes do Trobolhon 5yb$,reví,�

t
r

it:

• ," f
n

a
.� .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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entl

(Transcrito do Correio da Manhã)
Manter o sigilo d1'l.� fontes de infor

'ertr11ação e proibir não só estrangeiros e

Btociedades
.

anônin1as,. 111as até pessoas.
jurfdícas de se tornarem proprietárias

ra�de emprêsas jornalístícas são o objetivo
ede duas das 62 emendas sugsrídas .ao

Congresso N,qci�nal, pelos particlpantes

nsl,o I Encontro Nacional de Imprensa, Rá
dia e Televisão, e entregues ao senador

Aura Moura Andrade,/conl o objetivo
. tOlde garantir a liberdade ria nOva Lei de

lIelnlprensa. (Ver matería na página 3).
I No Rio, falado' ontem ao./JORNAL

O pO COMMERCIO, o Grão-MEstre o-.

ral Adjunto da Maçonaria, sr. Erasmo

Martins Pedro eleito deputado federal
,

r(p0la GUanabara, declarou qUe "a posi-
iUlção dos n1açOnS �ln 'face da Lei de Im-

, ,

Hnl� 2nsa n,ão pode comportar dúvidas, eis

4que inscr=velllos, nq nossa trilogia-Te-
11Ja, a palavra "Li?erdade:' como cOlnpo
nente fundan1ental à dignidade Jlluna
Qba:'.
pi
LNCOIVrPATIBILIDADE

\

Adiantou o sr EraSn10'Martins Pe-

::1'1'0 ,que "doutrinarianlente não pode
_:110S apoiar qualquer projeto que inlpor
te en1 violaÇão da Lib,crdade e, especifi
�an1ente, à liberdade de imprensa, fun

na:lamen.ta I à Den1ocr.éicia; que é ,á_ única
farIna de govêrno cOH1patívei cOIn fl. IVra

Oron,aria, jUstan1ente por ser nela livre o

:idadão.
•

Disse o Grão-Mestre Geral Adjun
o que o Grande OriEnte do Brasil ain
la não fixOU posição oficial ante a r._,ei

ere In1prE·nsa, eis que, corno sen1pre acon

'-:e nesse períoeló do ano, os tralJé1lhos

naÇônicos norn1ó-(i,s estão susoeno d's
Ip. o fin1 ele acZenl b1'o últiú10 e o111ente

. gOra Se reinici"n1. lVraS, certrunente -
nel· .

sSeverou o Grão-lVrestre Ger,d da O'l'-

iFe.e.nl, prof. AlvarO PalnleiI'?_ (Slue pre

�nte111ente se ach".. no illteriOr flumi-

ct,lense e devE rá retornar à Guanabara
f .rn fins dcsta senluna) fé .a queln ·co-tnpe
p�l. �

t � qualquer pronunCialnento p,úb1ico
onl

1 b 'l'in n0.l11€ c OS Ina<:'·ons T8.S1 €lrOS,' nl.ani-
�stará a 'opink10 ela O'rdelll sóbre o pt'o

,
.,

-

�nla.
-

"Creio nO entallto - jUl1tOÜ. o
1'. Martins Pedro - qUe essa poSição
ão poderá comportar" dú,ridas, ou vaci

lções, já que a' Liberdade para nós é

-_.�._- ----- --_.-'----

,Ell�IIÃO DE 'rtcNICOS DO MA
A.I SER EM GOIÂNIA

d' 'ir-. .

'I' O vep'artalnento de Pron10Ção A-

,ôpecuária do Ministério da Agricu1tu

t
vai realizar êste ano, enl Goiânia, o

S�u prillleiro encontro ,anual.

A reunis o será de 22 a 28 de ianei.
.

corrent2 e SllaS lihllas de a('�o abr1n
)]n o debate de planos e prO�ralY,as.

.......111 avaliacão e Controle dos 111€'SlnOS e
01' •

tudo de 1101'nlas qUe di1.Cip1inenl o ira

l]JID ,dentro de unla unic1a(;e de aç"í'o.
través dêsse critério' estuoilr-se-á di-

l1atrizes capazes e in1urilllir 'n.ovos ru

eU·os a adlllini�tI'ação, escoiJnando-a dos
a()i\ntos de estrangulalllentL) contrários ·a

OU8 ' -

d'
.

nan11zacao os servIÇo::;.
�

,

•

..

1 111
"

um e a.

DEFEITOS
Salientou o alto, dignitária nlaConl

qUe o antep,rojtto Ora em ,d�cussão, Só

bre a Lei de Imprensa, afora outros as

pectos que merecem reparos e' que na.,

seria· possível abordar numa símples En

trevísta tern dois pontos ern especial,
,

,

inteiramente negativos: o primeiro e

punir fatos de fbneeitll.a.ção. ímprecísa,
d2ix.ando o jornalista à mercê de um

julgarnento subje-tivo, que pode ir do
.

desvirtuamento die quem julga, mesmo
de loa fé" até a, distorção propositada e

iniqua. ,"De qualquer £01'111a." - obser-
. .'

vou f) Grão-Mestre Adjunto - a liberda
d 2 se torna precária e ínsubs'stenta fi

cando sujeita à vontade
.

e .ao entendi

. 1l1ento do julgador". O segündo dêsses
. ! "

ç10is aSpecto�;' essenl�iahnente negati,vos
do anteprojeto ele Lei ,cl� I�lprensà' envi

, � . '.

'ao )pelo GOvêrno �o· C011gr(Õ'sso,' Gonfor
me a' Ol)inião do· sr.1 Mart+l1"'3 PedrO,' é a

pel'nianente insegcirar!ça . ç10 jorn'alist.a
para o exercicio de S1,.la 11liSsJO inforni"a

tiva, dalTd'o-se-lhe a co-autoria, inclusi
'Te ds pronuncialnentos inexatos de ou

tros obrig,�nldo-o à unla ver�ficação i.nl

possível da notícia, pela qual responde
enl qualquer hipotese.

•

Con'cluindo, assegurou' o dirigente
, '

111aCOnlCOi
,

,

:__ A Maçonaria, que defende 111-

transig'21'lten1ente a liberdade e dentre
-elas as garantidas pela ONU - criaçãO
dos e111inentes nlaÇons aue £o1'a111 Fran

k'in Delano Roosevelt e Winston Cllu.r

chill - continua fiel em Slla lut" Para

preservá-as. Não pode, portan�o, apoiar.
a I_,e'Í de Ilnpr"n�.R, DOS têrlnos' en1 qlle

.

/

foi proposta, Aguardeu10s, 110 entanto,
a palavra oficial que certanlente 'será

dada pelO Grão-l\1est1'e Geral, dr. }\_Iva

1'0 Palmeira.
IVrAçONS

U!n rnaÇol1 ten1-se desh'J.cFl::}a. cspe
c;a111énte, na lut!'!. contra c). Lei de Inl-

,

pre1'sa: o sellador AUra Soares de Mau
. .

ra Andrade, presidente d:o ·Senado. Ou-
.

tr03 parlan1E'ntarcs perten�entes à Ma-
- .

.

ç0l1ari.3 e que tem con1batido a Lei de

ImprenSa são os deputados Herlllogenes
Príncipe e Flotiano Rubin e o sena :1-01'.
Aurélio Viana. .

t

________ . ._.".4.__ . ..__.�.__

tre;n.alnento· de pessoal; conSel'vaGao de
. solo ê sUP utilizacão económié<i: pri-ticas

.� _.

J"Jac;onac1as COlll o Icultivo e distribui-

ção 3e SenlE'ntes e 111udas. Todos êss<'s

assuntos serão debati,::los COnl li1nitação
ele tenl1�O e as resoluções encaminl'tadas
ct eq uip: s de trabalho para exanle.

.

A orden,ação dos traball-ios durante

a "la. REUNI.Ã,O· NACJONAI_, DE
1

PROlVIOÇÃO AGROPECUARIi\" será
"

disciplipada por Comissões e sub�colnis
si)t>s destinadas a orientar o' meeaniSlnO

do encontro.

A programação inclui tan1bél11 a i

néHH:!Uracão "de deDendências dó SEPA
... . .�
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Rádio Guart"já
PROGRAMAÇÃO PARA HOJE

/

to.

SOCIAIS·
, ..

SOCIAIS ,
•

rào-· . estre a aeon aria
.

,. .

�:a ..

·

...e;re à 'uta contra
ei de Imprensa

07,00 - Abertura.
0'7,05 - A Capital e

Notícia.
01,10' - Música· Po-

pular Brasileira.
0'7,35 - Só Sucessos.
0'8,0'0 - Corresponde"
C"te Imo.

08,10 - Programo E
leazer Nascimento.

Oa,5'5 Repórter Alfred.
0'9,0'5 Peça· o que

Quizer.
0'9,45 - O Parece .. de

Louro Soncini.
0'9,55 A Capitol �

N·otícia.
• 10,05 - Córn"aval na

Onda.
1 0,35 - O Esp-o'rte em

Rev.is:ro·.
10',55 - Informativo

Hoepcke,
11.05 _;_ A Miisico que

Você Pediu.
1',35 Desfile Ban-

NOTíCIAS DO BALNEÁRIO DE CAMBOBIÚ
(Correspondente CYZA1VIA) Iíssima Praia, pois SOlnos �Com orgulho,

A CAPIl"AL TURISTICA DE, STA.
CATARINA, Fa:z pouco tempo qUe o

mílíonárto IVerioet Joaquim LOpe, ex

Presidents do Vasco da Garria, ern ape-
11 ..as algumas horas perdeu quase 9 mí

lhões na roleta.

Forç.ados somos a Id!êclarar, publica
mente, através das colunas de "O Esta

do de qUe, si voltarem as ameaças se
.

.

. preciso for ire�nos até o Exmo. Sr, Mi-

nistro ela JustiÇa. Não estamos dispos
tos a sofrer ataqU'S mesquinho quando
estamos empolgados numa campanha
das mais sublimes.

Esta reportagem era neceseáría pa
ra que todos jamais em SOllho sequer
pudesem duvidar de nossos prinCípioS
dos quais NUNCA no afastaremos. Nâo
fornos nem seremos S11bornados embora

.

,

as ofertas, por vezes, sejam de fato das
mais t�ntadoras.

. Materialmente falando Conth1ua
nl05 pobres e já passamos o chamado
Cabo da Boa Esperança, e não seria a

gora, quase no final id:a jornada qUe irí

JAMAIS RECUAREMOS NA LUTA'
INGRATA C,ONTRA O
FAMIGERADO JOGO'

Durante os 'llltin10s mêses tema-
, ,

1110S a íniciatíva de silel1ciar ern nossa

campanha que vimos empreendendo a

través'da imurensa livre Ide 'Sta. Catarí

lla, há quase 30 anos. de' atividades jOr
rialísticas.

Em Rio do Sul no perído de 22 a-

110S que ali residimos, recebas ofertas

polpudas ern troca apenas do nosso si

lenGio e NUNCA .recuarnos de nossos

propósitos. No finzillho'da luta então

travada, ficalriOS praticamente sozin'hos
uma v"z que apesar dos apelos constan

tes, tivemos ao nosso lado apena o ex

Prefeito' Vito-rio Fornerotli. Qua-n,do

17,55 - Repórter Al-
fred.

'

\

188,00' - O Instante
do Prece.

J

18,10 - A Guorujá é
Notícia ..

18,30' - VOrfgu(lrda
Esportivo.

18,50 --'- Corresponden
te Cirrao. . I

19,06 - A Voz elo
20,0-5 - Cc'trnavol 61,
2Ó,35 Jtádio �ove�a

!{o !Yll1os,
21,00' - Corresponden

( te Cimor

,
21,10- - A possa de

"Os Coriocàs" .
21 ,�5' - !:voJU'çãó·...
22,0'0' - R'epÓ'rfér' 04.-

freá. i

22,10' .._' Heleno de Li
ma.

. .

22,35' - A Noi't'e" é
NO'ssâ.
24,90 -e-r- Encerromen-

f
.

gu.
12,00'

fred.
12,10

c.om M"'stca.
12,30 - Sucess.os de

Todo ""'undo.
12,55 - Corresponden

te Cimo.
. 13,1- O -- Bolc�im do'

SESC-SENAC.
13,35 ...!_ O . Fino . da

Repórter AI-

Almocàndo
"

Bosso.
14,05
14,5-5

Notícia.
. 15,05 Carnaval 67.
1'6,05 ..,_' A Cabana do

Pai Tomás.
16,35
16.55

Só Su·cessos.
A Capital é

Só Sucessos.
A Capitol

f

e

PROF. IVO NORONH.1

A data de hoje assinala cL

paSS,"lgeln de n1ais Uln ani

versário ·natalício. do sr.

prof. Ivo Noronlla, pessoa
bastante relacionada em os

nossos J118ÍOS' sociàis e cul

turais da Capital.·
,

J'untnnlente con1 a� de-

rr,qis felicitações que lhe
serãQ enclereçad2s, no dia
de boje, pela passagem de

seu natalício, levamos ao

p,·of. Ivo Noronha votos de
crescentes prosp8ridades.

Enlace Ma�rimo!iial
PRAZERES X ,�dI.BERATO�

O jovenl casal. após o enlace, seguiu enl viage111
ele :nupeias, par.:<t porto Alegre, de onde se deslocarão
para Nlont 'vidéo no Uruguai, onde o noivo, 4. ãnista
da Facul�ade de Medicina de Pelotas, fará estudos
de PesquisÇlS na U11iversidade daquele País .

Com este registro envialnos as nossos cUll1p1'i
lne-l1tos as famílias e, os 'nossos n1elhores votos de pe
renes felicidades ao joven1 casal.

.

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

en1 essas reconlel1dações, apenas as li
n11as e-erais e procura asSin1 cham:1i1" a'
I...... '--'-

atenção da pesoa que 'Começa111 a enve-

lllecer, 'Mas tôdo o tl'at?me'l1to, Con10 os

testes e exames Só POdelll Ser feitos sob

orientação mé,dica especialiZada. (1

Notiri.,. ..
17,05 - Só Sucessos.
17,35 - Roberto Car

los.

. .

transferimos resldencia para o Balneá-
rio de Camboriú em janeiro de 1964,

,

por várias vezes volta,mos ao . dtsagradá
vel -aSsunto e fDl110S vítirnas de ofensas

Indecorosas por parte de rcerto dono de

jogo de Rio' do Sul ql1e não chegou ao
.

eSpancamento por interferência de ter-
. I .

(ceiros,
Errados· estão aquelêS, voltamOs a

repetir, que pensaln ser o nosso silencio'
. .

dos ldtinlos 111êses prova cabal de ,que
. ronios SUbGTna-do_ Nem 'n'lESmO rodad�s

.

,

de uísque oferecidas por donos. de 'jó-
.
-

go S30 aceita� pelo CorreSpOndente CVZa

ma qUe ?O reçli-gir estas linhas , apro
veita o ensejo p·ara lEmbrar aos t"is

que se jUlgaln donos da Situação e (1'18

. estão agora aginJd'o tari.1bénl aqui 110 Bal
,

'
.

neário ne Call1boriú que telnOS UIn· Juiz
.. de Direito qlle se Chanl-é1 Dr. Márcio Ba

tista da" Silva .. Antes d'2 redigil'n10s e<;te

comelltário leV?n10s o fato .ao conheci-
.. .

n1el1to do ilustre Juiz de nOSsa Con1ar-
ra a_ue, no.. easO ,de sernlOS agredidos no

vaJ.nente saberá fazer prevalerer A
,

"". -

,.

•

BR.ASA)"

.
.

amos a�ceitar o vil metal advindo .do Ina1
I

...... .

\ .

tn jOf."O de aZaT.

l'JOIVADO" LIANE NASCHENWENG-
11'ARALD GERMER

,

Dentre as gratas 110tíci.as que rece-

belnos do Natal de 1966, o J10ivado Ida
i?"entil Liane, e_legriiL de se�s genitoreS
'Ql'. AntÔi:1io-don,a HeJf'a Naschellweng,
foi' d8.S rnais R�radáveis.

,O auspicio,S0 acont€cinlento teve lu
gar dia 24 de dezenlbro de 1966 na mag
11ff;cà residencia do no�so__'- gra.nde al11i

gO Nic,o Nad.:b.enweng, Diretor da A

t lântica Ltda. Imóveis Indústria' e Co

'lnéreio, que já constriu o nlagestoso Edi
fício ITAPUAN aqui na Praia e illiciou

a cosstrucão d'aquele que será o n1aior
� - .-

de todos, o ITAMARi\TY, Conl 20 an-
.

dares.
O noivo é o lavem Harald Germer

"

· FOR,ÇA DO DIREITO CONTRA O DI.

R.EITO . DA FOR'CA,
· ,

éltivo l'PPJ'e'lentante d? SADIA para o

Vale do Itaiaí, e filho do sr. Herbert
Gerln'er e espôsa, resi·:lentes em .Blume-'
nau .

A oe; noivo.s os nosSos parabel1s Com
..

·,r·'+"S ele felipidades. e aos seu ge�ito-
res os nossos' cl11rlprimelltos, de ul11 nlO

d'o tedo especial ao ca:oa1 .él111igO sr. An-'
tónio (Nico) - D0118. Helga N�scl1ell-

Somos plen,anlel1te favorá;veis ao

'l' 00'0' oficiializaelo isto s1n1 e nu) t:a pode• ô ,., \

remos aplélUclir a exploro3çã:o do lualclito

jogo en1 benefício dun1a nlEia '&"úzia de

aproveitadol:eS· da desgraça alileia.

JuracY M�g'!.l'�ães q.l.lando Gover-.
·

nador da. Bahia oficializou o jogo e1n

benefíc10 ,de obras de. assistencia social

Na Capela do Colégio Cafarinense realizou-se Ôll

ten1, às 17 horas, '0 elllace n1atrinlonial da St9.. SARI
TA conI o nosso jOveIll conterriUaeo I-IUMBERTO.

.'\ noivl't é filha do Sr. Antón'io PrazereS e d2, sUa

espêsa D. NUma Prazeres, o noivo, do nosso arnigo
SI'. IVO LIBERATO, Agente da Elnp. Sto. Anjo da

Guarda, nesta Catapial e sUa .espqsa D. Alzir,a, Lire
ratO'.

O! áto, civil e religioso, teve COlno paracnÍIlfos. pol'
parte da noiva as Dr. Iva Silve,ira e Sra., Dr. Al��a-eio
Garibaldi Santiago e Sra, Sr. Wilson Len10� e Sra.,
&1' .. OSlnar r.:Í111a e Sra" Sr. Aloisio Machado e ·Sra. e

Sr:' Abeiai·do. Ferreira e Sra,' e por parte do noivo os

Srs. José Moura e Sra. Zelindro Dan1iani e Sra., Arno
Da'·lliani e Sr,1. Lázaro Bartololn�u e Sra. Prof. João
Bat sta IJulf e Sra, e Prof. João FranciSco ,da Rosa e

Sra.

Con1ercial1tes e industriais interesSados ell1 parti
cipsI' de concorrencias públicas e administrativas. col
eta de prêços e pe:lidos de 1naterial, do Departall1el1-.

,

to Central de Conl.pras dev--nl solicitar registro na-

qllê1e órgão, er',Ca111inhando reqnerin1el1to ao
I sel; n1'e

sidenie, aco'111panhado da seguinte
.

docun1entaÇi10:
certidõ S negativas do ilí1nôs10 de r�nda, Alfâl1dp0�1
au Coletoria Feder<·l, Coletoria Estadual 011 P;';c;t,) (1,:
Arrecadação, co>rti (:8 r) negativa da prefeitura, at --"'ta

do de i,jol1"j,.:J;)rlo l'i'l'1l1ceira, nassado por un1 banco
ou duas firl�'2::; id6'Deas. rela(;ão 'specificada das 111e1'

cad .�r\)_s ele Seu comércio, l'enrf.fientação ou indú-Stria
cer!: -'2" de registro no3 Junta. Con1ercial, contrato d�
fil'n1a aU "Diário Oficial" que r..ouver publicado o do
c;Ulnellto de constituição da sociedade e procuração
passada ao representante jullto àquele Departàmen
to, au,torizando-o a assinar propostas, atas, recibos,
contratos, etc.

VENDE-SE OU TROCA-SE

Unla Calnioneta, marca Chevrolett Ramona, ,ano

1929, enl bOln estado de consErvação.
Tratar à RUa José Cânelido da Silva n, 103 - Es

treito:

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

E" evidente que o ,dr. Albis indica
CONTADOR

Precisa-se, com bastante experiência, para diri�

gir escritório de Inl.lito mov;mento. Exige-se referen

cias. Solorio Cr$ 350.000. Tratar Ii rua Conselht:irc

Mofro, 6 - lojô.

\.

. .

o que poderia seT inlitado eln nosSé'_ be weng.
, ,

'AC6NTECE!l EM SANTA CATARINA•. ,

Conclusão. da' 6a. pág.'
.' .

pontos, tornoo-se ca'm

peão estadual de remo de
ré'mo'de ·1-966, seguidÓ' ,do
I�art;'ne'lli 'tom 37� Aldo
Lux com 36, América com

6 e Cachoeira com S. O
Riachuelo

.

venceu 5 pá
reos dos 7 disputados,. per
dendo apenas o ·Double e
o Oito. Avaí e Figueirense•

jogam partidas re'fClnehes.
J6go nõo terminado,. sus
pen.so pelo árbitro Maria
no Silv.jira aos 52 minu
tos (12 do' segundo tem

po)' por agressão de Acá
cil) e R,o'lér10 II. O ó rbi
t, p �?X "ulsou O jogadores
do ..'. "0' salvando-se Ne
t,: r f:'eodn�'o e Luizinho
«ue !'ião foro!'n citados em
.

.

súmlJ!o. 1,;' "kf')�to o �or-
,

ncio Hexo3o!'lol, . potro,,:i
nadó pelo Ipin:ll'Ig,a.. F. C.
ele Soco dos limões. Itm
Joinvil1e, Árnérica e Ca
xias ini�;(H'" tlnl"'l $érie de
jogos melhor de (!lIal'ro

pontos. Vil"ó1'ia c:axiense
per 1 x 0, "o! de Zézi'nho
de penolid ..,:!e máxima.
Renda de 1.500 mil. Dia
16: O Aldo lMZ dá entra
da na se1:retario da ·f';SC
de urn protesto quanto a

rega"a vencida pelo Ria
chuelo, ale<':!o,,>do irregu
laridades no bnlisamento
de saída, /;\ F""Jer,,·õo,
não tomO\1 '�onhe-;:imel!!to
do protesto. Futebol de Sa
Ião: Bamerindus 4 x Cru
zeiro 2 e Paineiràs 1 x

Doze G•.
Dia 19: Hercílio Luz· e

Próspera empatam em Tu
barão' -em 2 x 2. Dia' 20:
Tem seguimento' o regia
nal salonista: Doze 1 x

Juventus O gol de Eduar.
do aos 18 da 1.0 fase.
Caravana do Ar. 3 x Pai
neiras 3, depois do clube
do Sase Aérea' ter mar

ca�o 3 x 1. Renda de ..

27.100'. Dia 21: E' reali
zado novo assembléia ge
rai na sede da F. C. F.
para decidir sôbre o esta-

. dual, a pedido dos pró
prios presidentes de Liaas
e Clubes. Reuniõo tumuV
tuoda em que quasi hou
ve agressqo físi(:nfi tnl ""

clima. em que �ra'n$corr<ilu
a reunião. foi . oi)'rováda
e o fórmula de duos zo

i1as como 'o., (Interior, in
cluindo�se mais dois clu
bes, passando de 1 Cj para
21 os· concorrentes.' Cri
ciúma passou ..o 'ton�ar

com 4 representar;õei e

'..['uba' 50
.

com 3. Com o

jôgo 'Oliil1pico 5 :ii: Amen:!:o
no:> O, ,�j!"íolizou CIS dispu
rcl1 do TOr'neio' Fritz 1(1.1-
neirich, cuja classificação
fOI a !\:egulnté: .

Caltlpeão: União com

3 p.p.
Vit;e - Olímpico com

4 p.p ...
3,0 .Iugaf :......,. Amazonas

e G!�tl!"Clni com 11 p.p.,
4.0_ iÜ9a� -._ Pali'ileiras

cor� is p.p.
.

5.0 laJnor '-- Vasto Ver
-.

(�e �:O'"· 12 p.p ..
6.0 lun"lr - Tupy corn

2 i p.p. Dia. 22: O torce
dor florio!1opoli-tano pos
sa mais lim· domingo em
branco. 'ogan, eln Join
ville A,mé�i:C�1 e Caxias.
'l./;t,:,·lc: do Caxias 3 x O. O
torne�o inÍ'eses�adl-l(l1 Bru
no Calai, pa�roc(nodo pe
lo Palmeiras r:he"Jo. ao seu

fina!, com duos partidas.
Em

. BiumenClu o GI�aral1í
venceu ao Palmeiras por
2 xl; Gols de \1;00 e Ni-
• D �. 'f
�o parra () r:":'�"'? _�

-

I�O .�

�.-. ".

o �q!�neil'os. Rendo
'" $'-' "',_,,'\ �6'7! nrbifr'o-

fori'a�.

enl Goiás e expOSição 01'8.1 sôbr2 experi
�'" ,Qutros te111aS do encontro inclu�ln ência.s locais de pron10g'ão agropecuária

•

)lítica creditícia e seU in;;:,renlento ao à C8rgo. do Chefe daqUela ui-üd::lde de

dleio furaI; lnelhol'::nl1ento dos rebanhos trabalho do DPA.

r -.----. .__._�__

;�e�BEB ENVELHECER
d,

�ci Diz o dOutor Albis, conhecido geria
Ca, italiano, 'diz qUe há u1n segredo pa-
L

.' •

e
S2 envelhecer ben1 , 111aS Ulll sP!2'rcdo

ito1e pode ser facilnlente desvenr!�' '1� c

-,o/e todos podenl, portanto, apre.ndpr.
. ,

10° 111anier en1 Constante ativid"de tôda 25 por cento âepoiS ,dos 70 e 35 por' Cen
it� partes do org'\nisIJ10\�RC';�')11é�te, !.bb}'·�;i i to depois dos 80. Entre os Inedic�men-
IID�rvou-i1e que cOnI o pi'ssar elos anos tos que se recolne1ldrun estão os saís de

:�:'i::; S2,_ dal1quilosarn nh :�eterioram ,as c,�cio, de fósforo, ,d� potassiO e as vita-

)reiS orgaos llleJlOS utiliZadoS. E há doen Ininas� Quanto -ao ano, depois dos sessen

fis COl1tra as q1.lélj� se deVem prepa.rar ta anos, deve ser de oito horas por dia,
idoliS cuidac1oSéln1ente 'aquêles que comtll pelo' 111enoS,
ItOn1 a ellvelhc � =1': diabete trombose,
,dI-, . ,

.

rel'Uricelnia,l altera<;ões artrosicas do

q�Flueleio e c1�sturbios (fa. vista e do ou

,í,io, Elas podem, �er cOl1troladas e pre
hldas Silnp1eSffie11te por 1;'eio da die

adequada, ,de ren'léd1os in,roeaos e re

'Ueo também adequado, au seja, sono
ntl'olado higienicamente. para as pes

as anciãs aS carnes devem constituir

------ _.-

. .

20 por ceDto da diet? alihlPl1l'1r; as

duras 15 por �nto. os anlic10s e "Guca
. r('s 65 nor cento.' E�1 as proporções, to-
fpac1as g�oba!111ente, cl'vem o.,:�· reduzi
das en1 15'pal' cento depois'dos 60 artos;

,

F."\ �tl::.:"l"r '1,." "1)-0 e Fla
mer. ....o emp"'<":" - '-, 1 J(.

1. Hélio e Eduard", fo
ram os goleadores. Re:ld'l
superior a um milhão' n.

meio, com arbitrol':lem de
Saul Mendes. O Guarani
campeão formou com Cor
los; Zildo, Shelo, Daoô c

Djalma; H'ilo e Alcino;
Dino, Celso (Eloi) Ivo e

Emílio. A classificacão fi-
�

nal: Campeão Guaraní
cll p.p. --:. 2.0 lugar: Bar
roso, Palmeiras e Flamen
go cl3 p.p. Dia 23: E' ini
ciado em Florior!ópolis, o

Curso de AtuQIiz:�çõo �ô
bre Desportos, promovido
pelo bepartament(' de Cui
turo da Universidade Fe
der",1 d� Santa CgtarinQ

•

.

e minist�ada por professô
res do' .Escora N,acio,nal

•

de Educ':1cão Física e Des
portos d ti

�

Universidad'� do
Brasil. Coube 00 prof. Wal
demor . ,t.reno, ministrar a

aula inaugural no Teatro
Alvaro de Carvalho. Dia
24 E' re'llizado a penúlti
ma rodada do regional sa
i'o!'1i�tCl: Doze 5 x Bame
rHnd(IS ()l e Caravana . do
P.r 3 x Juvelltus 1. Dia
26: O Figuenrense recep
ciono ao Met-ropol em jô
go '(1�l'I!!isroso como porte
dos rC!�'lmentos dos pas
�es de Adailton e Jo·cely.

.

2 x 2, foi o contaqem fi
nal. RUllens e Héli'nho,
rtlarcararf1 para o clube do
capita! nnquonto João ,Pe
cI�o e Ic!ésio fjzeram os

no!s: dos Visitantes. Renda
d� Cr$ flSO. 00'0. Dia 27:
O Ca,ovl!]!1Q do Ar sagrou
s;� cl'1mpeõo regional de
FI,tebol de Salão pela pri
meira vez na sua história,
(lO s!,-",Iontar o elenco do
Ooze de I>,gôsto por 3 x 1.
1 xl, foi o resultado d,a
r:>rimeira etal)a. Bio�oto,
(�o�,t�a)

.

Chiquinho, Pren
do c DHmo foram os go
!('.,.-lore'S. Quadro cam-

,
.

"'ello: S'�Cll(1,la; Pre",da e

n,"·""""ria (Enio) (Dilmo) e

n",. ";!va< A,re�a-docão re

... t)�-l de 95.60'0' com car

.,.,,,,,..,,1 �O' torcida do <clube
ri'" Bnse Aérea no' fi",al.
A -r.,'t."''''em auasi perfei�

+ - -'" r: !-'v;o ZinDe!. A elos
�if;�·... ";;:'J' fil'll(ll do ccrto

I"'!"" r.""�1"'ei.ío - Corovo
P.<:l .-:fI) A.f com 4 P.!;). -
...

'" , .. - .. - - Paineiros
,.(';

.. �
.. - -
- 3.0 lugar:

00-"" '" I .. "�� .. ",,, l(:om 8

p,p. 4 o ,,,�"r: Bomerin
dus com 14 p.'>. e em 5.e»

lugar o Crll�eiro com 19

p.p. Dia 28: O Figueirel'i�
se joga t�m Imbituba fren
te ao' conjunto local em

pagamento do passe dOl
extrema Romerito. O x. Op
foi o res'Jltodo. O Riachue
lo vence'l a regata Jubilelil
de Prato, promovida pelC!)
Ipiranga, participando ait\)
da Aldo luz e MartinelHQ

I
_)

\

•

I
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AuivefliÍrio Do �fJVifllO
Trará Jotnalis�a� da GD

--v

A convite do G:,bJdl'te de RelaçÕes Públjcas vi·
. -

,

Sitarao nossa Estado, pur ocasião do primeiro aniver-
sário da adrninistraç:Io Ivo Silveira conhecidos jor
nalistas da Guanabara. Já coníírrnararn suas preSen
ÇaS os jornalistas Felnnndo Pinto. do "Jornal do Bra
sil"; Afrânio Mello, ele "O Jornal"; Cesário .Marqucs,
do "Correio da Manhã" (. EdsOll Cabral, de "O Globo".

'-__._----

,

MAIS .1NTtGO n_ABIO DE SAMTA CA1"ABINA.
Ii'. urianõpolis, (Quinta-feira), 19 de janeiro de 1967

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

•

Seixas
•

·ODversa
Em declarações .� 'I) ESTADO", o prof. A. Sei

xas Neto inforJ'nou q lli não há nenhum perigo de
maremoto, como há l.oa.os circulando na Capital, nas
[costc:s. de .Santa Cat �r: lia. Prosseguindo. esclareceu
que .não existe quaku-:' vulcão 'submarino na costa

sul-brasileira e, pcrt2Di », qualquer notícia de mare

moto não passa de 1:: é)" to sEnsacionalista. Informou a

seguir, tranquilizandr é. 'população iitoranea, que .não
há perigo de ondas c � »arés violentas em nosso lito
ral. 'Por outro lado ...: ní )rmou qUe prossegue em seus
estudos das manchá- É -;l,�res, por �)rojeÇão telescópi-

. , ca, tendo cbservaco JD ·'':Hl, às 17,50 110Tas .. 3 'grandes
manchas solares sôbr e o equador do Sol medindo a

maior delas 350.000 11: .lometrcs de diametro.

t,:' ,iTT,
... '$

,

O pagamento do at .:,ílio-natalidade pelo Setor de
Benefícios da Delegs.ci« Estadu:J.l da Secret�.ria dos

Marítimos, nesta C,apitaI, e' qUe Se dev-�'ia efetuar

ontem, foi transferido para depois de alnanhã, para a

queles cujos pro'Cessos Já estejam prontoS.

,
,

.

A Comissão r» saniza-
dora do Carnaval de Flo

rianópolis esteve eunida \

•

na tarde de onterr ieom
o prefIto Acác o f . Thia

go; ocasião err: q 1 abor
dou e discutiu o itinerário

I

dos d�sfl:2�' , T" l\Tji .os-

Ces. O Sr. Acac,o L Tllia
go apresentou ra7c ss da
inconveaiência '<" dp"fi
les na Praça XV de No-

REI MO'MO CHEGA
SABAD,O

O, Lira Tenis Clube,
,também já tem elaborado
o Seu programa de atlvi
dad,s no Carnaval, Com

preendendo a realízacão
"

de bailes em tôdas as noí
tes, desde sábado até a

3a. Feira Gorda todos
•

com início às 23 horaS., O
baile. infantil será realiza':'
do domingo: com início
às 15 horas e prolongando

,

'S até às 19 .

O Lira dará,. sábado
próximo, animado e vi
goroso Grito de Carnaval,
antecípando a vibração do
Reinado de Momo em

Suas dependências.

DJreiiti Dá Trole i� �s Primeiros Calouros

Conl traJe, pelas rtlaS da cidad:e, os nOvaS calou
ros da Faculdade de. Ldreito, também conhecido co

mo "bichos", na ling.la,�e1n ,dos veteranos fizeram o

seu batis1no de fogo Je_,15 ruas da cidade.' .

Conforme'se tev - conhecimento, através de da
dos forn�cido� pela secretaria daquela eScola superior,
apenas 36 vestibulando;; 10graran1 aprovação, dos,162
que ,se inscreVeralTI da recente ConcUrso de' habilita
Ção, considerado de bastante rigorosi,dade, na seleÇão

... a qUe anualnlen1.e se procede, Dara matrícula inicial.
•

Gina.sio Suspende Inscrições
e Alle'ra ltIairlt'Ú�a

Usalldo do atribuições que the são Conferidas pe-
,

lo regiIl1e.nto inter110 o dIretor do Ginásio Moderno
"Aclei"bal RallI0S da � iIva", do l<=streito, resolveu sus-

l)ender .as insCriçõeS pH�a os exa111es de admissão ao
,

ginásio enl segunda chaJl1a:da e ,Cl,ltei'ar as datas de I

, ,

1natrículas àquele estabe1eciulento e que serão as Se-

gui,ntes:
3a. e'4a. séries, dia 25 40 corrente;
la. e 2a. �éries, dias 26 e 27;
ex.ames de 2a. éfoca" dia '1. de fevereiro, trultO

para o curso ,diúrno CiJIYtO noturno. As matrículas não
efetuadas, nessas datas, sofrerão ca�Celamento. Por
outro lado, reune-Se dia 23, cam início às 19 hs., a

,assembléia' gEral do corpo dOcente. '.

•

A instalação ela nova paróquia de Paulo .Lopes
dar-se-á, oficialnlente, 3.111anhã, dia de São Sebasti,ão'
enl cerin1ônia oficl ad, )210. ArcebispO Co�dj,utOI:,

.

DOln Afonso Ni�llUS. l-Ja oportunid2.de, dará nosse ao
Q

Seu prilneiro vigário, ,padre Hem'ique \Yederhoff.

no: entusiaSlno da folia
IUC' nês ca, destruirian1 as

can :eiros, danificando a

gra na, Mas, ante o argu
manto apresentado pela
Cúr lis�,ão de que o povo
irá colaborar evitando
causar danos aO jardim,
o Prefeito cedeu, aprovan
do o i tinerárío proposto,
qUE é o s'guinte: partida
{da PraÇa Pio XII deslo-
;r:,.>..'. :,
,

'C3 '1 10- ,e pela rua Felipe
Sll :nidt até a Praça XV
dp No {embro. O concur

so :las Escolas de Sanlba
e CTrande.s Sociedades se

rá em frente à Catedral

Metropolítana.

Está Confirmada para

sábado, às 21 horas, ache
gada do Rei Mp-mo, de
F..oria�ópolis, o popular
Lagartixa, veteraníssímo

.

folião de. no.ssaS r·u�, que
brinca, quer faça '591 oU

"chova' caníveses't., Rei'
'I

' � ,

11ómo receb rá as chaves
, .

simbólicas das mãos do
Prefeito, tornando conta,
desde já, dos

.

habitantes
da antiga Destêrrc .

,
,.

. .

1: I
,

. vembro, - rt, .

Con o rato Cf u

dim Oliveira I��,
,

.apos
execução de 11,[ j Ina de

.

ajardinamento jt total
mente concluicl o, ficaria
à mercê de pessoas qUe,

LIRA DA PROGRAMA

',' ,
.

E111 prol1'loÇãO conjunta 'da A:fadeInia
-

CatarinenEie '

.

de Letras e Editôl'a L,�itur,a S. A., eScritOr catarinel1.
se'Aln1iro Calêlêira de Alldrade fará o lancamento de'

, o

sua ltltima obra, 'de110rninada "Ao Encontro da Ma
,. nllã" dia 25, 1)a Livrar.la Cruz e Souza à rUa Arci-

,
� " ..

prest<e Paiva. A tarde d'e' autógrafos terá início, na-

quele local, às 17 b,oras.

. ,

... -,
,... "

Bancari�s;\Trâiâ!�: D.� �'c�rd6 Salarial
,-

"
"

\, I . J

\ DistribuiÇão de 15 por cento sôbre o auni.ento 1'e

sultante do acôrd(j sala"1al de set,clubro de 1966 e as-

s'untos diversos constitLirao a pauta :de traballloS da
reunião de bancários, n. E La Capital, dia 28 CÓ1n iní-

,

cio. às 9 horas. A a�seJlI1) éia, de c.arater extraordiná-

rio., foi convocada pe!a F'ederaÇão dos El1lpregados
enl Estabc1eciJlleJlLos 11:1]' c,-u·ios .no [Ziado de Sanla

. 'd .

1 1 fI A •

'

" \
Ccl(.arll1'l, csperan o-s Cc: :J::;l( eJ'aVc, '<1, uencla, oUaO a

IJllp:JrL.lllejQ elo." II'm"S 'I ,sE'J"I.'lll ,élP1'l(t:l;:,d()�.

•

. .

•

•

:' 0/

BRASILIA, 18 (t )E} - � -Ção ,dos. transportes. a�-
�..... to.

O presidente da nepubli- reos; b) i1nplantar, ope-
ca baixou decreto-: ei, au_ r,?r e explorar, irldilstria1-
to�"zando' a cons :ituição lnente, r.ede do serviço
de Ulna fn;presa que vai mOvel a�ronautico, de a-\
eXD1nr8r ':1, rc-de (J.terna- poio às rotas internacio-

te aereo que opereni re- cario os s�rviços
. ,

gulamente no país. Pal';;J.�., comUnjcações,
CompoSição do patr.imonio
irricial, aquela comissã'9
poderá Sugerir o arrola
mento. de todas ,ffi� in,stala

"

Ções, b r s e 'I.'q .ir·":l'�el;tos
de te1_ecomunicaÇões per
tencentes à n1asSa' falida
da Panair do Brasí1, os

qUais COnstituirão a par
,cela de cfl.pital da UnÍ;&o.
A adn1issão de peSSoal

aJs quadros da noVa so

ciedade será feita por
lneio de Concurso ou pro
va e h,abilitaç�o, assegu
rado o aproveitamento a

todo o p�ssoal do Depar
talnento de C01nunica
ções da nlassa falida da
Panair do Brasil, que
venl 1nantendo em fU11cio

nan1ento, em carater pre-

de tele-

Os rEfcursos de que a

TASA disporá para reali
zar suas finalidades se-

l'âo' provenientes das tqri
ias CoorauHS pela presta
ção de serviços e apro.va
das pelo CONTEL;. da co

ta-parte das raÇões _de

trafego mutuo, realizado
mediante canvenioS -com.

I

.. c.i(;r),�-l .�I ('IS ,s-2T\rr! (_!(JS £j_x os
e moveis de tele 0\111.111i

caçõeS aeronaiuicas, vi

sando, a seguríluça e a

oI'ientaçãG do transporte'
aereo enl todo o país.
Sob a denorninação de

Te1ecolnunic'] ÇÔ2S Ael'o-
, nauticas S A (l'll.;;A), a

el1Jpresa ' tel"á as seguin
tes finalidades b.asic:as: a)
irnplantar, op:rar (; ex-

,plorar, industria1nlente
Os �irc1.1 los da If,de hlt.er�
naCIonal de ser�lço fIXO
aeronautico, neccSs trios à

,as elnpresas ,conceSsiona
l'ias (Ie teleCOlnunicacões

, "

do produto Oe operaÇões
de cl'c·ditos, j uros baf'...�a-

,

rioS, rêndas e vendas de
bens patrimoniais; e do
percelltual que vier a

Ser' fixado pelo Poder
Executivo, sobre o IlWn_

tante da arrEcadação das

raio qUE' .Cruzarn. o espaÇo
a€reo braSileiro; c). a1Tl

pliar progressivame n t e
seu.S serviÇos de teleco
mUnÍcações pa,l',flI fins de
seguranca regularidade,
orinntacão e achninistra-

_.

ç§:o • do transporte 'ae1'eO

e1)l goral, de aCorJo CaUl
as diretrizes do MinJstel'io
da Aeronautic.�l.

,O preSidente da Repu
blica designará Ulna· co·

missão para elaborar os

atas constitcrtivos da SO

'ciecade, de cUjo capital
soc! aI poderão p'lrticipar
as elnpresas de transpor-

se�lrança,
orientaçao

rei.�1l1a :idade,
e admil1istra- taxaS aeroportuarias.

,
•
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Serenados as, 'áI"iiu1.oS, a

COlnissiio ,aprovou.;' elne11-
�. :·��:r -_,' .".":"

da do .,!)!:opi"io ': relutar,
CaUl aditivo proposto pe
lo senador Meni de Sá"
d::finindo o qUe seja 'eii1- i
presa jornal�stiCa: "São
einpresas jornalisticr,is pa
ra os fins. da presente lei
aquela;:; que editarau't jar
nais revistas ou outros
period;:':os. Equiparam-se
para os efeitos desta. lei
as !?lllpresaS qUe explora.
rem sefvicos de radiodifu

" .

São e ,telev�são e o agen�
cia1nento· de noticias".

,

.,' ,

:.,' .,

f SRf\SILIA,:lS ,(O�) ;...-.

1} oposição deSej�v.a ..,: r�-
,

. -,'. .

jelLar o parecér do cJ:epu-
tado IVan Luz sob-� o

prOjeto de I�"i . de Inl

prensa, o qual foi nuito

criticado, principalt lente
porque o relator S:;: eci0,..

• , • I

110U varlos autores ( straIt
geiros para justifiCar 'â
proPosta d,] gOverno dei:"
xando ele lado juri[,t IS �

. '. .

homens de imprE l1sa do'

Brasil;, que se t&l11 J lani�'
festado· có11trarial'1eD e ·ao

.

,.

:' �

teKtb SubI1ietido" á c )nsiJ
d ';ração·, do COngress) Nà.

, '

ciOllaL.i , ,

do� peià ül1prenSa, en-! cig relator "pára agEl1cia.S
Q1!q11tO :�e esq uec�,a de i de.f, n.oticiaS". O. te�to P7'
nlihícibnjr ·ó'f papel P9siLi- :;� pro'\;ado fiCou 'ebili,;r £ ;;e��'
va que os' jor1lais brasi- gUhlte redação 11.0 refe-
lei1'os têrri deseulp:nlla- rente á livre lll.anifesta-
'. �.

do', ao l�do: �as : gra);1des. I. çãçi do ipensainenfo e á·

figuraS da nússa llistoria.· prqcura � recébiu'lento de
,

"V: �xJ,. não pode es-' noticias:::
, ..

h I -d('" .,'
'1uecer ,8". 'iltuaçao ; a

.

1111" '
;

pre11Sa bràsi1eira na i Re-·· "O clisposto neste. ·a\·ti-
voluÇão' de l11arÇo, que .-(,.., go não se '-aplica a' eSp�-

\

exa. def(�n·d�. Se l:\ão' fôs- tac'ulos e diversões pu..,.

se �- liberclâde de i111pren- blicas, que ,ficarão stljei
sa naqueles dias, talvez o tas: á censura, na

.

forlna
1110vi_"nento revoluciona-' da lei, n en1 11 a vige.ncia

. , , .�,

tio não tiVesse Sido pos- do' estado dB sitio, qUal1-
sivel" - diSse o

, parla- do o governo pOderá ex�r, r;
,

t b' H ceI' a' CenSUI"a sol_)re '005 i11"J:'n ,,"lI' alano.ao sr. a- " L. .

111ilt0l1 Prado. j orn,ais ou periodico� e"
enlpresas de radiodifusão'
e agentes de noticias, ll!:\S

111qterias atin"ntes aos

I110tivos que o deternlina
ram

.

COlno tan1bénl aos
,

executores daquela In'e-

! � -t •
�
l' .

s •

_.�, -. " ,
"

Aparteai120
.

O sr: f"anlil' Sel11' maiores debates
'ton 'Prada .. que e'ogié'va o, á exc2ção r)� un1a troca,
trabalho' do relator, ') dé' de palavras a'speras en

puta.do Marta Piva obser t1'e OS \,rs. Ivan Luz e Ma
vou áo representante de rio Piva, a C0111issão Es.

. .

S. Paúlo qUe.a pre,(':;l1pa .. peciai aprovou enlenda

ção, poi" ele delTlol1s' ['uda" do sr. José Carl!!::; Guel'
era ad: reSsu I Lar OS ex.;.', ra ao IJaragl'ufo 2. do al'

('(-'.'-'1'11.., p ilhlll'(I.'; ("'olll"ti·- iig" 1., (:(1111 U/l'l<i ineJll�U()

A proibiÇão para 110-

ticias d·e propaganda de

guerra, de subversão ou
,

ge preconceitos de raÇa

ou de crise foi alterada
pelo sr. Ivan LuZ, esta

·belecendo-se a proibiÇão
'para J10ticias de "sUbv'Er
são da ordelfl polilica e

. " ,

RoLlil· .

d'd "

I I .a.

.

1)1�1,'1 :-Ill"'i'.()

,

1,o Irá �augurar Obras lo Oesle
o Eng. �a:p.m BertasO, Secretário do Ott

tem pronto urn esbôço do programa de i�l�U@1l1
que 6 Governador Ivo Silveira deverá Cumpli�
fim do mês naquela região. Essa prograrn,ª,ção
vieítas a 'diversas áreas do Oeste e deverá ser. �
lecida ern cefinitivo após o regresso do. prilneito
da t.irio catar+r, f l1se da GUanobara, a quem seri
meti do o roteiro.

a· neste ano
Segundo i11forl1J.3ÇÕeS .do COETEL, ainda no

rente ano à Capital tcatarinense será dotada ele \:
aparelhos ide Telex, bem como as cidades de J�
le, Blumenau e Lajes, já tendo sido iniciados �
tendímentos com diversas entidades dos muni,.
que serão benefíclados corn êsse sistenla de"
munlcações.

Por (lntro lado, está previsto para o Inês i
vereiro a -:,onc1usão do Tronco Sul d. ,ondas'
doras do DCT, em convênio Com o COETEL �
ciando os municípios Ide Rio do Sul, Blumenau.
jes. A informação é do CeI. Danilo KLaes, pres�
do Conselho Estadual de Tel' comunicações, qu

guirá no próximo dia 27 para a Guanabara, an
tratar de detalhes concernentes à construçêo d
vas linhas de ondas portadoras, entre Lajes e'\

ria, no Rio Grande do Sul.

Segundo inforlnações do Comando do 14.:
Ib.ão de Caçadores chegará a �Sta Capital na)
mo dia 21, ,desembarcando no Aerol)Orto Hercíl�
às 10 horas, o General Alvaro Alves da Silva B
co�ndante do III' Exército. Eln sua estada l�

pital do Estado, o Gál. Braga Silva visitará O!
nador Ivo Silv,ira, COnlandante do V. Distrito I
Comandante da Base Aérea e o 14 BC onde aIm

.
.

Com a> oficialidade !ia. GUarnição. Seu regresso
pr�visto para às 16' horÇl.S do llleSlno :dia.

Trabalho Recebe Sindicalistas
.'

>
'. s ,.

o Sé'cretário ·do Trabalho, Dr. João Paulo I

gues, recebeU a visita do Coordenador de progJ
d� EdUCação Sindical do Instituto AlnericaDo p
Desenvolvimento o Sindicalismo Li'Tl'E: (lADE'
que Se achava acornpanhado 11a oport':.1nidade'
Orlando Reis Idos Santos, Secretário da FedI
dos Metalúrgi,C.os. No encontro fO.·éllll tratadGs [

sos ·asSuntos sôbre Silldicalismo, teI1do o Secretát '

Trabalho assegurado q!le está IdiSposto él cooper
ra realização de cursos orientação sindicai, em

o Estado, promovidos pelo IADISIL, beln comi

j11IplantaÇãb "e cooperativas de COnSlt1l10 e II

cional.

SANTACATARIHA COUBTRY CL�
':NOITE NO' lIAVAI"

•

, Festa cal'navalesca ao redor da pi::;eilla
•

Dia 28 de Jal1eiro de 1967

Horário: 21,30 hs.

Traje esporte ou típico havaiana.

Reserva de mesas, a partir do dia 18, 110 'h
rio ,de 14 às 13 horas, a Rua Saldanha Marinho li

conjunto 201. 'I
.

I
!nfoFnlaÇões pelos telefolles 2198 au 2681, 110 I

mo hOrario.
. I
•

Pinlura Asfallica Foi Insucesso
- ,

Reconhecendo que a prefeitura errou 11a CI

ção de pintura asfáltica no acesso à pOllte Bt
,

Luz o Prefeito veIn a Pllblico afirmar que o p'
Ina �erá resol�ido, .dent�o .:de �lguns A di�s, CaUl [i

- çanlentci [daquela VIa de vItal llllportwlcla pé\ra 0I
sito 11a Capital.

.
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I GOVÊRNO' IVO SILVEIRA'� CELE!
. ,

, ...
. �

. \, .:. "
t

" ,1

,
,

:. Uma das obras da CELES.C-SETOR: FLOR
NóPOLIS no primeiJo aniversario "do GovêrnÓ
Silveirá, :' " .',

,Iluminação pública da Áv,enidCl
Saudades (Réta d�s Treis Pontes», S[
Grande, Cemitério' São, F.r.ancisco e

. I
.

-

, I· ,

corubi, .Integraç�o do Nórte dg IIhG
Centro �a .Cidad·e:

"

;
.

,

./
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