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�\RENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFERI
CA MEDIA: 1214,7 milibares; TEMPERATURA ME
DIA: 26,4° centígrados; U1\1IDADE RELATIVA ME
DIA: 90,50/0.; Negativo - Cumulus - Stratus
- 12,5 mnl.s,: Negativo - Cumulus - Stratus
Chuvas esparsas - 'I'ernpo medic: Estavel.

, Bibliote�a. l'ública. - nUa AJ'cr�
"'teste PU1V:a. - �e.llta ;- _

, , " "
-!

. ª 'sei!: "dê"!.
I

I

I

FALAR OU NÃO rALAR

RIO 23 (OE) - Fontes ,credenciadas revelaram
ontem na Guanabara que o Presidente da República \. '

, ' , "el'ttlJ ,)

Iará importante pronunciamento quarta-feira, por r '1,-

d
'", I P I' rntl

ocasiao e Sua visita a capita au lsta, '1
•

Entretanto, do programa a ser cumprido pelo Che . e

''(fe da Naçáo naquêle dia consagrado ao padroeiro da
\ �cidade nao consta nenhum pronunciamento a Ser fei- ./

to pelo rnarecbal presidente.
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Fiurianópolis

Medeiros- Prepara
Para Caslelo
Velar Emendas

\

RIO, 23 (OE) O l\'1i·

f SlN1ESE
SO'PHIA
PREMIADA

O maíe ímportaute prê
mio cinematográfico da

Alemanha-Ocidental, foi

cOIlferido, êste ano, à
atriz Sophia Loren; Au
sente Pol" 1110tivQ de, saú
de, Sophia, foi ropresen
tada pelo ator Nilo Man
fredi.

,

"

MARINHA
V!SITA
ÁFRICA 1..

,
,

,

A Fôrça Tarefa da NIa-
Brasi1eira, seauíu,"

com destíno a África le-
vando a bordo aspirantes
da Escola Naval, em via-

/

gem de instrução. A fro-
ta integrada' pejos cruza
dores Barroso e -Taman
daré, além dos contra-tor

pedeiros Paraná e Per-

,I ::I::IDADES
I CO'NTRA' GUERRA.

I
I

rn:

'_'Det:llha os bOnlbar-jdelOS, sr. Presidente,
"

-

Esta :nall:cb,ete , �pareceu \
na primeira pagina, da iedicão dominical do "New

�

TIlVIES". A exortação
'está rodeada por 15 colu
nas, con1 os n0t11eS de BU '

111ErÓ,5as unIverSidades nor
te-americanas,

USA PEnDEU
AVIÕES

..
,I

Cinco aVlGeS norte-al,lc I
l'Ícanos, [Oranl derrubados I
pelo defesa anti-aérea n/or I
tf'..vi.;;'tn J. ..1:L,,: u LOl aDl

I

I l:ier1"ubados sôbre o Vié
tna1l do Nor,te e 2 aO sul
do para1é1o 17.

'ti

PERAe'HI
COM DIPLOMA
Está marcada p2ra a

manhá, a diplo1nação do
sr. Perachi Barcelos, go
vernador do IDo Grallde

,

do Sul. A cerilnôn1a será'
,realizada na ASsenl b léi H

Legislativa Gaúcha, e co:1
,

tará com a presenÇa do
SelladOr Daniel I�rieger,

MINISTRO
TRABALHA NA
SEGURANÇA

,

O ll1inistro da Justica
�

S1", Carlos Medeiros e Sil
va, eSpera concluir nos

prÓXiU10S ,:lias o Texto da
novp' lei de Segura,nça

,
.

para encaln1nhar ao Pre-
sidente CaStelo Bra11co.

�'i
.

'

I �
REITORES
SE REUNEl\1

I COmeÇou Da 111anh.ã de

\ ont,eln o _ e11co11tro Clos l-e!

'tores de Ullivetsidades
, _federaiS. HQje realizarão I,� í'aJn: senl'LJ1á.l'i.o: s6bre reo

\
: iOl"ll�a;> úd.U'llnlsl rat, va, da

,
,

"qua� parucllJal"uo tal11béll1
,

'
,

,tGCl11cQS bra,,; "-.!l· tI:::i l;' ,)
•

" ,

\

t1;>Leriur, U l"!"oicS:'vr Cal'
los .I:<on::,eca lYlh,aucia, ,rc- .

I' �' •

',prc.sêI1ta ,I Tel LOl',a CId U1IJ
-, vel. Sll.é._',J.e l' l.;�t:r<J.Á úo I-tlO
'�Gra11de do Sul.
CONGRESSO
,APROVA.

, .

Cr,:lNSTITUICAO
,

.

"

nistro ela Justiça já iniciou
a seleção dos intens Iibe
raís incluídos na nova Lei
de Imprensa para que o

Marechal Castelo Branco os

vete. O problema agora é

que o veto do Presidente,
pelo Ato Institucional não

,

pode ser derrubado pelo
COn1{i'rSEo.
Até quinta j'eil'u êsses ve-

I
tos serão enviados ao Con-

gresso, passando em segui
da o Presidente a examinar
a nova Lei de ?>c�nranç,l
Nacional, redircida pelo JVli
nístro Carlos Medeiros da

Silva, na qual foram inclui
dos os díspositivos que Il

Congresso retirou da nova

Constituição c da Lei de

Irnprensn.

Açucar Não
Terá Nij�IO
Aumenio
RIO, 23 (OE) - O Presi,
,

dente do In-stituto do Açu-
cal' e do Alcool, disse que
não pode nC1l1 peusãr no

aumento dos preços do açu
car, pois está' havendo aces

so do produto. Embora
ache que OS preços atuais
não s",ianl eonlp�nsa<l ores
pa ra os IJrouu j o res.

"/IVA O REI
..
"

\

.

,
.

,

, r

O'Rei cI. todos os fo�;ães catorinenses, o popular
•

, ,

,

l.o3artlxn,' Momo I
,

único recebeu do prefeito Acácio Santiaso a chave do cidade, que cáes�e

-.
�áb(ldo está sob S�U reihàdó.

,
•

, , ,
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•
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Castelo e Mili�ares

,"

I

u go"crr,odor Ivo Sil, eira' po:ticipou do almoço oferecido pela oficialidade
llo 14° S.C. ao Comc.ndante do III Exército Gal. Alvaro da Silvo Braga,

quando de sua estada na c;apital do Estado.,

,
'

,
,

, ,

.

\
"

. '

"

•

BELO liü!�lZON'rl�, 2;), (O�)
A Fedei dçao (la_,; ll1ciustrlaS de IVlll1a:>

Gera·s pediu ontenl à COllluieraÇão l\la

cional da ludústrla pOS1ÇaO enl defesa
do Sl!):il e do St.NA1, que seríanl tr,àns
10t 11, "-dos ell1 a li,ta rq l�ia, çle aeõ1'do cOm

o' ant pr..Jjet0 'úe lelOr1111-l adnlinistrati.
vá qUe 'o Govêrno l"ederal subn1eterá ao

Congre5:::io, I

" "t,ln telegranla ao Pre;:;idente da

CNI, General Ednlundo Macedo Soares,
o presldente eln exercício da Federacáo

r
•

�
•

Sr, Na11Sell1 de Araújo, afirllla que "a

11ledida desfigura' f.l.S dUas h�stituições,
c1iadas pelos 110nlells t:le emprêsa C01n

a 'fillalldade1 de tOI"l1ar 111ais faceis as re

laÇõe" �It�re enlpregadores e

d s"o .

,
"

o '1 ELBGRAMA

- ,

,

.,

,

. "

enlprega�

. "
, . - • # -

,
. \, '.

•

convcníência desSa! Emenda e dará a sua

aprovação ao texto do projeto, que ane

xo passo às mãos de Vossa Excelência,
"Renovo-lhe, Senhor Presiúente, os

protestos de mi11ha eleval:1a estima e

clistinto aprêço.

IVO SILVEIRA - Governador
O projeto ,!1� emenda consti tucio

que recebeu o nr. l;'úl, t: .:> sezutn-

.

esta e Si va vai contar a '.

;J. ,

"Hó t!'ês anos, eu não me atr-"ve
rio o, proDôr ou a demonstrar o exis
tência c1e:.tas condições no pqís, mos

hoje é inegóvel que dispomos delas pa
ra pretender o aplicação de cO'Jitals
externos, Minha converso com o PresI
dente Johnson certamente seró genéri
:0, versando sôbre teses, OC;1110 de tu

do, mos teremos oportunidade de Uill

dlólogo franco e aberto, O Brasil não
vai pedi r, mos acima de tudo propô!'
Foi o que fiz no Japão, COIll excelentes
rec,ultodos A 0['1 icocõo ele cODitois no

Braeil, se vi-erem de �ncontro às nossas
i"ec�ccir1ades, constitui, também, Ul11a

operccão essencial àqueles capitOlS,
que exi'.'tem e necessltalll ser apl icados,
sob peno de não sobreviverem,

o E:st:',llnodc;, o
�,
'védel-e dós linhas de produção da Simco do Srosil foi.

" It
� r

"

J
'

•

bl" I' d' dQ SQnto"'otar\na Country
opre£cntQ�o 4� t>1.i leo com coquctc nOs Jar ins "

. ,

,

Se 'B�tlnem 'Para

Examinar Situação

ItJ C), 2:3 «)i':) - () l'resi-
reu·,

nlt��""c ,,� J 7, �.�1(' /1 f: 0'1+��111
1'0111 PS iYP'1;<;t1'OS ,1'1 Gl1cr-

ru, Aeron,lutie(l e "1:1l'inha.

N í) encontro, COin os três
chefes 11lilitares, o Presiden,
te da República abordou

aspéctos atinentes à nova

Constituição e a nova Lei
de Segurança nacional.

,

EI�l J�i'asm�:'l :t;i'f£ulds �)ar·
,.t ft "yl, , yo

lan1entares
.

"da�"d'vosi<;ão e
,

, "'!

sctôrcs da, Íl1111L'ensa, 111alÚ'
{estarall1 suà anrcellsão á�1'
te notícias divulgadas s'ô·
bre cassações de Dlandatos

O Governador Ivo Silveira enviou

mensagem à Assenlb16ia apresentando
emenda à Constituicão do Estado que

•

visa a possibílítar a elelcão do Vice-Go-

vernador do Estado "em qualquer pe
ríodo governamental", pela Assembiéia

Legíslatíva. A mensagem diz que "essa

providência se faz n�cessária a fim de

estabelecer Critério legal, ajustado à

ocorrência ,:1e vaga pol' icírcunstâncías
não previstas 110 texto constitucional".

Eis a Sua íntegra:
"Senhur Presiden te,
"Tenho a, honr., de encaminhar à

apreciação deSsa Augusta Assenlbléia o

inCl1.1S0 projeto de Elnenda Constitucio

nal, que visa à fixação de normas para
o preenchimento do cargo de Vice-Go
vernador do Estado, em caso de cavãn

Cia,

"Essa p1'6vidêr'.cia se faz necessária
a fhn de estabelecer cr-itério lega', ajus
tado à ocorrência d S vaga pOr circuns
tância não previstas no texto constitu-

Clonal. :

"Pela Emendá proposta, se cornple
ta a organ'zac50 do Poder Executivo,
prevenindo-se a eventualidade de tér de
ser preenchido o cargo d: Vice-Gover
nador desvinculadamente da eleição do
Governador,

"Estou .certo de que essa Colenda
Assembléia percebe a oportunidade e

e

,

LOS ANGELES, 23 (OE) Eill

entrevisto coletivo aos iornall�tas bro
sj,ieiros que o aconlponham em suo via

gem, o 'Marechal C05ta e Si�va decla
rou que irá relator 00 Presidente John
son, no DrOXlmo dia 26, a verdadeira
situcçõo do Brasil De um loja, ressal
taró nossos dlfiGuldades e nossas ne

cessidades no sentido do malar auxilio
00 c.lesenvolvilllento De o...ltro Iodo,
acentuara os condicõec, que acredito

excepCionais, poro o aplicação de capi
tais "Hale vivemos num penado 'de
establl idade econômico-fi noncei ra; de
estabilidade político e de segul-OilÇ'J so

cial" friso, para acrescel7ltar, mais

adian.te:

•

LANÇl�IliENTD

"
,,'

'-;e suspensão de direitos po'
líticos. f<:sses 1l1eS1110S, ciro

elilos, lião COlllO certil , ,I

el\sa('ao de :�\'IU\r.lUl·"S {,

dl"V1t�III,lls a 1'11"til" (II' pd,
111('iro UI� f(;\('1'cil'0 at(� 1;:;

,

de 11lar('t), :ldiall1'1l1do qlll' o

listão já está lll'onto, l' con1

o parecer du Conselho de

Seg-ul'al1ça Nacional.

Serrio atingitllls SCIJ<lUO·
res. deputados federais, es·

taduais. alénl de profes.
sôres e jOl'll\lli.stas, Vis.
scranl, aind�l, 'lHe o n(lVo
lisl:-\o só nfi') YI1j tornado
efetivo até agora, pnrque ()

11111l'echal l'l·Csidcllt.e faz

qllestão
.

cu !11]11')1'

, ,
,

Ao capo de SelÓ, sell1.a
: nas, d� a�bates o cono'r-:::i-
I .' \;:)

,so que está: eln véSl)Cras
, de tel'111inar' Seu lllandato,
às últilnas horas de sá

i bado,: por 221 contra 116,
, a nDvà C011Stituicão, A no
, .

(
va .carta Inagna entrará
'eln vigor á 15 de n1arco,

,
.

dia em que o lllarechal
( Costa e Silva, es�ará as-
I sumindo a presiden,cia da \
República. I

,,..,,..-.------1

Diz. o te1egral1l.a cllv{ado a CNI:
"A Federacflo das Indústrias de

•

lVlinas enl Seu Ilon1e próprio e no dos
Sil1dicatos que the são llli6,3os, apreen
si'liOS diallte da prOjetada aULafquizaçao
do SESI e do SENAI, prevlstà-110 ,ante-

'Pl;Oj .. tO de í�efOl'nla adlJlinistrativa, soli
cltanl a V, Exa� infol'nlaÇõe;:, acêrca elas

provlclê�lclas que V,�111 sendo tOlnadas
. ,

"pelo órgâo \::1e' cúpula da vida SlllQlcal
cla:;sista brasileirq, no sentido de in1.p,e
dir a concretização da infeliz nledida, A

. "

'

autarquização prevista no anteprojeto
desfigurará as dUas illstituiçõeS cria,.da"
pelos nOll1ens dó eUlprêsa conl a finaJi
Dade d� �0rnar lnais fáceis as relações
e11V'e én1pregâ'Jores e ernpregados, A

pe, �ln1 a�:::iirn para ,2. ConfederaçãO, 110

Sentido dlô assUl11ir uma vigorosa poSição
eü1 defesa do SENA! e du SESI",

üe

COn1]ll'OJ1>i,.;o.;n "nlel1P' lie n�()
cnss<lr 1l1ai� nen11tll11 ele.
111ento elo :!i;IUl] Congresso,

" .

Esse eOmlll'onr1,ssf., con'l()
se s�lbe. tCl'J11inal'1I no pró,
xinlo dia 10 qllando o COll_
gresso Naciolla] sel'(� reno·
"ado,
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Esirei:l'o - - Floriauópolis
EDITAL

I Jl}j\JJ)111,;8 (J.lNS) - Os Roldados
do maior cxó\'ci Lo particular do mu ndo,
cUjo efetivo' sotnn i1 cns:l dos TD.i.l11õEs, PS

tão ao mosmo I,(1111)0 avançando e f(;'CU.p
ancl<l, <) til'o feilq elf' lJ18terÍ:11 Jn�cio d:111

do Iuga r :10 l'í,�ldo,

.A (Irã-Brotanhn é a tcl'ya dos solda

rlinhos (II" hrír.quedo. No <Inn de lflOO al

,17;llP:rn. soh o pSenc10nlrnn de "Escandali

;,::,,10", eseJ'('veH :1 111n3 1'1'1"111:) de Londres

r:llri'le[llltC' c1.n RoJdflc1in}lIJ,C:, para rccla

ffl:1r (jn(' n,� Tnodpln<; do "Rifle l1C'g'i
l(l(')'(Jt" r:"ta"l::nll rnnr..h"Jldn r-om os tInes

":'10 ombro" ao i (jV(�.s..1(' col'rl'fnrnC'Ilte

fJ;l "'1.,0<;1(:10 f.llS(.,rTi.'�;"'"

A Direcõo elo Fscoici comunico aos intcressodos
cueo Secrctorio csroró

í

uncionondo o rClrli,. lo clio
'23 ele Jonciro corron!e. poro os seguintes orendimen-
los:

EXAM�S)?.E ADMIS$/\O
_

o) - - (}, IrlÍl'i'(,<;':oclo'; dcvcrôo requerer o

r+-r r-«, ulé' (J clio 22 de Fevereiro
Ins

ele
, 1967; •

J<>ic' (', () C')(p['(,iLo dns crinnc.:ls no

111ll1Jt!IJ inelo, ,'flcontl';.lndO-s(, ON ;-;oIL{éu!i

,,1 ,l�, C;i1.!J(t(-':' trl.rlqll('S (' [lVjÔ(''', total-
.' ,

rn cn t c 111"IJilizados }Jol' volt" do' Nntnl.

b) � reel i lodos nos dias

11-
) � ) I, 27 I' ?(� de Fevereiro.,

EXAMt:S DE 2a. l�POCA
o) I), verdo se requeridos até O dia

67,
15/2/

Iii -

Ú>,· ('XCIl11CS scrôo reolizodos o partir
do clio 16/2/67.

MA.'rR!(,UL,é\ AOS CURSOS GINASIAL E TÉC ..

NICO DE CON1'ABILIDADE.
1\ ti.!!l1 íCI .lo cos CU'1 sos mantidos pelo Escola
s, 'r,'! (J!('n(li<Jo mcdioru e O recolhimento cle
CI C', I l),(_)()() (dez rnil cruzeiros) _- 1 o Presto
çõo cia Ani li( lode Escolar.

Rubens Yiêtôí' da Silva
,

r)i I'cl or.

•

1-C:,il!:1 solrlndi11llo, ,�Cgdil'l') :1 me hal'

tJ'adif'f1o, (' 'Illiia rL'p_fr�,1 fiei ela e:olsa te

a], I: 1 I (I,': r-o r ['eLlm ('/1 t,e vestidos, C\)I1'ln

por C'XClnpJo, 08 do 11egirfif:nto dos- ''I;i

fe (..luilJ'd,':" n.<; sold:1(los ele ::uflhos os In.

dos <1n
. gllPJ:l·;-t de indepcIlrl.'l.n,cia· dos

Est,olios . UrLlclns (!' (hi CUerra ..le &(ú:,ps-
.' ¥

•

• -
, " .'"

são, heln como os "eowl)()Ys" ,e ind1,o,(�"
'. ,

A preeis'iio c' lc'v�tcl�. a extfCf110S, A fi
tcs elo :1rtistj r�l:;,ei' Ó pI'otÔtlPO d() :soIda
c]inho, a história d!) regimento é, estu�la

ela; se fÔ;f' ulJ1 soldado do Exército �Bri�â
nieO, o IVlinistériGl ,::la Guerra é Corl sul-

,

i.ado cnqu�lnLo qUe se fôr \lln exercito

"SLraJlgeiro. a cOnsulta é felta ao adido
ll-lj]iL:-lí' dn C'111haixada do país eltl ques
i fi n.

b)
UN j j;'0 [( iV11�

T)(,!.oic; da 8"glifHL! (;,1('1'1'0, Mundi

al urn C()!'OTlcl 81nel'.Ícn'IIO inJ'nrlJ....'ILl qUe

a lança 11::1 ponttl I·.la tll[lS[ro (1:) b,ló�ira

f('[li'('egacln pelo Cui'jln dI.' lí'llzi'!('!Y'U,s era

J)f,atE'a:c)-a e J1Rn dnlrr,nc1a,
!'(_)s 've11Ios sold doc;. lliH1Ca rnOr1\'rn"

dIz lImn Vt�nln r�nçiio Inlljt�n', lVIas o fi

:nal do. ano (ff' -J flfií; vi II I)', ,.<1]1;1(1 ínhos

d� .('i11.lTnl,o (' d� 1:1[:10 b;'.t,'I','ll1 1':<1 rrjL

r;lr:l� finn1,' [,af'::' sr.l'PIJl· ",II] ,,:t i t II" I, ,S I (JI'

);Qldadü,'; :((l�!L", clllT:\\'"i:� ,1e pl;'t.<,tí(.(,_ ;\('a

boll�,c;.p' tl�O:tll o :!):!;I,:t,ll'ff,;, ,d,�'I,S : (';II,p";tS,

bt'aÇoS, '1}('tn3s on ('c;pírJ.�;ll'rl;JS '1 (f(,'tlt'a··

das.
SoJdad1nl1os d(' JJlústi('("c;, iilo1oriza-

dos on a pé, í011n:1'Il1 él nOV:I I)n1r'/l1.

V'lna firrnn de lYf'illf[IIf"lns I 1(· I ,:lrt

dtcH (Britai1L'i) vern f<l/ ·udo' suld:ldi

nho .. desde 189::1, PXf,ort;lJ,dü ::l·tt1::11nlf'n

te: para Innis de 50 J}:l.í,sps.

. '

"

. " 25-1-67
,

__-,-_. � .._, 4_, _

I,

Candorri.inio do Edificio Jacqu,eline
.lissembléia·Geral Ordinária

Pelo presente, ficol11 convocados os sr·s. CO,P"O
L'r'ielórios do EDIFICIO JACQUELINE EM CONDôMI-
,

!'\j10, sdo à ruo Felipe Schmidt, poro un10 reuniõo ele
<""'JSSCIYlbléio geral ordinário, o realizar-se no dia 2 de
'fevereiro de 1967, os 19,30 horas em prim'eiro convo

((.lcão ou às 20,30 horas elo meSn10 dia, conl qLlolqucr.
r,Ulllcro, numa das lojas do citado eelifício, poro I ro

ior do seguinte ordem do dia:
1) Aprovação dos contoS ele 1966 e elcicão do

Conselho Fiscal;
2) Orçon'lenio poro 1967, tendo em vislo o 'COI -

servoc:ão elo prlifício e ob,ras o serenl cxecLi

�odos en1 1967;
]) /\;';1 eciaççõo e aprovação de proposl'os I l(ll (I

O:.iIC!S de quebro e substituiçõo de 'rebôco CCl

llinos e pareeles do galeria e pintura,
Outros assuntOS de i nterêsse gero I.

Florianópolis, 20 ele janeiro de 1967
Prtulo FefõDe
Administrador

- ,

Dc ql12 lacto da cabeça deveria 0:;�

I ;11' ill('ljnücl�) o chapéu de Um soldadi.
1]!l0 l'cIJrcseliLallÇlo Exército GonfccleIí,::t-

, ,.

"lo .Arncl'ieano? Q,Uô tipo d0 sahYp {'1,.

e;ll'l'eg[(v;:t? Qb;:d o forrn::lto �eorfet(J do
St'U ('BIltil? Q�lê ti n0 Lle l'iíle er.a US3cl'1
(,III re 1061 e '1 RI;:; ':' O eOf'Ileiciro deve�
ri;1 c ..sLuT uSDJlclo lln'a ou dltaS nülos? O
:'/111 d"1 haIltlOJf;l e ...,Cft I G posição ('orT'0�

..
. .

nljssiio de Cl'ianGas. au COlls'1ho, (,()!ll

ri0,c;ta elp t.rês n1'ellfno,� c tr(\" l,)(�ni!l:l<;

('nt ('t' [) e 12 anos d,c' .id,;,·j" (·Hi·l (lillt':1.!)

{. eX::l'fTlinaY" e JazC'l' ;IJlI "r"l.:/,"ri,/' stl},rc
SellS lIlollt,los, ,,!sital' (',L! '�':;IS dI.' ]ll'in-

,- " .'
,

((llfdO p fazl.'I' l' ':Ollh"'ll!!�'("'(-;L!S [lP('.'; ('('11-

:--:tí1f ;.)i" E'0t1S U!J',j;2;c,.-; (' (�()l('g;lS <.1(> (. ",;'! í!'.'
.

n.

O,S hY'lnC]lieÜ(jS hoi" "Iii d"'1 V:'""",>(,

tornando tüo "{')'L'st.'Jd(>.�" ,(li,.' j;'l iJII'!nç'I'l

e01llPutadores c e:d.!':i'!\II'IC{[II(CS 1,·,I';1 itS

'p:1is, As bone�as B1tO f!('OIIl}';:lnl,:l'\I.,;, d,.;

produtos ,:le IIl:1qUjJag(IJ1. verll !/. d,; 1.1-

n];:1, l::í.{Ji'i, s(:rmbra - (' 81<5 tintlil':l 'I);l,l'n

0'\ c:ll}('l('s., .

C�l{[/\NÇA.S ('()Tvrn ('I1j1'!('OS

, ,.

,
.

,
"

I ,
.•

'4)
· ,

I; I
'.' :-;:\0 Pej'�UJ I la.s ('Orno ('ost;Js que d.f'

\'"],, ser te:spü1.d.íLÍ;-lS.
I,'r" rc as Ij 8s0as, [,1&111 das erjrrn

t:::1S, q1le pI'oC'UI',aI1 a pel·fe.í,Ção.).lOS sOlda
,

c1 i 1 11l.(Is de briI1C1U€j:]O, el1contra1ll-se "o-

,�b ....

1, (r:.tis c faDJoSOS escr'; tores, i�clúlnclo
RuLert Louis Sl-evf>nSO'n que costlllnavn
l,rincal' de cOrnplicados 10gos de gUerra
cOn, Sell Sobrinho, e FI, G. '\Vells qUe os

, ,

; I.". .'1 "

, .i.., ,

• ')5-1-67
- - �'--". -_.__ - . _"' ...

_'_'---
·

"
.' <,'
;t.' \.,.1,

•

;):;�R�prese��la!l!C� - Opfll"iunidade Única
- Grarl.:le eddêl'a da Guanabara, reSponsável peluS

llléliores suce�soS de livl'ari? necessita l'epresen tan Les

autônOll\OS. e diretor 110� diversos 111un1cípios do país.
Cartas conl referências b��cár1as, COlll€l'ciais e

'11 •

curriculLlnl vitae para Cx, postal nO, 3364, Rio - GB,

UUl livro, "Little
pJ'únrin fcolec-no,

. ,

Wars", ac(".rc<
• ,a

t'l'C'\"('ll

de sua

I
\

, .

CINEMAS.
CENTRO
São Jose

às 3 c 8 1 �2 hs.
Edwõrd Judd
Louf.Elnce Po..VftC

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

.. r ......._!...o-"'i"�__._._ Or _.-.

•

.1(0 .

c- ,
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,

.r"
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,

"
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"
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"
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,

,

•

,
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,

"

: ;.� .::.

-='-' em,__.

O TER-ItOR, DOS MARES
Censürd até! .5 dNOS

· ,

Ritz
os 5 ê. a 'i. 2 h s,

. ROSSôí1<l Podesta

,

,.

I

·

- em-

A ESCRAVA. DE ROMA

Cincmfi;Sêopc > Eóstcrnon
Colo'r

Censura o·té 14 onos

HOXY
• l'� �

-,

'), CIS 4 fi} 8 1 "" hs.
.Grande O,t<:lo
Rõna.ldo Lupa
RêrYõtél Pro" :�i

A riii:ta LéOh j
Violcl'ô FerroZ:

� etn

QI,JERO F,SSÁ. MULHER
ASSIM ME$Í\�O

Ccn sti rê!' afé 5 ãí'iOS

,

", ',�,,�""i. :._, ;, ',.�; ..-',
.,) ,. � �

BAIRons
ESTREITO,
GLORIA

r
j
I

Mistura especial
de turnos leves

e aromáticos num
.

filtro moderno .. , I

especial, o,ue
\'ealça o sabor'
mui,lo especiai do I

,

seu cigarro ...
•

I
1
•
, às 5 e 8 1:2 Its,

Charlton Heston
-�rn-

SS DIAS EM PEQIJIM
CinemoSeopc � Teenico

lor
CenSU,6 6;6 14 Õ'í'lOs

IMPERIO
,

{ (Is 8 1 2. h .. ,

frOm TrYoti
-eM�

OS BANOOLE'ROS DO,
RIO VERMELHO

Tecnicolô,.
Censuro até 10 tii't6S

Rajá
. às 8 1/2 hs.
Monumental sho\v de .

variedades!
Luxo!. , ,

M'· ,ustca .. ,

Oeslumbramento! , . ,

NOITES OUENTES DO
ORIENTE

ClnérnoSc;ope.A6stmCin:-
Color. ! [ ,t

,

;CênlurCi' Dt� 18 ÓHtl� •

I

)'
,

,. ,

". p "

,
.

�
•
,

. -

"

"

.

I
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, ,

,Acontecimentos

Já C01U o curso concluído no Insn
tuto Nacional de Bíbltografia e B�bllo1
cônumia no Rio de Janelro, regressou
noéiSa cidade a Dra, Beatriz D"Acanlp

No Rio será realizado o segundo ra.

festival internacional elo Cinema. - So

fia Loren será o ponto alto do aconteci

,

'I

..

,

!
, ,

r • r

I
I;:� 11,re.', r;,
. '1, �,
,
"

• r

,
,

1! : I��
• Jr'
'. r ,I

:,

Casamento: Realizar-se-á no próxi
IUO sábado às 18 horas na Singela cape

la do Divino Espírito Santo, a cerimo

nla do caSan1ento de Marcia .Iaci San

tos com o advogado Carlos Boabaid Fi-

1110 - Os noivos réceberão CU111prinlen
toS na capela.

,

x xx x,' x

monto .

- x xx X x-

•

"Samba. Rio Club", a sociedade da

Joven1 Guarda na ci,.:lad� de Joaçaba,
sithac!o próxinlo enl J110vimelltad8. reu-

. - ,

n1ao dançante apresentará o nosso aplatl
dido cantor RuY Neves Gonçalves,

- x x xx x

O sr. Callos Alberto lVIanita da

(�II[1""ab<lI:a, en1 rápida vIsita em nossa

cidade e�teve eln C011tHcto ICom a dire
Gão de A.S, Propague", Provavelmente
elll 1l1arco as J11ais custos'as e luxUosas

,

r,tJlI;.sias elo Carn:",I;:ll Carioca, estarão
,

dv"filanc1o para noSSa s('ciet.:1de,

- x xx x x-
�

r ., ,'o ,

j [lr'occc1cnLc ele Sfio Paulo encontra

sc ern nosSa cidade, 'o Dr, Aldo Luz,

- x xx x x-

\

A COll'critu,lda "Fil'n1a MeYer" sába
(]n i�lrdinl do Santacatal'ina CountrY
C:!lj}J, 1",'('!'t,(;iOllOll convidados para o

d _'

"E('()(f.!lc,t<·1 (' ;'.j)t'c.scnlaÇao dO novo ,s-

pl:tJl;;rhl", luxuoso carrO da SÍJnca do
"I'" -, i J1)'l,":).,

x xx x x
•

Na Igl:cja Matriz de São Palllo A

p,,;slo!o çle Blu111enaU, dia 2, às 1730 bo
•

If: IS d; I r:-<.:f'-<Í <l Cc ri ll1ôhi_a (1Ú casarnen to ,

(1(' 11('J'I'Ii]c1(,[(, Senl'a ·e F11ivio de A1lnei
(li) (�o(,lh". No:, S;lIÓCiS do Gr:1nde I-Io-
1.(,1 rrll1lllenall, ,serfl �l I«cepção aos con

vidados,

- x xx x x-

\
-_ . ._.__._-� ----_.-

, .

,

i '

,

. , ,

, ,

SEGUNDA rACflN,i\

• •

ocrais
ZURY MACHADO

Roberto Carlos o ídolo da
.

tUIJe brasileira, dia 18 próxin10
na cidade de Itajaí.

JUve�
esta!"

- x xx x x-

- X xx x x'-

•

Grande é a espectatlva para a fesl
de s8bado no ,Sai1tacatarina Countt)
Club, "Noite 110 Havaí". Segundo esta
nloS informados, circulará "Pareo" ill!
portado na tã'o esperada festa,

'\

x xx x x-

(

-

E por falar no ,CountrY Club, sáb.
'30 der1n1 presenÇa na boate "Potão 49
os casais: Newton (Ivone) Avila, Jo,'

Matusalém (Silvia) Conlelli Mal)
,

(Maria Olivia) Me:Yer, Fernando (B
na-dete) Viegas e Nilton (Eliana) Che
ren1.

- x xx x x-

Muito cOluentado el11 rodas saciai;
o vestido um brocado. aUra, criacão I

cOl1fecção do -,costureiro carioca Gel'Sor
(

,

que a bOnita S1'a Nair Tavares At]leJ'In
usoU eln recente recepção.

I

.!-x xx X x-

A linda festa de 15 anos de IVIari

Cândida Assis C0111entarei ilDlanhã,,

- x xx x x

Deu �·ápida circulada ell1 nOssa cida
de o Dr, Jorge pinheiro, Diretor de Ven

Sa tenl n1ai01' força que o l:en1])0,

- x xx x x-

LucY Salles Teixeira, recebeu a fai

xa c1"', IVfiss Laguna e repre,.;entará aqUe
la íCic1acle no concurSo IVri�s Santa Cat

!

rina 67,

-]C xx x-

,

Pellsanlento do dia: Nenhlllna COl.

sa tem maior fOrça do que o tenlpo,
- --_---------- ._. -_- - -_._- - -� -- --- ..._----

GOVÊBNO BRITÂNICO REFORMULARÁ A
"B,EAGl�E AIRCRAFT" �'

LONDI{ES (B,N,S.) - O govêrJ1o
britânico apoiará o desenvolvin1ento da

.
,

indústria de aviQes leves conl a aqUisi
ção dn "Beagle. Aj,t(craft COn1paJ1Y", 1'e

(;C'l1tell1ente efetu«cla, nO \I,::tlor de
1,000.000 de libras esterlíl1a,�,

O lVfinistl'o da Aviação FTed IVlul-
,

illforn10u na Cân1al'a dos Con1unS

qUe o Par1anJento seria chanlado a :;an

cionar ,a cOn1prn do ioltivO da conlpallria•

q�l(, ,incluía os I:rab ',1.111 os, iá 'ben1 aVan-

c.�or.al' a comnra do ativo clé1 c0111pahia
lhos leves.

Acl'eccen10u lVI.ulleY qUe, COlTl o a

poio doç g0v(:!rnos bl'itâl'�cos e francê)
,

a "Beagle" havia efetuado junto à "Sll:1
Aviation", ela Franç?, ;so,ndagcns inici

Dis rll'stinaclas a efetuaren1 juntas UlILa

pOlítica ind ustrial .agressiva destinada à
con.struC;õo de ayiões' leves para concor

rer .noS 111 ercados )11Undiais.,
A Beagle representa a nosSa 111e

Ih.or OpOl'tlluidade de conlpetir (n1 têr
mos pOSitivoS no 111ercé\do 111Ulil:Jia1 de
ae1'ol1"\1(,;': lrvc"''', afirn10U MulleY,

"A cOntinlla(;iio do êxito da \C0111pa
pl,'" trará uma Ínl]Jortéinte contribui
<;:\() au nossa ba1aeo ,.::le lla,galTlentos e a

. -

cornpanhia poderá vil' R cOlllandnr, conl
o total apoio govern,anlental: unia pa1'
cel,� crescente do n1ercado 111undia],"

diSse IVIulleY.
, .........,.�

GRUPO NOV'O
o Grupo Beagle foi fOrnlh';' _", '.

1960 jCom a finàlidade de COllsoLi ,::,.1' oS

interesses aerol1áuticos da "PresS€d Ste
el COlllpanY" da Grã-Bretéll1h,"I,' U111a

elas rnaiores don1panhias européias fabri
<'Hl1.tCS de carrocerias, n1aterial rolante
ferroviário e utilidHdes qOluésticas,

Un1 an.O a11tes a coll1panhia 11avia
feito face a UI}l sério problema de COl11l1

n,VCações e11tre SUas qUatro prIncipais fá
. .' I

brlcas )la Ingla�erra, .A. :r(!s!l�ijt� .. i�! ifl
___ o

, ,

, ;'. �. j �

• • •

•

construção de llnl, aparelho executivo.
A êste aparelho inicial seguiraln

se vários outros, for1l1ando-se UnJa pe

quena frota. A "Pressed Steer' sentiU
,

então, de ilnediato, as grandes possibili
dades a 10J1g0 prazo d.a chan1ada "avia-
cão execu tiva ",
"

A Béagle", que é a abreviação d,
"Bl'iti,�h Executive anel General Aviati
on Limited", foi então f01'nlada COlll o

Objetivo de projetar e £ab1",Car u111a no

v" linha de aparelhoS executivos leves

para os 111ercados lllUndiHis, Ao grUpo
lio'aranl-se depois duas conhecidas con1

<oi

p;::nhias no canlDO da .aviação civil - a

1\1:1 s e <'. "l\uStE.'r",

SEIS APARELHOS EM

FARNBOROUGH
Desde ent�o os seuS aparelhos to1'-

. . -

l1al'an1-se £an10SoS, Dois êxitos Inlc� s

£oranl assinalados pelo �x�cutivo "Bea

gJe B,206", de In.otores gênleoS , e pelo
"B 1 M'l ?18"ea Ç! e- .iI es .,. ,

Outros apare1ho,-; fabricados pelo
grUpo foran1 o 1110nlJ-lllotór ExecutivO

"f\ircda:e" e o plancldo[' "'l'erl'lel' Club".
F'ostel'iorrncnte, o (�rupo lniciou a

-

(;ol1"1rUÇ§() c1.e unl autugiro e adquiriu
os cl.ir(';to,� de fabricação de LUll rlelicop
tCl'O ele dois lugareS,

.

Na gral1de EX�)(J·oi cão Aérea de Fat'

11borougl1, reali'zacla na Inglat'1'r=l IVIe

:cjcliona1 a Beal,,'Je ajJl'e:;entou b('lS tip(Js
, ,

...?

l{e aparelhos qUe iaJll do B-2Uo-S" oe

motores gên1eos, CaJU velOCidade de cru

zeiro de 220 1111l11as 110rária" e It.:apacida
de de acomodar cinco passageliros aO'

"Béagle Pup", 'de 1UO h,p, desti!lCldo a a�

trair conlpradoreS que deSejan1 lim 1110

non10tor elegante e rápido e CtljO CllstÔ
seja qUase o meSlUO de un1 \carro de alta» .

�
qualidade.

o "Pup"
dQ" ,dI'

foi apelidacl'o "0 GT ala",
, "

'''' ·.,.,1..il '�l '

�., ªr&bY.C.X,·<!))!.�\?im.' 11,.,' ".1 .""-". ' ",.,
" , \1::0',. ��

I

"
t" •

, .
'
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adar ociedadena
..

x x x x

LUCY Salles Teixeira, foi escolhi
',:la l\IÍiss t.a�ln,a,' ele 19q7 que em próxi
rna prohi(iÇã"b �io Clube' dos CEM, rece-

,

berá a faixa de' Zil1nUr, Rodrigues
Mís Laguna. de 1966.

- x x x x

AS MESAS para o ::Baile MUl1icipal
,

de 1967 que acoütecerá no Clube Doze
,

prÓXiU10 ,:lia três, estão sendo adquiri_
das .nas secretaría do mesmo.

x x x x-

•

LORERA, filha do casal DeTJUlado
Mano IO'11nger; Odilson filho do casal
Venceslau Borini, sábado, 110 altar da

, Igrej a do Divind E�!Jírito Santo, recebe

raJ}l a bencão de Dells. Os convidados
,

feram recepciourclos para LUD elegante
jantar no Clube DOZe de Agosto, com

:;;'rviços do Sr, Edur.rdo Bosa. F�i \in�formado de 011e estava ótimo, Nê o �01
pcssível cOnlpal'eCer em virtude do com

promlsso corn o Clube des CEM, em La

guna

-xxxx- MARIA Cândida, )£ilha do Sr .e Sra
Dr. Armado Valério de Assis (Iná) no

,

Santacatarína Country Clube, recepcio-
nou a jovem gUarda flortánopolítana co

1Uenloraudo quinze primaveras. Dancou

a primeira valsa corn SeU pai - Dr. l'.r
" ,

mando Valéria de AssiS, a segunda corn

o seu padrinho Dr, Newton D"Avila e a

terceira com o jÔveln. Heitor Medeiros
Filho.

.

LOGO à noite no C'ube Pa'neiras
a oR ainha do Atlântico Catarinense de
1967 - 'vval,trault F}anlig, serel homena

geada pela .Diretorta do Club"

ESTA progremado para o próximo
sabado, na bOite da pi�cina do Lira 'I'C,
Uma festa ern benefício do "Lar dos Ve
Ihlnhos" .

-x x x x-

-xxxx-

MARlLENA AZevedo e Zédio Pe
,

reíra, 'no Próximo dia ,quatro, receberão
,

a' benção' de 'Deus 110'altar da Matrii
! ,l, ,

,''_
•

,Nossa:. Senhora de Fátima," no Estr. ito
, ,....

...

.
,� " ,

, outie rece,ber?O' os cum'priynentos,
'

. ,

-xxxx-

,
,

,
.

" '

O l?REFEll'OI Dr.' A�ácio Santiago,
" .

hoje, às,vinte :p.oras,' na 'sedê do Pladem
e1TI: Itacorubí, recÊ'pcionará para U1D jan-4 '!_ (

tar a" inlpre:nSa local e os membros da

Câmara cle'Vereadores. Gonvidados es

peciais: Dr. Aderbal Rarno� da Silva e

Dr. Norberto U;'ngaretti e jornalista Jai
,

'ACABO de receber elo ]\jfrd",.. 1\00°"

do-Diretor do COncurso ele Miss Brasil

(Diários Aesociados) as instrl1cÕPS para
,

o referido concurso do ano 67. COlDO se

sabe o ConcUrso ele MiSS Santa Catarina

de 1967,' será orianizado nela Colunista

x x x x-
, ,

, .

,
,

"
,

, ' ;,
,

, .'

Maria CândiCla nssís, fino Ornamento

da sociedade florianopolttana, soprou
,- x: x

,fr ,

, , ,ZILMAR ,Rodrigues-Rainha, do" A_
I , ." I' (, I '

.'tJântico ,'C�t�i'inensé 'qe' 1966; 'abriu o
'""'. ,,1 ,..

,

qes£�le., ,�eg�i�d,9 'Maria ,80 R�cc)o Bar-
'1 Fet'q: __.__:, pelo' qánasvreitas 'COUntry Clu

(lOr 11'1,

, be;', LucY Weixeira - C111be' dos Cem;
, (�r

'

, , ,

Marl1'a
. Balbi-Galerã Clube; NelIna Re-

"

lnOr de', Oliveira - AABB: Helenice
, fBo�zo�-;VeÍ-eiros da 11lia; Waltrault Ra-

J l" <:', • .� � ,

I.

;: mig,'")::', �f:aia,'CI�be. Regina 'Carn�iro ,-'
MlSS Flo:rj�Jlópplis de 1966; desfiloü ell1,'

I �,� ,

,hoÍIl�ilag�m;' � soc,iec1ade lagunel18€ co

mQ c'orlvi:'d�Q,a ��p€ciaL O prhneiro des-
" fÜ; £Qi�,;;j,'e:",slaq1;le e o' seguudo' valendo' \
- •

• 'r .1 �" ,

,c29'ota' }1,1Jl ;}.:alioso ·bl'inde. ,o presiden-'
I ," �\""'., ''''

I ',.,".. .,

,�,I., � ..

.

• <. -

P'ftEFEITURA' MUNICIPAt PROMOVE'
- ':> '

•

.
.

,

:.1) TtJRIS140, EM FLO,BIANÓPOLIS

,

quinze "velinhas', na recepção qUe
moveu no' Santacatarina Country
be:

prQ- !

CIu-
•

,

Ina ele }\trüda Raines.
. , ,

nesta capital, em 111Sio próximo.
o CLUBE dos CEM, do Ba1neúr!o

de Laguna, �atr�cinou a yI Festa da

Rainlla'do Atlântico Catarinense, prOlll0
vida por esta COlUl1á: Aquela sociedade
esteve completamente lotada d2 vera-,

nistas daquele bonito recanto praiano
do litoral catarinense.

x' x 'x, x

•

x x x x-
, ,

l\!}E"{ER Vefcufos LtdR, sábad0. re
, ,

cepciclllou ,�H:)nvi.da':los na SantRcatarina

Coul1trY Cll1bô, pé.r.a 11n1 coqUitel. Na 0-
, ' ,

poi·tünidac1e fez o lança111elito do novo
,

Simea EsplàDada ..
•

..
1

1

I
"l'\OTTE NO Hi\.VAI" ,

é a pron10

cao do Santacé)tar�na Country Clube.

do próxin10 sábado, As nlfsaS est(io Sen

do Tservadas para o esperado eve1lto.

--------��_. ---�-------
-- x x x' x'--

•

,O PRES. do G. dos CEM Dr. Luiz
"Bessa dando Í11ício'ao'pfogranla da noi'-

, ,

te, convidou o Sr. Plelcio LenloSZ, para"
aptesentar o desfile e convidou a C�nl;,I;
são Julgadora para eleger 'as três pri-

,

nleiras. Na cQnlissão particip,ava1u a Se
Ilhara Prefeito Joaci Ul1garetti, Sra.'

,

Dr. AntôlliO Dias Carl)f�j 1'0 ,Sra. Dr.
,

Luiz B2ssa, Sr, Manoel Garnellotti e SI'
,

Roberto BeSSeL Elegeranl \\-a1trault Ra-'

1Dig - Rainl1a do Atlâl1tico Catarinel1se
de 1967; en1 segudo lug8l' LucY 'I'eixei-

ra e enl fevere!ro� 1\1ar1ene de OJ:veÍra.
,

Aprimeira representou o Pria Ch,,;')", a

segunda o Clube dos Celn e a tel��eira

pelo Hotel Balneário Canasvieira::;,

ela p"lacp I-Io1cl e aDS vrórrlO:" flol'i::no

poliianos,
,

'Os qUO c1e"e'jarenl fazer projeCõeS
,

81n !:,ua próo.l'ia ('"Sa na1'a parentes hós
,

>",0('1<'5 e aI11i[?,o", nl)der8.o telefo118l' para
�1r40 e a(�ertarcn' dia e h,,1''1 "::tl'a a ]'08-

]izac8.o ela 11'85n1a, O auxílio-[:nancejro

Plle ., Prefeitl'ra M11l1icipal. através elo

Dr, Acc>cjo 's '1'hiag::> pr,,", ·i-. 1',,111"'I.'i

p:::t1, v In TlrpS'Rlo,10 <'o ac') -1�111jCO An1 ô

'nio Perell'a Oli\Teira del1'O�lstra o lnais

arrlenté, jIltereFse que o Sr. Prefeito
, ,

'

\
tCIU pó!' esta terra maravi1bosa, proeu-

,

rundo divulgar enl todos os setores da

sociedade o que poô,e Florianópolis a

prese11tar a quem noS visita.

, .

,

,

.

. ,

. ,

,
.

. I

A P1:ereitura ,Municil:>al ,dernohs:'
., , � �

, ,

trando se;ç. gr:,),t'J:'1e jnterêsse elll desen-

volveI.' o _turi�rn0 em F)orianópolis, vent
já" há 5 _rnes-�. '''ltravés, c'o àcad€hnico An

tônio ',Wreil:; Oltveirà:, prO'1110VendQ, prO
'- " '

je \õ��. ele slidel', qlle .8.ntescont:?n, os as-

p'ecl0s e bef€zas n1.\lura)S' da Ilha de SRn
, ,

tq Catarina. e da 'cidade de Florianópo

x,x
, ,

<r
\ �

.. , ,

'\1-:- .��j ,,�\, :. •

,
'," '(J', CDNJUNTO "Rave1la"; con:fir-
•

I
'

,'" _. "

,

1'1:1a'J.1.('10, Q 's'e,u,.câ'!tÇiZ de unl.,elos lDelll0-
"�\-I' ;

res co'rijUn:tó,:; de ,Santa, Catarina, deu
• I_ I

'\_"'..,' ) ,I �_ ,',

,um', 111ági,!fltdo, ';SllDW" ,de lê-lê-lê, COln
!' - �

,
'

o' rànllot:: Ehi1anuel Maiato CQlll a -,CantGJ
- "('.':,.'.l�,\ ,

_ r"à'Ma':(\'i:J 'rUtá';, e_sita/Ul11a 'jovenl de 1:7 a�
• 1-1\ -',� (" ',- -

,nos "i�(l�t,g' , 't�tn ,Unl' ';rande futUro' pela, .. I \, ,
f'1 t..;: o

_,

f�ente:
'

.' • ,1 I�'
,

i' - , ' J

/ ,

,

•
-_ •• _ I, � •

Eqtas proJeçQ's ja foranl l'ealizacl,�s
nQs colégios' 'J§l capital, e� diverSas Ja

culdac;Qs, a congres,Sj6ta,,: que participa-
,I

d
'

'

ram e reunIõeS realizadas aqui na t�ida
•

de, à )lYúlnerÇlS excl1rsões de turistas
,

hospedados, nos hotéis OScar e Querên

--xxxx-

REELEITO presidente da ASsoci.a-
"

cao IIe1ênica - Sã:Q Nicolau '

o Sr. lco
J

.', .

., ,-'){' X' x,x'\ n0111S i\terino.
, ,

, ,

, , ,

--------�------�-- --------�------�-----------------

Impôst'o de R9� ,
• ,

I

, ,

"

,

•
, ,

III

•

e
v

'i

I ,

,
.., \ J I

., 1
" ""

A Deiegacia Seccional do Impôsto, de Rehd9: d¢ '�fI9�i��Ópoli$, através �o E,nQ,(lrre9ad� da Tur,ma, de "Tributação de Pessoas Jurídicas, sr". Nilton
Digi6cQma Silva, elaborou a escala básic� "dê sntreg1J'dos,:,d'ecl,af.oç'ões de' rendjl're�to � de vencimentos da primeira qiJotÇl/ do i�pôsto sómente para as

pessuÍ'!l jurídicas e conl referência ao exercicio de 1967, f:rias.decor�entes das atividades financeiras do afto passado. '

E' a seguinte:

\
,

,

,

..

,
'
,

,
,

, c

,
' p.

"OBS�RVAÇ()ES - 1 - As pessoas jurídicas que opt'Oreltt pela tributaçãodo lutl:'O presumido entregarão Q declaração até dia 28 de fevereiro e efetua
rão (J j)'aqL'm(;)nto do in�pôsto, na tota'idad�, ou da 1.0 quota até dia 28 de março.

') - Ao C(ontr,buinte é facultado apresentar declaração e ef�tuar o pagamento do impôsio antes das datas marcad9s na escala.
3 - A cobrança amigável termino 30 dias após o vencim�nío do débito.
4 - A relação de documentos e outros esclarecimentos poderão ser obtidos através da D., S. I., R. nesta ,Capital, ou deiS Eltc:itorias federais de>

interior do.Estodo.,_6t I'

•

" '
, ,

LIRA TÊNIS CLUBE
(

PROGRAMAÇÃO E REGULAMENTO PAllA O CARNA"AJ..
DE 1.967
/

l'l�O(;nA]\TAçÃO:

Dia 4 (sabado ) - Monumental Baile de AbertnI'll
Dia 5 (ríommgo ) - Monumental Baile II, "<ntil
Dla 5 (domingo ) - (,1'al1<1i08(1 Baile de Ca

Dia fi (seg. feira) - Monumental c Tradiclonâi ,
Carnaval \ ./Dia 7 ('I'er. feira) - IVloJ1U111ental Baile de

l;;nCel'jo\,�"lo
1 JOR ..\lllOS: \Os Bailes para adultos terão início às 23,00 horas.

O Baile infantil terá início às 15,00 horas, C<l111 o térn

,1

Ill) previsto para às �\), horas.
ItEC'Ul..A1\'IENTO: ! \

As senhas serão distribuidas dia 2,lJi7 (quinta Ieira ) üs \
)l,GO horas e, a vendá terá início no mesmo dia às 20,00 ho-

1 - RESEJlVAS DE l\'1ESAS

1,18 •

Indíspensâvel se fàz a apresentação da carteira social.
r nm o talão do mês corrente ou anuidade de 1.9G7.

,

Cada sócio somente poderá adquirir uma mesa, corn 11

direito a quatro (4) cadeiras. \

O pagamento- será efetuado no aio.

2 - CONVITES:
,

Os eonvitcs deverão ser solicitados a Secretarta elo Clu

ht:, por- UHl sóéio 11roprietlÍriQ, e êste se fará acompanhar
t]ç seu conv idado e, obedecendo as prescrlçõcs estatutárias.

Os lUe"U'lOS serão adquiridos mediante pagamento d'�

Ulna "1'Ax,t\, DE I<'REQUENCI1\"
Para a aquisição de convites a Secretaria do Clube, tun

clonará no horário das 14,00 às 18,00 horas, a partir do dia
<

'
,

,\.l'.67 até 7.1.67
3 - TAXAS:, ,

PRE(OS DAS M}<�SAS

4 (quatrõ) noitt's

1 (lltna) oite
(IJ:;sElt'!AÇÃO:

. . ...

(;l'� 40 fJüO
e,'s 20.00()

a) ()s conyirlados slnnente poderão adquirir 111CSÀ�, eh
,

pois de atendidos os associados do Clube;
b) As ll1esas para unIa noite, s{Ínlente serão vCl1dicla�.

df'poif' de atendidos os pedidns pára tihlas as noites.

Tl\XA DE Ii'REQU1!:NCTI\
casai 4 (quatro) noites
casril 1 (uma) noite ... , ,

,

individual 4 (quatro) noites
"

individual 1 (ullla) noite

()gSEltVA{:AO:
- .\ posse da IlleSa nãll dará dircito à l'ntl':J.da, sendo

ne( essária a carteh'a social, àCÕl1lpanhada (lo respeeti"'1
i !150 do nlês de fevereiro 011 anuidade de 1,967 .

Os cOl1\'i<lados :>,presf'fltatão o convite, <!C011111;lnha·
do do docnnlento, cOilllJroyador !le iUpl1tidade.
- A Cfll"nr:l da me"a (lpve":'i "'[',' fcita pel') pf{Jpl'in SOCIO,

S 'II clt'PI'I!c!('nte, ou pessi'\a devldaluelllp el'e(]e 1ciada par,'
I al.

(:r51 50.000

(�l'S 25.000
,Cr$ 40.000
Cr$ ::0.000

I) r:'I'l':11 '1TNAC() l�S:
, f'l1tr:""1 11"'"' J�I\ILES N(YI'C!lNOS é y::dad:l a nl('!10

res "e Hi 't-j� anos,

Sf'lllenl,'. r pernlitlfla IJHando aeOlllp:ln!1,l(lns P!':');; J1�1"
,

1,\' I'('�n(\ns:ívl'is, quando ('ste se rcsp'Hl"ahiiiz,ll'!'\1l 11":0'
-<'lis :Iths,
:·a�p.I' RTnO!l()S:\NIFN'fE CtJ"ll'Hl nD F"'l'E lTE-:vr

Nfto "'''';;0 aten!]ido." s(lh 'lll,dOl1pl' hin,\(l'<�'. nn Oc('o]'
J (']' dos l�ai1ps, e"fj11Ceilucntlls de earteil'a social, t�xa tl,�
tn ! nu tenefto nu linu id udt' de I !)(,7, !J.�·nl t'0J110 aqni"ü'ii,o ti'

<:lIl1vites·iJlo 1'(':O;SOS.
'

,
"

JlôLFIA � CrS 5.000

Florianópolis, 16

•

(cinco lnil

de Janeiro
cruzei I'O� ).
ele 1,967

,

.TOAO .lOSE' MACIIADO - Secretário Geral
-- �- ._----- -��.---�"----,- ._-- ---�

CLUB,E DOZE DE AGOSTO

, CARNAVAL DE VANGUARD,'\, í9G7
LOCAL: SAIJf\O OFICIAI" DA NOVA S!i:DE

PROGRAWIA E REGULAl\IJ:EN'rO
1. PROGRAMA: -

J)ia 4 (Sáhado) - Grande Baile de Abertura

•
Dia 5 (D0111ingo) - 2.(} Grande Baile
I)ia 6 (2,a Feira) - Baile Infantil
T>in I] (2.11 Feira') - a.o Grande Baill>
Dia '1 (:1,a Feira) - Grande Baile ele E'1cerr:unento

,

IIOIlARIO: -

Bailes para adnltos

B[\ile InfaÍltil - (las
, ,

�), TAXAS; -
,

'

l\'1esas:' r4 noites

icnÍ!'io às 2:1 hnra:-
1�· ')0 h,) ,as ,_ oras

,

1 noite
'

........
'

, ,' .. Cr$ 35.001)

Cr$ 20.00')

Cr$ 40.00·1

, , ,

• • • • • • • • • .. • • • • • • • I • \ • • • • •

Frizas: 4 noites
(,onvites:

. . . . . . . . . . . . .. .

Casal . . . . . . . . . . . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . . . .. . . Cr$ 50,Oon
Cr$ 20.00'1

l�r$ 40.000

Cr$ 20.00n
CrS 25.000

Cr$ 15.00()
Cr$ 25.00n
Cr$ 15.000

(
Casal unIa festa ................... I.�. '"

\
Individual

Individua]
Estudante • • • • • • • • • ! • • • • • • • • • • • • • • •

••••••••• , ••••••• " •••••••• t-

Ulna festa . . .. . . . . . .

Estudante uma' festa . , , , , .. , , , , , , . , .. .',

Intercâmhio , . , , , ' .. , ,.,.

Intercâmhio uma festa
, ,

. . . . . . . . . . . . . .. ..

A pósse da !!Uesa não dará direito à entrada, sendo obri
!�r;.tória a acpresentação da CARTEIRI\ -SO(;"l:AL e do talãn
(1'0 Inês (feverei.ro ou �nuidade de ]96'7, ü'!' convite acompa
nhado de documento de identidade.

,

4. RESEltV:I\S DE MESAS: -

1. às senhas serão dis!ribuidas às 7,00 ]l(j. do (lia 16 de ja
neIro e a. venda da� ffilsas será iniciada às 7,30 hs. do Ines.

'

11JO dia.
,

�, o llagalnento será efetuado no ato da aquisiJ;ão e o asso

-::i:ulo deverá apresentar a Carteira Social.
3. os convites serão fornecidos mediante o (,lllnpril1H�ni{)

, I
das exigências estatutárias e pod�r�() SCI' solicitados a pa r-

dr do dia 25 úe Janeil'b.
,I. nos dias dc, bailes, hr· convites s6hlcnte seriío f(\rnecirlQS
))(�la Secretaria lI0 horário de 14 às ]8 horas.

5, os convites sÓlnenre serão fornecidos se £01'e111 solit'i t;lQOS

�)or sócios quites com a tesouraria
(" s6mente a 'Secretaria do Clube ]lo11erá forncccr ('onY1I<3
7. a aquisição de convite não dará direi.to a tu('sa

S, a reserva de mesa para lJma noite sónlcnte poderá seI'

14etuuda, ap6s tercn1 sido rn·oc.f'didas .as ,'cnda;; }lar,! I,{)(la"{
,

as noites. '

�l. OS l\'lEMBROS DO ('ONSELliO 'JJI:;;Lll�El{/\'rl \ () E (:ON·

�ELIIO FISCAL Tí�RÃ() I'I'tEFERENCIA NA A(llJJSIÇA()
nF� MESAS 1:;; DEVERt'I.() l<'AZE-I,O, NOS III AS ]:: c 14 DE 1
JANEIRO, NA SECRE'rARIJ\ DO (:�,tJBF:�

Ass. Reinalrlo \Vrndhausen � JJirrtol' Secretál'io

\

\

, I
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Florianópolis e a

CODEC
GUSTA"O NEVES

A verdade é que a capi
tal cataríncnse está rápida
mente perdendo o antigo ar

dc menina províncíana, ti

nli�a: c retrógrada. e infla o

b�.c'sto, apura o perfil, olha
b .crn 110S olhos tôrln 11 gl:'ll-

te - e sorrt. Não há quem
não se surprecurla COI11 es

sa transínrmaçãn. E a cul

pada por isso. muito pre
dominantemente, é a Cf)·
DEC. "cln,. sim, da cria

cão da C()DEC essa mudan-
-

ça quase radicrl cip "rrs')

nulidade da velha Florianó

polis. 'flUC n:1""'HI a vcsttr

se COIlJO niocinha e mandou
embora (I ;:.ntigo rancn C;)

Ionial. Exigiu ampfitude
para csnraiar-sc: o espaço
era cX[I\'ÜO, mas mesmo as

sim logrou dila tar-se, dum

c doutro lado da maicsto
sa ponte Hercílio Lu7., que

é, na visão dos poetas, o co

lar da mocinhn.
ACODEC tern fcito mi

lagres. Mas milagres? Nada

disso. A CODEC tem feito

precisanlente aquilo que sc

lhe atribuiu. ao ('fiá-ln: es-
..

tudou, planejou e jl'i, eni

grande parte, executou.
Tem-no feito senl alarido,'
sem prccipitacões, sem he

sitações: é a screnidade po

sitiva da técnica a s�1'viç,)
do urbanisl110, sem intro·

nlissões indevidas, sem des

vios condescendentes e sem

tergiversações nocivas ao

andalnento £la obra. Os téc·
nicos foranl postos à dis

posição da CODEC pelo Go·
vêrno do Estado. O gover·
nador Iyo Silveira, que está
oferecendo todo o amparo
possível àquele órgão e�e·

cutivo, ali conservou os (,'11-

genheiros e demais pessoal
do Estado..

J O Estreito é incontestà·,. .

,'elnlente, o bairro Hlais be·

neficiado, e isso porque na

faixa continental da cidade
não falta C:lsl�aço: a Avenida

Sul, que líga a ponte Hercí.
lio Luz à 'reta de Gampinas
(divisa dos) municípios de

. '

Florianópolis e São José)
tem unIa extcnsão de 3.800

metros, com 20 lnetros £Ie

largura, enl duas letistas de

rolanlento, divididas por
lun canteiro de dois metros

de IUL·gUl'lI. Não está con

cluiüa, 111:1S os trabaHlos
ali prosseguem selll mter

rUl1ção. J<::ssa Avellida ab1'c
tanJbénl acesso às praias
da partc continental de Flo
lianópolis, interligando-as
lllllua extensão de 2.600 Ule-

tros, conI 16 nletros de lar
gura. TaLnbé111 enl. execuçãu
já adiantada. I-Iá, ainda, a

pavhnentação da Avenida
General Gaspar Dutra, nuda
111('nos dc 15.853 ll1ctros

quadrados, no que forain

invrstidos, durante o ano

p. Jlils�a.do. 111ais dc rle�:('·

]10\'e f11ilhõcs de ('!·117.I''''OS.

Alén1 dissa. tcrral"cnagTlls.
pcqucnas obras de arte e

coisas In.ais.
Na área ilhoa da (}l'pital,

estradas de penetração 110

i.nterior da Ilha: Ull1a va

)'ian�(' pHl'a o Rilicitã,o,
. '

ajul'd ina 1111'11 to, retificHeão

.

,

, I

das lIveniclas C )llliis obras
. . . " ,. �

elll estudos,- ou Clll execu-
o , • • •

cão,
. '

Nrln POI" nutri) In.otivfl. já
ao tenlpo eln qUf� o lueu no

hr!' t· inesqurcível anligo
Rubens de i\xl'uda Hanlos
IHêlnHIl.lul. ncste' diário, de

que era Dirctor, a sua pcna
da cintilantc e cotidiana. a

CODli:C the valia c'onccito�
C01110 (·"te: "COOF.C;.,. Pro

grcssista c dini.lIllica, est,l
,

ela pondo cnl obra-s unl ex-

irl1so plano de variada as

sistência it Flol'ia!lÓpolis,
con1 atenção Inuito espc
cial ao grande e populoso
bnirro do Estreito". Era as

sinl_ Ainna é 1I.ssim qlle. a

velba cidil,c1c dos lHlentC"i
raros se vni 'lITI11liando. 1110-

c]l'l'nizand fi, cng'alanando,
j)Pl'dcnc!o finah'lente a an

tj'�H fei(;ão tie renos.itórÍIl

histórico. !lnl''' asslullir, no

Sul (lo País, () püslo que a

j)l'ópI'ia nailll'C:'a lJ1e desti

nou, Ganha, pois, a COIlS-
,

ciência de' si 11lPSlna, abl'i'n
do os próprios olhos ao Rlll

bienLc físico enl que a IIIan
taram para que o hOlueul P

a t(�enjca UJ(�
.

CI.II11 pl(�tasSCJ.11
a beleza IJaraili:siaca.

,

,

)

I
,

..

POLíTICA & ATUALIDADF;

-, i
•

Com um 'fim atei: certo ponto melancólico' e:'den-
,

.

Iro de UITI clima de indisfarçável indiferença popular"
encerra-se o período de tramitaç(io e elaboração· da
nova Carta Constitucional Brasileira. Mesmo limitQ�o

pelas rígidas e estreitas normas traçadas pelo Poder

Executivo, o Congresso procurou, dentro do que lhe
fui possível, dar ao processo de reforma constitucional

um formalismo inerente ao rito democrático. Mesmo

assim, não se pede negar a marca de um constrai.1gi
rnento com que Q maioria parlamentar - tanto da

ARENA como do MOB _;_ viu terminar essa fase. Fo

tos dignos de importô,;,cia podem ser considerados !l

�en�ativa de obstrução por parte do Oposição e a de

:-Ioração de voto dos 106 cJeputados da ARENA que,

00 final, disseram não concordar com o autoritarismo

do Carta e com vários dos seus artigos, dispondo-se,
mesmo, o promover em um futuro não muito remeto

o I cvisêc do diplomo.

As restrições impostos ao Congresso no preces

so de elaboração ccnstitucicnel :

e a maneira por que

foram aprovadas as emendas não podem dar ao obser

vador mais otimista umCi! visQ(j) animadora sôbre o fu

turo da nova Carta. Porém, restou disso tudo um sal

do importantíssim@ que fl <.iJ consci�ncia de que a Cons.

dt,uição que acaba de. ser oprovqda de,ve ser
..

revista

nos p·róximos me$!:>;; @\,l �»OSi a fim de que se.ja devi ..
.

.

demente aperfeiçoada de acôrdo com os nossos senti-

mentos e as nossas tradições democráticas. Para isso,

..ma ineludível maioria governista como também a

totolidade da Oposição, manifestou publicamente a
,

sua discordância c�m dispositivos como
.

o dQ campe

no
.

".': .

Emtx»ra sejà de se esperar que o futuro Presiden

te da República, Marechal Arthur da Costa e Silva,

iaspire se� Govêrno dentro do espírito de continuida

de revolucionário, isto não significo que êle es�á 00.1-

gado a repetir em todos os seus atos o procedin1ento
do Presidente Cast�lo Branco. Apesar de tôda a iden

tidade existente entre ambos, é de se considerar em
.

,..

primeiro lugar em JlTt 9p��ger�''b(p,gís em um pe. ío-

elo bem diferente do outro. O atual Presidente teve a

árduo tarefo de promover uma reformula;ção no vid"

política e econôlTIfj' fi.�·'.. �!,��J.j,o,.'dentro de um pet iodo..,"" "'�l. '

�.�'" .

excepcional que ·começou ·com o movimento de 31 de
f

••

morço de 1964. Já o Presidente eleito recebe o i�ai')

pronto pa'rai·¥_"t� " SU�"ef,eti�a nórmalizacõo" de-
., FI���* i'� �l(ro I

• �. '

pois de superado uma das mais difíceis fases da his-

túria republicana.
.

Assim, vemos que o Marechal Arthur cia Casto c

�ilvo, ao assumir a Chefio da Nação, há de encontrar

:'ó casa arrumada", como dizem os cfrcu!ós do Pla

nalto. Dispõe, como talvez nenhum outro governante
.

,

antes dispôs, de amplas cond,ições para promover no
."

B!asil a sua definitiva arrancada para o progresso e o
"

dr��envolvimento. Uma, .vex alcançada essa me�a, as

')t\tras tôdos virão em consequência e, a pa·tir daí, po-

•

.OSVLDO' MEL:O

MOVlMENTADISSIMO O TURISlVI0 EM

FLORIANOPOLIS CREGAN! ONTBUS
•

DE TODO O P j\1S

Sábado foi Ulll elia nlovin1el1tado parq o turiS1110
• •

ne3ta Capital. Tres .grandes ônibus Unl de Guallabara
f dois tie Millas Gerais, repletos de p.ai-'sageiros, che-

f .

garanl sábadQ 11esta Capital. Os ô.nibus qUe vieranl de

Minas (S. João del Rei) trouxeranl ll1ais de Urna 'l::e11-
lena de turistas, que se hospedaraul t0dOS 110 Lux Ho
tel. O outro ônibus veio de uanabara, tanlbéul ,lota

do. Trata-";c igua1Ulente de unl carro .de' luxo conl toi

Jete para senhoras, qUe acolnodou seus passageirÇ)s no

O·scar Palace-I-Jotel.
POI' sUa 'vez, a Conl bi Il.1ode(l1c. do Touring Club

<:10 Brasil, seção de Flori.<1rlÓpolis, excursiOll0U pelas
praias do norte e' sul da ilha.

Alénl di:;so, Lagoa da Conceicão CaUl IDais unI
"

rfstaurallte, Praia do Farte e de .Turerê a1énI de OU-
•

tras n1ais Ila jl11a e as do COlltinellte Como a praia da
, .

Saudade estiveranI no sábado e princira'mente d0111ill

gO, repletas de turistas.

Canasvieira tanlbénl não poude 501' e8qU ','-;I.:la pe

los banllistas qUe lá estiVe1',éltll s: diverthldo.
Enl carros particulareS ta1:1,1b&111 visitaran1 nOsSas

-

praias nC.'::il,e filll 'de senlana, turista da Argentilla e
,

Uruguai,
C.ada vez

,

maIS se e:;tende por todo o Brasil e 110
,

estrangeiro, a faLDa qUe goZa as inegualáveis praias de

n,OSSa illla e do continente.
As estradas não tên1. sido descuidadas pelo Gover

no do E'stado co1110 o do Município e i'ie conServal11 1)0
as.

Marcilío Medeiros, filho. amigos qUe a votélçao ern blo

co das emendas impediu que
muitas delas fÔSSCID aprovadas,
sendo êste o asnecfo mais cri-

. ticável do processo de votação.

CARTA CRITICADA
tência presidencial para expedir decretos-leis ou de

cretar estado de sítio sem a prévia audiência do Con ..

gresso Nacional. Isso implicaria no acúmulo de po

der nos mãos do Chefe do Executivo, o que não tem

dado bons resultados na nossa história republicena,
como o passado está a demonstrcr.

Dos 106 deputados da
ARENA qUe .assinaram a de
claraç'ão de voto de repúdio à

Dava Constituição, constam 7

catarinenses: Álvaro Catâo,
Osni Régís Albino Zeni, Dio
rnícío Freitas, Lauro Carneiro
de Loyola, Aroldo C'1rVa ho e

Pedro Zimmerman, Diz o ,jo
cumento que 3, declaração

.

de
voto "é urn grito ,.:18 protosto
,contra o ]'noqo cOin (111e fr,j pla

,
.

. ,

borada e votada· él nova Carta,
especialmsnts pela faculdade
d é1 (I '1 q" p,., s: -1.·.. , f,·, (1 -, �,.,., Ú b l'

ca de exped-r dec1'E"to,,-lr;s ('

dr\cr,·t�r o ('st�do ,.�le sítio �P�11

é!"r1'-::ncia do COllql' sso ��cj -

aI"
.

n ..

() r,,';:'1+"r do nrojrjO . de
r:"'ll'ititll'Cii". c;�n;:;cj()r Antônio
('., •. 1,.,<: I{�l1rl-:' 'Réis :Ol1hi" 8
h-'bIP'a l,�,,of'''''lt.... col'tr;:l'·i,,.,r1o
p=ra oxplicr-r a SUa posiÇ;:io du
]';>nte ;;:._ l'rrcp.��'n ele e1",j,,,,.ari'in
cOnStij·Ucion",l, y", rco1::lcão ao. ,

est2.do de sítio. disse:
- v"':�·r D,,,r";C·.r cAnt1'2,-i()

às emendas (1110. nropu» 1--,"''''' (1'_
t'rar o canftulo 20 ps"aelo de
sít'n.. f'xcpfo ",.,nil" oue el"""'l
o é1110runl "(1ra � c''''",,,'-S··',,,

ops f-J· .... .,..":)nt!f'lC," C·111c:�·j�·"r;i", .... ,",,;.s.
, , ..

1 10'-:-> 1""V"\0101"'-=t � 11.::f',11i",". r (l,-,:s-, DC,·.,

BERTOLI E PETRóLEO I.
,

COlD parecer favorável do
deputado Orlando Bertoli, o

projeto estabeJecil11erito o mo

nopólío é statal na diStribuic30
o

de deriv;1dos d petróleo, atra-
vés de. Petrobrás, foi anrovarln
na .Con,issi"io de IVI;Tlas e Ene�
gia da Cân1.aÍ'a Federal.

O Ministro de MInas e

Energia, por sua vez, nlanifes
jOl1-�'e contra a proposição, di
zendo que P.s el1.1présas particu
laros Ii's1':'i(, ex rcendo a con
t('nto a di::tribuição dos deriva,
dos de petróleo.

Se a nova Constituicão fôr entendida como um
-

-

doc.umento destincdo a imperar durante um período
de transição na vida politicc-institucionel brasileira,

poder-se-le dizer, entõo, que teria sido mesmo um do-
,

,

cumento positivo, caso a sua eficácia viesse a ser

c�mprovada rnais tarde. Mas se fôr tomada como um

diploma definitivo, destinado a reger os destinos da

nacionalidade através dos anos a fora, pode-se assegu

ra,·, sem mêdo de errar, que há de se 'constituir em um

instrumento de crises permanentes, com

cios desoladoras para o futuro da Pátria.
"

,

consequcn- Na verdade, não há nada
o qUe reclamar da cO"reç3'O do
processo ele distribuição, pois
�e n(l1' \ln1 1;:jc10 o ConsU111i dor
está bC:'1I1 servdo por outro as

ep'n)�€s",.s
-

straugeírns encar,re
n·ar1<J.:; vla tarefa ganham SOlDaS
f"'bU'o"as com êsse trabalho.
lVL",s o oue seria muito lllais
vantajof'o para o Brasil era qUe
a di s'1'i bu i pã("t fôsse feita 11' 0S:nO

p"lrt Pp+rohr"ls. o o.ne DrODor

C;f"]'�r'fl 1tr"'R nn·\:;·:··ln� pc')nol11ia
dr (1'"i;'3:>; P v,'1nt.aS!eDs pf'elI-

"
.

n1··''',:o" "rtra ."_ nossa flnprêsa

O Congresso que assumirá o mandato no prÓXI
mo dia 31 acha-se revestido de responscbbifitie des ele

grave e transcendental importância. Caberá a éle, d a

finitivamente, dotar o País de uma legislação odequc-
\

d:.l que venha

ra o trabalho

promover a tranquilidade necessária po-
,

e o desenvolvimento. Também ao futu

'O ?residente da República, cujo soma de podêres só

(�Ic s:al)erá como aplico!', tem um papel, ,decisivó a

,:umprir História democrática brasileira., É de se espe

rar que, num clima ,de mais otimismo e confiança, o

Ii,OVO brasileiro possa continuar a sua obra de constru

côo nacional, ao lado do Marechal Arthur da Costa e
"

:Jac'oné1l.
-

Fc+'; C('"\.,...,..�4-A () - .... r .............. 1· d.Jo " l'
-

d el\.".U·"n·o a c.xnpC.1C:qo e e

cretos-'eis pelo presi .. ,ute da

Repl1blica, o sena.dor catarinen
Se d·u él S"f'!U;nte pxplicação:

- Acolhi enlen�a restrin

g: ndo o conceito '.:Ie se!SuraHca·
nacional, no que toca às atri

buições do Presidente. para
sôbre esSa IDatéria l::laixar de-

.

cretos cOnl fôrça de lei. por
isso tl1eSmo, de consciência
tranquila e' cOn1 111uita 1110dés
tia, r, cebo o reparo e a crítica
dos 111eUS ilustreS c0111panhei-
ros de re"resent::lC�o. )1'''1'' )l'e

ncrn1ito, con'o relator-geral, di

Z,P]" ('1"1(:\ larY'o""ltr, p l":l''Y)r-,-:,,;+O

profuPd.1Jllf1n"e. (l11e' p D8r ri",

prítica a dois cli"1'I)"itiv0s ela
COllstituicão, aauê'e d.ocUm-nto

,.

não trouxeose eloo:io, o enél1te-
Cl111Pl1tÓ do trabalho de 1'ne1ho
ria do texto.

()ntplll. P'Y1 l<'l()r;",nfn;()Jis
o deputaelo OSnl Réqis dizia a

deputado Orlando Bertoli.

CHFQUES SEM FUNDO
Teln sido realmente assus-Silva. ,

tador o nÚ111ero de cheqUeS senl
,

fund� protestadoS nos ca�tórioS
da Capital. O fenômeno; po
réln, não é :loea1. '0' mesma vem
acontecendo' no i,nterior e em

ou tros Estal:los. Nos·, ú ltinloS
,

,
,

dias, por. exenIp1o, 111i'üS de du-
• •

. Zentâs conta� bancárias de pes-
soas fís:cas Ie :;Ul'ídicas f fOral�l

,
.

canceladas 110 paraná e enl ·San
t,"1 C'l.tarina oelo Banco Cen
tr", 1. Pin cOnsequênCia de en1is
d3,o ele che'-'"P� s-n1 fundoS. De
ac:ora en1 diante. SpUs titl�l�rps
pé1Sé'8111 a ser consideradns ofi
ci::dmente peSSoas inidôneas,
n80 D"dpYH30 n1Ris deposi.tar 0H

contrai,r emprésthno em qual-
ouer esí.al)el'cilnento bancário
do País.

ut'uro
deremo!£ ter o aprimoramento das instituições políti
;;as 'e o ju�ti'Ça sacia! de caráter democrático, que é Q

grande aspiração da maioria con�ciente do Pa;s. Não
/

:·c pode deixar de reconhzcer P. louvor O e,f1r,o dr.

�tua' Govêrno na lu�a contra o fantosl'na inflacioná

f.;O. Hole o inflação e�t6 sel'sivelmente reduzida e seu

(liconce está dentro de limites relativamente controlá·

V0·S. O crédito financeiro do Brasil aumentou no exte'

: !'Jr, aume�tando ao meSMO tempo a rosso res?o�so-

••

•

oiiidode, ,Clue, no posiado, entrou

. fomos tidos como maus pagadores das nos£as o:"ri
I

qar.:ões de cO'róter comercial.
. ,

Mas isso não signífica' que o tv\orechal Arthur d,:t

�osta e Silva encontrará sôbre o Brasil um mar de

em crise, qlfando

r

•
•

,

LAGARTi.XA!< • •

('('sta

1"an10s

·'osas. Hó, hoje, uma acentuada indiferença popular
por quase tudo quanto se faz no meio oficial, aliada a

f" " .

unl imobilismo e a um marasmo altamente prejudi-
ciais ao nosso desenvolvimento. O futuro Presidente,

logo nos primeiros dias do seu mandato, deve realiz;ar

Q larefa de conquistar a simpatia do povo e incutir

lhe o espírito de confiança e otimismo. Feito isto, con

!>eguiró a adesão populdr ao seu Govêrno, garanti;;!
essencial para que possa cumprir com tranquilidade e

�,pó;o a missão que lhe foi outorgada pelo Congresso.

brasileiro, quero crel' não 11lUi
to traJlquilo, COIn cara de bo-
11achão, já há Ulna .seD1ana caia
lla folia e iniciava o seu Carlla

val, lllandando brasa ]10 {amo
so "Lido". Da CIdade iuz, "seu';
ArtUr � o tal braSileiro -

vooU até
J

Hong_l�ong,' jantou
Urn lauto jantar de 500 dólares
e a noite, passou-a: em coque-

.

téis e iê-iê.;iê. Depois, foi ao

Havaí. e dallçoU aUla, ._prestan-
do atencão naS' cadeiras ..:la IDU-

"

láta. O Carlos Lacerda OU1
--

Charlies, "Ie petit",· COlno que-
renl OS franceses, sendo
nlau folião já disSe que

•

'era intriga do Golberi, o qUe
de n1inha parte, 11ãO acredito:
Afinal ,de contas, por qUe dia
l)os 11ãO haveria "seu" Art.ur .de
divertir-se, enqUanto· não ,pela
os 0111bros 110 caldeirão ibcan
l.:lescel1te que the deraln a Car

regar?
Se o atUal presidellte �

qUe aliás está 110 rol das coisas
a SereI11 eSou,ecidas l1êste ca.y·

l1aval - não gostou, não te alIlO

fines, à Artur! MaJ1da a tua
brasa, dança o teu "monkeY",
faz a tUa cirallda e, qUeln Sa

be Se não voltas ben1 alegre
. .

de :scOlltr.aído e liberto daque-
las injullções revolucionárias
lllais revoltantes'?

E' o qUe esperanlos \Con1
as veraS do coração.

QUffiltO a nlim, 'VO·U cOl'ne
çar a l11atUtar na fa11tasia e dei
xar de falar 111al l.:loS nlanda-'

.

�chuvas e das instituições, sob
pena de acabar SaJUballdo no

xililldró, hipótese contra a

qual, reservo Ull1 hOSpitaleiro e

providEncial asilo na Eml)aixa
da Copa LOrde.

De resto é botar pra jall1_
bra1' ao ,som do pandeiro ou da
cuíca - ÍIlstrUluellto genuÍl1a
n1ente carnavalesco, qUe apesar
do arrôcl10 já foi até cogitado
pra solar Hino NacioI1al.

No 111ais, a pâlldega é li_
/

vre.

COU10 a nladrugada, o car

naval já vell1 chegando e nin

o'Ué111 muito nlenoS a benl a-"" ,

. nIada, poderá dorulit en1 paz.
O negócib é'gora é esqueeer as

111aZelaS dêste 111UDldo arran-
.

jar UIDa fantasia de rei, pirata
ou jardineira, e p,ular noites

I.

inteiraS, se possível, COlll a

felicidade. A trillteza, deixai-a
enl casa esquecida na col1ta
do anl1azén1 OU 110 título que
vence "anlanhã ".

No 111undo inteiro, h.omens
e 111Ulheres preparam-se para
viver três noites COIDO se fôs
Senl trezentas. No Rio, a capi
tal universal da folia, o ar já
lança p€rfu1nes e o vento, ser

pentinas. Nas ruas tranSit.atn
. .

pien'ots e cololnbillas. As ave-

11idas já estão ornan!entadas, a

pSpera d(1s ES;colas de SaUlba.
O baile do Municipal contará
êste ano cOnl as nleSlnas cele

bril:lacles as n1eSlDas "deslulll
bradas" desfi lando de Sansão
ou Napoleão BOIlaparte, ului-

., , '. ..
- --

tos turIstaS, otarloS ou nao, e

com o indefectível Jorginho
Guinle a COIDboiar lindas a1'tis

tRS de cinenla, que fazenl qUes
tão de traí-lo, logo a piscalela
do primeiro garanh�o. Para o

"Le Bateau", o· viví�sin10 Guy
ele Célsteja pl;a11ejóu Uln carna

val iê-iê-iê ao prêço de 80 mil

parotes par cabeça, isso para.
quell1 for só peruar.

A verdade é qne ele 1Jn1a

fOrn1a ou de outra, C21,''la folião
está �ônscio elos seuS deveres:
esquecer as vicissitudes, as dí_

vidas, as cartas novas ,as leis
de In1]Jrensa e de Seguranc"l,
OS 1PM", OS alcaguftes do SNI,
as mulheres .sen1 saboneteir(1s,
OS chatos de galoch,as, a! dita
dura e tudo o Il1ais qUe nos

. .

turva o espírito e enche a na-

,ciência_ Mas nenl só de Rio
viVe o ·ear11aval. O reinado '.]e
M01I10 é Uln estado d'a:lrna es�

poflLâneo e eeulllêIlíCO_ Na feS
tiva Paris, pol' exernp1o, Urn

,
'

(; r!UE OS OUTROS DIZEM un1

tudo

COR,REIO DA MANHÃ: "Até esta Senlana, o Go
verno ignorou op senthnentO)3 dos seuS próprioS par
tidários. Agia au petit COll1ité, COlll o sr. Daniel Krie

gel' � precol1izar Ultl ,acôrdo conI o MDB, o sr. Rai-

111ul1do Padil11a a aplaudir tudo que o 111arechal Cas-
t:lo Brffilco, dizia e o sr. Pedro Aleixo a fazer 111ano

bras ora CÔll1ic.as,· ora sinistras, para qUe o País fôsse

regido por Ulna Carta autoritária."

à ESTADO DE S. PAULO: "No Inomento e111

qUe o chefe do ExeCutivo Nacional deliberou des�ruir

n08 seus fUndalnentos o que " dell10cracia brasileira

lograra construir após a queda da ditadura a 26 de
.

,

outubrO de 45, não l,ivel'a111 aqueles que senlpre ob-
Servaraln fidelidade ao SeU passado del11o,.cratico a

InenOr dUvi,Ja do qUe se preparava, nen1 Jaltaran1 a

qualquer dos 166 subscritores do extemporaneo pro
testo .as palavras de advert�n'cia de todos quantas re

peliran1, desde o prinleiro dia, a forrn.ação desses ar

l'enledos de partidos desiglla<:los por Aliança Renova

dora Nacional e Movinlento Den10cratico Brasileiro.

•

JORNAL DO BRASIL: "O preSidente do COll

gresso. nU111. doS n10n1el1to·� de debate lnais acalorado,
quanto Se ro111peU o entEndin1ento partidário acerta

do pelas cúpulas .. teceu considerações qUe viEraln a

propósito, sôbre a necess1.:lade fundamental de se fa'
Zel'em expriUlir l1a Constituicão, r. nlaioria e a nli-

.
-

,noria. Só aSSinl a lei básiCa chegará a all1,biocionar a
•

qualidade de U111 pacto que expl'ÍJ11a ele fato a vOl1ta-

de nacio11ul." Evoé, Lagéil'tl�j,iJ

J
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à produção de tabaco selll nicotina Con

seguiu urn tipovzle planta do funlo enxer

tacla em raiz de tomateiro . As folhas
produzidas não têm nicotina, mas não
dão lá Uln Iumo multo born. A experisn
cla inversa tomateiro exertado ern raí
, ,

ZeS de tabaco, deu folhas bonitas, fumo
ligeiro, mas COllI forte nico�,

O pior de tudo é que tanto o fumo
obtido de uma das plantas como de ou

tra não têm aquêle cheiro característíco
do tabaco, qUe é uma de suas princlpais
forças de atração para os viciados. Ten
do sido demonstrado que o aroma do
tabaco se forma nas raizes da planta, aí

guns cíentístas do Instituto de Fitologia
da Acad.'lnia Agricola da Bulgaria en

xertaram brotos de tabaco nUlna plata
silvestre chamada "stramonío", A aná1i-

o Biólogo sovi.é�co prof.
IUn Está há tempos se

I

Gheorghíj
dedicando

-r:

-

,
'

"Wir suchen:

eíaen Ingenieur ais Leiter Iaer unsere FeriigungsverberE:ilung.
Die Bewedber muessen langjaehrige Frabrungcn auf dcm Gebiet del' Arbitsvorbereitung, Verrichtunge -C' und Kerk

z!'ugkonstrull:ticn in ciner bedeutenden Industrie nachweísen koennen, sowe mit dem REFA·Systen vertraut sein.

lYlensehcnfuchrungseigonschaften sind selbstverstaendliche 'loraussetsung•.

•

•

se quílllica do tabaco assim conseguido
revelou que .' a nicotina desaparecera'
das folhas, 111as que o arOlna particular
permaneceu. Pesquisas que continua-

.

.'

ram revelaram ainda que êsse Iurno é

bOm �ntra a asma, a ulcera gástrica, a
doença do SOlil<?�' alguns disturbíos cardi

acos e contra Õ excesso de pressão san

guinea. Já estão sendo fabricados cigar
res com êSse fumo que recebeu o nome

l.:1e atrotabak".

,

Assim ver€nlOS dentro de algum
,

tempo, em todo o 111Ull80, o aumento do
riúmero de fumantes, porque êstes te

rão, pelo menos, uma boa desculpa: "és
tes cigarros fazem bem". (IBRASA).

einen 'Meisler luer unsare Motoren-Montago
'Yoraussentsungen fuor die Erfahrungen in Motorenbau bei tos sind: mehrjáchrigo Erfahrungen in Motorenbau bei boo
lJ()ka.nnten Firmen und Fachigkeiten in der Menschenfuehrug,

�--_ ....-- -- --- -- ._-�-- ------

LABORATÓRIO S1\1\11TAS S.A�
Assembléia Geral El&traordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os srS. Acionistas são convidados a comparecer

a Assembléia Geral Extraovdinária a se realizar às

9 horas do dia 24 de Janeiro d� 1967, na localidade de

Igaras (CanoaS), no Distrito lie Palmeiras, no Muni

cípio de Lajes, Estados de Santa Catarina, a fim de
delibi:Tarelll sôbre a seguinte ordeln do dia: à) Lei.
tura e discussão do Relatório da Diretoria, Balanço
Geral encerrado ern 28 de Fevereiro de 1966 e respec
tivo Pai'e'Cer do Conselho Fiscal; b) EleiÇão lia Dire
toria e Membros do Conselho Fiscal e fixação de SellS

•

honorários; c) Outros Assuntos de interêsse geral,

Lajes, 17 de' Janeiro de 1967.

STEFAN HAASZ - Dlretor-Gerente

,.iiI�·�Y§�:f�1I emnen Plal�meister".. .

;$"'" "$"... . der die Aufgabe hat, fuer die Ardnung und Saübeskeit der eeffentlichen Plaetze unr Stras-
:;iia<. ��11 in. Werksgelaende, sevio die Behandlung Verwtung derAbtallprodukto su sorgen. �. Die Bewe..ber nuossen Sinn

I:�r Ordnung' und Disziplln haben und sich energisch fuer die Durchfuehrung der bestehonden Anerdnungen durch-
!§(:·tzen Kocnnon, '.'

.

. .

'. . .

Ddutsche undo portugtesíscho Sprachkenntniesse sind bei allen Rewerbera erterderüch.
1 .

,
,

lBI{}vlsorBS
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A5515TENCIA TEt"4ltA
OI!;�T.I\"'ENTE

,

DA FAEP.ICA

::::·::iii;iiittta
SE.RVloEMPIRE

, .

Galeria Jacqueline - loja a

Fone: - 3155

• •
J -,

110'
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P.i\LANÇO GERAL ENCERRADO EM 28 DE FEVEREI�O DE 1966

AT I V O FASSIVO
."

c,
'"
..'

"t
DISJ'ONíVl.i:L EXIGI'TEL A CURTO PRAW

,

Cai)::" e Benoos

ltEALIZAVEL A CURTO PRAZO
Contvs a Receber Fregueses
Menos: Provisão p/'Oevedcres Duvidosos

.

7,624.808
Contas a Pa.gar, Fornecedores, Importação e

'Outras

Imposto de Renda siAumento de Capital
19,708.893
5.411.774

193.063.760
1.937.320 195.001.08G

14.297.119
1.915.057

••

16.212.1'76
•

EXlqlVFL A LONGO PRAZU
Oontas COrrentes Cias. Assocíadas
Correção MQnetárw. dos Empres. em -Moeda
Estrangeira 471.027.104 541,944,74i!

h
j :: }, "?� ------ 70.91'1.644o" , ..

'

'.'
,.. \

REALIZ;\VEl, A LONGO PRAZO
'I'ítuloc e Ações
Empréstimos Compulsórtos e Petrobrás
,

Banco do Brasil S.A',. clFIT ' , .

120.000
6.253.532
2.124.400
410.455

1

NAO EXIGíVEL
CapitalCauções e Depósitos 81.903.387

, ,

Correcão Monetária a Capitalízar
296.249,000

183
4.087.744
5.998.990
55,215.959
133.644,242 495.196.118

I

, ,

PENDENTE
Despesas Dríerídase Pagamentos Adian�os 13.751.392

Rf>.serv'" Leg<l1
,

Reserv�.s Diversas
.

.

Provisão p/Depreciaçâo do Ativo Imobilizado

Curreção Monetáría das Depreciações.
,

.

IMOBILIZADO
,

2.141.400
10,581.223 •

7.513.259
\

Terrenos

Edifícics .

,
. ,

Maquinário e Equipamento
.Automóveis e Caminhões
Móveis e Utensílios

.

10.080.705
7,·123.045

37.445.632
811.357.773Correcâo Monetária do Ativo Imobilizado 848.803.405

. .
.

. , .'" , .. �.
" ,

,

LUCROS E PERDAS
I Saldo desta. conta

COMPEN8ADO
.

Duplícatas Endossadas fLoS BalleO,S
Ações Caucionadas
E:rnpréstilrlo Compul::,ório Deduzidos de Empr&
gaJos
Transações de Cambio

336.841,778

12,366.248
250,000

"

COMPeNSADO
..

Duplicatas nos Bancos

Ações da Dil'etoria Caucionadas

�lnpréstinlo COinpulsório Devido f1 Elnpregados
Transações de Cambio a Efetuar

199.547.447

12,366.248
250,000

6.370.561
180.560.638

6.370.561
180,560.638

199.547.447 .

"

1.43i.689.393 1.431.689,393
.

.... ,
_
_. 'I'

'
. . .:._ . _.

,,', ...
' . "2 .• ,

.

I
,

P. A. Bekmessian ....... Diretor .Comercial Dagoberto Oliveira Dias - Contador
REG. CRC SP N° 17126

S. Háa�z - biretor Gerente

.

DEMONSTRAÇAO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS ENCERRADO EM
" 28 I)E FEVEREIRO DE 1966

DÉBITO CRÉDITv

133. 5fi2. 48ll

145.027.748
13.192.113

71.831.009

A,llFU('is de Edifícios, M2.quinarios e Veículos
-

,

E1'Ylolu:m.entos
Juros E: Descontos Ol��,idos
Rel1.c�8·'i Diversas

53.200.000
47.701,665

8/,16,074
6,364.965

,

Saldo do Exercício .t\nterior

Despesas Gerais

Inli)Of,tos e Taxas
Juro�', e Outras Despesas Financeiras

\

•

, .

DIÔ;Pfri<:CIAçAO DO ATIVO IMOBILIZADO
Sô1)rp C'ISCO Original
Subre. Correção �tJ:oDetária

•

,

•• iI

.
.

,

"

�, \ .,�
•

. .

,

. , ,

-

,
.

,
"

. "

..(.
,.

,

,
,

.

'," ",::. ..

�!E,iEl��AO
FIR',erva Para EV0nt'..lalidados

•

11.988. U3:�4.741.345
32.775.819 37.517.164•

PREJUIZO
De Exercíclos Anteriore2.
De�te ExerGício 336.841.77'3

5,812.000 l83.562.480
153.279.298

InYtlo<;to �le Renda, Sôbre Alunento de C�tp�tal

456.942.515

S. lláasz - Diretor Gerente P. A 'Bckmessiall - Diretor Conlercial
,

Dag'oberto ()livcira Dias - Contador
REG. CRC SP N° 17126

alp 1l1:'';'''1II1!'t.'!_if_��& um'£&Ra tU M1rt.......Yi IE.

....

456.942.515

•

ABERTA AS QUINTí\S·FEIRAS, ATE 2J,OO HORAS

/

I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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presidente Manoel Santos ricâ Ani, Alvo, Rosa, Noe-
e Fausto Corrêa, conto as- ii,· e Célia. Renda 1.51)0
cesser, !l,assaram a reto- mil. F. iniciado no Gitrla��io
Iher o material para enu- do SESC o torneio salonis
lar a part�cla, alegando I'm inreeesreduel: Do:!:e 2, x

,que o árbitro Leudinc fle- IpHfa!1(!a 4 e Wolliq 6 x

dro da Silva e�Q analfCl- CaravarlCl: do Ar 3. !:'ia
beto Dia 1: O fiqueirell'lse 24: Doze de A�e;$to 2 x

dava entrada na secreta- Wallig 1 e CCI!faVai'iO do
rja da f , C. F. de um pro
cesso pedindo antllC!cão
da partida que perdeu �PCl-

-

�
.

de
,
,

gl.leirel1se 3 x
'

Barroso 1;'
tm lB!umenau: M. Dias 3
x Bmbiil'uba a: Em Joi'lvii-'
�e - Caxias 3 x União 2
Dilil � 3-6: Tem continuid«
de OI CIiJ�$O de Aperfeiçoe
rner,�o des i)e£po�tos com

o

P;MICZ$ sêbre f!.'teboi de SQ

Ião, no oudi{'6rio da Fa
culdade de Ciê!\'lcias Eco
nômicas. Dia 18: Foi re

eleito por unenimidede,
presidente da IF. C. f. o re o Améri<\":n e (I eH'llliI1a-
Sr. Osni Mello, sem . que ção do �!)i�O!do� laudill'lo
�e�h'l.Hn placard f8sse co� Pedro do Silva. �m . jôgo
side"tuio sU!l'prêsa. Dia 25; antecipado devido I1J Taça
rRsVlliza-se l'IIe!lta CI:l!)itlll o Brasi!, iiOJil!t'U'r.'IM !':'il'lI, C�i.�iii
Torneio QUQdra'l1C1"ill� 1i1� ma: Comerciário � '!"terno
tere,tadual de futebol de cional. Venceu o onze 0-

salão, contando' com a par criciumeMse por 2 x O.
"i,'.:fpacão dio Caravana do Dia 10: Em LOles, é rea

Ar, Do:r.e de ,,'\q8sto e COITI li:r:odo o 1.0 jôqo Dela Ta
blii'l�do Siiío JO!lé-Barroso, co BrasH 're,aistrol1ldo-se

� .'

,além do Pàineirras. 1.0 já um emo'"'te de :3 x 3. Com
go: CClr.OVt1l!l'iQ Li x Painei- os joaos Doze 2 x Juven
�CI� @. 2.0 iôqo: Combina- tus 3 e fP'aineirc!I 6 x Ju-
1llo :3 x Doze de Aqosto 1. oo'!:a 1, foi il1li�';ado, na

Din 26: .3 1) jo'(!o: Doa:e de fAC o torneio ii�te�mlUi1ir:i·
A('SlI\to 4 ]C ParneifCis J. 1"01 salonistas. Dia 17:
,4.0 . iÔlllos>: CllIf<'1\Val"ilC do ni�!)!.iti!J tin T�et1 Brasijl
Ar 5: x' CO'!'!l1lbi!'ll"'do 2. Ren Ferro,... iqr;o :2 x Il'!te�l"!a�io-

,

, ......
-

-i� de ] 14000, ClPlI'oxima- nal O. LI'I�l'l!I: 't:$r6i'.rJio DlIl-
d�lNente. GIJoraní x Pos- riv!:!! de !Brito e �ilvlll -
�ol Te!ee!�«ÍIfi,·to ab,.em a Curitibt.!, 1.0 t�m1)O 1 x 1)
ii'empowada do r.amD�t)l!1Ia- - - Ferroviério, tiol de
('0 reO/iona! de profissio- Humbert,,, aos 14. fil'lan:
Fiais. Vel'1l.::eu o Buqre Dor 2 x O ;._ Gol de fl,lbino aos'
3 x O, dell'lois de 1 x O na 36. Oua,i.o<Ç� lFe"'o"iário:
np1!1"1e;�a e�Olna. Oio 28: A Paulista: Gp*',:í1io, Bob, Pi-
rr�f(�itlJr� de F!orianóDo- nheiro e C:ei!'o: (',d,o e �"
F'1(1lis, welll;'l"!'.lI (' """<::lJrso "i"o! M6rio, Pad·é�o. Pau
r:!O!'f"li'HS�olijs no TRI, que Po Vp.l::hio e H "1I'I"J,erto.
wi"lO! d(lf um mMnícioe a 1�.ernQ�i·l)n!1lh,1, S,,!>jc;t�,:
Oll)o,tull'iid(ll de dI'. assi�ti r N i�odem '\,1<:, .A i�to'!!, Set-ern
�o!; io�o!'; ne!(1I (;10"0 do brino e í";a�li'Í�O": Robeu'-
Mr'ndo. O sorteio apontou to ,e O(l"io: 'Ze"',s, ivan,
como venredor o Sf. Os- PU!$kas � A.I'lt.J,f'!ef'o. Ade!-
(;O!f S!;h�oeder, funcioná- cio nel"lto de Me.,e:tes foi
i'il) �a Drollaria e Formá- o árhitrc, c:llJxilit:,do por

f'ill COJl'«:I,inel'lse e morador Virnilio .Iorne e Silvai'll!)
. iiJ rua RQi"""iJl!'ldo Co�rêa, AlveI: Di..,s. Rei'ldrCJ de. Cr$

11 Sq, no Estreito. Dio 29: 6.740 50'0. Ann�I!M�,"d('1
O )e",po�te catgrinell1se fi- des !'Ião �ouve, O !11'.e�n<a
ro de luto com o desapa- c:ioll'1ll'J<l. foi ossi� eH."i",a-
�e!:l!'t'le.,�,o do des<"o!"�ista do.9,(1 Ta'(J Bra<;;il Dia 20:
}u�io Cesol'ino da Rosa, Pelo esta(h�t.d. o Ferl1'ovió'-
�(lmem lif.!ódo (!lO futebol rio venl:e ao Intel'nr.!"ioncl
bllll'riga-verde, tendo ocu- em In ..e�, por 2 x O, Di�
�'(;M'O ,vários po!'tos na F. 21: O Colel'lia! inic1t:J ex"

c.:. F" além de ter sido cur!l"no DO" t'J1.la""rns do, Ri,o
')rp�r�P'l'!te do Av". Fute� Gl1'l:InAe, elo 5"'. jO"'(IIndo
hoI Clube. Julho Dia 1: A em $50 leo"'o�dCl, Salva-
Direl'opia do I"'vrar'lloa FC do'- do �"d. rem São leo-
dá inicio aos festeijos do p(l1ldo ve"'l:eu �o f'lenco
Jubileu de' fratl'll, com um do. Colér'io S!5o llJi:t' pOt
frorn�io futebolí�ticof reu- 1 x 3 e em Salv",dor do
l'IIiru:lo e�,�ioes varzeanas. Sul, ve ..if;(:o.�J-s:e um emDO

Dif4 3: O jÔqO enl're Fi- te de l x 3. Oif.'l ,"-: il')eno
�ueirense e America, reo- mintYdo Torneio (fas; Esitrê
li%<'lrldo pela estadual, em las, foi d'esemvol"ido na

Joili'ilwille, termil'l'l em pan- ClIl'cd�a �obortl'll <lo BClI1I
(:qrlC!�ira. Aos 41 mil'llJtos dei"onte'l' ri" ��I.��I':JI!,e ti pri
ria etallo com"l(;!mentar o meifa ro'�qd'l do a�illr.frai'1l-

"'Yil(!l�F(i"fur e"c �Je 1 x 1, tII"lnr il!'!t'""re��C"'11111 de vo

(i:!!�liI1i;ndo ne'ilt!'e momento leiha' tIIU� COIl1l"�" com ta

!UTI otO€lue do clube local partit.:iooC-iÁó do Flul"1Iinen
em (.i'ue o araueiro Áoenor se. bo.... fo(ll) e AAJ3�, da
do Fi�ueirense é atirado Gp�lI"ob(I"'a e Bandeirantes
del!lt�o de seu l!'JI!'co, com de Brusaue.

.

o América marr.'ando 2 x Resuh'nIl'lQs: BotafoQo 3
l e (I 6�bi��o eO"1firmando �ets x F'lJm;.,e"'�e O -

o !"loi iie(lflil. o� iO�('l!-!ore5
.

"'Q�,"i ... is t�A 'I5y4 e 1,'5x11..
tlo 1"1,�be da il�1'J .,dio se AAOB x 8o..,rle;""'ntec;, foi
"'O�lflJrm�I'''1m e oret;!il!ona- "<'!(1!ij,, ... "!o &ev:�I)' (I f"l"(!J
rCllI!'I'I o 6rh=tro lnul'.Jl"o Pe- de el1!ell'(l1n e!éll'rif:a. Dil2-
dro da Sirva, acabando' 23: Ban&eirantl'!!l 3 s<ets x

pOll' ser C!(J�edido por H'e(i- Botafot:<o 2 e AAr.S 3 sets

I,ho. O Fiqueirense nada x Bandeil"antes O. Es\!'rf\lrI'i
cons��uilJ senão permafle de !Tinior de�tan,-,,�:'AABB
I"'e� 40 mhtull'os no Qra- - A le,ctY'l!d.!'!I, Zi1do <e Sue
'-�&;l), vc1t1ido npla torcida Ii! �itll!, />11.".""'" It I'll'" e C:r
�o(,QI que deserllva aqre- dinha de Botafo'lo: Fáti
dlr aos atlétas, Dia 6: O fi ma e M!;Ircia do r-Iuminen
glleirensee atrCivÉis de seu se. Btlndeirantes� Ruthu.ÂD..

._-

-_

Ar 1 x Ipiranga 14; Ca'''TI� .

peão: lojranqa com O p.p,
- 2.0 '\-Va!liea ('Jol 01'0-

rage) com 2 p.p, 3,.0 l�rt'J'or
- Doze de Àaosto com

2 p.p. e em 4.0 lugar -
CC!ravana do Ar com 4

p.p. t.Ao.lhor oyodro: W"1I
liq - Melhores ioqadol'As:
!zl)(,lI!do. lMiz China, Z(1l1a
lo e Gilberto. A ACE5C·

• •

comemora MI:US um 01"11-

ver5círio, deste feit.a se.m

qualquer Droar!.'lmação es

per.ial pela daTa. '\v<aldir
Mafra, deixa o Amér1�a
de Jo1I'!vi!ie, aleq(l�do foi
tCl de C!!l!'!ll)ri'1'lel!<to <.Ie
COf!trato. Di!.'l 31: A dire
to�i(l! do l"i�I:1I'I1l"la eMr,:e.·O

I) ITI'ê� de f,�..,t"!s e"-' co�e

m")·l(1cfi� 00 i;uh!leu de
Pf�to do 1':I¢'I!�8"l'i·(II ... ii(). !l�a
lij':t:(! a !)('�ti'!o i!1lterm"",i
ci!",a! C:Oflt�o o OMin"'e' �e

,

Olltl\.lbr:!) de !nd"ial. FinQI:
eil1l"!JClte de, 2 x 2 .. As ">,0
ho>tQs a nQvtt! d;rei"ori� do
clube all:vi-verde toma

po�e, e os diversos vell1-

cetfores de oro�'as e tor
!'!pens �I'! ..phe"" "eu!: .....�
m1o". I !ma tIIP'CIl!'!de fesf'll!
A�8s;to 3.: Nova I!'O"'� !a
do estc::«:I,,�.,1 é """,Ii,..", �(I
sem I'IICI"ida�e!l. Dla 12:
Comecem a !ler re!:e�cio-

� -

I'!.adas as de!e(lQcões do
Ba�!:;o . Inco de todos os

e .. f.f'<do<> oue !)(lrticiDaf,'io
do XI Torneio 'ncoano. A
re"eocfio é rl,,&a à Pro ':0
OuÃnze de Novembro. '.I\s
21 hor�s, o fono Simbóli
co foi l'e""''''o'''(I'!'fo.,o
mesmo local. Dia 13: As
de!eoa�ões aO!li inco(!1":os
de todo o pt:li�, de . fi!�m

II .... ...pelas pr,nc!"''-'!'� !!'�H:,!S ' Q

caoital do Estado. As 10
bo,as - foram il1iciC!do:'i1 os

j0'105 elimi!"lClt6rpos. ['lia
14 - Futehol de Camoo
- Campeão: LondriO'la,
ao ve��er Jo�cabo Dor 2
x 1. Boina: ClJm�eiio: Jo
inville, Futehol de SQ1éio.
DÓ(j 15 - E' realiltadc;l a

ChMrral'.caóa· de confrntel'
ni"acão entreqo de tro-

o

féus aos vencedores .do
Torneio I ""'001'10, tendo
po, 10(:1J11 o estádio do Fi-

•

9��elre'nse.
Di"l 20 - E' rec1izI:lIda a

ÁS'$embléio Geral .F.xtr(ll)r
dil'ilc3ria da 'Federl'llcão C<o
ta ri nell1se de F !.!!tebol de
SQ�ão. Die .24: E' con het;i�·
da a re!acão . dos atlét1.ls

.,

co�vo��do� �a�1'I os JO'�5
Abertos de lages; no bas
qvetebf'lL lOCI [)oze - �íel
50n, Torrqdo, ROmM<f11·'o,
Ai1Idré, Ja;me, ÁntSlI'I'o,'
RuY, Morelli, Neil, Pedro,
George e Dobs. Caravai"la

M •

China. Do Paineiro: Car
los Pes5i e Murilo. E' di
vul9adCl Nota Oficial 261
66 pro,,:laml'l"�o Cl! eql!.i le
da A. r.:>. CIJ!p,,,inr, Yi�e
cc!npeã (de basquetebol
juvenil. A Federacóo de

.0

CQntin.uª, 7a. pág,

Promovida e, suoervisie
nada pela Federa�ão A
quática de Santa Catari
na, efetuou-se, anteontem
a primeira regata oficial
do ano, que teve por lo
co! a raia do Rio Itajaí
em Blumenau e foi pre
senciedo por um oúblico
numeroso e entusicstc,

Dos sete r-áreos do pro
gramo, (1Iuail'�o foram ven

cido pelo Clube Náutico
Riachuelo e dois pelo Cly
be Náutico Frenetseo Mar
tinelll, não tendo efetua
do o páreo de ioles, classe
e'strearítes, visto ter' havi-

.

do apenas ti inscrição do
Riechuelc. A prova extra

foi ganha pelo Clube Neiu
tico América, locnl,. em

revcnche que solil:itou e

o!lteve do Martinelli. Es-
· te no referido páreo COf-

,

· ,

•

•

,
reu com a duele Luiz Cor
los - Newton, Que havia
na mesma manhã, dispu
tado dois oéreos, 10(10 sem

Q<; condiçôes fisica� exigi
das para a orava de ell1cer

remento da comoefieêo.
O Rieehuefo venc�u os

quatro oéreos, com as foi'
�

meeoes aye seeuem:
�

loles a 4 remos (Noví�si.
""0:;;) - Jopqe Amb�ósio
Elpidio Ardi.,ó e os irmãos
"edro Paulo e César Ma
chado.

4 com (Classe Aberta)'
- Alfredo Lil'lo Quadros,
Filho, Ivan Vilain, Rainol
do U.essler e �'I!'!esto Vahl
Filho. Sensacional a luta

, .

que a gU!'JIrni�iio sustentou
com a do.'Mortinelli, se

gundo cotoeedo.
.

4 com <'Novíssimos) -
A mesma guarnição que

·

. Sanies, Ch�le e Venezuela lião qesíaram
da Tabela da Taça Líherladeres

RIO - o Santos -

p�essYme-se - n<5o dispu
\!'f.!P'o êste ano a Taco Li
h0ftttdo.es da Amé��a.
Isto porque as; datas mar

c_"das pela Confederaeõo
Sul-omericene de Futebol

p-ejudicerâc sue presen
co do Torneio Ro:t,ei'to Go
�

mes Pedroso. Teria o San-
tos que de�istir dêsre úl
timo torneio e se o fi:l':es-"
se, ficaria d/i.jie. SlJsoen$O
por três anos, dê acôrdo
corm o regulamento.

E' Q(l1uar:dado CI<e3ora o

pronunciamento do Cru-
. ,

:r:elro, IOIMe se ve na mes-

mo situllcão dó Sa!'11toso
Ácredita':se 'lye o clube
mineiro também finMe a

mar�em dI'.! Taça liberta
dores. da Amé!'ica, presti·
Qir,l!'�do assim o Roberto
Gomes Pedrosa e não so

f�endo (!ua�que� ;1yni ...Õo.
Vene:!i:ll.Ielt:l - Além do

�.,ntos, toml,érl1 o .. cli.!bes
d� Venezuela IS do Chile

estão Qrotestan'ido contra

a tOJ�el(,'! oro(l!1n'1;tJtla no

conillre!;!'o da Confe1:lera ..

...E.o �ul-A.mef;r.I'I'1111l de Fu
tenoJ oa,1!'JI as; eliminatórias
da TfJlca libertadores dI')
A 11'1"é r i-rQ •

: Os vene:T.llP,l"nos vão
:!=olicitor à CSA.F a modi
ficariiio do calendário, por
conside�are""1l que os seus

,e,,�et!::entl:l�te!§, Deoo�ti"o
GQI'cia e Oe'lortivó Itália
são vjsivpl ....p.,.e .,,�,,;··"i-
cado'" pela fixacão das da
tos: �e !OeMS jonos.

R"o.&ndt'll dvn!a - O·.tra
�e .. 'I<:!""""!cao �(,l", chilp-nos
,

L .- _,

de �""',-�� "rp"'�I"'(lCao e

ro�gd.,,, d"o!n� e"", Cara
C(1$, :rH!�·I'I�O da (l"reooel1ta
cão

. ..lo �"',,�os: e do Crl.!xei
to· 0$ (!:H�iCJe"'+e'\': dos doi"
c!!J�es vel'lez�Jé!cll'!os vão

.

pediG' (lue "!1�(!S e,tibi.-:ôes
sé!llm fail-CIs senlllrn<:la-
mell'!!-e, OJ fim. de aue ob
!'enhfl!m ren-''1S: lllue lhes
If)e�m;tam coh�ir oe; I'llllistOS

cem. (I estrado 1110 Exterior.

com clubes

divididos em duas séries

Rio, - o Torrrnl'Jio Ro
"erto G""",es PE!c!r<)sa s:erá
r>"'e"lTIio di�D�lt",t10 e." rluas
!':éries, se�u"do fi·f;olJ de
cidido na rell!'li<i", efetua
do na sede da <:80, man
t�ndo-se a tabela r!Clbofa
da anteriormente,. cuios io
90S serão allenas de «:105-
sifica�ão para o turno de-

,

cisivo, quando os dois !)ri
melros: (.:olo.-.:o"os t.lt:l séfie

.

A disputarão da série B.

A novidade é que
,

os

pontos pe�d;dos na. fase
do c:lfls:sific:oeão cont.nu
am valendo .,.0 tu�"O &eci

sivo, mas só os referentes
aos io�os (lIlle o clube ti
ver disputado con'ra outro

da mesmo .!iér.ie. A divisão
é a seguinte: Série A -

Banqú, Corintialis, São'
Paulo, Botofoqo, Cru%:eiro,
Il'Itev!I)I!'JI·r::;oll1o! e Fluminen
s.e; Série B - Palmeiras,
Flamenqo, Sontos, Vasco,
G,êmio: Ferroviário, Atlé
tico e Portuguêsa.

��-=======,-=�======��=====:��=====-----.--- ---..�""----

CONfECÇÃO E CONSERVACJI.Ode PA(Nf�IS
EM TODO O EST?\!)() •

�------------------------
�--

,

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

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

Fundação Educacional de Santa Catarina
TJniversidade para o Desenvolvimento' do

Esfado de Santa Catarina
rac!�!daaie de Emgen1haria de Joinville

EDiTA.L DE C�MUNICAÇÃO
,

. �

,1 -- InScrição Vestibular 1167 de 4 a 31 de janei
ro de 1,967.

2 -- Realização Vestibular 1167 de 6 a 11 de Fe

vereiro de 1967.
3 - Inscr'ções e Illformações 11a Secretaria da

Faculdade de Eng�nharia de Joinvil12, à RUa: pláci.:
do Olímpio de Oliveira (Colégio Estadual) Fone

2124 - Joinville - SC.

, •

levantou o último titulo
máximo de 4 sem, ou se

ja Pedro Mf.Jto$, Baldicero
f;lomeno Filho, Ramon'
Filomeno e José M�tt.os.
2 com (Clas<:e Aberta)
- Karl He,inz Jeworows
k] e Pedro .A.rns, q'Je são
oriundos de IBl111mel\làu.
Martinelli tr;l,1l'!fnu eom

as seguintes ,guarnições:
.. 2 com (Nov[ssimos) -
llMiz Ca�'os D!Jt�t'J de Mel
lo e Newton Schank.

Oito Remos - A
Carlos Vieira, Rui
Erich Passig Saulo
Luiz Carlos Dutra Q
lo, Newton SchwQ
ney Prats e Nilton
A próxima regQt� �rá ter 'Iugar no PI

mês em Joinville, d
as guomições reini
os treinamentos Qi�
ta semana, descQ
,

somente por ocasii
festejos carnavalesc

_-------�-------,-----

-

c

O, programa "PE'ÇA O QUE. QUISER", c
,

,

rado um dos maiores "shows" musícaís do rádio
leiro, é uma das. grandee atrações da Rádio G
de . Florianópolis. 'l

AprE sentado por Eleazar Nascímeuto, esSa (

ção vem conseguindo excelente penetração en!
(
•

vfntes dos Estados de Sallta CatarÍ!la Parana
<

.

" I «

Grande do Sul, Sã'o Paulo,' Mato Grosso e Mina
rais,

. /'

_

Somente no período de 20 de Dezenlbro de
à 20 deste Inês, foram ,atendidas mais de 10.50

resJ..:1entes eln dezenas de cidades brasileiras nu
- ,"

tado Elouquente da qualidade do progran18 pain
dó pelos produtos GESSY-LEVER.

.

Entre os programas mu��cais ,a,a Pioneira,
'ÇA O QUE QUISER", é Ulll dos 111elhores da a

dade.
. ,

_______,.-__�_ ---_._--....1

A EmpreSa de Transportes F1renze1 :S.a·, cam

a. qUem interessar possa que o sr. LAURO .Ias
OLIVEIRA deixou ..:1e ser seU funcionário desde
23 de Dezem·bro de 1.966, devidamente pago em

haveres, conforme documentos enl noSSo poder
disposiç'ã,o dos interessados. \

Comu\nica outrossim qUe n;ão
por qualquer ato por êle praticado
me da Empresa.

se re�ponsa�
envolvendo o

Limitados ao 'exposto, SOmas

Atenciosamente
24.1·67

,

"

Ins!iiulo Nacional de Previdência Soei
Sr,tr�!aria dos Maritimos

Delegacia' Es�a�ual de Sanla Catarina
FLORJ)\,NÓPO.LIS

A V I so

AIOS PRO'PRIETARIOS DE EMBAR.CA'ÇõES

Tendo em vista o qUe deternlina o artigo 25

DecrEta-Lei no. 66, tie 21 de novembro de 1966,
lnodificou o artigo 141, da Lei no. 3.807160, fical11

brigados os proprietários de qUalquer tipa de em

caçi'í.o a obter junto à êste lAP o ,CERTIFICADO

REGULARIDADE DE SITUAIÇAO, para o liCeD

Inento ,anula de tráfego.

Florianópolis 18 de jalleiro de 2967.
,

VALMY ANGELICO XAVIER GASPARY

DELEGADO ESTADUAL.

-----�-�-- ------- ------.,_.-;

SARDINHA EM OLEO COMESTIVEI

,

tIas boas casas do ram.o procurem Sari
-

nh.as SOLM1R, lnM produio

para o mercado Internacional
•

,

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CASAS
,

iii
se

VA I1HJGADEIRO SIIJ,TA PAES - 13 -

óNTliO - Apartamento COIn sala, - 4

quartos - e demais dependências - Pra

M o de pagamento até 18 meses - Cr$ , ...

22.000.000.. .

'

UA ANITA. GARIBAI,DI CEN·

ItO - Casa cl·2 pavimentos -:- localização
revileaiada - I)ESOCUPAÇÃO IMEDIA·

.
"

A �'Financiada r-rn até 20 meses - En-

rada 25.000:000.

RUA [JESElVIBARf*ADOR URBANO SA·
•

LES - 20 - Casa de alvenaria COIn sala
- 3 quartos e demais dependências
uafto e \VC de empregada separados "".
'S' 22.000.000 a combinar. .'

.'

,

,RUA ALVES DE BRTT() N.o 20 - ZONA'
IV RESIDENCIAl, l'OR' l!.:XCELENCIt\ .:._ Ca

sa eom aproximadamente 290 n12 - terre

no de 19,65 x 43 mts - CrS 57.600.000 2.

combinar.

IMÓVEIS \ VENDE'..SE
\ Duas casas de material à rua, Conselneiró Mafra

, .

n-s. 169 ,e 111 corn area ele 147 �112 (7 metros de Fren-

te por 21 de fundoe}.
Um terreno COll1. 17.60 de frente à rua Gal Gas-

par Dutra com "97 metros de

casa de Inadeira.

Ulna Casa em cOl1'strução no Loteamento
d::eck _ area ele construção 331 1112.

Iundos, contendo Urna

Sto-

Uma casa dE alvenaria situada no Estreito a rua

Balneário com terreno medindo 20 111etl'OS de frente

C0111 fundos de Urn lado medindo 40 metros e outro
,

36.50. Preco a combinar.
o

Diversos lotes na Loteamento "RECREIO SAT\[-
TOS DUMONT".

. RlJA ,iVALDEMf\R OURIQUES - 479

CAPOEIRAS - Casa de madeira COIn Iren
te de pedra - cozinha e banheiro de alveo

naria - com 3 quartos - terreno de 10 x.

60 mts - murado -- DESOCUP,\DA -

Cr$ 7.000.000.·

UnI terreno no Estreito à rua São José 9 esqui
na com a rua 'I'ijucas, Com' 20 metros de frente por

50 de [undos - proximo ao Ginásio Aderbal �-tarnos
da SUva. I

Urna casa de aivenarra d rua Eduardo Dias, 359
- area construind'a 150 metros quadrados,

�,ANTO ANTONIO DA LISBóA - CIIACA
}lA - Terreno com frenie de 37 mts c.

fundos 500. mts - Terreno próprio para

plantação _.- COIn 2 casas de alvenaria -
A casa maior com living 3 quartos e. de

l11ais tlêpendências abrigo para carro e

casa menor para caseiro-e- Bomba elétrica

cl'á!!,ua·.;_ Valor à vista c-s 10.000.000 ou

ern condições a combinat - Bem em f'ren-
, te ao Grupo Escolar.

Imobiliária Ressacada
tE' Silveira 29 1. andar -- sala 5 - ou .

7125.

rUa 'rene

pelo f011e
Informacões

.'

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

.

VENDE-SE OU TROCA-SE

ItlJr\ 'IENENTE SILVEIRA, - 76 - Cen-

Otlma casa ele madeira COIn 4 quartos , sala, va
randa, cozinha e, instalac,'ões 'Sanitárias,. construída em

terreno de 435 rn2.
tro _.:, Casa de esquina ,COIn a rua Alyaro

,

de Carvalho - DESOCUPADA - Preço ele
.

ocasião - Apenas Cr$ 18.000.000 a cornbi-

nar.

Tr,atar T10 local a rua Custodio Firlninio Vieira
..

61 no Caelra ern Saco des IJiDlõeS ..

______ ,� •__ •__-." .. ..... __ " • __M__� ._.__ •__

TERRENOS
,

10

G

TRINDADE - RUA Sr�.nGIO LOPES FAL·

ss, ,CÃO - Loteamento - Lotes a partir· de

nt Cr$ 300.000 de entrada e saldo enl até 2

, anos. Bem próximo do futuro Hospital
na, das Clinicas.
,

ma

CAMPO DE CANAS\!IEIIll\S - PJtAIA -
, L{)TEA1\'IENTO _. C01l1 área total de a·-e

pl'oxinuHlan1l',Jie 31i.OOO 1112 - Cr$ 25.000.000
a COlllbinal'. '

u

lÍn PR.AIA DO P()ll1'F__
.

JlJltJ-;;llI� - I,ute
n.o 1 - Quadra 24 - corn .15 x 30 nIts -

COIn luz Cr$ 850.000 ou a comhinar.

I a
AVENIDA RTO
I\DELA�()

Bt�ANC() - 'FItAVESSA

RU,\ Fl<:l,!C;IAN() NUN.ES

PInES -- 1''::''rl'nos ('0111 ótinla localização
- prontos para. eonstruir - Preços . enI

condições a CO'l1billar - 20.000.000 •.

C()QUEIltOS - RUA DESl!.:l\'Illi\RC"ADOR

Jm

)S
Ie

PEDRO SITJV}\ - Lotc ele terl'enn pOl' a·
.

,-
.

penas Cr$ 2.0nO.Ouo-,:_ A estudar.

em RUA A.LMIIlAN'rE 1,A�11;;GO - Lote de

ler terreno enl for111a de trÍallgulo COin l'i

I', �ls de frente pOl' 5:'� de flfidos - Apenas
Cr$ 9.000.000 eln condições a combinar
- temos 3 Lotes juntos - preço para os

3 apenas Cr$ 2��:OOO.00 a estudar.
lsa�
) o

SERRAHIA - BARREIROS":'" SÃO. JOSE

_"

"NOITE NO HAVAI"

,', .._.

De ordet11 do Senhor Diretor da
•

Faculelade de )\JIEdicina da UniVersida-
dE) Federal ele Santa Catarina, Profes
sor DOlltor Emil Flygare, torno público
Cs nOIneS dos Çtuare�lta e oito (48) can-

didato� aprovados no Concurso de Ha

bilitacão de 1967 realizadó noS dias 9,_, ,

,l0et1 e 12 do COrreTJte:

\""Affonso ApparEcielo Modesto Netto
AfollS0 lVIárcio Batista da Silva
Alberto ChterpensqUe (

Alia Maria IIildebl'and Linla
Anibal Severo Georg Naschnento
Antônio Castilhos -

\

Antônio CéSar Leitão Leite .

Al',tônio Fernando Salles da\ Rosa
Ce�so Paln1a
C1eber Luiz "liriTa R,odrigueS
Cleonice Maria Piccoli
Cleuza Coral
Clóvis Fiel'cí]io Isolani

•

)CI �

1·.f a i �l n o - Sala 7 Fone 3450 Dia 2.8 de Janeiro de 1967
1.2

"
.

,

Ina

,

CASA - TROCA-SE
AREA, de terreno corn mais de 30.000

1112 - Apenas Cr$ 7.000.000 a combinar,

'I'rocn-se uma caso situado no Soco des ltmõp�
.

Dor uma Kombi ou outro carro.

Trotar: Rua Tiradentes N.o 9 Sola
2601.

1 ou pelo font:

RU,\ IRl\IÃ BONAVITA E FI<:lJIPE NEVES
- LOTI<:S A �

..
rEND;1 - Entrada de ....

,

Cr$ 200.000 e saldo en'. 20 meses.

Iprt'ços e condições a
.

coniblnar.
Outros

CASA -- VENDE-SE
RUA .10AQUII\'l CA.HNJ!.:IRO - (;AP()I� I·

J' • c LO'I'Ii'<:- N ". ')? '33 - ('.i'\tl..--' - _;jj.� • .,_� .),.,. c, �I� .

2,OOO.()00 cada - ou en1 condições a conI·

binar.

. De lnaterial - sito a rua Felipe SChJllidt. 172
corn terreno'111edindó 350 1112.· Vi r e tratar no local.

IlUA MAX SCJ-JRAMl\1 1645 - ESTREI'l'()
- Lotes a venda Cr$ 1.500.000· caela c eln

VENDE-SE
, ! \

Ótima residênciacnnd ieões.
.'

"

RliA \VALDEMI\R OU.RIQl'l<:S - CI\POi�l·
',' \

H AS - Lotes à venda - Cr$ 1.500.000. fi

'ICllcle'RC Uilla casa de 111adeira con1

Rua Tupinalnhá N.o 284.
Tratar na 111eS111a _; ESTREIT().

.

todo conforto.

(:on1binar.
.

"

,. ,-.."._.. ,-
• _.,

'. • ":l' �; ..
'

RIT � �J' VES DE BRIT() -- LOTE {)}<:,. �--� - �--�_....:::....:::.::
-- ,__ "'::::-,:.-

=.==;:-:=;-::::.-:::: --
. _'�'1 1-.\ J:;J� �, .' _ "

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

'l'ERRl':NO cnUI freúte de 20,00 Inetros -

h"m ao lado da casa dc, n.o 70. - Cr�., ,

14.000.000 em condições a combinar.
VENDE-SE'

RUA PATRICIO CAIJDEIR,A ,DE ANDRA.
DE - I,otes à ven{la com, unIa entrada
e saldo em 20 meses. ,

I,AGÓA DA CONCEICÃO - LOTES
NA PRAIA - I�OUC()S 'r�OTES A VENDA
- PREÇOS A P,\RTIR DE Cr$ 1.200.000 -
Ou em condições em até 10 meses.

,
'

ITma caSa de Inaterial, com garagónl. Situada à
rua Tobias Barreto, 245 _ no Estreito. Tratar Conl

Sr. Pedro }\,1edeiros na rUa Antônio Matas AreaS, 367
- Estreito.

24.1·67

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

I
•

j\j\ O B I L'I A R I
SAHTACATARINA COUJITRY CLUB

"

Festa carnava�sca ao reelor d:;t pischla

IIorário: 21.30 hs. .

, ,

Traje esporte· ou típico l1élvaiano.
..

, _........._..._-__,.....,_--.__.....__._--�------_..-..-...�_._--------- -----"'"-'---- -_._

REserva de Inesas, a partir do dia 18, n(; horú
rio d� 14 às 18 1101'as, a Rua Saldanb,a }\'llaril1110 11, 97,
conjunto 201.

• I
. Inforn1at;ões pelos telefones 2198 au 2681, no n1CS

1110 1lQrario.

25

66,
calll

em

)0

'E
,

..

I
(' "'

\
.

,

COllstal1tino 1<08n108 I�0111ninQs
Cri:,tiano IvTarques
l}oriva! \"e11tllfa I{an1os
Dubes Sônego
:EdelCiído lVI�rcjan; de, Souza
:8ciio Silva Jabôl'
Geraldo César Althoff

!-�Ellvidio de CaStro Vel10so
!-lercilio Ivo Varella

Ioc�quito'L G:::trlqS ,Pi,11t,1:}.��l'Irae RUhland �.f '.; ." ,

Irine1.1 Scl'lroeder'
,
",

Jani Rogério Vieira �701££
João Alberto Kolh

N'eto

I .

,
"

. __.. __

\

Joel Rogério HeitOr
� onas Oscar Paegle
José Adonis Ribeiro
José Pereira Filho
Ligia de Haro Al1tu11eS

Lo�riva,l DOlningues FranCo
LuÍz Carlos Sell
Luiz Carlos Sperb
Luiz Fernando DUarte '

l\llanoel Clodoaldo Francisco
Marcelo'Haberbeck lVJodesto
lVIauro Duarte Sch_utel Filho

.. Naclja Silva Galid01fi
Nilton CéSar Silva
Orlando Vieira Souza
O:5Car vVeinh,eber
Paulo .José MartillS Collac,o
Paulo Teske

. Rosenvaldo da SilVa
TOmaz Sela'l de Souza
Valida Pan:eira de Araújo
Os Cãlldidatos aprovados

.

deverão
realiZar suas matrículas até o dia 28 de
fevereiro p. vindouro.

Secretaria la Faculdade de Medi.
cina da Universidade Federal de Santa
Catarina, aos 18 diaS do mês de janeiro
do ano de 1967.

\

i:;- ,

. .' .

. ,
,

"I' l

. '1"
<
"

"

._

Aconteceu em
,

Sania Catarina
,

••

Conclusão da 6a. pág.
basquetebol, recusa ins

crição do Paineiros às dis
putas do certame regional
de basquetebol. Dia 30
O Escréte do Rádio Cata
rinense qlJ\�' se preoora
para enfrentar a Rádio
Bandeirantes empata com

os árbitros por 3 x 3, 0-
.

pós estar (perdendo por
3 x 1. Bilbao foi o érbitro'
e o coniunrc base formou
ossim:· Zé Ca�!o .. ; Pedri
",ho, O�dir;('l, Miranda e

Roxendo: Bero e Nilt'on
(Jaime) . Bareto (Miario),
MaurY (Barreto) e Mauro
(Lauro). Na próxima a!)re

sentceõo, estaremos foca
lixa!1"o os acontecimen
tos dos mêses de setembro
e eutubre,'

� t ,

I,
.

.

.
,

, ,.: t . "

, . '

, ,,
' ,

, '

i '

<

J

Florianópolis, 24-1-67

.

DR. ANTONIO SBISSA
Cl�INICA DE Dl)ENÇ,<\ DO CORAÇi\O

Inf'orma ter instalado seu consultório no Edifício

Associação Cataríru-nsc de Medicina, Conjunto 311. - situa- \
"
"'

do à Rua Jerônlmo Coêlho, 359.

3850.

--=== ,-�-------_.
- -----:------""t"-.',.-_----

..

=-===.=====-:::::......=--=--....::::::..==. __._==-==-==.===_

ATENCAO
.>

•

PERDIGÃO S. A. '

Comércio e Indústria
.

'
I
,

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

SEGUNDA CONVOCAÇÃO

São COllvocac1os os. senhores acionistas da Perdigão

Bel. João Carlos Tolentino Neves
Secretál'io

,

Visto: ; ,� -:

IJrof'. Dr. En1il FIYgHre'
Diretor

·26.1.67

J

Rádio Guarujá
PROGRAMAÇÃO
PARA. HOJE
07,00 - Abertura.
07,05 -' A Capital P.

Notícia.
07,10 - Música Popu ..

lar Brasileira
07,35 - Só Sucessos.
08,00 - Corresponden

te Cimo.
08,10 - Programa E·

leoznr Nascimento.
08,55 Repórter Alfred.
09,05 - Peço o que

Quizer.
09,35 - Isto é Sucesso
09,45 - CP Parecer de

Louro Soncini.
.

09,55 A Capitol �
Notícia.

10,05 - Carnaval na

Onda..
10,35 -,- O Esporte em

Revista. .

, 10 55 __; ·1nformativo
"

I
,

1-1 oel>cll.e.
,

11.05 - A tv".:ísica que
Você Pediu.

.

11,35 Desfile Ban-
•

gu.
12,00·. _. Repórter· AI-

o ,,' \_

fred.
1 2-, 1 G .c..\

cOIn /lAÚsica.
12,30 ...,-. ( Atualidades

em 4 DimensÕes ...
12,55 - Corresponden

te Cimo
·13,35 - A Bóss.o· é

Samba ..
14,05 - Só Sucessos.
'14,55 - A Capitol, é

Notíeia. '

15,05 - Carnaval 67.
16,05. -

.

Redenção .

16,35.- S6 Sucessos.
16,55 - A Capital é

Notícia.
17 ,0S .� Só Sucessos.
17,35 - Samba . com

Bossa.
11,55� R�pórtl'lr Al

fred.
18 00 -- O fl'lstante

da P�ece. .

.'

18,10 - A Guaruj6 €.
Notícia.

13,30 -
-Espo"tlV'l.

18,50 - Corresponde"
te Cin,o.

'

,19,00 - A Voz do
Br�",;L
20,05 - Cf.lrl"l.'ivc\! 67.
20,35 - Rádio Novelo

1Colyno$.
21,00 - Corresponden

te Cimo .

21,10 - "',cessº�s de
T01"0 I) Mundo.
'.' .35, ,_ !:"o�atÕo ...
='2,00 - Re!lórter Al�

frerl.

Almdcanao
..

Van9�arda

"", 1 n��""�.'I' . �

tov.,,�itl).
22,35

Nossa.
24,00

Seu Cartaz

A Noite
.

é
\

Eno:erramen-
to.

-========-�====�====- ----=

(ONfUCOllA·!f OUAlOIlm IlPt
Oi t1tAVI

� hwllr' to:..DIIDq, L' •

�------,------------

Atende às 17 horas ou com hora marcada pelo fone

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

José Ma,�usalém· C�me]li

Marcílio Medeiros Filho

advocacia
Rua Deodoro, IH - conjunto 2. - Fone 25·82

r

orERTAS DE IMÓVEIS

Flortanõpufis -

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

'NORBERTO eXEIMAY

CIRURGIAO DEN::':STA

IMPLANTE :E TRANSPLANTE DE DENTES
. .

Denttstéria Operatória. pelo sistema

(Tl,'atamellto Indolor) ..
PROTESE FIXA E MOVEL
EXCLUSIV!,,'[\.TENTE COl\/[ HORA Ml;.RCADi\

de alta rotaçã{'D

Edifício .Julieta, conjunto
,RUa ;rerôn.rno Coelho, ,325

Das 15 à" IS horas.
.

Residência': Av. HErcílio

de salas 203

Luz, 128, apt. J

__ -"'�__A_' _. �. ._._.. ...
. "

. Ministério da Educacão e Cultura
Universi.dade Federal de Santa Catarina
Faculdade de FilosQ�ia. Ciên:;-:i�is e Letras ,

GINASIO DE APLICA(:ÃQ

EDITAL 1 \6'7
•

De ordem do Senhor Diretol' do Ginásio de Aplico
cÓo da. FaculdQde de Filosofio, CiênciCl$ e le�l'os da
lJnl¥ersidode Federal de Santa Catoril1''l fato público
,!!,Je, de 2.0 ,a 6.0 feiro, das 13.00 às 11.00 horC!s, de
20 a 30 de janeiro, estará aberta, na SecretarIa do
Gi,násio�dé Apl;c:;a�iiio, a inscrição para os Exames de
Admissão QO· Ginasio.

.

.

A inscrição será feita à vista de req!JJerimento di
I'igidc ao Di.retor e· serão necessários os seguintes do-

,

cumentos:

a) Certidõo' de idade;
b} atestado médico com abreuqr\)fio;
c} atéstado de vacina antivariólico.
Todos os documentos deverão ter firma reconhe

cida ..
, O candidato deverá ter nascido no período com-·

pteendido en�re outubro de 1953 até dezembro de
19'56

Vende-se
Vende·se uma Geladeira

dOluéstica, ern estado de

nova. Vêr e tratar à Av.'
lIercílio Luz, 111.
-.._-� -.- ...__ ..�-- - ". ,., __,

_
••', ••_1"

•

ArmaZel\l Vende-se
V'ende-se urn armazem, si·

to à rua Consellleiro Mafra,
101. Tratar no, mesmo,

\
dasSerão oDlicodos testes de nív(�1 mental além

. ,

provas de Portl.'3uês, Matemática e Conhecimentos
Gerai�.

.

.

. Para· que cheque ao conhecimentL' dos interessa
dos, lavrou�se o presente EDITAL, que será afixado
desta Secretaria e publicado pela Imprensa desta Ca
'" Ip!ta ..

. Secretaria. do G;nasio de Aplicação da Foculdade
de Filosofia, Ciências e Lelfros d!l Uniyersidade Fede
r"l de Sa.ni·o Catarina, aos dez dias do mês de jQneir�
oe mil novecentos e sessenta e sete.

, ,

'Yr.lII:v Bernardin, - Secretária Reg. n. 4.988

C0111pletanlE11te reforlnado já está eln fUDci.ona-
, .

n1ento o Hotel Balneário de Canasvieiras; apartan1ell-
tos, l'estaurante, sob a direção de Fritz Kasch. �aç3
sua reserva pela Caixa POstal n. 322 au 'C�)n1 Dona

Ingrid no Santa Catari"a CountrY Clube,

-===::::------ ,.. ----_. - _.- -

-----:-..::== --'-:::;:==-=='_ .. __ ._-_ � -_._._--_ ..�_ .._-_.-- ..._____..--

SI,\ Comérçio e Indústria, a se reunireln em Assembléia
r,eral Extraordinária a realizar-se no Dia 28 (vinte e oito)

, ,

de janeiro de 1967, às 14 (quatorze) horas, em sna sede so-

(.tal, à rua do C0111ércio, 194, nesta cidade de Videira, Esta·
do de Santa Catarina, afim de deliberarcln sôbre a seguil1'
te

'

ORDEM DO DIA:

a) Efetivação do aumento do Capital social, aprovado
'PeJa ASSell1bléia Extraordinária realizada eln 29 de outu·

bro de 1966, com a consequente alteração dos Estatutos so·

c.ia,is;
b) outros assuutos de interêsse SOCIal.

Videira, 07 ele Janeiro (Ie 1967

A DIR�'rOR.Tli

Visto:
Vj'sto:

E'dio Ch�9(]S - Diretor
Maria CarQlina G. J(oerig Inspetor

27-1-67.

,.--._, -_- . , -�-_..�-------_.<_._-_._-_.- -_ ....... ,

HOSPITAL DE CARIDADE

PorEaria
•

'De Con,l:,':'ÜO CiO Dcsen1bargadul' PrOvedor, eln· exercí
cio, e para ciencia dos interessa:los e sUa fiel obser

vfu1C:a faZenloS l1'3nScrever abaixo o f-IORARIO de

VISITAS e os ,A."TlS()S aIJs Vl.si antes:

I�TORARJO DE VTSITAS

I,;nl'erll: i� I': :IS: L)orníng,JS : (luintas-feiras das 14 às 15

horas.

QUarl0' dr,' TI Cl."sse e salas Reservéldas:

das 14 às 16 115.

Quartos de la. ClaSse e ADart8nlentos: D:àrirunente
das 10 às 12 I1s. e das 14 às 20 hs.

N. B. A cada doente é pel'nlitida <i \lS;·t;o1 de d1.laS aU

Diàrialnente

três pessoas SÓlnente.

AVISO AOS VISI';l.'ANTES

fr·dtaS.
Can.sar 08

1. Os doe'!1tes podelll receber 'llliica1ne11te

2. As visitas develn ser rápidas, para não
doenteS.
3. Não é pern1it1do fLunar 1'105 quartos.
4. Pede-se evitar conversas €n1 voz alt.a e agl'uparnen

,

tos nos Corredores.
Consistório da Irmandade do Selll10r JesU::; doS

PaSsos, aos 3 dias do Inês de janeiro de 1967.

SI<:CRETARIO, EM EXERCICIO -- 5.1.66.

•

. '" . - - -

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



(

.l

•

,

t1' '4,AIS A:,�TtGO DIABlO DE SANTA CATAR!ll!

•

Geren!es Do UDE nf)�!nem-se Ha Çapilal
u

I

Injciou-se ()11t�11l JJ(J auditório elo Pá.láclo dáS In
tl118lr1ais (I conclave que reune 31 ger,eIlte.$ de, agên
elas do liDE, de Santa Catarina, São paulo e R.1o ,1e
JaI\eiro, Convocados pela Diretoria os agentes deba
tem díversos probternas r lac1onados à sistemáticj, ope
racional do órgão baliol/�ário, Os parttcipantes da reu

nião foram tarnbérn re cebidos na tarde de ontem pe
lo Governador Ivo Silveira.

•

caclo re(l�e mpreosa
e re a a Snverno

.

Fturianúpnlis, (Terça·feira), 24 de janeiro de 1967

\

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

•

o prefeito ,\cácio �:[\lltiago reúne hoje a im

prensa da capítal. ÍrJ,C U:ljv� correspondentes de jor
nélis do Rio, por�o /,,1, 'g:'e e São Paulo, para um jan
tar de caráter il1forn1al, ocasião em que fará um rela
to do que tem realizaco a prefeitura municipal duran
te a SUa gestão iniciada há Um, ano. O encontro entre
o chefe ,-:10' executivo m:qnicipal e os homens de ,i'm

prensa terá lugar na Ji''á�Jrica de Tubos de Cimento,
localizada em Iti;jccro).i. :<'ará o prefeito, perante os

jornalistas, vereadores f;, Câmara Munícipal e 'Convi
dados, Ulna exposição das atividades dos órgãos ad
mínístrativos municipais,

ENTRF�VISTA

A fim de presidir ;;, uma
série de Inauguraçõ .s de
obras' em diver�( s num-

4, cíplos do interior, o go
� vernador Ivo Silv(i a via

"

ja esta l1lanhã pars. Cha-

l pecó, qe onde ir iciará
I uma visita qUe se nrolon
l '

'

gará a rnunlciptos ('o EX-
\

tremo oeste, meio (J �ste e

Vale do Itajaí, liE vendo
retornar a esta capi aI, no
próximo dorningo.

I
,

No dia 31, data que assinalada o transcurso ,lo
primeiro aniversario C'e seu govêrno o nt'efoito acá
cio Santiago reunirá pela manhã em seu' gabínote a

imprensa da capital pare, UnIa �ntrevista coletiva, �por
turnidade ,em qUe an' In ,�:;c;rá o programa a ser cUm

prido ,dUrante ano e l"S ;,)rre:r:á sôbre o, já executado.

"

l� Estradas, ,grl\ro� e'Sco-

i lares, rêdes t\€ (lcrgia

i�, e!é!rj�a, prédin� P'ri a ,D?,,"t 1. g ·c·aS e Cadelus publl
í.� cas, alé,�l da b�ll 'agem
,:. do Rio BOnito 110 muni-

,

,ci.pio do Rio dos C �dros,
, -':0 relacionadas roa pa.u

Segundo 'nota pre cE!del1te da Capital da Repúb1i. "
ta de illauguraÇões dessa

ea, mudará o sistema d adlninistração dos p�rtos de i'
p,roliutiva visita do Che

Santa Catarina, Par,ai'á e Rio Grande do Sul que i
Ie do Executivo ca' :l,rinen

sérá feito por empr�saE' de economia mista, sob a ,�se.
' ,

Superyisão do DepartalTlento Na.eional de' Portos e J
Vids Navegáveis/ '�, ,

A 111edid'l t .üpl'El>entada colno objetivando pro- 1
porcionar i.::np111so ao transporte ttlarítimo, €special- 1rnel1te o de �abota!?,eIT', De outra parte, hnp6rtaria em

dirnÍ11uíção .ri0 @1!ll;J�<BfJ :@r��:í1'Cl(Çaifill\iõlis. Urge, Sem dúvida,
.que o govêrno volva ,1S vistas para Uln setor de ati
Vidades qUe não encontrou, 'até aqui, o' tratamento a

dequado, necessitando & maioria ?e nossos portos de

providências de maior alcance.

l\dministração l)( ,i rDorlós De se

PliB e RGS Vão �e�' t; ,n=tr��,�s

PROGRAMA
r::.:: HOJE

o goverrlador

P�litia DE Joi,nvill,] Prende
Tra,ficanfe De Dr�q;�s

c,

•

DaIS Inarglna!.S, q'I:1: Cn1l ,:h) zi,., ,',) ..'q:,l'.. ',·,s p-"lcntró
pic�s forarn detidos pelé! po�cia de Jo DviJ.le, ,'f_\oné1u
se encontravam eln atitude suspeita nUln dos hotéis

"

dalllH�la ';c;er-de. AntfL1ic_, Félix da SUva Eí ArlfôbiÓ " ,(! pl�nàl':o dél / ,,,::;E!rn-
, 'i"

, ',', " ;? T 'o'slat' . d Eot
Russo tjhJlurn cril S U porter urn pacote COllteiid6 psL ,. ,,_o

_ t-,e"l 1va " ,!" a

cotrópicag':ou :entorpe-::e'ltes, lnarca l'examil os qtl.flis r6l(�, @Itl,fv.erâ aprecial' nos

seriam vendidos a co 'surnidores daquela prpç:a. '. Pi- 'tpt��:i:l:nos ,'dias o J trojeto
Ih.aclos cOIn o produto do trafi1�o, foran1 alnbos enca- �: r:sol�ção nr, l:e 7, qu�
minhados à Delegácía F-'egional de Polícia, de Joi11vil olspoe sobre a I \xacãa

'Ie, onde confesSaralll tl'I,:lo, :.e diss'ra1l1' adeus' às suas'; dos, 's'ubsídios', diár as
'

e

atividades, .. pelos n1,:'nOS àté qUe ou,tras vent.os So- "ajuda de cUsto d,es rnCln

preü1, se é qUe as terã.o, Ulll dia, enl outra clir�ção. i bros do' Poder L '5 ;lat.vo

:,1 de -,jnta Catarina."

" De acôrdo " Jm 'I refe-
, rido prOjeto,

'

'os (eputa
"

.! dos à Assembléia, I,egisla-
tiva perceberão, na pró
xima legislatUra, o sV.bsí

�dio fixq, a diária e, a ajtl-
0_\

•

da de, custo corres:)onden
tes ,a dois terços d0 que
percebenl os nlen1bros ,do

fi'

, C:ollg'l'eSSo ' .INu cion 21 sen-
; .

. ,
'\

.
.

,do que a �juda de custo

será' pagá em dUas parce

�.

velra,� que Se fará acom gião, bem coma às de:'
panh ar do sr. Moacir mais autoridades locais.
Bean daUse, Diretor exe- As 18,30 horas, após ter
cutivo da CELESC, E do visitado as obras de cons

CeI. Julio Dutra, Chefe trucâo- do Quart,l do Cor
da Casa Militar, será re- po de Bombeiros �e Cha
cepcíonado no aeroporto pecó;' o' govemador Ivo
de Ch.ap&�ó, por volta SJlveira seguirá jpara o

das 9 haras, pelas aUtori- município' de São Do
dadcs do municipio e da mlngos, a fím de presidir
regiâo, tendo à frente o

: às cerimônias de �naUgu
dr. Serafün Bertaso Se-' ração do sistema de Ilumi
cret{rio do OEste. nação pública.. Após o

J.\pós inaugurar o Ser- banquet.e na (Cidade o

v':ço telefônico entre Cba Chefe, 1') Executivo �êtor
P"ce� }.,-�x; 'X rA I nará """1 a 'd d� , �0 ",.ill e. allxe �i, a /1 peco, e on e,
o G')vern,,,daT do E:;tado DO dia seQuiTite segUirá
irá ::1.0' distrito de Porto para IVlondaí, ,reiniciando
Goic-En (na fronteira a serie lie inauguraçõeS
com o l:stado do Rio Gran �rpvistáS.

de 00 SuI), inàugura'ndo"
a e::-trada que liga Chape
có aquele local, que é a.

via de, ligação com o vizi
nlio Estado sulino.
.No' pêrLodo ,I;la tarde,

ten d o por local o Gabine
te, do Secretario do ,Oeste
o Chefe do Executivo Con
cederá, audiência aos pre'
feitos municipais da re-

(-
.las iguai,')., ,uríla no início

'.
'

e outra, no encerra1nento
,

:la ,essão legislati:v,a,.

Estab-1ece ainda o pVQ
jeto de resolução que OS

,',eplltadG� l1àO terão' di-
, ,

refto .a ajuda de custo em

convocacão " extraordiná-
o

ria feita pelá ASselubléia
,

I.eg:slativa, em hnediato
prossegUiulento à sess'ão

,

legisl,ativa, ou dentro de
quinze dias do seu encer

,

ramento, ,sendó que aquê
Ie qUe não co111parecer ,'a

nenhuln.a, sessão, no pe
riodo de ,Col1Vocacão ex-

•

t r-1' á,i ,hã t 'd'rao <,<J,n ,I a, o era 1-

:teito a qualquer, p�rcela
de 'ajuda ,,:tie' cUsto edC o' de
putado que não cbmpare

t ,'. "

ceI', 110 l11lnlnlo, a metade
,

"

•
-

.....,

,
, ,

,

, \
"

"
,

� "

, ,

TEMPO'
CONSPIRA
O dr. 'Deodato LopeS

Vieira, Chefe do' gabine
t: de Relações Públicas

,. ,

"comentando a Viàgem do

governador. Iva Silveira,
dizia qUe "o tempo terri.
sido o maior adversario
do Chefe do Executivo,

pois muitas obras não
poderão ser inauguradas
antes qUe termlne o pri
meiro ano de administra;
ção, ConlO era do . desejo
do Governador".

O Diretor Executivo da

CELESC, sr, M oa c i r

Brandalise, que acompa
nhará o governador nessa
Sua visita' de lnaugura,
ções, dizia que "as obras

,

" ,serem inauguradas re

presentarn a cor'firmação
dp qUe o GOvêrno eSta
dual 2través da CELESC,
está cUluprindo rigorosa-

,

m'nte o seu progran1a de
trbaalho no setor energé
tico, eln favor dos legí
timos interêsse catarinen

Ses", enqUanto qUe o de
putado Jota Gonçalves,
lider do Govêrno na As
sembléia dizia "que êsse
"rush" de inaugurações
diz belu da atividade cons

',trutiva e produtiva do Go
vêrno IvO Silveira".

l

das seSSõeS ordináriEs, nO

período. de convocação ex

traordinária, ná?" térá '" ,filL
reito à parcê1à:, 'de ,�jÜdá:
de CllstO a sCr paga'

,

ao
f· d' 'I' "l 1
]111 a ,a u-- t, ,a convoca-

ção,

Enquaílto isto, Un1 dos

artigos do projeto em pau

ta, estabelece' qUe o depu
taGto que niio ,cóln�arecer
às seSsões terá obrigato
rialnente a diária' descon
tada, não lhe Selldo abo
,nada nfnhun1a falta, salvo
Se estiver' aUsente da Ca

Sa eln C0111iSsâo Externa
au de Inquérito, Para 08

efeitos do artigo, será
considerad,o a serviço _lda

, '

Assembléia, aquêl�,' qU:e,
a serviço de s:eu·, ,manda-

_. . . ,

to, faltar, a quat;,!} ��s_
.

. '
, ," " I •

,! ,'.

-

Capilál Também \"3i C�mêmorar',
Prãmelro Anivélí� 1� i n De Gtl�;'errtG :

o 'programá" do 'prilneirQ él.p.i�ersário do CjQvêrno
Ivo Silveira (nl 110sSa capital também já está estabe�
le',�ido. No ..lia 36, às 16 horas; o Sr. Ivo Silveira da
rá �ntrevi,sta ,coletiva à ilnp:r;�n'sil. ,As 15 h01'é;l$ pr�si
dira reUnião elo Copselho, de Desenvolvirnento do Es

tado, cOln o exâlue',jo progr'éüua ,de 0bras de;, :1967.
Dia 31 o Governador Ivo ,Silv�!ra farã, i.mportante
pronunciaulEl1to ao povo :catari:hense.1\í�1da,:ná 11leS
Ina data presidirá ,as inauguraçõeS do acesso' 'ai Ponte

, B�rc£lid Lui, da ilurninação lia praia da Saudade
a1élli do Íl1ício ,da pavirnentaç,ãoi.asfáltic� .d�' IneSl1}'�

•
'

,
" .

'

. 'I

pr'ala' ;,j .�' �,i ;
_, :;" 1; t·;

I 11. ,i '." I 1,· -1 '>-"í"', ,_-,"','

);;�. i2 1'�-,i.:5 r··;:li,,',[;>�·:·,�i_·�:,i·'·f,l! -.;."

) . ,�,::"":,i
�.� .��I«ÊM:lfUt:Ilr.1 :E:ltEMPL'O'"N'A", .. : ",,' ,', , ,'i

'I. 11, ',0 l·t,.�l '
.. I"

l;INAMEIt�It�i�,:(1!,�l�,E!'I!lRDt,NS,,: ; \:
)

.

,

Oportuna C90p'l�rR.çii� vel�l prestan�lo ,o �êírGul() ,. t, r , : !

Orquidófilo de BIull1';llall à orl1a1nelltaçãc)' de ��·V01·L...s ""
' ." ,

t'
ele praças e jardins, (aqHe,Ja ,cidade, dign�l de ter ::je- V! :

guidores en1 outras loea:irlq:les' do Estado Lle Sant.a Ca
"

, ,é,

tarin'a',' pois o h,orn v'.l, i:Jjít:ad'o, Mais de :202 i�udas (
,

'

: I :
de orquíde�s: princirJ [nente' Jélias e catleYas, foranl'': ' �)1 i

"

colocadas ll<1S árvore:, da Praç;;i "Governador I-{{�l'<.:i'" :, 'J;) \
lio LuZ", '(ôdas: ofer(�ci:la3 pOl' sóci)os ,-la entidaoe. Taln l�,li -

' 'r "
,

; <I ,.�

bénl serão ,objetivo de cuida'd,b�';a Alameda DUqUe ele � IlillJorfanLe reu· �ão se- Pr"vidél]Cia ::304ial. ,

, Ca�ias e a s�nh1£ida l1,ua das Pabneiras, eni

_

pros� ,"'" l'it r�ali2;ada hoje, as 15
i

,�.eguiluf}P.to a: q:lnlp�n ;�éI, ;,que atende a UlTl apêlo do j! h,ora�, tendo l�.ol' qc'àl o ;'Z, ; �V}DORES) i�" _;.;":,

próprio �,clt,efe; da eãil:d;a'�e blulncl1.aUenSe, Ó Prefeito
Teati:o A;1varo de Carva- :C{)NIEMORAM' .\

Carlos Curt Zal::]l:oz:by.
' 1�10, Qcasipo en} qu � serão' i , ;' ;' ,

Conl vistas, pOrtanto, aos nossos orquidófilos,. .

\, d�bat�clos� in1portar-tes ás-
'

[le outril patte, contaIl-

.

'

,,' ," J
i Sli.nlo&' re+\lcioi?ado2; COJU ,dO COIn a 'jJres�nça d01t ::;1':

ItiYi:nÔS!o Sôhre G�l'lll l'l� e' P" J"a':Ja' e', "":,
I
,/ �: "�lnif�ea�ão d� pl.�vidên-

.
'Arlli!:!l' �c:telho, Dii'��or

,'"
!

" ,i ,
,.

,

-,�, " .1 "I" Ci?:a sqcla�,; estando 'cou-: Geral dó Institutd Nà'cio-

Criação ..,� o.Uillt� I � .Livr.e' :', é:; ,-

;::,r" ':� ; V;8:<ó'19'i ��para
, �c luarelll 'i'll,aJ de Pl�evidênci,a $0-

N'
'

"1:
,,'

" ,', ,,','� ,,' parte todos os Do egados claJ estarao reull1dos 10-
, " ota tral1quIIZ"'dJJ'a VeD) de s'r di t i] uid

., 1
"

,

"

",_' ,70. ,'," "

c s, r � a, pe a � ,e';Agélítes dB,S Scc"<etariaS 0'0 11'\ais nos salões do Li-
� ASSoCIaÇao llura'l de F ,o1'l,anópl!!lrs, I C;QJli vist,as: aos �1" '1_ :�" 'ecializad�S

'

('P"� :I1\1:);(::) � "P 1 '" C'I' 'b tIs
S

' ,I' db" ,

"

'j' [#J,�I( ,a _" ,'�'u ,la ... �ll.'� u e, oco os

i eus aSs9,Cla os; a fangendO'LPv1ç,ultqres, e qrlo.liores ,�] 1'1) ,iit 1:rtstlt'utQ Nncio'lal da "do dIN PS
d fu d d 't I 'O' l' 'd

'i,',' ," "

.,� ,�, "{II' ,<, servl res o, ,,' , . CO
: e n o ,e qlun 'a , , lZ a,qu,e a ent� ade tratar-se de h i..t 1:Jr�jj.i!1té'l1cia S -"j 1

'

' r.; ddt' "d' 24
'''bi·lt1cadeira de InaU �'!êcto" � boato," sécrÍllldô, o <lua'l" �':1t'L��t��'! C'ata" :1"

oe;, l
c'
�ln '; lane�10-a�� �.� 't� �d

e

1
.. , .

_

",
" ," ", ,- �I",b-�-\fc< _ r l1a., '

e JaneIro \ lns.tl 'ul a pe'�
,

os c).�adores de galln!1'3.>'.' do'M1..1nicípio pagariam illlp6s '�'P�l�a' Dl"esidir . -

L" Or I'n', '1 cp, :'

'to '�br
' ,"

' a �ellnlao el gd lea I, a 1 evl-
SI) e .aves, '

:
;

'c J 'h dA'" 1
'

'"
, \'

.,
',' f"

'

-
,

",' ,
,eUl aPre.o (levara cegar en,cla Soc:,a, no se11tido

,1, 'JlleSt11a In OrU'lR(ê\ü .acreScel1ta qUe ao contl'á_ : hOje, via aérea ,a Floria- d h'
"

"

rio, do divulgado Delos "piadi�tas'" 'o pr('f�ito Objetiya 110'P-olis, ''') P"oCUI','I,."lor Dr. ,e 1 ?n1en�odo'ear a prll1_1lel-
,

1 '

£
,- di -',

' "

"

i
" '- � - la el suro'l a no Erasl a

estl111U 41' êl l"e 'erlda cl'jaçao tendo erri" vista a Ílle1ho ,'1\, rthur )' Batel'1'10 dl'reto" 1 d"" I'
,

"ia de b st l' t
","" ' ",.c� 4 c1allla a LeI E oY Clla-

a a ec n1en o, i,�; �
"

.: "i
: ,lo 'IllStitUto Nacional ela ves (4.$82, de 24:'1.1923).
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�, �
, ,.

>� .,

',-
"

>(,; �
"

,. i .

,
'

,
,

"
.

..

"

• '. J

t', ')

, \.�

Sõ s, por .Iuês, bem assi.m

o qUe deixar de cOlllpare
ceI', por Inotivo de parti
cipaÇão em con,venÇões

partidárias ou campanha
ele't�Tf"' até mais quatro
se:::r.0os em cada mês)
Ainda de' acôrdo CaIU o

prJjeto de resolução qUe
el1trará [lU vigor a par
tir de 11. de fevereiro, não
será dev\la rellluneração
por sessão 'extraordinária
que se realizar delltro
do ten1po regünental ele
s: ssão ordinária, por fim,
prevê o projeto qUe o (de
putado convoicado não te-

,

rá direito .a receber 'a se

gunda parte da ajuda " de
custo ,se o deputal::lo efe
tivo reassulnir, antes ele
decorridos nÇlv�nta dias

,
' > -, ,

o "eU mandato.
,

,
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iA visita do sr, Artl1ur ,transformando ,en1 Secre-

Bot .lho ao ,posso Estf�qo, ta"ias ,de linhas de," servi
:pretide�se diretaménte� :a 'ç,JS, t&,das, porém,' subo:r'di
',unificação �os' t:tisti�utós, na1as 'à 'Coordén,ãçào R�
.qUê em outros Eslal:1oS se' gional através- da ,Dele

,encontra e'7l grau de: a,ce'.: gacia Régionai do Insti't�
,leral11énto,' para eViitar� to Nacional lie

,,,

Pre�idên
'prejl;Jiz.os aG,E; Se["lrados e nçi�\ Social" As.si�1, ,fir.embs
'çonfribU'int·s,

'

" , :,:

.i
' eln breve, em nosso Esta-
E' pens,an1ento do at.ual do, ,após a 110111eaçã'0 do

Mini�tro I,�lo Trabalho, en futuro' titular' da Delega
tregar ao sey. sucessor" no ,cia Regional do INES" as

'llÔVO GOVêrJ10 d? Mai:e-: seglJ,intes 'SecretariaSi ,Se
chal Costa e Silva,,' o 'ci"etaria da _ Administra
I,N.P ,s. Iuncional1do Síe- 'ção I G:ral. S�l:retaria" do
nan1ente, apresental\do os P:�trinlôl1io" 'Secretaria

: prhl1eiros resul�ados po- dos ServiÇos' MédicO�, Se-
Sitj'Vos da' llllifiéàção. ,: icretarié\ 'dO Een1-Estallor

Os .alltigoS lAps Se Social e Readanlaeão Pro

;,tranSforlna�'alll enl Secre- ,fii:JSiOllal, Secr�ta�'ia' de
'tarias especializadas, e Beneffcios, Secretaria de
esta.s, aos poucos estão s� Arreça'c1�lç'ãü e'lc,

, '

MAMF Moslra Pinlor Paranaense

Carlos Alberto Feldman, pin tor paranaenSe, PI
segue expondo no Museu de Arte' Mo.:lerna, desta �
pH"al, à rUa Tenente $lJveira, A mostra, corno se,

tic ou, compõe-se ele 31 quadros e cinco poemas'j
,

' ,

rats.

Continuará aberta à visitação pública
ximo dia 27.

,I

...

O ex-Governador Celso, Ramos já começou

f�zcr as' despedidas do mundo oficial de Florianó,
lIs para seguir para Brasília 110 l::lia 29, a fim de
sumir a sua cadeira 110 Senado no próximo dia 31.

t�ve ClU visita ao Governador, Ivo Silveira .e ao Pr
sídente da ASsembléia Legislatlva no filn da sema
passada. Ontem. às 11 horas, foi ao Tribunal de Ju
tiça, onde foi' recebido pelo Presídente, desemharg'
dor B llsário RamOS da Costa e 'ielnais membros d'
qlle1a Côrte. As 17 horas e 30 l11il1UtOS foi ao 'Iri]
nal R,egional Eleitoral, C1casi'ào ern que teve opor
nidade de apresentar suas despedidas aO seU Pre,
dente, desembargador Vitor Lírna e 8,OS demais' j
zes. As 19 horas. compareceu' à residêncla episc�
de D. Afonso Nleuhes, Arceb.spo Coadjutor de FI
rianópolis. Na oportunidade trallsIllitiu seus cump
mentes de despedida a D. Joaquim Dornlngues de
veíra, que ainda- Se encontra acamado, enl

, por determinação médica.
Hoje prosseguem as visitflS, devendo o sr. Cel

RamoS comparecer ao 5. Distrito Naval às 14 horaS
em seguida_ao Tribu,na1 de Contas, aos meios

,ciais, órgãos do GOvêrno do Estado e ent'dades(
classe.

PR(IFESSOR rAZ PALESTRA
Nl� FEDERAÇÃO ESP�RlrA

,
,>

Continuando SUas atividades doutrinárias-cu1t
rais em Santa ç,atarina, o professor José Jorge, d
Instituto de Cultur� ESpírita da GUallabara proferi
rá hoje, a partir das 20,30 horas, l1a sede cl�' Feder
ção Espírita Cêitarinense, palestra evangêlico-doutri
nária, cOln entrada franqueada ao pllblico,

Amanhã o ilustre visitante, estará prolerinclo 11

va palestra na' cidade de Itajaí, �eguindo para Bl
menau, onde taulbém irá falar.

"REI MOMO'1 RECEBEU AS
CHAVES DA CIDADE' ,

COln grallde séquito nas tuas, o rtel MOluo r

'cebeu sábado, à noite, as chuvas RÚT1b6licas da ch;!
de, dec1aratldo instaladO o reinado da alegria, qu
atingirá seu ponto de eu1n1Inan,cia C!iélS 45,6 e '7 de f

, ,

'

Verelro. O "moIlarCa" de Florianópolis é Lagartixi
com 36 anoS, de .serviços prestados ao noSso Carnav.
e que se julga cOm direito ,à aposentadorLa.

'

A recepção ·verifi.eou-se defronte ao edifício ��j
Prefl2itura MUni.cipal, após Ulna :visita aos súclidos d�
outros locais. Acompanhavanl,-no, 11a vassa1agern do
batuqUe do samba, as escolas lotais.

'

.
Ainda no sábado, o Lira Tellis Clube ferveu a
• ri

'

partIr u.,as 23 horas, com o Seu prinleiro grito de CaT.

naval da temporada, ,enquanto o Clube Doze de Ag�
to imitava o co-irmão na noite de domingo.

.

A'Capital cé\tarinense vai ganh,ando animação, à
medida que se apr�'xirrlam 08, dias do império da fu·

_ "

Zarca, Nas [Cavernas das grandes sociedades (Tenent:s
do Diabo e Granadeiros da Ilha) trabalha-se elu rít.

,

nlo de, Brasília, a filll de C011Cluir Os carros alegóricos
e de mutação.

Conlra-Almirante Vem Verificar

Condições Do Abaslecimenlo
, ,

, Chegará dia 25 ,do corrente a esta Capital a fiJt\
de verificar as condições atuais do abastecin1ellto aoS

órgãos J,larais subordinéll.:1os ao COlnandO do 5, Distti
to Naval, @ Contra-Ahuirante (1M) H,ELelO ADLER,
Diretor'do Centro de Contrô1e de Estoque de lYIate·
lia!, órgão COlltrolador <las aqUisições' e" forllecÍI11en·

,
• "

.
, ,

.
" ..:>

tos :,de materia e sobressalentes 'da Maril1há BraSilei·
ra. n.'

...
·

.. ,

,

,
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,
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Govêrno Ivo Silveir'a - CELESC
.' �
, ,

,

i
"

"

,

,
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"
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- CONSTRUCAO DA RÉi.)� DE
D'STRIBU!'ÇAO' PRtMARI�: E;,'
SFC"RI'�!f)A1RIA LJG'\�DO,A LO
t.�110A of.; '''!F.: '}'FR.!?" 'FRACA
A, CIDADE DE PALHOÇA.'

. '

. �
"

;
,

' ,

-;A ob�(! acima, de '9rali'de siqnificÓçõd .

"o,"inl, it:o'""t� dó :,,10":0' de elétrif,icacão
'

rurlll do Gcvêrno Ivo' Sll"elrtt. aue. orio-
� ��t.;'ri"'lM;el!1te, ,o ,SETOR-FLORIANóPOLIS
, DA:' CEL.ESC': executa em sua zona de "i

' �
opefoções.,, ,
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