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às 23,18 hs., do dia 17 de fevereiro de 1967

FRENTE FRIA: Em curso; PRESSÃO ATMOSFÉRICA MÉ

pIA: 1015.1 milibares; TEMPERATURA MÉDIA: 27.60 Cen

tigrados; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 93.1°/u; PLUVIO·

Slr?ADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms: Negativo
CJ!\lulus - Stratus - Chuvas esparsas e passageiras
Tempo médio: Est{l.ve1..

I

TV FOCALIZA ASPECTOS DE se

A TV'Piratini, canal 5, de Pôrto Alegre, apresen
tará an1anl1ã programa dei mterêsse de Sa11ta Catari

na, focalizando aspectos da ação político-administrati
va catartnensg.
"

A reportagern especialmente filmada para todo o

sul e outras regiões de santa Oatarína, será apresenta,
da às 20 horas naquela emíssor, gaúcha.

o M�IS ANTIGO DIABlO DE SAHTA CATARI'HA
-"'-.. -

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

I
'

0_' __ o

,

-

l'1orianópolis - (Sexta-feira) - 17 de revereíro ele 1967 - Ano 52 - N° 15 "'90 E li
-

db' 8
-'.

NC e O 10'
, .a - (

,

çao e oJe _ pagu1as - l"p,

SílHESE
'

MINISTRO ESPANIIOL \

Foi inaugurado ontem, pe
la Administração 'elo Pôrto

do 'Rio de Janeiro, a nova

terminal marítima para -car

vão, instalado no Cais do

Caju. Grande parte do equi
pamento que permitirá a

descarga e movimentação
mecânica do carvão foi im

portada da Alemanha, e to

da a instalação foi feita por
convênio fírmado entre a

ARJ e a Companhia Side

nirgíca Nacional.

MINISTROS ESPANHOL

REGRESSOU

Depois de- uma permanên
cia de quatro dias no Bra

I"sil regressou a Madrid o

�Ministro da Marinha da ES-!'panha, almirante Pedro Níe-
I

to Antunez. Ao embarcar o

ministro declarou que val-
da Brasil.til.va enamorado

PÃO NÃO AUMEN'rA

A SUNAB informou que
a alteração da taxa do dó

lar não terá repercussão
imediata nos preços do pão
e demais derivados do tri

go. Há estoques desse ce

real suficiente para o' abas
tecimento do País até abril.
As .novas Importações de J

trígo é que deverão alterar
,

os preços o que ocorrerâ
de maio ern diante.

NOVO Cl\TECISMO

•

A Congregação' da Doutri-

DIg, ela Fé, ex-Santo Ofício,'
acaba de dar

'

aprovação a

UI11 catecismo já aprovado
pelos bispos' franceses, e111

que se omite qU,alquer refe-
. rênci,"\. aos anj os; ao d�mo.: '

nío, ao inferno e' aos peca,
elos original e luortal. Essa

é a prinleira reforn1a no

tradicional catecismo c\'I,tõ
lico adotaelo depois do Con-

,_ cílio de Trento, no sécu
lo XVI.

BANCOS: NOVO HORARIO

,

O presidente do Banco
Central ..sr. Dênio Nogueira,
não se' nl-ostrou favorável às

Iteses que lhes fora1n apre
sentadas ,na reunião que' té·
ve COln representante aos

bancos, a cerca de duninui

ção de 25' para 15% do re·

colhimento cOlnpulsório e

pela revjsão dos lunites pa·
ra redescontos,' por serem

contrárias à atual pollitica
fiuallceira. No entanto, ad-
,

'lnitiu conlO exequível a pro

,posta e estabelecer horário
,

único para os bancos, no

lle�'íQdo de 12 e 30 à 13,30.

BIDAULT ENCONTRA
OBSTÁCULOS

Surgiraln 'Übstaculos á in-,clusão do nOlue do ex-pri-
,

,

lueiro-Iuinistro George Bi-

,dault, exilado no Brasil, nu
rna chapa de candidatos ás

proximas eleições p,'l,rlámen-
(

. tares. O nonle de Bidault
fôra apresentado como can

didato suplente do dr, Jean

Dobois, apartidario que plei
teia unla cadeir,a na.Asselu-

,

bléia Nacional pelo SétUll0
Distrito de Paris. Em fOll
tes governan1entais, infor
nia-se que surgiram proble
luas para a <j8.ndidatura de
Dubois porque êle aparen-

, ,

ten1ente não obteve autori-

zação por escrito de Ba

dault, para inscreve-lo co-
,
Ina suplente.

ATENTADO EM TóQUIO

UnI bonlba 'de dinamite

eXI)lodiu onten1 a tal'de no

aero'porto iu,ternaciollal dc
Tóquio, ferindo gravelnente
duas pessoas. Cerca de 200

passageiros, asshn conlO o

llessoal dos armazens do'

aeroporto, foram retirados

rapidanlente do local.

I

I

ra ,3 a ol'es estão
• •

novo IDID!mO
Revelam os dirigentes sindicais, segundo amos

trc de opinião colhida, que o reajustamento do salário
mínimo quebrará a hiererquie salarial, até que se

jam renovados os atuais acordos solarias. A' data de'
renovação desses acordos varia, conforme as catego
rias profissionais, mas a maioria dos casos se situa
entre novembro /deste ano e janeiro de 1968.

Em, algU111aS categoria.s
�co111�rC;iarios, bancarias,
motoristas e cobradores de

,onibus, além de graficos,
por exemplo) há salarioS
mínimos profissionais. As

sim COIUO médicos dentis-'

tas, advogados e [ornalístas
'tambén1 têm seus mínt,

n10S prottssíonaís, contudo,
o mjním-, profissional e

Exceção á regra.
O, reaíustamsnte do mi

ni1110 não implica em iden

tica 111edida \C0111 relação
aOS demáls salarí.ys, dentro
da mesma profissão: e ISSO

é recebido com mal estar,
pelos sil1dicalistas.

Em síntesg, nesbe ano:,
ao contrario elo que ccstu
nlava acontecer ell1 epocas
antanores, o anuncio dos

novos mtntmos Salariais re
gionais não pro.VOQotl qual
quer contentamento entre
os trabalhadores. Ao con

trario, houve até, mesmo

apreensoes, corno no caso

de um dirigente dos traba
,

111ado.rp's na construção ci-

Malerial Esçolatc�
, ,

Vai Subir
De 50 a 100%

RIO (OE) - O ,aunlento
110 preço do papel vem 'fa

zenc!-o conl que o meterial
escolar sofra l11ajorações
que oscilanl entre 50 c

100% eln relacão ao ano
�

passado. Tal situação il11-

plica em que os pais gastenl
cêrca de 50 mil cruzeiros

antigos na conlpra de mate

rial exigido para o ingresso
de seus filhos nas cscolas.

Segulido várias livrarias,
,

espera-se lun aUlnento de

40% nas gráficas e para o

1l1ês de abril nôvo acresci
mo IIOS preços do papel.

BARREIRINHAS

..Bal'reirinhas, no Mara

nhão, a ser visitada pelo
presidente da Republica no

primeiro dia da viagel11, é
uma bacia sel\inlcl1tar onde

a Petrobrás descobriu, re

centemente, petroleo e gás.
Abrange area de 7 mil qui-
,

,

10lnetros quadrados, já ten-
do sido prospectados, cerca
de mil quilometros. Ainda
este mês, segundo

.

inforlna

ções, será iniciadó o levall
tame11to aeronlagnetico da

plataforn1a contiilental ad

jacente, para li< avaliação
de suas possibilidades,

NATAL

Segundo anuncio feito pe
lo gabblcte do governador
potiguar, será o segu'inte o

)lrogl'anla a ser desellvol,ri
do pelo l11areclIal Castelo

Branco durante sua estada
em Natal, no dia 18: descnl·

barque ás 10 lloras e 50,

vil, que

alugueis
lembrou
serão

que "os

reajusta-

. '

, •

,
.

•

•

•

NOVOS NiVEIS I

•

dos."
O reajustamento conse

quente aO elo salario mini
n1.O mão se restrângtrá a re

Percutir nos "lügUEis, tam
bem, as penalidades por

infração ás leis trabalhis
tas, as contribuições á Pre

vídencía, bern conic, as mul

tas de transito, todas elas

calculadas de acordo com
o mínimó '3a18,rÍC1,1 legal va
lido dentro de uma mesm.,

região.
Paradoxalmente, se o tra

balhador - isoladamente

consíderad., -- não está
contente com o re�.justa
menta do mlnimo (consí

de'ralldo-o mera reposição
parcial do qUe a inflação
COl1SUI11iu, de ano a esta
parte), eS sind.catos pode-
rão, por ..seu "'l!'nO, equili
brar suas despesas. Isso
porque ViVCll1 eles quase

que exclusivan1ente (o h11-

posto sindical a ser clesieon
, )

taclo na prlmelrn quinzena
do 111ês de marco, já COlU

, "

Noid:�:si� ¥.i:-�I·
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Protestar
Conira o Sul
BRASíLIA (OE)

CONVÊNIO DÁ SAÚDE \

O Presidente Castelo Branco assinou Decreto na

noite de ontem, estabelecendo os novos níveis de sa-
,

lário mínimo para todo o País, com um aumento nil

base de 25°/u, a vigorar a partir de l° de março e váli
do por três anos.

Conforme estava previsto, foi mantido

NíVEIS ATUAIS

o zoneo-

, mento regional para a decretação do, novo mínimo nos

diversos Estados da Federação, cuja oscilação ficou
entre os NCr$ 105,00 para os Estados da Guanabara e

São Paulo, e os Cr$ 60,00 para o Piauí;
,

SEW! CON"ITE

,

De seu encontro com o

sr. Abreu Sodré disse que
não fôra çonvidá-lo nenl

convencê-lo a entrar na
,

.

Frente AmpJ1'l" pOlS con1-

preende a posição do gEl
vernador. O sr. Abreu So-

dré, a seu ver, teve de filiar
se a essa "ficção política"
chan1ada ARENA, "n1ero

artificio ele sobrevivencia

para os políticos", palj'l, po
der candidatar-se. "Areno

sos" são - disse - os que
tiveralu de entrar no parti-'

"

do apenas para poder can-

didat\ar-se.
,

•

sanl a agir nlanconlunadas

conI os lllaifeitores, é sinal
de que a sociedade está pas·
sando por graves crises e

por evidente período de es

tagnação moral.
Por outro lado, o Secretá·

rio de, Segurança da Guani!-
�

,

bara, General DarIO Coelho
em declarações lll'estadas a

imprensa afiançou que in
sistiria na legalização do jô
go do bicho no Estado, co

n10 único processo de COIn·

batê-lo, beuli cOlno defen·
deu a reabertura de cas·

sinos e boates na Barl'il da

Tijuca e Rccreio do Ban

deirantes_ Encerrou dizen

do que "alguns deputados
federais conlpronlcteranl-se
a apresentar no Cong'l'esso'
projetos oficialulcllte de

,

vez os cllalnados jogos de

azal·'Y.

•

De acôrdo 'com o Decreto presidencial, são os se-

guintes os novos níveis salariais:

Estado .do Acre, Amazonas, Pará e Territories de

Rondonia, Amapá e Roraima - NCr$ 76,25; Mara

nhão, Ceará, R. G. do Norte, Paraiba, AIQ�oas e Ser

gipe - NCr$ 63,75; Piauí - NCrS 60,00; Pernom-
,

buce Bahia,. Espirito Santo, Mato Grosso e Goiás

NCr$ 81,50; Minas e Distrito Federal - NCr$ 101,00;
Paraná, Santa Catarina e R. G. do Sul - NCrS 95,60;
Guanabara e São Paulo - NCrS 105,00.

{
IÉ a s�guinte a tabela de-selerics mínimos vigen··

tes atual�,ente nas diversas regiões do País:
I ,

Estados do Acre, Amazonas, Pará, Territorios de

Roraima, Rondçni« e Amapá - NCr$ 61; Maranhão,
Ceará, R. G. da Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe -
NCr$ 51 i Piauí - NCr$. 48; Pernambuco, Bahia, Es

pirito Santo, Mato Grosso e Goiás - NCrS 66; Minas,
Gerais e Distr'ito Federal - NCrS 81; Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul - NCrS 76,50; Guana
bara e São Paulo - NCr$. 84.

,

Reforma -�

contra

vel'nadQres do Nordeste vão
entregar sábado I ao, Presi
dente da República, em Na·

tal, uln doculnento enl que

protestam contra o decreto
lei que perInite a aplicação
no Sul do País, de 20% dos
incentivos do Impôsto de
Renda ao desenvolVÍlllento
da l'eg'ião 110rdestina. O Su

perbltendente da SUDENE
disse que o assunto é fato

,
-

c6nsumado e que os calcu-
los inilicam que o Nordeste
terá 11m prejuizo anual de
70 Inilhões de cruzeiro,S.

•

ole
II

las

Ccnvênio visando desenvolver atividades no setor da saúde pública em Santa
Catarina foi firmado entre o Govêrno do' Estado e a Fundacão Especial de

Saúde Pública. (Leia na 80. página)
-

-

•

Administrativa
é Para Já
RIO (OE) - Fonte catc

gorizada da área governa
Inental ulforlnou que o de·

creto-Iei de inlplantação da'

reforllla administrativa pos
sivelmente será baL...ado até

•

o fim desta seinilna, na de

pendência da conclusão dos

últiInos estudos e revisão

que estão sendo feitos. Era

propósito do Chefe da Na-
•

ção baixar o decreto até 011-

teul, ITt) nláxinlo. Entretan

to, }ll'oblelnas de últÍlna ho
ra retardara111 pOi' Blais al

g'uns dias a decisão do Pre

sidente Castelo Branco.

,

,� ,

URSS ��
,

I

Aperfeiçoar
I

a Defesa

- -
•

Moscou 16 (OE) - In

forlnações procedentes de
Moscou dão fconta de que
a Ul1i,ão Soviética está dis

posta a nl'lnter conversa

ções para evitar o aperfei
çoan1entJ dü sistell1a de-'

f'el1Siv;O, anti-projéteis ,e'

de arn1a3 de atariUe. O jar
nal Pravda, que divulgou a

inforluarzão, l';:produz unIa
afirll1ativa elo Prl,111ier Ale

xei Kossi� 'En, cl" que os

siste111as defensivos não
são a Causa da corrida ar-

1113.tnentis ta, co'nsLituindü.

se l1U111 fa,tor, que ,evita o

11lassacre da::; p:;!)u!<'ções

vai itO '

-. exterior
. " -

com suas IIQp Icaç oes
A Oivisão de Policia Fazendaria do Departamen-·

to Federa' de Segurança Publica encaminhou por in
termedio da INTERPOL, diversos questionários às au

toridad?-s policiais da Suic;a e de Israel, poro que se

jam ouvidos, nesses poises, alguns dos dirigentes da
"Investors Overseas Service" (lOS) e agentes do "Ban
co Suico-Israelense".

•

Quanto a George Willialll
Treggéa, sabe-se que o 111es

ll1ü, de sinlp1ei3 funcionariO
de escritorio cnI call1pos
petroliferas na Venezuela,
tornou-se 111ilionário enl do

lares, 11lanipulal� do
_

nEgo

cias da lOS, no Brasil, ele

1958 a 1966. Retirou-se dClI
País por tc'r sido eleito vi

ce-presidente <1<1 crganiza
C;ão, enl Genegra, clfixan,do
o cargo de gerent no Bra

, e

sil a Fredrich WiIheln1 Bar

lin e a Jol1an11 Henrich
Jessen

EstES ultinlos contro.la-
Va111, respectivanlente, o

Norte e o Sul do Brasil, su

pervisionando o trabalho
" cerca ele 400 corretóre:-;
que tran,sfe riranl, ilegal-
111ente, para o Exterior, cer

ca ele 500 n1ilhões ele dóla

res, seguJ:1clc. estin1ativa das
autoridades policiais.
Logo após a OPeração ele

c.les1l1a11telan1ento da lOS

110 Brasil, ocorrida ell1 10

de noven1bro Passado, con

seguiranl fugir.

as e e se ue
•

em liVID em
,

Q presidente Castelo Branco seguirá hoje para o

Nordeste, iniciando viagem de três dias. Iró inicial
mente a São LI.I�s, seguindo depois para a localidade
de Barreirinhas, ainda no Maranhão. Visitará depois
Fortaleza, Fernando de, Noronha, Natal, João Pessoa
e Recife. No dia 25, o chefe da Nacõo irá a Bento

�

Gonçalves, no Rio Grande do Sul.

O sr. Carlos Lacerda lançará oficialmente em S. sações uma comedia para a

Paule o m'õvimento de rpobiiização em prol, .de Frente instalação ele uma ditadura

Ampla nos primeiros dias de março, quando virá a es- militar. Ninguém pode cha

ta Capítal, 'a convite dos estudantes da Universidade má-lo de corrupto e só foi,
Mackenzie. A data não' está marcada, mas' será, de por outro lado, considerado

qualquer forma, antes da posse do ma'rechal 'Costa aí subversivo ,'10 tempo ern

Silva na presidencia, da Republica. O. ex-governadoi que governavam 'a Nação
, ca'rioco 'repetira' aqúi'r assim, pratíc�m�nte o p'roce�sp alguns dos que hoje estão

que en�Ple��u I�Qra. lonç,?r.,of,j:�i9Ime?�e.''''- � seu mO�,i- : G.asslM}��. ,:",'?\fi;!1!lUt, � ainda,
,

-,

' m�n.t.��', s��r9,�,f:¢I(:Íl'rl? ��J1'l>tJJ�,,-q "t'oDt\!:lnd;!' lO �-" c:,:
� jf�t ,

...."q_l�e' �at)·�tá· ��nsPirando
'. f ',',' .

"

i" -! '

') -. neln praticando atos ile-
Esta foi a principal in.for- sr. l\b:reu Sodré disse q\�e gais, 111as ,apenas exercitan-

,

luação que o sr. C}8.rlos La- este não criará dificuldades do um direito que todos os

cerda prestou na entrevista á cria,ção de um "partido cieladãos adquirelu ao nas

coletiva' que eonéedeu on- popular" em S. Paulo, Disse eel' e que se con1pleta quan
telu às 18 e 30, 110 Hotel ,Ta- luais que ele' e o sr. Abreu 'elo atingem os 21' anos de

raguá e na qual repetiu as Sodré sempre estiveran1 idaçle.
críticas que vem fazendo ao juntos e que espera que,

presidénte Castelo Branco, luais adiante, voltelu a es

e o que vem dizendo sobre tar juntos. No ent,8.nto, o
,

,'I, Frente Anlpla, que resol- governador paulista, en1
,

veu articular com os srs, palacio, depOis do encontro,
Juscelino- Kubitschek e 011- declarou que o sr. Carlos
tros políticos afastados de Lacerda tem todo o direito

., "

cena pela Revolução de 31 de formar unl terceiro, par-
de março. tido, 111as que ele, ,Abreu
Evitou o sr. Carlos Lac3r- SOdl:é, já, tem tuU - a

na mencionar nOI11es dos ARENA - e dele não pre
políticos COIU quem t�ve tende sair,

.

contacto nesta Capi�'ll, li- O sr. q'l,rlos Lacerda co-

luitando-se a dizer que per- meçou a entrevista atacan

tencem a todas as areas. do 'Ü governo federal dizen:

Também não quis declinar do que não sabe que pode
os nomes dos que, em ou- ria este alegar para the sus

tros Estados, se dispõem a pender os direitos políti
fOrl11ar D,a Frente A1upla. cos. Tal suspensão apenas
De seu encontro conl o delnonstr,'I,ria' que as cas-

I

e

procedente rIe Fernando de

Noronha; 11 horas - Saida
do aeroporto rumo á Ca

pital; 11 e 20 - Inaugura
ção

.
�o conjwlto residencial

"Cidade Esperàllça"; 11 e 35
- Inauguração do 'eilificio
séde da adlllinistração da
Faculdade de Medicina da

Universidade do Rio Gran

de do Norte; 12 e 10 - So
lenidade de entrega de ti·

tulos, no Palacio do Govêr

no, das terras concedidas

pelo Instituto Naciollal dc
DesellvolviInento Agrario;
13 horas - Almoço na Base

Naval; e 14 'e 15 - Regres
so.

NO SUL

No dia 25, eln viagenl já
cOl1firlnada ao governador
Peracchi Barcelos, o nlai'e

ellal Castelo Branco scgui
l'á para Bento Gonçalves, a·

i'hn de presidir as solenida-
,

des u1augurais da Festa Na·
eiollal £lo Vuiho.

•

,

J

II ,

·

,Entre Os que deverão SCI'

interrogadas Jiguranl Ber_

nardo Confeld, peSidente
daquelJ. oJg�nizE,gão e re

sillenb.J r'·r. (�enebrLt Geor

ge Willian1 Treggea, J0,-
11an Heinricl1, Jessen e

FriEdrich: Wilhelnl Borlin.

Bernard Confeld, cida-
dão norte all1el'icano, nas

cido en1 Is ta111bul, tido co

Ul0 um dos hOlllenii u1ais
ricos do nlunclo, dirige Pei:)

So,aln1,ent'e o "PlJ11d of

Funds", o ITT (Interna
tional Investi111en t Trust)
e o "DrEyfus", três Fun

dos d�ferentes, operados,
intcrllacio11ahl1ente pala
"lOS". Alén1 disso, detélll
o controle acionaria do "In

ternatic,nal Credit Bank" e

da "OverSEas Accepta11ce
C0111pan',y", esta u,lti111a
conl sede nas Baban1as, to

dos envolvi",)' Das opera

ções ilegais riO 11lercado fi

nanceiro ,brasileiro.

Os juízes da Guanabara
se mostraram ilispostos a

l'enunciar a seus cargos se a

Polícia do Estado contuluar
a ignorar os focos de cor

l'upção que iilfestaln as

suaS fileiras e omitir-se

quanto a recaptura de cêrca

de 30 lnil condenados que
andanl )ivren1ellte pelas
ruas do Rio. COllsideraln
essa irregularidade, l11ais

,

grave do que a COI'l'Ul)ção
do jogo do bicho e do que,

a exploração do lenocínio.
Válios delegados declara

ram-se favoráveis a extul'

ção da Delegacia de Costu
nles e Diver!'iões, conlO Ineio

de se el'l'adical' UI11 dos

lnais conhecidos e deleté·

I'ios pontos de corl'ullção
na Polícia carioca. Dis

seram que os deteiives pa

gaIn a alltoridades influen-

tes para estagiaI'eln alguns
l11eses naqUela delegacia es-

,

pecialízada, a fun de conhe·

cerem toda a eng,rcnagnl
da corrupção e dela usn·

frtúrem. Esses policiais, de

pois, não quereul nIais

prestar seus seliviços em

nenJIuul, outro setor da Po

lícia, liulitando-se a n1an

ter contatos lucrativos cOin

, os bicheiros, com a prolnes
sa de relaxanlento na vigi
lância a repress�o do jôgo
proibido. .

D_ Castro Piilto, Bispo da
zona sul asseverou, que é,
necessário Uln trabalho de

,

Inoralização da polícia gua-

l1abarUla, para o qual 111'0-
IDeieu a sua irrestrita cola·

boração, eiD defesa de sua

Paróquia. Disse ainda, que,
,

quando as autoridades ]lC\S-

OS OUTROS
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MUOOICJPi� DE r/L�REANOPOLIS
S·EtRE�r l���&\ �JE ',AbM1HIS'rRAÇÃO

Ser;ç�,@ [�e AduTliilitll�K�1açio e Pessoal
,

•

._

, ,

Com o presente siio convidados os áb'àiios 'tela,
cioncdos para cle�lI'w() do p�(Ia:o de '15 (quinze) dias, à

,

contar de1ll:(.lj &(J]t@, virem ill Seereterle de Ac!minis�ra,
. .'

çiin desta l?�efeit!"I'€'1I p�e�tCli'em esclarecimentos.
.

,

Alv(.l�O Afii,�t.ló Triiha

\Vqlmil'@ P�@xei'es J\.IMeida

'"Vílso!'l de Medeiros

Céii«.! !lA@�i!Cl Souza

,

I

/'

/
. '

Joi,in 1r1'��[tri1'iCél
,

Iv,,�,e �.ica!'do
lulm@ �eq�!ei!,Q
MOl�i€ll "fCM(jf;j;ja
.A.til1Í;": Fcwb'eira
'Luiz Carios MCilC.IGdo •

•

Elias

S. Souza

,

•

r,
•

,f'

OSil'rí .!I()£é de- Freitas
,
.,

Vjl�mal' ,BrIJI10 da Luz
.

Anesio- Clemente leal
Ped�ó" lino Fernandes
Aidol'lli Costa
O�6vio Vi5'orio da Silva

I

•

•

, ,

\

•

Jocelina A. Pereira
José Berreta
Fi,nil/'ltl CO:o1'o
IEli:zell José da Silva

Joaqt!ir�� He�c;lio F01Jstino

Niorio Cesra Simas
Joiijo' Bel'lto de Souza
rJio!o!'ldil!'!o G. dos Salttos

,

•

Pedro Á�cantara da Silva
CI[.lb� �'-I. Francisco Martinelli

MCl:!cYr !glJotemY da Silveira

Fra!'icisco j)aniel lourett
OSI'II Ca!bdido Vieira

DC!li�io die Aiineida Bastos
Perro!> i l"!1�o fEitteli'Ocourt

lv\ariíG das Doves Basros
,

Joõo A.�tSnio Gorge
Dionisio José Amorim

Jciio 51oicle� Filho

Ogê da (,Qs:ro f@1.!lo

Tot'gi'iO Áf,t&nio Coelho

Manoe! $;!vio da Rocha

yalmor da S��va

Áurea Leo! MOM�a

Maga!i l. Mouro
'\
Muller & filhos

I

, .,

ÂSSO(; ��:@O e :'trlit@O
�

,

JiJil<rjM!i't1
•

,

Libe�@i!'CiJ (!t'i!:i"bí'3l'li
PS:;n-�' d,s Scr¥i�o

•

Zé��@ W;@�i� S��K1§1}]f.e
-la�E"O lr..s;z �_<) �� S��Vt1

•

•

A. G,I);�:;;(!'9i1J1 & Ci@. l�·l'1@.

Ariiii�dJõ [B©i'!;feício G�es
.

J �!'f(;j�'eil lRoehm

Miga-lei l?iC!'1ltG de! SilvlJ

Ml(.1lric! José Pell'i'o�c

Jocab J�!ge José

A'irto�� iP'e!'g'ÓR�e M©lehado
Ái'lté.I!íJIO Ap@'!'i€:io Maffa
Osve:l!do de SOlllza
Valrlori José dos Santos
'If (!l!dlei%1i�@ Santos Est-ciano
O�t�ti .. Ribeiro da Silva
Ollldil1iCl de -Souza

OI

•

,
•

..

Olímpio Olinger
Domingio frCl�cisco
Zélia Gomes
Ari Gil

da Silva
•

Dotalicio Andre Pereira

Maatael H. Numes

I

.

Pompilio Geraldo fidelis
(

Com. e Ii'ld. Germano Stein
Moria Nataiiil0 leite

�'!ernidio J. JlÂonteiro

Oswaldo Cavioni
IFrG1!'!tizco l. de Alm,eida
M!gl.ie! Tomez Peres

,

Cal�ida de O. Nóbrega
Relt'Olto F. Cunha CCI,'alfaxi

(

\

,

'Miguei À. Jiotzias
Mário Neves de Oliveira

POllio Manxolli
Adalberto l. Despizolati
AI1tÔI1io Lídio' Niles
João Manoel Rodrigues

•

Dorval José dos Santos
1'\f0 Bionchini
Fe!isberto W. Raimundo

'Ool'illo lehmltMl11

•

Francisco Olímpio da Costa
•

Certifico o�rrqssiill, que findo o p"G�O tn�1caao,
se que prestall1do qa�ai$quel" ill'\lformQçõ�s por parte dos

acima cO!1!voc�dos, sércl o respect'ivo processo arqúi-,
vado, à vista do I;jlle dim"'lõ o parágrafo ú'nico do arti

'o 11.0 1215 �a lei de ]5[11[1955,
. ,

Diretoria de Ademirrlistracão, em 15 'de Féveréí·
�

'ro d'e 1967 .

•

Tereza dos S.ontos Teodoro -

re'toria (Je AdmiI1istF(llct'iO.
�

Subdifetor do Di-

Por tn('\tivo ele rnud(1nço, uma

oLltros Inóveis avulsos. Vêr à rua

Ilho, 51 com sr. l'olentino.

sola de jantar 'e

Presidente Couti-

\
.

19-2-67

''1 • •

o
,

ZURY MACHADO
(Soci�elade Oratória Estre1te:'se)
O QUE HA PARA VER :;08
CIl'JEi\1:.AS: DOIS FILMES.

cantora de cabaré não vacila., Esperttnha
.. , E o chefe d� policia, que supomos s ;

ja indivíduo, educado e icult» (:011'10 tOielo
e qualquer chefe' policial. , ., ':tll()miYla os

nazistas, mas Sar�ta (d.go ·1·c�'t'za) por
ele apaixo"a-s e a ch sfatura CO�11eCa a

� .

integrar a vida da linda g8,rúta. Ora, ern
,

lni:) tura de nazista cOIn policíu, Rf,sistell
cia e mulher de cabaré, ern tempo de
gus'ra qu III sai ven::endo é D. Demncra-

i
(1e 11111')',1o Diretor da Agencia de "Turlsmo

Holzmann" ,Sr Carlo,s Al)Je1'to 11a última
feitllra Municipal fez entrega
nuo ao: casal ':Foli8,Q 67".

,

semana rec: beu a \'Ísita ela bonita sra, Mí

nlstro Mario Vieira de Mello, (l?lizabetll) -x x x x-1 - A DESFORRA,
2: �iíOCHES DE CASABLi\..NCA

.- x x X. x·- O Governador da, cidade Dr. Acacio
San Tniago,' ern seu g'abinete rec::beu cs
Diretores das Escolas de Salllb8, vel1Cedo.
ras elo Carnaval 67, para entrega ele Pré
11, lOS '

'
..
- A DESFORRA,

,

Preparacs., o clube ela colma 1Ja1'u o

Iest.val da juventude domingo, cOJrl [ni
I{�lo 8,S 19 11ol'as.

•

•

I

Por muít-, tempo a C +su.a embar

\),8U esta nta paulista baseada em fatos

cotidianos, mais especialmente da juven
,

tud , transviada aqui rr le.tando a vígan-
e.

ca de UlTIa jovem contra 'cur 'adores" qu
a vitimaram. Gino Palm�sallo é o produ,

I tor, dsretor, roteirista, díalcguista e argu
mentasta. ii'illl1e de aut-r> Sii;o desa+tma
Claras as esperanças, pois tudo indica' é

qll� se tl'ata d Inais uma dessas p'elículas
'realistas' onde o rea!'smo é substítutdo
Pelo pornogra fia c" "Jf e- mrnto e vadia

ção ... Chancllada s":ia? .. r,o,:t<!mentp
então nada, -' nôvo no panorama cinema
tográ:fico bl'a, 'leiro, li go Lcmbardi fc,to
gl'afoll. A I11úsica ,"Oi 2SC 'l"a P"l" Rpnato
Mendes :' a baTulhflrl el ga"'-' 11',] in j Cllflidade
Con1 as e)�e�tl'-;,5(�':) tt2 'T11, Jllr _l t�1S�. EI'en
co: Mara Di C:ll'll), RIJd() GOl'IGéllVE'S Jac
qlleline Myrna (a protag;c)", 'sta da (·"tó_
l'ia de Walt r HU�\'e, }Ch"uTY, a S��l;11da
ell1 'As Ca1':ocas"), GllY loup, Ta"cís;o

,

. M()i1'a, Canarinho, JaiITI Filho. 'Lilde Se-

rato, Lllcia1'0 Gregory, Na;:::, Clavel, Edson

LoLpes, Rical'do Bandeira, Mft' i n8, Frei
re, Regina Mac do OIga "Tavarro - In's

, - I
tura de telev'são. Leatl'O , c:nema a se:'-

ViÇO da nulidade. Des-la"lr,res Os p�og'-6s
ti�')o; outro golpe cOlltra o cin m.?, 1lacio

nal; o consôlo é que o México lalnbénl faz
•

baboseiras, conlO uma "'eur,m:nauu 'Um

R.ifle e Três P·stole:ros". l'ma das últin1aS
,

etapas da estup:clez hU1nana.
-xxxx�-

•

CIa ...

,
,

- x x x x - -x x x x---As frases da pu'blic:dae1e comovem e

!causanl éxpetatíva: (é éspeto l r: 'i\1ax Sell
,.. ,

trndo por Tr résa mais do que slmpl s sím

Patia' (amor, minha gent >, amor) ' torna
�

se gel'l'é�'ose pe1.'lninti'do que ela escape da

li para I" énco't'lt�ar com o se a apaixona
(lo Maur':e" (coItado Max), Essa mulher

deve ser rogo po's 'o que os exércitos não

c'onsegu'raln os lábios de uma rllulhJr ob
.

'

tiver am", acrescenta a P-OPafa'l(la Hi-
'� r não -abia di's:o, S'arita Carpo lnagoas

�

ao som dE' melr\d18s conhec:das, elltre e':'

'as "La Vie ep Rose", arranjadas pelo nla

:stro G p,gorio. Ga�'cia S, ,gura o CfJr!lDOsi
, "

tor dos t nla's de (Iua�e (ou) �ôclas Del'fcll
lao da atriz. A ,d·re-§.o-de-�oto;�'raf;a cabe

ao c:negrafista P., Trasatti, que\ c:,lhe ima.

gens ,Ill "EasmanColoE", A 'Condal Fil_

mf'S S, A "rlist"!bui esta 1}1'C d!lCão de
, • J

1964 realizada pela frutíf ra colaboraçao
- de eSl);;>J'1h"<"iS (P C. Balcazar", de Bal'celo
'la), fra11ceses_ ('Int-r'continpl't"l". de pá
ris) e 'tal'ano� ('Fô'11an'zia-ia",' de Roma)",
culpaC'cs n las i"'úlnera" decepções (e dis
tOI'C.Õ�S) históri:as das fitas' q\le 'propici-'
aln TJm dptalh,: <;, capital (?a E.':lJanha
pf'rt -. V a 'Pro"'uccio'les Cinpmatogi'�lfi-

,

cas Balcazar', cabeca do bem s11cedido
'wpst· -n' há d'a� ex;bido enl Flrrianóno
lis 'O Fnl11 ,m da -P;s'ola d _ 011"0' (L"Uó

,

mo dalla Pistol3' d'Oro), traba�ho ele AJ

fonsr, Ralcazar.' Maurice Ronet, Franco
,

Fabrizi Leo }\�ch,,"iz. Gera"cJ. :ric'b.y e Jo

Regilla Avila e Maris, Ruth Daura ,

terça-feiro deram nota alta C0111 sell born

g'o,sto e elegânci9" 11a movírnantaría reu

nião no 'Bolisll0V",".

Foi visto na sala (Ie jogo elo COllJltr)
Club na última Seíllana usando, esporte
que mer..ce elogios, o não menos discuti.

, do moc., de nossa sociedacle MrJ�elo Dau
1'a·,

-xxxx--

-x x x x-

Círculos politlcos confirmam
rá Více.Gov. rnador elo Estado,
Dr. Jorge I{ollder Borl1hallsEn .

que se-
•

,

o jovem l\!foda: Chanél 1'(iCentel11el1tc lallçoll
foua 110va coleçlã,o l)al'a 1967. D'ec1aró.ll qUe
fez lllna espécie de 'ertospe-ctiva' de tu,
elo o que criou elesffe sellS IJ]'inl' il'65 tel].
l�OS de 1110dista. Disse talnténl que oS eha
péus deVell1 ser llsadot; eSpeCi9.lne11te cs

leves e ,'aporosos.

-x x x x-

Viajo,u 011tel11 l)ara Brasília olld,e re

side, V�\nia I\!faria Ral110s G01110S.
�

,

, -x x x x- x x x x-
,

No Qllere11ci�1 Palace foi visto jallta}1
'0 lllllito ))8111 acrl1111anhacl0, o SI'. Rol)�l"

te Fletll'}'.

Erotides a apIa lldida passista ela?'
cola de Se.lnba "Prot� gidos da P1'iI1CeS'd:'
vai r,ce))er pl'ê1nio de 'AS Propaglle'.

...

-XitXX- -x x x xI

-

o ex-coillalldante da B�se Aérea ele

Florianópolis e sra 1\1,a1'OolI0 }3alldeira
Maia, I deixaral11 o Ric" para l11TIé1 t(�lTIPQ
irada ele pl'aia (111 Canasv jeiras,

l�nl ativiclades para dar inicio a �\I�

fll'llla cujo 110111e f'erá -'Ii11atl1r', Ant,il1t�
Pere;ra OliveIra Ti'illl0,

•

•

x x x x- >,

2 - NOITES DE CP,SA"'LANCA
,

(I\TOC!-IES D'E CASP, BL/i·\fCA).
• Festeja a11i·vel'sario. a111arlhã, a bOil,

tr, ,Vera Preve Rainr;a elo Clllbe Pail1:t,
raso Na sedp social do· Paineil'aS o acont�
C'i111811tO ser8. altan1ente C0111el1101�a(10.

., N-
\, ,

tI'I ao ,0e1'a surpresa pal'a ef.)·e co UJ1J8.

ta Se o' Sl'. Iconol110 Atllel'i11o fol eleito

Pê'�",dellte do Lil'a Tenis C111))C,
,_

,
.

SI' g'en('roso P' �mit'''flo qu, ela, �scape da,

g'dos p-10 vet ra�o- Henri Decoin,
.

dOi'G
fi, v?'sta film('Q'r""iq po��m p 1'1CO :m'OO,l;-

.
'

•• •

taJ,tp. A?glln� fi�lne": "D'O�!llít()l'lo ele Mo-
•

•

ç"s" !Dortoir des'.G1"arides). 'Anl0r Tl'aí-
- , �

ll()" (La Verit� su� P(�b'é' DODge" 'Pocado,
.

'
.

ras rlf' Par's" '(L" Affa:r des OT>iSODS).,·
"!';.lbatr'1.ss�, o'T aficant, Sin'",tro" (Le

(" <
•

Fellx aux P(',uclre,s), 'Ela e 00 Homens',
.

, � .

!Cha l'W '"
� ts da "ÇOllS), "Es' ra'" h')' l\!falefi

Cio' (Jvlaléficrs) - estreado a.12 de janEi
ro do 8,110 passa,lo em nõ,sa (iapltal, --:-

1 I I '

e 'I" Ga,�q" (La C'hatt,). sPu,filme maiS co
.

,_
, �.

taelo, I"JOITES'D'E Cll.SABLANCA progra,
,

. ,
.

lIla adequaclo p9.�a a QjlÇlresma, .. ,

•

III

Regt'nda Gllerra MU'1clin1 1-:\ D81,)0 Jdas ele
1942 J 943 eln qu, � 'cr- "-,aI )JareJ SU,�

tl'11t8-SP' 118 il'te�Drpj-'OG?O (U ':3 sim'. )
do T.a,onunl,nto f mi'fin-: ch:tl!.la-'!o L"-g
lVlo!ltiel. a b< lísSilTIa ca '�tora e.spanl101"L
Que 'la V;oletel'a" rlramEl.lhiio rle LlliS C�
SEl.r Anladol'i popular:zou po to::1o o Daí:;

-
-

dra.malhão fica cla'o no tr'D8,: c; 1",=iVO

de EC'lr.ta é aSfassirado Dor mpmbr,.." cIa
, ,

Rcs'stência Francesa por s r Ic(',lab('jrac1o!
dos naZistas. Com golpe tão Ttl,je (tinha

, de ,ser para dar o tom tl�g:Cl;) a canto
ra, T ,resa €l�tra em rpI8�r,"s CI)111 olltro

sllbver"ivo, nlRS não é ti' cael "o. ser a

Inigo r)" el"�nent() :n:t'!ircacll'I; logO. O lne-
. ,

.

I Inor é Passar, para o la::o _ia polícja e a
,

,

-

-

-l\ x X x-;c - x x x x,

•

,

Oi S1", .� STa. VtTé1ldir M:act'l�o, foi o Cel
'. srJ.l'· i11::1]3 animado rio carnaval 67 j\ Pre

P,:r::sa111�11to d� d,áa: O> silêllCio Ilos I\)

,'ej asas vale ].1elo l11elhol', elos elogio�,
,

•

•
"

.

,

• •

•

"

SAN1'ClS
j

�
)

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

C. RAMOS S. A. - COlllércio e Agêl1cias
Rua: CeI. Pedro Dell10ro, 1466

. ,

•

IVf.LP'O D'OS
��: �( "

,•

..,

, I

,

Sig!1i.í'icativo decli:I1ÍG (Ie

doe!llças eal'di,lcas foi l'egIs
tradu em um grUIJo de 814

110!UellS de l:1'1eia idade, que
se submeierai:n a rig-Drosa
dieta no CUl'§O dos últi,nos
116ve anos, eomo parte de
um esttldo de saúde realiza
do em l'Jova YOl'i{.

As i'lltlléstias cardíaças
'tivel'am, 110 seio do 'gruDo,
ll.lcidência d,uis têrcüs me-

o

1101' do que entre 463 homens
das mesmas idades, qtue t:.m
bém participaram nu estu

do, sem contudo fazerem
..J
qllalquel' dieta.

zel'am. a dieta tambénl re

'le13'i'a:nl reduzida obe3idaJ(lc
e pouca hlpei'tensão em CO:nl

.-l-\' •

.

paraçao crm o grup.o Isel1' "

tft da 'dieta.
O reg'ime alimentar era

rico em vel'dur,as e po'bl'e de

v.ordllra alUlnal. Massas,� ,

ij!.Iei.jos e -::orvetes eram proi
bidos. Leite integral podia
je � 'lisado, assim com� m3.r·

garina e óleos ve'(etais,
A disciplina do clube não

exigia exercícios físicos ou

a restriçã'1 d'o fumo, coisas
tidas COlllO favoráveis à Te·

dução das males cardíacos.
Se o futuo e a falia de exer-
'0 .... '"

I
CICIOS, Jun�amen.e com p1S-
:1íveis fatores hereditários,
cüntl'iblIir'-m para as doen

ç'l.S de coração de alguns d .

que tomal'am parte no reo

g1me alimentar, aí está u--'
•

,
,

_._-- ---_- --�

,

, ,

o estudo comecou em
•

• •

1957, quando os lIome:ns, es,

tão com idade entre 50 e 59
•

alIOS, Ingressaram eln um

"Clube Anticaronário", or.

ganiza(lo especia]mellíe para

aquelas experiêllcias, Os reo

sultados do estudo fOl'am re

centemenie divulgados pelo
Dl'. Georg'e Christakis e três
de seus colegas do ]3Ull'C"U

ele Nutrição do Departf1.L'lJ.CIl"
to de Saúde Pública de No,

va York. Os homens que fio

questão (j.lle o dr. Christa:-'

e seus c::-1 egas ainda cst; .

tentando resolver. TlJ.l;.]b,'
não se sabe se a c1ntinu1.cã,

o

da dieta ,TI -:l'lterá a incidên
cia relativ"mente baixa ,ic

males cal'díacos entre

membrDs do clube,
•

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

TERRENOS N@ CJNTRO DA CID1i�jE
./

I

ESPORTE
,

•

•

\

Magníf[�o:;; �ote(; '�e terreno no cent�o �a c:�,,·� .'

cercados por 3 rIJe!ll �Cll�.;.Il\&a:::,: A,vell1:da R:o B�lJn _ J

Rua FeliciClli'ilo NUfi'iJe!.l ii'i�es e TrOlves-:;o Ade!aide (em
!';�! r,Q nneü1'o).

�

NOTICIAS

)

,

,

-

FS11\';]'-cigt;-SliiltO e!1l1 � O

MIl:o"{;)S infQ,ii'macões:
�

•
•

3llros.
,

1i'l10biliár:aTe!, 345;)
A GONZAGA

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

•

o SI'. T:'alg' dio F�I:Y- e s:'a. Doraci F Sli:X, 'tem o p"a

z(:r (1 participar aes "ar --tps, e anl'f,,'O� o �. "Cl1tO
de sua filhinha Eliz'ane F::lix tra"scor 'ido no dia 15 de

. ,

fevereil°Ül, na Matel'nidade Carlos Corrêa.

1
,

" ,ZYJ7 ,--- :ON·Dl\S MÉDIAS ,-- '5 !{W
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, "

CI-IOQUES l'iO'TIBET E

do
' l\ll\ MONGOLIA I't-TTERIOR.

,

•

TAIPE,. 15 - A agê:ljCia 'Central News

do governo ele Formosa, 'afirmou 110j,e, ba
sea,da em inforl11aqõ,es dívulgadas 1Je1o"
iel'ViçOs SecrEtos da Cllilla :t-�ac�011alista,
l{lle a tensão crescente 11a 'Ca])ital do :I'i

bet, Ilhasa, pocle le\'"lr a um golPe na're
(ri'ão, domínada pelos chinesss
'"

A agencia acreseelltoll (11�;) tropas -es

tãc' sendo deslocae1a,g para a Capital do
'Tibet, procf,cIente" de outras parts sela re

gião, enquanto as C011111r,,':;aqÕC',� terres

treS, aéreas e rarüoronícas COIl) o rosto
, '

da Cllil1a são restritas

nlai,: de 50 pessoas ficaran1, feridas
, Notícias chegndas de Pequim dão Call
I !
ta e12 que unidades flo Exercito conlanela
elas por 011811 KUo-}111a, elltrfl,!'alU ern cho

Que com os ranaucos ela 'guarda Verme
lha" d'iaS após terem assunlid" o contrôle

de; Tibet
Os letreiros dizem ',aiJ1cla que IJOU'I:o

depois gral1cl.e ITll1110ro ele troPas retorna

rUIU das mãos elas forças I'e\'(,lucionária::;
o cscrítorto (1,1 Segul'aça Pública oS telefo
nes e telegrafos e os serviços postais ela

cidacle d£. Ll1USa, bern cerno to.los os es

crttortcs do Part.ide ·<Coll1U�risL.J
I

(Eiltre outras coisas. a 'Ue11tral �ews"
rli,sse: 'Ar; informações da Inteligência
dão conta de que uma sítuacào extrema

Inente turbulent., 0111 Lhasa, p(IC:-El'ia lev8,'l.'

a um golPe no Tibet cont.rn rv grupo Mao
t

Lil1 Pia0"

A 7 de fevereiro, UIU batalhão (lo 155

o régírnento de Chan KlIC,-hué\, illvadjll a
"

c;cla(le hímalaia
"

e pren.jeu dczanas de
.

'"gIlaI'd:"" vel'lnelllCiS', dais di'l" mats tal'

rle:, �' .�'O (Ie fevereiro eclodiU a Viol,l f :ia

,'gr,lllele nllluerü d'e tropas, a1'nlaelas

GO::� b�rrás ele fe1'ro. e gl'anac1as Sle nlão,
.. ,.

rJrenelerall1 16 e i'erira1u varias olltros'
� �"', I

Seglilldo OS mltrais, Chan é 'unI fas

I' cl::;ta' il;inligb de 1\Ilao" FoI ele qllem, COIl
, ,.

dLlL:ill os 'Ex('fcitos cl1.il1fSeS qlle invadi-
,

ram o IiilUalaia enl, 1959, obl'igado o Dalai
'. f�..�

\. .... "

L,�i"l).�p.' <,�, fll,gir' para a Ill�ia D'esde en-

t iio '. é o', cbll1an(laríte . ela
.

regi�o e o l)ri->. J.� ,

l11e}�':o-?eç�'etario (10 :Partido: C01Ul111is.ta,
• � f ,
.�' ,

DISSIDENTES TER,IAM
.A::SUMIDO C, 'CON'rROLE� DC) TIBET

HONGCONG, 15 - Ivlurai" afixacios
eln Peqllilll , divulgados pola Í11JprenSa de

, ,

I-Iongcong, etizelu' ql,e unidadep diSSidell-
tes elo 'Exerci�o assll111irall1 o cClntrole' do'
'Tibet, no Him,alàia, depoi.s de (l,errót'à1'81l1' ,

.

,

Os "guardas. VErnlelhos" Segul1r)0 ()::; mtl-
, , ,

l''ais', os cOl11arldantes 111i1itar0� ilnp,llse-
, -,

raIn a. I
lei l)la:�ci[\l eUl Lhasa e ,,1).r�!1de

ra,IU pelo Ine110S 16 ,revoluciollários,' ,l)§ll',ti
Üál'ios de Mao, depois de vi'olento cho�11e
registrado 11:1.' última: sexta_fuira, elT1"., qll'e

, ,

,
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Necessito para escritório ,local de venT.los':,�, .�
I

Elernen�o COM experiêr,cio 110 I,Q''rrl.l �é m�quinos.· rC!ldoviárias,
de de 30 CI 40 qnos, bem re!aci'onoeJo liUI'�;() -&5 repllrr'ições públicas e

. , "

. '

ido

que

JlOSSO atender cven�uais viager.s,. .," " ",_

Datilógrafo'Corl ei'p0rldente com p'rát,}'�a �111: s.ery.icf,ls. 'gerais
• I, '

� ..

crttório (o,rq,u'ivo, caixQ etc.)'
. "..

,

,

Os i-nteresscdos dever'õo enderecar "Cufric\J!u� VitQc" j,ndicando suas
I • ,

•

_

atividades nos (I'ltimos 5,anos, réferêncills. prete!'l!iÕCS Ie junfar liMO fotogra-
fia 3 x 4, 'A NODA[{! S',�,. - lUX HOTlSl' , FLOl�'I,,,NO/POlIS,
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Novas câinaras Kodak: Instamatic
, '

,
'

COlll GS novas calilaras .I<odak Illstanlc1tlc você l1ão precisa nlalS

el1r'0lar o filrne, que Yen', III 11 cartucho especlill. Você encaixa o

,cal'lucllo . e,fotoclI'affl' _

v

,

,

,

Use frln18�; 126 Kodak VellchrJIIl'2 Pan (pi éto e branco) Kodacolor·X
(01111 pllaçC8; (1,11 cbres) OU KClr!",k Ektachronle-X ( 'slides" coloi'idos).

,,",�,.. '...��.""""",",,,,, ,-=""".,�=",,,,,,,,,-�,,'O::"";_::i.)I(.>..., �X* ..�{��«·x�:v��� o O" o.{:i(.:l:·�m*x:-;?;!h.<"%�*

,

,

"

, ..
"

•

lloites, Só que, e,l1 111gar de (lar atellção, à
11111111e1', fiCa\'a 1e11e).O, COIllO el�, lllE'Sllla ill

fornloll, lecortes de jOl'llais qlte !'a\avall1

el.ele e ele Slla ativielade 110 CiI10"lZl,
Elll '1.946, Bar])ara ([êclaro,-' 'forf8,it" e

aba11cloll0U Cary, Três anos (lel10is, Setl III

gal' foi OCllpac1c, pal' Bets:)' Doa};e, a IllU-

111er qlle até 110je ([etelu o prin1ado da dll

l'ação ele ])erlllallencia ao laclo c1,) ator, E

Ie till11a élltf'\o 40 allos e SUj)Ci'ara a f�ISe
ele 11arcisis1110, l11as de \TeZ eIll qua11elo t.l

11.J�a (lelJresSÕes, eill c011seqllel1('ja de Sltas

é1.tivicJIac\es 110 cil1.fl11p., ellVol\'endOt a cal'

reira, Bets,y, o 'cr,atoll 'belll, At&. qlte ele se

a{JaiXOlloU par' Sofia Lorell, sl18. COIU j)a-
11heira ell1 "OrglllllO e Paixão", O nal1lo-
1'0 não (lell cErto, e Ie lloltc\u, para Betsy
qUe elltão já. e,stava ,cansaela, _E 11avia aill
ela, o cllofer partjcll1ar de Cary, qlle crioll
Ull1 caso,

Ell1 1965, Car.)T cüIllleceu D'J',111 Call-
11011, gl'aciosa jovel11 de 26 all0S qlle posa
'va Para fotografias ]Jtlblicitar'as, Já a es

ta altllra, C al'y tinha 60, aIle,S e12' ie18de,
O casall1ellto foi celebra(lo a 22 de j 1111).0
daqltele allO Poucas se111allas llepois, Ca
ry anll11cioll' a ])l'ÓXinla 11aterlliclade E

clizia:

',Só 1)e1180 elll 111ill11!1 1111).111el', MEll

111aior dese.i o é l1111a fall1ília 111�111erosa e

feliz" .

Tudo 111elal1col ioo, agora,�, allO e

Jlleiel de distá.cia.
,

, CU1'Y explicava clue lJodia el1.tão tor-

llar_se b,oln 111a,rido e ibOll1. pal, graça::; 3,0

LSD', COll1 o qual fizera lOllgo tl'atàmel1to
!)ara VellCel' cel·tas telldeIl,c�aS encerradas
ell1 sell SUbCollsciellte, E'llttet811to, a qllar
ta expel'jencia tartlbélll fl'acassou.

,

1

.. _w •__ ... , '"
- -... .�. - ��� ... �-.

,
,

Partido Comunista Chinês, em artigo
transnütído pela R,adio lle Pcquím e cap,
taclo nesta cidade extaltd,l "_'ll'a vez 111ai"
o IJape1 do Exercito ele, el0is e meio 111j
lhões de nomen, e sua solielal'ied;.lrle com

o chore Slt1)re1UO Mao Tsé-tung. .

O orgão da "agrenl1ar;õ,0 oftctal chine

sa exorta c' E�ercito a que particiJle 113,

importante tal'efa de ajudar os partídar;
os do presídente Mao (1 toluarem o po(ler,

Após .analtsar o modo pelo que os 111ao

ista� fl't�1'1..otararn ('�c ,contl'a l'e',OltlciOlla
ri os 'nas estra tcgíca areas do l'!ol'cleste, o

ed.total do' 'Diário, elo Povo aelvertitt· con,
tra-rovolucionarjcs poderão, surgir.

TOQUIO _ OE - Novo'; r, sal1gI'el1,,
!

tos choques entre tropar, elo Exel·Cit.o! Q

grLl1JOS de 'reJJcldes revolucionários ,. tra,
,\Tal'�1.111-;.;e 11a Tvl011g01ia Interior e 11.0 'l'j
bet,

Segulldo' observadore s. isto contasta C()llll
u aparente sentido da segund> flJ.SE! elo
"rcvo' uç:\ o cul tural", caracteriz,« I it por 11_

ma maior ordem e coflrmada IJela re,abQr
, -

tura, 110je, elas e,'ieolas prjmárías .

•

Seg 1111(1 o (;S ,liáI'los "Mongolia III terior
e' 'Batalhj, elos T'rabalhadores" di: Rele 25

,

ele ja11ciro, i'er-se-iall1 l'egistl'acl0, todos os

elias, gl'aveS ;;;roqllcs entre trG1JaS e gru.

1)08 ele maois tas 118, capital da Mogóli",
Interior, Huhehot. A1Uba,S os jOf113iS di
zem que a situação é tensa

"

Por outro lcldtl, a RádiO ele Kíangst 3,

nunciou hoje que as topas chinesas eSIUa

gar8111 lTlna telltativas dos aclversários do

p!' si.clente elu Partido, Corrlu11L<;ta, Mal)
,

'I'sé-rUJ1g de reCllperal' o poeler 1.10 sudeste
(1 ])1'0\' i11cia ele :Kiallg'si, A nés afil'mal'

que ofiCia�., e hOll1.erlp, de unla Ullidacle
lJ�'ó-II/.(ao se 1110virnelltarall1 ontélu qual1do

,

'Ull1 p\l!lhado de Va11dalos' lallçoll Ultl a ta
C[Lte ;:la Departan1ento de SegLl!',:llça Públi

ca, d'a pr('villcia, a enlissora .u,re,.,cell·tol.l
qllE! os l'ebeldê s invadiranl o qtlal'tel. ela
11if'�aralU Sell recinto e ,atiraram cOlltra

flillcionr,rios ·at.es (Ie qltê QS tiJPa, asslill1i
Selll o controle'

,

LIN 'PlAO A(;USA LIU SI:-I!�O-CI-J:I E
,

1'ENG HSIAO-PING

Cartazes 110je afix'l.dos 11CI � ruas ele

Peqll;111, divll1géldOS pela il11prLllsr-: jal)o-
11efa, cl,ftc) cOllta ele ql1e' o nIl III ",i'o ca Do
r,sa elel Chilla Coll1l111ista Lin F'120, ac\,l-

, ,

SOLI o.presi,lerlte LilI' S11<10-c11i l: l': se�1'et9.
Fio-gergl do ParticlO, 'l'e11g 02iao-l)i11g', ele
tereill instigJ.do 11lIlá C011spir",cflo COl':tl'8.

,

Mao Tf:)ét1lllg 110 allo paSSéldO z

Seg1l11cll1 ('bEei:vadores, f sta é a l)ri-
In1,eira vez que c9,rLazes 11u)JliCall1 aC\,l::;a-

ções do Sllce'SS01' clesiigllélelo ele'Mao àql1e
les ciue ,sio COl1sideados e,s princip8 is j11i-

,

- ,

111jgOS' d.o
,

•

,
,

cllefe. Sllp1'e!110 ela 'Cll!11�1'
"

,--,------- ._._.... ..:..�--� --,-,•..---,---_.�------_ .._'-

,
•

,

•

,

• •

A. Carlos Brit 1 () eJl1pregS.e1eS acil;el1tados; el) 8. titulc) (I.e

fOl'n(�inlellto ele l11e(lical11entof;: Clté 5

1).01' CC11tO Para as eJ11prê�as qUe 11ão ))tcS
,

tar;:m ateílelilllellto nléelico 111as (lt1i,oe1'e111
at[qlli1'ir 111edjcall1elltos para a l)l'estação
de pr�111eiro,s socorros aos sel;') ,�l111')ro��'a-

v • -

dos acidelltaelos; e) a titl110 de estinlu10
,

a 111edid.;.'s (1: l)reVOllção ele acieJentes: 5

pal' cell to l1a1'a as ell111rêsas Cl110 1J055118.111
C;Ol11issão Illter11a Para Prev"llr;ão ele A

C'illr"ntcs (CIPA) elU fl.lllCionU1'11e11to, 011

IJl'ograll1a ele ]J1' õ veção ele aclclcntes ,

Entellde-�e lJoi' 'taxa �le 1';5co l)repOll
ele"allte a taxa ccrr(:'sporldent.l, ii cla�se
de risco à ClUJl Esteja vi;�culdelo o n1ajor

,

11tll11ero de e1111Jregados (la el111)rêsa,
Os clesC',011to,s C011Cedidos sc)]) qlla1elller

elp suas ll1odalic\3cles, serão a))a tidos do
v

,

SEGUROS DE, ACIDEN'-rES DO TRA
BAI,I-I:O NO I,N,P,S,: - As.val'ltagells elas

ell11)1',ê�as vinCllladJs ao' I,N,P,B, lao, reali
za,'C1U seg'I..1·ros de tlcidentEs rlf) traballlO

CO!l.l o Iuellciol1ado Instit'llto, e'ltl'C' outré,s
sao as Seguilltes :

,

ISENÇõES: a) taxas fiscais; ))) soore
taxa, (Ie a(lic;ollal local; c) ad�c.ional ele

fraciollf\ll',ellto; cll aclicic:l1al cf:; prazo Cllr

to; e) CllStO de apólice,
!<'2.rão .illS, aillda d� deSco11tos,

se tr3.tf; de seglll'O 11Ô\'0 qtle�' rl co ': O'l'''O,-'c' .:)C;:, l.L.

renovado, va1:iáveis elU funçao da nature
za cIo l'isco, da eXperiencia do sEguro, de,
t'úlll.fro ele ell1pregados e do Valor elo prê
111io:

a) a titu�o ele COI1trat\lçã,,) elireta (lo
•

seguro: até 25 por cento cbsel'vacla a s:-

g1lixlte dist1'ibuiç e.o:
Taxa de Il'ifCo prePOllderalll e --< a.té 4

,

pal' -;entol - rle 4 po'r Cent(}J a 6,5 1101' cell
� ,r} �

to - Slll)e1'io1' a 6,5 por c�nto,

De,;c.ollto -- até 25 1)0.1.' cel1to - até
15 por CeJ1to -- 10 por cento

b) a títlilo ete l)restação ': dc" Se�'ViçOi3
111édico-an1plllatoriais: até 15 ,1:'Jr Cel1tO,
(lUalldo a el11prêsa aceita a obl�igação '(le

prE sta r tais 'serviços ac,s seus' eillpl'egaclos
,

aciclentados; c) à títul'o de l)l'es,taçã() de
,

s'el'viços nlédico-ambtrlatoriais ,e hospita-
, ,

J,ores': até 25 por .cento, quan'.!o: a eml)rê-
sa aceita a, opl:igação de prestar' atendi-
\ >. , ,t

111"lltO a1nbltlàtorial e, 110spitaJar 'aos S"llS
, '. �

IJrêll1io básico e S� i11cc,1'l)Or8.1';3,0 ao r2S

elllprêsas qlle COlltratÇ\relil Segj1l'oS COl1i o

pectivo COl"itl'ato ,ie segllro, /

Olltro lJOlltO de grall(le iI,tPl'êsse elas

eI11.IJ1'eSaS (11.1e CC11tl'8,tl'tl'el'rl' 'seguros 'COll1 o

I,N.P,S. é o qllB cliz rê'slJeito ao pagall1ell
to de: prêl1lio,E sses ])Odel'8.0 ser pagos iI''.

tegralll1f!llte 011 ell1 talltas pal'êelG5 lYlen

sais COllsec1ltivas qllantos sejalli ()" 111e:o;.:s

de ,..-igêllcia elo segl1ro,
O pre111io ad�cional resll1i 8,11te de ell

dessas tie reforço IJoclerá sél' igllalnlellte
pago Clll 1)8rcela8 111erlsais, :::(!llSecutivas,
(leEde qlle o resgate cle,s l11es2;; 0C01'1'a a.,té
à elata do vellcinlellto ela alJ5:ic8. Igual-
Il1ellte e da 111eSll1a nlal1eira
stlltaille de ajustalllento,

, ,

IJ 1)1'ell110 1'2

,
, ,

, ,
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fIOLLY\VOOD', j'eVcreil'o (O.E) - A
I �el'ell.idade fal11iliar é incolllpatível COl11

Cary Ol'allt, ESPerava-se que, al)óS sell

ílltimo Casall1811tci conl Dyan e COllI o llas

cililentó ele slla pl'inléira filha, Je11nifer,
o veillo ator sell1 ocaso encolltras,Se c1 paz

cOlljllgal, Não foi 110ssível, No dii 27 elc

janeiro lllt,iIT).o, após in,tensas al.i'/ià.adcs
(los jornalistas, ('I Si' Ton,y Faran1us, secre
tario ele' Car,y Gl'ant, teve de adluitir qlle
o (!llarto n18tl'in1ônio, elo ator estava '011

tIle rocl{',
. - 'Não se fala aillela

disse ele, '111às os eSPosos
dciS�', ,

,

E acrescetol.t ,(llle, infelizll1ellte, e pa-
ra" granele pesepel'o de Grant, a fillla Jell
11ifel' estava COll1 a eSl)Osa, Agol"a, IJergllll
ta-se: Por qlle as nIlllh()res a,balldonalll

Cal'Y Grant? O, secr'etáriO , ell1 datlo 1110-

Inento, dell ,Ull1a reSlJOsta senl que 11ill

gllénl tiVesse feito 3J'pergullta:
--;- 'Cal'y é unI solteirão nato: nllnca

esteve prepal'ado para fc,r'111ar fanlília,"

e1 . dí\lOI',cio"e ,
'

estão Sepal'a-
I

SEM ESPERANÇA

PRIII/lílJIRO CASAMENTO
,

I
,

Seu 1)r1111eiro célsamellto, 0Ulll :J. bel::.
,

Vil'ginia Cherryl, uaufrag'ou por li.10tivos

opostos aos do l11timo, Cal<y till118, entao

33 anos e l)lOefel'ia passar a 111aiol' parte
do t€lllPO fora (le caSa, POl'L:llljiO dr. n1ll'
111er', :Virginia suporto,�l dUallte exatal11ell
te 6 '111eSe5 essa viela, e del)ois 1I,:,(li1i divor

,

,

,

CIO !
• , ,

,
,

EVidentenlellte, aos 33 aos de distâl1
,

,
,

cia. do pril11elro casil.mento e delJ0;s de :1
esposas, Cary ainda l�ão aprendeu o 111Is

teÍ' de lUarido, Muito meua,s o de pai,
A se'gunda esposa d€ll1011strou t'csis

,

tencia l11ajor, Era a Iniliarclarla Bftrbal'a
,

HllttOJ1, C8,l'y f�ava ern casa, durante' as
')

.

�.J

f '

,
.

. .

,

FRATERNIDADE

,
,

..

, .,
,

- ,

, .

,
, ,

,

Elltão ,(lir[t o Rei aClS OllC esli,'c,l'Clll. à !Sll�� ('�i,t'l'; [::t,:
Villl!e bl�ll(iitf)s ele rilel; l';li! l�Iltl',ti 11.<\ 111)'�sl> tic) l':;jl.\O

, ." " . ,

'105 e"tá PrCl?llf\áClo 'clc",dc ,t cri,1ç,;j,P ct(j' 1\1�!111(1),
•

,
, ," ,

\ '.. ,

,

,
,

",. ,'�

P(Il'tlllC ti\'e' £(1111C e' l11C (lestes' (Ie t'()�lJel';' ti '>[ "f-lit' '(' l:il'
.

,
,

(l{:�,tc::, tIc
o

belJel:;- °el'�l ['ornstt-ii'o « l).:1.e� �lltJ�'lt(�{i..,l;,tl''''i:' ·t' ,�,�{ \.:1
o "'- '. ,
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Dentistéria Operatói.';a pelr) sistE:l1;a

(Tl'atat1lelltO Illdolol:),
PROTESE FIXA E l\/IOVEL
EXCLUSIVAMENTE COl\1 :tIORA
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,EcliJício Ju1i'cta, cOlljllnto de Salas 20;\

, R\la Jel'ôlli1110 Coel11o, 325
Das 15 às 19 l101'aS,
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COMPANHIA ,

DE HAB:ITAÇArJ
GUSTi\VO NEVES

Sabe-se que o problema
habitaeíunal COIIIO um dos

que mais pesam no equilí
brio social, está sendo preo

cupação do momento, não
só no âmbito federal, luas,

já agora, também na CSfCI'll

estadual. Santa Catarína

tem, corno sCtQI' de ativida
das .nesse sentido, a COHAE,

(Campanhia de Habitação
de Santa Catarina), cujo

,

plano de trabalhos, ainda

para o COI'rC!1te exercício,
envolve a aplicação de' mais
(te cinco bilhões de cruzei

l'OS, além de outras parco
las que virão para fínancía
mento de casas populares
pelo Barv-o Nacional de Ha-

1 '

I'lão IlÓ como se negar o estado lastimável en,

que ficam as rodovias de Santa Catarirla, após um pe
ríodo de chuvas não necessàriamente muito prolonga
do, A própria Capital do Estado, nessas ocasiões, ficc

pràticam.ente isolada do interiol', com o impedimento
das estradas que demandam quer ao Norte, quer ao

Sul.
o problema, entretanto, não

administrativa de Santa Catarina.
é novo no história

Há muitos e
'

mui-

tos anos que todos os que por aqui transitan, e o ca-
•

•

tar'i�ense, em particular, sofrem com a precariedade
das nossas vias -de comunicação. E é justamente nês-

r

ses últimos anos, quando mais intenso se tOI'I'lOU o
) .

tráfego devido ao admirável' surto de desenvolvimento
que tomou conta do Estado barriga-verde, que se faz

sentir mais de perto' a necessidade de uma sensível
melhori« no nosso sistema rodoviário.

t-4inguém
Ide boa fé poderá dizer que houve ornis

�ão dos Govêrnos nêsse setor. Todos os problemas de

infra-estrutura de Santa Catarina, obedecendo Q urnc

,

o Governauor 1"0 Silvei
ra está atento, assim, ,10

problema habitacional, es

pecialmente nas zonas ru

rais, e conta, presentemen
te, com o dinamismo da

COllAR, que já se apresta
!)llra iniciar a C011Stl'tlÇão
d.e quillllcntas casas no mIl,

•
•

nicÍ}Jio ele Cricillma, E'll se-

-

ordem lógica de prioridades, mereceram a. ma;" efi-

ciente e dedicada atenção por parte des adl"jii'li�;tra

dores. !:ntre êles o rodoyi,rio, principalmente ",o, que
aliz r-c�peito às rodovias bésiees para a circulccêo de

...

�'i(�l.iezos do "hinterland'/, como é o <;o'so da 5,C-23 e

;5,C�2'B, cujas obras prosseguem em rittno . jmp�e5$ío
D�ante.

Nisso, o lit-oral ciro Estado, ao longo qual arrasta-se
!lá mais de vinte anos o construção e pavimental';tlo da

.

'

f.�stradá federal BR-l 01, é u região meis prejiIJdicClda
COiVl a formidável morosidade dêsses trabalhos. En·

•

,

gllitla, Vil'ão

Bétllleál'ío clc

, , ,

o mWllClplO
Cambol'iú,

COIn CClltO e llovellta e (lllaS

1111ida(!cs, }'aJl1oça C\lill dll'

ZCI}j;as, São Joa.qllÍll1 COlll

celll, Lajes COIn tl'ezen tas,
C:Ill'ij;ibaz)os COllI duzentas,
ItltpOl'�lnga COlD Celtl, Presi,
(!rõllte Geí(tlio cOIn celU, La·

g'II11a (:0111 duz(�nt::ls, 'fijl)'
cas COIn (�eln, J�Itl".lellRll
COllI duzentas_, Rio ell) Sill
cnl11 C1UZc11tas, Siio RClIt(l
Jam celn, Ma:fra COIU (Iuzen
ta S Q Otltl'OS. rrodos _ ês$cs

•

nluIlicípios ,já se 11abilita·
J�'lin pal'a recebeI' o bellefí,
cilJ tl�lS COllstl'llções, qllC Já
t�ll1 :'t llpro\ral:íi() cIo .Bal1£:0
NrlCi(lll,ll elo Ifa.1Jitacão,

-

q'�o!lltó . SOI1�(I Cotarino e o País oglol,ardam com 0;1-

,;sclf! 'Ie n ÇOi'lC�ll£ão des�;>:!' Joclovir.l, o i"fófeflo
" - '.,

, -

,

e nor-

�!" .,,�"'o ,I".��".'o...... ,,' - ''':;' ii " (, "; ; IW ,l er,�'· ...d', � ".� :l"'"� I 'I. j -.;:I' 'II.� ......;;< � v, I. "'"V •

,

'.
,

• 1

I '

, ,,

,

�� CS1:;1 ca'lJi � 1.l., IJOJ' ClltCI.1·

(lill1C.lltO ha\'i(l() (:11tI'C a

COlfliE, o I'Ul\iEG!� o

C(}ll1aJlC{0 lIa Polícia �'Iilitar,
sol) !lil'etl'izes flo Go\'crn,j,

{lor Ivo Sil\reil'u, sel'ão C'llS'

tl'llidas cinqüenta residêll'
cias IJal'a funciollários' fl,ê1

Impl'('f'iSa Of-i-cJaI" J10 Saco.
,

d_llS Linlões, e CelTI. l'esi(lêJl'
cias destilladas à COI'pol'a,
();lO Policial, O illÍcio (lessas
olJras depell(le (la conclllsão'
(los estudos, qlte já se

acll,lln adianta(los.

Çêlbe aqui, porém, tllUa

expressão de estl'anlleza,
allte a on1issãri (Itl Pl'efeitll'
J'a l\:IllllicillaI (11' Flol'iêlUÓ'

])oIis 11.0S clltelldill1elltos
(,'0111 ,lo COIll\.B, P&.l"l �()lll'

ç.ão de tl111 IJrobl!�Jl1a de ta,

111:'1111(t j.l1'oftlll(lida(le social.
Ailltta, Illí. J.Jf)UCOS dillS, fiz

justiça ao n]eu, Jlflbre c lJre,
Zll(I!) a.tl.1igo I\,c,ícil} SaJltia,

li(}, all !(lil,rar·lllC () illtel'ês,
sc 1lll1"it COUl os tl'aballilil'
(lores (li}, Pl'efc.iíllra, aos

qll.'!>Í[,: (Jcstinoll IllU g'rtrlJO

l'csídcllcial., cOllstrtlitlo pela
111l111ic'ijJalitluclc. É tllli atfl

(JLle, SCIlI tl.l1Vid'l, IJÕe de nlU'

I,�festo () pe,]]Salllcllto do
PI'cfcito acêvca do 1J1'ol)1(:",
ITia dl:! 11<lbit<lÇão, qLle cons,

titlli tacl1JJéln a razão dc
SeI' dê1 COMA,B, Quc falta,
lJois" IJal'a lllna· COll,rCI'g'ên-,
cia de ações, Cll1 se11tido

pl'opício à solução da all

gl!stiante (lell1allda de caS;lS

l'csidellci:lis el11 Flol'iallõpo,
lis?

Cor.tí I'i�a'i1il re!)J€ rc tltinJo i 11 :-c!t�a 1"l"lenfe,• •

• •

1."10$ mais C011�'lo"'ii"é1ric5 ponl'os tie
•

l'!'Ier.';dCls tomEld(l$ pelo Govérno.
,

visto, os ,(�cen!:'2$

Federal. no CO'IªlpO

eCOil'&lnico e fil1'lonceii'o. I�oqo após o cor�firn"la(Qo dos
,

� •
• ,..J ._ ""

�ol' 'Ç;05 IA respeito, manifcstarnos a.q�i a il�opor't�I'ii
da,'e q�e fora"m tomadas tais decisões, que :-<50, pro
fun!:::Climcnte atingem. a ,,,ida nacional. Se por úm lado
';'lito se pode deixar de reconhecer 05 ingentes esror

,0$' ()jue o G�vêrno empreende em bl,lsca da ,t�ICUf.'��r- I

ção (!11 It�o�&a lÍr.ciorlci, cujos res!tlr(ldo� ainda pe!!,;1a
I�eccr(l COI'IitO un1á i'idecifi'á'I(�i il'l<:Ógi�ito aos olhos da

opil1l,i'i$o ,pública, por O'..It�o lado é forre/50 'lillie vei:o ql/e
•

o C:tl.l:�eiro continuo a 'sofrer uma quebra rnensal de 2.

a 3 PQ� cento d,o, seu' roder aquisitivo. Enquanto isso
. ,

0,; erll'!r.I,'ê!ôos lutam com seríssimas dificuldades finan-
it " •

•. 0,.,
J. -

,;e;�'�;; t;;I!�Llrnas chegando até ao 1"0""0 de (lbrirerll rq-
�,'r1l\;'f!, rCr';!Jerel"cm .t".o;'Ic:ordCl�as c, mes'mo, sere,"" ab

sowvida;; pelo c'a,ital estrangeiro.
,

, '. .

I$�oc cntão, reforça a nosse; tese da precipita<ÇQo
"!., n�C'&líJa. Para que o adoção do Crl!zeiro Novo vies·

rc rC!llm-:!nte a aicoi1car de imediato O� efei�'os der,c-
.,'

:
..�.;,1(l:s, seria preciso que' só fô�se decretada' quando
",".tivcf.s.c efel'jvomen1'e dominada a ireflacõo e esta·

"

b�i};<'\ldos �5 preços. A decisão presidencial COITIO

t�ão po,cle�ia ,Ieixor de ser provocou un1a certa. con-
,

.

fC·I:;õo nos setores da prodLlção do Pais, oc?siol,ando,
,

.

','10 rl'C$IT!JO tempo, �Imo !Sé�ie de incerj'f,;zas ,junto à

!)llinião Ollblica,
. ,

,Diontc disso, cumpre soliei1tar que, consideran
do-se O!certada a atual politica econômico financeirQ
do GO'Y(1t,lto, f'ôdas as conquistas Icyodas a efeito nê�-

•

se seto!' S!lCU7;nbiriam so o novo padrão mone.!:'c!rlo não
•

I
",

"
•

,

l
I

CAPITAL
-

S.t' )1'11:' fÔi,se, 1),�:,'11] itifll) ¥)f;"

(lir all�'ll111;� cfli"a ao PI'cfei,

t:J l�cl'i��i() .Sallti:J,g·(J, ell llíi.c,

1(:;'i�I ��I�S'")1!ltél,l11e11 te cons,

trIJ..llg'i.tllellto ell1 <lpelal' ]Ja,
l'a a SUi] �11;cnciio às ativida·

•

des rIa 11()SSa CORAB, sa,

hel)do, Cf)!UO sci, qUt� não
l!�:tif�l'i}i, d(�. Stl,l J)Hl'te, (lua!,
OllCI' l'eSi�l'�'ll em l'cl£ICãlJ à
-� >

vitul'Í():,a e�ri(lêlllrja u() ê)(it()

oficial, l'íesse ilnnortalltc se,'
-

t [lI' (Ie assistência

!

,

Q.SVAI.,bO l'/IELO
'

UM� Ci\TAR.INENSE NO MIj'ZIS·TÉR,IO DO PRESIDEN
TE ELEITO COST;\ E SIL\TA - Ellt'l'e os l\1illistros es-·

c'olllido,s pelo lTIarecllal Costa e Silva "l)éll'a C0111pOl' sell

gc.'lel'llo, figura o l105"SO conterrfilleo Mi;;�::io Souza e

Melu, Para ocupaI' a l�a"ta da Aerolláutica,
,

DEPOIS DE. PELÉ, SURGE O ROJ\iIANCE DJ� ,JOSE GER
MANO NiA EUROP'A - Giovalla ,Al.1gusta, cie 24 a110S',

l"illla (Ie tl111 rico illdui:ltl'i.al rJlilJ.ll�;::; fabr;r;a11tC ds 11Cli-

, ,

SOCllj.
, ,

e�!)nOnl1ca. •

capteros ell1 Liege, fllgi1.1 ,ele. C8"sa eie �eus ]');;l:S (:0111 o

jc'gador de futebol José Gel'I11 a,]1 o, qlle está enl])l'esta
Jo IJOl' urll. a110 ac'. CIl.lb Stalldarel de l.iege

Sant::l. Cê1tarj'Jlll nã()' IJO(!e
ficaI' ati'fi.s, 11()SS,1 grall.dc
fi'ente desell,'olvilUclltistêt

!?,ue está colllelJ.do, 1101' tÔlla

paJ:te, a»lausos c illcellti.,
vos pú�)ljcos c pl'ivados, O

,

,

S61110S ou llão SÔI110S "toclos irll1ãos"?
,

A,pezal' lIa luãé cle Oio\/alla aCOl111)a1.1113da de Ulll

ad.vogado, tel' 110 dia seg'uillte da fug'a visita-la, l)edill
(lo glle voltaSSe para casa e e111bora ser al11eél(!:1da de

i'.(']' desérdada GiOVa11a lIão quel' voltal',GOVCl'.!1llà()l' 1"0 Silveira ill

cOl'poral'á tiIlllbé!11 aos lno,

!llllUeJltais íll(Iil�(�s (ic sua

l:!oIítica de benl ,'stal' SOCi'll.
e eCQllômico a SI)lt!ção rio

pr·oblelua habit:li:ional, tão

}1!'ell1ellte n�ls cl�.Nses 111CU()S

favOl'eei.lr!s ,1.'1 fo.rtll.na, As
,

ll.l; 1!Í(!:l(Íes (It� CO�;IAIJ já ll](�

,,'alel'a!11 a ()Oll:;l}lid:�cã() (1�1
•

()'}Il(,iallç,l gCl':.tl dos cat�1.1·i·
llCt1SC

,

,
.

.

O NOVO ,CRUZEIRO EM FLOR1f�Nó.POLIS NÃO CAU
SOU TRAN,STORNOS l\TÉ AGORA _ O cata,'Íllellse e

].11'illCipallllelltc o illléu 11ao S:O' lJerturbou 1JOl" ellejUalltol
COll1 a illovação (lo 11C,VO crllzeil'o,

A tê ag'ora, a no,'a 1110éela 'é iltlS t.re ClEIScoll11ecielo,
E 110 111a;s, qUallcio escrevo ésta Cl'Ollica' })cll"a .sair

all1all11ã - elia 17 (110je) - a CfllIvirllla rtl1úcla vultOLI,
,

Se alltllelltar, o trabalho ele calÇalllente. da Praca
15 veil VIral' Elll 1al11.uça1" ,

,

..

•

"

. ,

••

diante co sua condição obsoleta, não suporta a in

tensidade do "movimento que .lhe é exigido, principal
mente nos· períoôos de c.�uYasJ como está acontecen

do. Os recursos de conservcçêo de que dispõe o rodo
via estadual paralela à BR-l01, apesar de emprega
dos intensa e totelmente paro permitir um tráfego ra

zoável, t,ornam-se impotentes nas épocas chuvosas

para suportar o castigo das águas e o pêso do tráfego.
Verifica-se, também e infelizmente ,a fal-

ta de integração entre os órgãos responsáveis pelas
estradas esi'aduais e federais. É lastimável se ver que,
mal'comecam a cair as chuvas, a SR-10l é interdita-

o

da no rrêcho Biguaçu-Tijucas, obrigando que todo o

escoamento seja feito pela rodovie, paralela, aféta ao

C'.E.R. Essa complexa orientação, cujas razões são

verdadeircmente muito difíceis de ser compreendidas,
CIIgrava sobretudo a heróica obrigação de uma viagem
em Santa Catarina. '

Mas, diante disso tudo, é preciso confi�r' numa
. '

solução próxima para êsse grave problema. O Gover-

nador Ivo Silveira vem �esenvolvendo um elogiável
esfôrço no setor rodoviério estadual. O orçamente pa
ra 1967 prevê a aplicação substancial de mais de seis
bilhões de cruaeiros na construção e recuperação de

e$t�Qd(ls em Santa Catarina. Confiando também que o

Govêrno que se inst'alará a 15 de marco, sob o coman-
.

"

&0 do Mqrechal Costa e Silva, venha CI impulsionar
decisivamente a conclusão das obras do BR-1 01, esta
rernos livres dêsse velho problema. Posteriormente,
Sontp Catarina tem 'o direito de exigir que seja enca

rada cOIn a devida atenção a questão da BR-282, o

rodovia da illtegração, !)ora que o Estado possa fazer
cc 1rer. o seu p�09fe$SO por estradas realmente à altu-

. ,

ra _lo cs;f6rço e do tf(l:�alho de ,povo catarili1erlsc.

,

,

,

/

encolll'rClr no Govêrno que se inl!taiará a 15 de mar-
•

•

ço a pertinaz defesa que tem encontrado até aqui. Is-

so, pO f(.jl.Ie, ap·esar de tôdn a rigidez do arual arienta-.

sumirão o Govêrno
em que OS esforços
mente, o Pais possa respirar livremente diante dos pre

ços estabilizados e da moeda forte e respeitada.

\
\

I

€1 QUE OS OUTROS DIZEM
"FOLHA. DE S, PAUI,O": "Há algunl tenl,po, quallc10

se fa1c:.u lIa definiti,'Q. SUsp:llsao das ca,SsaÇões,
c,
corl'ell

a versa.o de ql1e o g'ovel'110 de. lllal, Casteio Bra.nco eS
ta\'a cuiclallclo (Ia illlag.e111 q1Je de si eleixariLl, Senl re

Cllal' do ]JI·o.posito d2 deixar a ICaSà enl oI'dell1 para o

seu sllceE.sor, evital'ia ao n1a,ximr') as 111edidas CétPaZes
de aprofllildar lIa Opillião ])u)Jlica se11till1erlto.s de llo-

10rosa recordação, Parecia tl111a l)I'eOC,ulJação 1'8,ZOavel,
11ãl) que sf. espel'aSSe do goverllo qllalquer atitlldc de·

111é1.gogica lou telltativa de g'l'aI1jear facil P01Julal'ielade,
É, sell1pre 111elllc.r, pdl'ell1" .qtle a ultinla lell1brallÇa de
l111ia a.lI111illistr.aç:ã,0 seja Ull1 s(JJ:l'iso e 11ão U111Q. carrall

ca, Ul11 g':sto de alta genel'osidac'le el11 llIgal' de tIll1�' ':11-

flexivel anlicacão de ::::astigos,"- � .
.

'''CORREIO DA MA.1'-TH'A": "Na palIta leg'if,:rante e

cas,satol'ia elo 111areclls,l Castelo Brallco figUra111, 11este
.

' \

111ês de f�111 de 'g'OVerll0, dEzellas de decretos-lei, cleze-

lIas Ide nOllIes, O pl'c.prio mareCllal ,Costa e Silva, no

vaivel11 ela COlllPOSiÇão do Millistér'io e elos cOlltatos po
liticos, 111301 tell) teillpo 'pal'a tOll1ar cOllhecill1ellto da
.Uval:lllchL1 elesfE.cllada sol)r) o ;país,"

, -

I .

"Jc.l'Ilal do Bl'asil": "É eVid'el1te qUe o pl'esidellte da

l�.elJu.blica está 11a ·obrig·ação de a.plll'ar as elenlll1Cias
11lercc:dorars de fé (reJ"cI'el1tes à eS1JeClllac;ões l1a alta

elo doIal"); e ,Jesde qlle os eSl)ectlladores l'ea1ll1clltc apa

Ie::a1u à luz das il1vestig'aQõo,s, contl'a eles deveill. as

[l,utol'idaucs ulJlical' as "UllÇÕC:, 111Uis gra,rcs,"

,

,

O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE' SAMTA r,ATAllINA

DIRETOR: José Matusalem Comelli - GERENTE: Domingos Fernandes de Aquino

POLí'rlCA &: ATUALIDADE,

,

, J

,

çéiío, CI verdade é que, até agora, o Govêrno não con-

seguill dominar a espiral de prê�os.
O complexo econômico, brasileir.o, dia!lte dos

•

alar."'ClIl'l:tes índices iAflacionár.ios que intranquiliz:a-
vam os m?ios da. produção e do consumo nas últimas

,ti...:a¢aSj re-clarl1G1vo con 'urgência, a adoçõo de nD

V4;%S e ené�'gfcas' medidas' q;ue puses;en�' llt'l1. 'paradeiro
, ,.'

naq<lela situac;Qo. O Go.vêrno atual, !ihegiJigldo. !-Ima li-

nlla PI'Ofufld.amente rigorosa e, por vézes, aufol'itá

ria, nêsse set·o" impôs ao povo ,e às classes empresa
riais um pesado, sacrifício que ai�da não chegou ao

fim. Pelo contrário, tende a se agravar ·com as recen

tes'medidos e com a fatal elevação dos preços em de-.

cOft'ência da revisão do salário mínimo, aliás, há mui·
, ,

to r,ece�sarla.
Não se pode, no momento, qualldo ainda vive

mos um delicado período no processo econômico
'

fi·

na;1ceiro implantado a partir de 1964, chegar a con

clusões definiti,'Cis sôbre o sucesso ou fracasso dati

deçisões dos Ministérios do Planejamento e da Fazen
da. Cumpre ao fui'ufo GO"êrno conduzir para os fl'

mos Clue achar necessários a orientacão dêsse sel'or do
. "

'ldmini!ltração. A dura fase de sacrifícios por que atra·

veSSOin CiS classes prOdutoras e o met'cCldo consun1j·

dor, não poderá ser desprezada por aqlJêles que as-
•

daqui a 27 dias. A Nação confia " LII\1ITI!:S

serão recompensados e que, final·
'

i

Marcíliol Madeiros, filll0�

COMISSÃO PARA A CARTA

,

Conforme fOi 011t0m aqui noticiado, O

Governador Ivo Silveira Iá tern ern lU,ã.OS
.

.

todos os nomes que COll11Jor3.o. �� COll1is-
são ele jUl'istas que adaptará c, Crristttui
cão do Estado às novas normas sstabe
lecidas pela Carta Federal,

Os trabalhos deverão ser íniciados
110S 'p1'óxilllC.S elias, após a Comíssâ., ser
oftcíalmentc constítuídg. será CO:'11pOSta
pelo SI', Rubem Morrtz da Costa; Procura
(101' G'[ ral do Estaelo; Professor Telmo >

Vieira Ribeil'o, Cateclrático
1
de Dil'eitc;

Constituciõnal da Faculdade ç[e Direito
da UFSC; advogado João Baptista Bonas.,

sis, Presídente elf). Ordell1 elcls Advogados
elo B.rasil, Secção de Sal1ta Cn,tarinu; sr,

Norb: rto Ung'aretti, Secretário do IJlterior
e Jllstiça, e o deSelJlbélrgaclor l\lal'cílio Me

déiros,

,

COJ\iIISSÃO PARA A El\J:ENDA

O Pl'esidente elo Legislati,ro ("3té<dual,
rlej)utaclo Lecian SlovillSky já nOll1eou a

,
,

Conlissão Espôcial qlle el11itirá. Parecer

SObl'f' o Pl"ojf�t,O ele elnellda à C�o;nstit\li
ção do Estuclo 111' 1/67, q\le visa a IJO ..ssibi
lit<J,r a eleição d,o'Vice"Go,rern8,dor, É CO!11

]Josta por três depll�a,clos 11()VeS e (lois an

t:gos, él S3 bel': J:i'el"llando Bastos, Zany
G011Za[l'a, Hélio Carll' ira, :F2el'nando \lie·

•

gas e GeniI' Destri,
Esta COlllissão di,spõe do lJr9.z!) ele dez

dias pal'a cntreg'ar o seu parecer, I1111s

acredIta-se qUe In.llite antes do :.;eu es

gotaulento o do'cumento já c3i;='j�t concllli
do,

,

Dia 15 eie 11IarÇcI sorá tlllla .qll:J.rta
feira cheia, E111 seu pI'illleiro 111inuto',' en·
tral'á ell1 Vig'01' a lle,va COIIStitlliçã.o, pro_

111ulgada pelo CongreSso 110 111ês l1ass8,
elo, D<;.pois, l1aver:i a po�se d.o 111urechal

.
, .� ,. 'r

Costa i.. Sil"'a 11,1 Presicl��),Ci3. da R�L?ubli·
Ca', elll lTI.eio a £l(;res e clí'scursos, COill à
ICOIlS ,ejUellte tl'ansmissão do cargc. pelo
. -

l1larecll.al Castelo Brallco,
Nessa tarcle, qllando o' futllro cllef2

do go,vel'no chegar ao Palacio do Plallal
to l)ara i11augurar seu l10VO gabinete de

trabalho, defrolltar-sc'á COIU Ilnla situa�
çií,o curiosa: enlbora, Sll5 eito às lilTIitaçõss /
de Ull1a Cart,l qlle illicía SUa vida, esta
rá. aillela illVestido 110S poderes discricío,
llarios que o Ato Il1stitu'cio,\laI N, 2 Call

fere aO presidentó, 1)01s o illstrUll1ent·o
revoluciollario edita(io elll outubro de

1965 SOl11.211te caeillcará à nleia_noite, Nas
, .

jJri111eiras 110ra5 elE seu 111alldato, PC.rt'111·
to, o, 111arecllal Costa e Sil,ra poderá ,,'a

lcr-se elos d.jsp()sitivos elo. AI·2, e 11á ill

fOl'lTI9,çÕeS fidedigllas de quc ele 1)1"<: ten_
•

:(Ie utilizá·lo, edita11elo algllll1as illedidas
basic,cls par,l aS 1"\.llll0S ("IUe I'ai ilTIprilUir
a 8ell goverllO.

,

" TRIBUNAL DE, CONTAS
Notícias fíltradas ontem dos círcu,

los ofici¥.s davarn conta de qUe a Vaga
ele Ministro do Tribunal .18 Contas, aber
ta corn a apo.sentadoria do eléputac10
Aroldo CarValho, será preenchide' pelo
ex-deputado Antônio Gomes d, Allneida
Espel'a-se para o;; próximos
pedído , de 9.1)OScntadoria,

, '

.

'la ,.
c e.. �) novos

IDENTIDADE

Jol-llaliStaS de várioS órglãos de rm,
prensa c-la Capital mostraram IJerfe;tu
i(lentidade ele pontos-de-vista COlll esta
coluna, em relação ao prob.« 1 na cc, trãn,
sito, Nota'sc, de uma mnnci.a g;.\" E!'aliza
du, que as críticas têll1 o,n SlI80 tótalída,
ele sentido construtivo, deluollstr<1l"do a

boa VOlltade qU2 existe na Imprensa em
colaborar para a SOlUÇa.0 dêsse Clue Vai

'.

se tornando llnl ;ilCÔllloclo pL"f) I!� ii
� pu,

.

l'a a Cida.ele,

DESMEN'l'IDO J

,

O sr, João BalJtistêl Bonassis, cliretor
ela Escola Supericl' eie Adillillistração e

Gel"ência - ESACr - (;SClal'ece ql1e 11âo
tenl IJ1"ocedêllcia a notIcia divulgada on,

tEllí por urn.a emissora Ja C!iuade, sôbre
,

-

o fecham,ento daquêle c'stall"l,�cimellto
1J01' féllta de in'Stalação· Para as otIlas,

. ,

D:z qLl8, eíl1bol'a as atuais, illstala'
ções não sej all1 aclequaclas, i.�se. de forllla
algulua i111plical'iél DO feollaUlóllto cla Es
cola, Acrescentel CIU.e o Goverllador 1\'0,

•

Silvcil'a (lar�1 t_odo o sell apoio às ativida-
(Ies da ESAG, cujo êxito. dia a dia .111ais
se COll fil'nl a.,

I

Por eutro 'lado, o Diretal'io Acadêl11i_
co elaquêle estabe]tciln�nto' lal1COll nota

l._ ..>

de prote,sto C011tra LI situação atual,

,

A assessc.ria do l11arEchal costa e

Silva já está l)l'epélra11clo os atos qlle de·

�verão sel' assinados 110 111.eSlUO dia ela
po,sse, con1. lastro lla legis1açao revo1ucio-

•

11aria 111a5 o que V8.' ser fiito é, até agora, -. ,y. i,' ·'·"'�.'·r'

11111 dos Segredc,s 1l1ais ben1 g'uardaclos da

11eplll)liC�l.
O Call11)0 P111 q\.le e possivel a açao c10

110VO IJresidellte tell1 11111a Extellsão rela
tivall1éhte grande, porel11 o t,alTIpO elas

-

açõ,s lJrOvaveis é bastalle l'estrito, Ve-

jalubs as· pOSSiVêis,

O Ato Illstitucion9,l N, ;,; Ce,lltell1 u111a)
,

se1'ie de nOl"lllaS .sobre ell1endas à C011Sti-

tuiçã,o·, fUIICiollcllllcllto do Poder Juclicia

rio, eKtillção de Partidos e outras ele ca

l'f,t'r 'geral, aléll1 (Ie algl1ns Artig'os quc

i".(3tabeleeel11 poderes especiais' para o

IJr€siclellte ela Rej)ublica O de Ill', 13, po.r
,

.

E;-;:el1lp10, ela COll1pctelleia ao thefe elo go
. . '

Vel"l10 llara decretar o estado ele sitio; o

Artigo 14 stlspende élS gal'alltias dc vita
liciedade, illall10vibilidade e es tabilielaqe;
O 15 illStitlli as l'egras pal'a cassação' de

111a1ldatos e 'suspe.ns'ão de dil'eitos Po,1íti·
cos.: o 17 prevê a illterVE11ção fedcl'.al nos

Estados; e o Al'tigo ,19 sUbJirai da apreciél
ção judicial '05. é-l,tos revolucioual'ios,

,

c

, ,

. ,
. .

O Processo i\dlllin,isira!ivo no IInp6sf� de Renda, {I}
•

,

GlailCO José Côrte

I DO,)"AUTO DE INFR,AÇÃO
,

A fiSr:alizaGão do i111p6sto de
renda é atl'ib1}ição da" l:eparti
ções ellcarl'eg'adas dI) lallçallle11
to· (têsts tributo, e, especicllnlen-
I r

te, dos agel1teS fiscais qlle a rea

lizalll, éltl'avés de açfto fiscal, pe
Yo cOlTIl)arecill1ento ao C101Tlicilio

'

'do COllt7:ibllillte, 0lJOrtu'l;ji,dadc
e111 que prbcêdel1l ao exanle elos

livros e do:euillclltos de Slla Call

tabilillacle, lavralldo, qUanc�o fÔl"
o Casa I

o COlllpetellte têl'Ino ele

illício de aç'ão fiscal, .

As pC.ssoas físic,13 Oll j urícli-
• •

cas S'3 o obrigadas a prestar as

illforl1laç?2s e OS esclarecill1elltos
" sc'J. f�itados pela outoridade fis·
c9J, elevelldQ.se essinalal' qUe,
e111 relação ao il1esll10 exercício,
só é po�.oível Úll1 s: gunclo exa111e
Illecliante 01:dell1 escrita do �ire
tor, ,elo delegado regiollal all sec

ciollal, ou, élillda, do Cllefe ela il;S

Petc,l'ia do illlPÔStO de relic!a,

AIJaS a COIIClusão da ação
fiscal e 110 caso (Ie ser COIJstat:J.
da algull1.a illfraçao, o ag'ente
fiscal la\'l'a 11111 allto CC'."l. u 1ndi

caça0 ela falta cOllleti(]a e (Ia

llornla v1olada, telldo o autUado
U111 prazr.; de 20 dias Para 1)1'eS
Lell' us uJclurecilllelltos eIlle .i uI-

,

gar COllvelliellte, Exige a lei

rlue, o a\,ltuado seja COllVidal!o a

assillal' o aúto, 111aS a sua assi

natllra não iluporta elll Co11co:r
dârlcia 11ell1 a S11,a falta invali·

, .

ela o 111ellcionaelo dC,Cllll1elltO,
. ! O l)rOCEsso adll1ini.strativo po
de inicial'-se tall1bé\11 atl'avés de

l'epresentação, que se COllStitui
11Ul11a illforl11ação prest�l' i"" pelo
a g'e11 t", fi�cal ao ,sell S Llj)E rial', :;
dan.do-Ille ciêllcia (las il'lfracões

• o

aPul'ads,s,
•

. , II, DA: RECLAMAÇÃO
•

Não sellelo a.ceitc;s, pela au·

toridacle fiscal, os esclqrecill1ell
to,; . prestarIas El11 decol"rêllCié1 do

,

auto el", infracão esta (Ieterluilla
� >,

o l'egjstro do lallçall1ellto ou a

expediçào das int;llJ,açÕeS COl're,s

1)c:11dentes aos rõcf.)lhilllel1.tos re

,clall1ae[os, o que eqUivale à COll

cretizaçã.o da obrigação tl'ibutá-
,

,

l'la,

A, partir du lallS:u111ellto ou elei
exigêllcia de l'ecollli111ellto, o

COIl trjbuillte tell1. 30 crias lJara
, ,

illt";)I�por R�cl,J111ação, a qual tel}l
efei tc" suSl,ellsiVo, all sej a, su.s·

IJellcle o ,'enc1111ellto. da obriga
ção até él decisão fillaJ,

O jlllgal11ellto ela.s R'C1a1l1a_
çôes é (1,," COll11)etência excillsiva
dos delegacIes i'egiollais e s(l:óio
11ai's elo 11111)ÔS[.0 cl(� l'cl1,la (COllt,),

,

r.

\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.....
\

..---------.....------------------oo::---------:---....------...,.-�---�....__.........."""".".....- F�lO�r�l:a�rl�ó�PO�S: 111.�:Ci:�,M-, ..
I

IMPRESSORA

A

A IM?RESSORA MODELO possui todo,,: os recursos
. . . - .

e o necessopo expensnCIQ poro c;,oronti, sempre o
, , ,

maXII\"IO er.l qualquer servIço do ramo.

Trobolhl. idôneo e perfeito, 8l'1' Que 'v, pode confior.

I _

. Elernentos ligados'
á

as-
.

,

I s��oria do, preSidente eleí

o��lnformaram ontem que

"'�stã. praticamente consti-

tuido o Mímstérí., do Ina-

f

rechal Costa e Silva, Sé-
gundo aquelas fontes, para
as pastas militares deverão.
ser nomeados o general
Aurelio Lira Tavares; Guer

ra; brigadeiro Marcia Sou

za e Melo, Aeronautica e

almirante Augusto Rade

macker, Marinha,
A constituição das pas-

"

Radar ociedadena
LAZA,RO BARTOLOMiEU

,

A PRIMEIRA praía do Brasil ern ter
,

iluminação de quartzoliôdo, para banhos

de mar noturno, é a Praia da Saudades
.

,

que está sendo asfaltada Uma grande a

tração turísttca. Traball:iü: da CODEC,
que contou 'com o aPOiO da CELES,C

•

ONTEM, foi feita uma noticia filnla_
da para oPrograma ATUALIDADIES CA
TARINENSE:S( 11a TTv Piratini. com alu-

. '

nos qUe iniciaram Oi curso primário U-
rna parte foi feita no Colégío C'oraçáo de
Jesus e outra no Grupo Escolar 'Barrei
ros E'ilh.o", que está merecendo a ateneão

"

das autoridades da Secretaria de Educa-

ção, Suas instalações necessítam urgen,
temente de reformas

- X X X x-

•

UMA empresa de turismo, hoje, lias

salões do Querência Palace oferecerá um

coq�itel à imprensa.
-xxxx�

O, I�UMERO de veículos na 'Ilhacàp"
está ..ada VeZ mais auulentando.'- x x x x·-

,

. Ne) restaurante: do Clube Doze ele A-

gôsto, quarta-feira, assc;ciados reuniranl_
se para unI jantar vários oradores fiz.,-

, ' co

raqt uso da palavra, Entre os presentes
. ip Sr, Zuri Cunl�a, residente em Santos,
'qu� veio PaSS�lr UUla telnporaela de fé-

,
'

rias na 'Ilhacap",

-X X X x-
,

Se o aterro que está plenejado en

frente ao 'Níiranlar", 'dentro de unI ano

não sair, terenlos um engarrafamento to
tal d� carros, no centro da cid:::.de,

-x x x x-

- x,1 x X' x-

:trOJE, no Gabillete do Prefeito: Dr, A
cacio Santiago, serão,' entregues os pre
mios aOS vencedores do carnaval 67,

MISS l"lorianópolis - Rosa 1\.1:a1'ia,
SellS pp.is o Sr, e Sra, Antônio de Padua

Pereira, participando sua no,va residen

CIa, à Avenida 'I'ronlpowsky 26. -X X X x-

,

RETORNARAM de uma viage111 ao

Chile, os ,casais Dr, Hildebrando Marques
dê Souza e Clovis Sil'va,

- x x x x

E POR, falar enl. Miss Florianópolis
Rosa iVlaria Pereira, enl abril pró'lÇim.o ela

rec:£bel'á .a faixa de Regina Lucia Carllei'
ro - Miss Fpolis 66.

'-xxxx

-xxxx-

o GOVER,NIO', presta conta, alnannã'
às 19,50 1:1S, 11a TV Piratini. Será apresen,
tado unl do,cU111entário filnlado, 'conl des

taques do l, Ano dfF Governo, do Sr, Ivo

SilVeira,
'

I,

AS FA,MILIAS de Arnaldo Moreira

Donat - Josefina Rossi Donat e de José
Hutte - Aurora R.i.beIro Hutte, convic1all(
do o COllUlista para o casalnento de seus

filhos ESTER GILDA e JOSE., que será
réalizado no dia dezoito de março próxi

. 'mo, às dezessete e trinta 'horas, llaIg-reja
Matriz Sagrado Coração de JeSUs, eln Joi
inville - A reCepção aOs Iconvida<;los, a

cQ)nte�erá a rua Padre 'Carlos 53, Farei o

pospível Para estar presente, -

}{ x x x-

NA "Capital do Carvão', falso repre
sentante da TV Piratini foi preso Exi

jaln documentos antes de qualquer com_

proimísso sôbre publicidade e reportagem

O CLUB£' '29 ele Junho', es'coIllerá
Miss Tubarao �967 par� participãi na fes
ta da beleZa da mullier catarinense.- x x x x-

\
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tas civis é a seguinte: Jus Ministerio da Agricultura
tiça - prof. Gama e SilVa Passará a congregar todos
Minas e Energia ....... coro,- os organismos 'ligados ao

nel Costa Cavalcante; abastecimento, o IBM e

Transportes - coronet Ma o INDA. Disse, ainda,. que
rio David Andreazza; Fa- O'sr, Mario Trindade con

zenda - professor Antonio. tinuará na prestdencía dd
.

�elfi111 Neto; Comuníca-" Bal1ccf Na�ioqaJ. de Habi
çoes - general Arthur"., tação,
Candal da Fonseca; Rela- O sr, Paulo :Pimentel as,
o
-

o - E,xteriores - Maga- sínalou que o Paraná rei
lhães Pinto,; lndustr�a e vindicava a designação do
\Comerpio - general E,d- coronet Mario

.

Andreazza
mundo Macedo SOares; Co para o Ministerio dos Tran,
ordenação Economlca - portes, no que foi solídario
Helio B�ltráo; TrabaLho - a. governador Abreu So

cor�,llel Jarbas Passarinho;
,

-íré. Revelou,· também, que
Agrtcultura - Ivo Arzua: para a presidencia do Ins

Educ.aç'ão -- Tarso Dutra, títuto Brasileiro do Café o

O sr, Mario Trindade per- presí.lente, eleito, marechal
manecerá na presidencia Costa e ,Silva, se fi'lÇará
do Banco Nacional de Ha- em nome que será indica-
bitação, do pelos governadores do

Fontes categorizadas in- Paraná e de São Paulo, A-
formaram, por outro lado, �rescentou que na' proíXi-
que dev -rá ser entregue a ma segunda-teír., estará
um r,eprésentante de São na. 'Capital paulista para
Paulo a presidencia do Ban acertar com o sr, Abreu
co 'Centr'al. Sodré e com o· professor

D'elfim :t-Teto a €fifoÍha do
OO�DOS nome que "deverá ocupar o

IBC,
'

Assessores militar,es do

presidente eleito estudanl,
no Rio" as m'odificações
�U2 serão introduzidas nos

conlandos . n1ilitares, em

decorrellcia da eSGolha do,

general Aurelio, liyra Ta
vares Para o Ministério da.

GUerra, FOl1t-s categori
das revelaraln, ontEm, que

Os quatro comandantes de
Exercito já estão pratica-
111ente escolhidos

AERONAUTICA

Repercutiu da melhor'

forma na area\,revolucio,ua
ria de Sao Paulo, espEciar�
mente entré os da linha
dura, a. informação de que
O marechal-da-ar MaJi'cio

,

'de Souza e Melo será con

vid'ado Para o Minist�rio
da' A,eronautica, nQJ gover-'
no do presidente ,costa e

SilVa.
O matechal Mareio, que

foi um dos Chefes militar'es
: ",

da Revoluçil,o, é um dos li
deres da chamfj,qa corre�te

. �inamic::t d�mocratilc� da
FAl3 e .aglutina' em torno

de- si toda 'ai,' lipha dura �

desse ranlO das Forc:l.S Ar- '

>

. madas .

•

MINAS

•

De acordo com essas fon.
t ,s, o general Sizeno Sar
lnento cOlnalldará o I Exer

cito; o general Souza

Aguiar assun1irá o II; o'ge
neral Alv.aro Alves da Sil_
va Braga continuará 110
III e o general Antonio
Carlos Murici ExerCera o

cnmando. do IV EXercito,
•

•

. AssessQll'eS <io governa
doi" Isra�l Pitlheiro infor
maram á imprensa de Mi

nas que aCJ,uele Estado não
, , .

fez qualqUer rei�Vi�caÇ!�O
Ern 'Curitiba, faland.o á ao marechal Co.sta e Silva,

Ílnprensa, o gOivernador,
\

quanto ao JÍvIi'nistério. In
Paulo Pimentel confirmou forni'a:::se, entretanto, qUe
que o sr, Ivo Arzua parti- o ch.e,fe· do Executirvo mi

cipará do ¥ini�tério,. ()g,u�," neiro teq1 ,cncoin·tro m:a�a'
'" 0' '". .,

'

I')'l�d? a pasta (Ia Arric?-l- tio con�. o presidente eleito,
tUl"a, "Acentuou o c�efe db

"

fjpvendo viajar }mje ou

--'ecutivo do. Paraná que o !l.inanhã para o Rio,
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, ções da União, dos Estados e Mrricípios
doaçÕeS e eontríbujções de pessoas d 3 di
reito púolíco e privado, inclusive te entí

dados internacionais, recursos da Caixa.'
Nacíonal de Estatística Municipal e ren

das resultantes da prestação de serviços
em qualquer dos campos de sua ce.npe ..

têncía. 'OI orgão será dirigido por um. con"

selhc-dírgtor, integrado pelos scgutntes,
membros: o presídente, nomeado pelo
presidente da República, OIS direto res su

PerÍl'ltendlltes dos orgãos autonomos, um
representnnte do Estado-Maior dJS For'

ças Ar111ac1as, um representante do lAini$
tério da Coordengçâo dos Organismos R�
gin,nais .um representante. do Mtuísterlu
Extraordínárío para o Planejamento e Cu

ordenação ECon0111üCa, Na data do : nst.í ..

tuíção da Fundação IBGE ,serão eonsí
derados em extinção os quadros ('"; Pes:>"
al da Secretaria-Geral do Conse111.0 Na.,
cional de Estatística da Secretaria-Gzral
, ,

do Conselho Nacional de oeograna, üa Es

cola Nacional de Cíencias Estatist.cé',s e

do Serviço Nacional de Recenseanrento

O presidente da República em decre
to-lei aSSinado, aut()\l'izoll o poder €xecuti
vo a: instituir a Fundacão Instítuto Bra-

"

síleíro de Geografia - Fundação IBGE
- 'que passará a eXercer as atribuições
das entidades integradas 110 htual Insti
tuto Br'aSneiro de Geografia e Estatísti
-ca - IBGE',

De acôrdo com o mesmo decreto-lei
deverãol ser' criados o Plano Naclonal de

Geografia e cartografia Ter,:estre, qUe se

rão fOl'll1u13dos ell1 \confJrmidade com a

leg�slaçãO' d� díretnzes e bases da especie

Lcompreendendo ínforrnações e levanta_
mntos nec+ssários ao conllecil11ento da te
alidade ecc[nomica, .cultural e física do

Pais,
\

AUTONOlvlIA

.

A Fundação IBGE, que ficélrá vincu
lada ao Ministério do PJa'lejá,111ento e Co

ordenação Economica, 2 ):'"ara de autono

111ia admínlstratíva e fil": aneeíra, Passará
a eXerceI', no ambito da União, as atribui
ções das entidades integradas no atual
Instituto Brasilyiro de (�eografia e Esta

tistica. Será de sua incunlbencia, priori
tariall1e11te, a execução do Pl&.no NaCiB�
nal q,e Estatísticas Basí as, parte do PIa
no Nacional de Estàtística, conlpreellden

�o informações estatísticas essenciaiS aO

planejamento 'Ecollomico social dOl país e

à Segurança Nacional .

•

PLANO

Estabelece o decreto que o Plano Na-'

cional ,de Estatís�ca, de carater arual ou
plurienal, será dotado de SUficiente' flexi...

'

bilidade para incorPorar IeVantalnen.tos
destinados !,t atender a necessidades eVer):
tuais ou de carater urgente. Out'oésinl,
as informaçõs necessárias à execu(;ão do

Plano serão prestadas obrigatorir.ll1ente'
pelaS pessoas fisica e jurídiC8., de direito

l?úblic� e prjvado'; co:rl'l'USO 'e'l'l�lusi'lo para
fins estatísticos, não podendo tai infol'-

111a(;Ões SErvir de instrumento pa�1. qua!
quer procedimento fiSCal ou' legal CO'ltra
os informa,ntes .

PA'llRIMONIO •

o patrimônio t:J. F'undaçã.o IBGE' se_
rá constituído 'de: acervo elo Htual In'sti-'
t�to Brasileiro de Geogr,'fia e, Estatística

dotação o;r'çalilentaria "'r TT"1iao, subveri-

. Por THOMAS J, MARSIIALL ballladores que se dedican.1 agora à produ
ção de bens Para a defesa, assim.-corDo pa
ra os indiv:ídua,s que venham a deL'al' as
fôrças armadas .

P'ara Inuitos dos soldados a translcão
"

significaria seguir cursos eln univ,;rsida�

des. O'governo remunera os 'Veteranos'
da guerra do Vietnalne para que prossi-'
gam seus estudos, n.a bas� de um Inês de

estudo para Cada .mes de servico até o li
- ,

mite de 36 nleses,

Oitenta e quatro por cento dos que
im alta do s(n�viço 111Jlitar 11m;' '

'Vi" ·tna1'lle·

estão se 'lnatriculando em cursos lie edu

,caÇãol superior pagos pelo Cto'lêrno
O Presidente solicitou aO! Cc:' gtesso

que eleve a Pensão dos veteranos qUE cur

sam universidades e a concesss,d. âe pen
sões aos veteranos n.ão diplomados de 'es

tabelecimento de ensino médio, Para que
1

'
'

POissam conc u�r seus estudos. ."

Todos Os planos Para a t,rans1�lão da

guerra para ,a paz serão coordenados, co

lll'unicados ao Presidente e, C01110 disse Q.

Sr' JOihnson, 'serão atualizados 16c Lst:J.nte
lne11te"

. ,
'

O' Govêrno dos E'stados Unidos teln.

repetido, enl várias oportunidades, que' e�
tá pronto a entrar enl conversaçr oS serri
condições para que S e ponha fin1 aO corl

flito no Vietnanle Além di:sso está traba-
111a�'lelo ativalnentEi nos planos pa::a o pe
ríodo que se iniciará com o fim da guer_
ra

WASHINiGTON - X>Ta Mensagenl sã
bre o Orçalnento, que Oi Presidente John
son enviou ao Cong-resso há cHas, eXiste

um. parágrafO qUe se inb·tula 'DePois do

Vietnanle" .
O Presidente, no orçanr.ento federal

q,ue propôs, solicitou ao CQlngresso verbaS'
para' continuar prestando ajuda militar

à RePública do Vietname; .

e não há ind�
CiOs de que a guerra esteja próxima de

·

seu t,�r�lir;o;,,'�e�:;r.-0�,aS�irl1,- ,;.�qu.fnto pros
sE,glfe a luta, vae) send,o fl,;itos planos para
quando! chegar aO fin1,

.

Afir111a o Presidente Jo11nson que p�
diu tan1bém a seus colaboradores que in

diquem quais os ,progralnafl' que devem
·

ser intensificados ràpidamente, e quaiS
os que deVem ser ampliados a longo pra-
2iO, depois de finda a guerra no Vietna-'

·

me,

Nã'o é segredai que a redução dos gas
t.os da de.fesa significaria um h1creU1ento
dí).s atividades relacionad,as conl a luta

contra a pOlbreza, a m:eliloria da educa

ção, o progreSso das cida des e as nledidas

para evitar a poluição da água � da at

Inosfer.� .
.

Finalnl:ente, enl. suas instruções Para

a "Pla1lificação da Paz", o Presidente·J01

-HnsOI1 sugeriu que fossern adotadas Inedi
das no sentido de qUe a transição seja
mais suave para as COl1111anhias e os tra

. ,

/

II

raslP 'f�
i!<:j�

a'
. .�,

,(; ��. .�
I

.
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,
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,
.

•

RIO, 16, � OE - A Agência Nor-

te_Alnericana para o Desenvolvimento In

ternacional (USAID) autorizou a libera

ção, ao Bancai Ce11tral é�a Repúbliicá do

Brasil, de Ulna Verba de 30 milllões de dó

lares, representando a quarta e últinla

parcela do 'enlprestilno para proganlas'
,

assinado .em 1966

,

sado, revelou, ontln, 'O serviço de' infor111a

ç!ão da Embaixada americana. Enl 1965
esse total foI ele 305 milhÕeS de dolares,

Esses recursos foranl assill1 distribuí

dos: 150 111ilhões de dolares' e1n utl). e111-

ptestimo para programas"; 73 milhões e

600 mil em ajuda ao desenv61vi111eJ:lt0; 13

nlilhões e 900 lni! en1 "ossistencia tecnica
.

62 nlill1ões e 700 mil dolares eln generos
dentro do progl'anla Alil1l,entos para a

Paz.

"

•

O acordo de e:qlprestinl0s pUTa pro-
gran1as', de 1966, no Valor total de 150

milhÕeS de çlólares, destInado à inlporta
ção de artigos esseneios e bens de produ
ção, foi assinado pelas autoridades no,rte
americanas e brasileiraS no princípio do

ano paSSado.
O aCÔl'do de 'e111Pr€stilno para progra

'

n1&.s" proporciona aOi Brasil os dolares '

que as autoridades brasi ei.ras - pal' seu

turno - vendem aos importadores brasi
leiros pelo total equivalente enl. cruzeiros,

assim gerados são colocados à diSPOSiÇão
do Brasil, gob a forlna de e111prestilnos e

doações destinados a fir anciar proj etas
ele desenvolvin1ento,

I

Esta parcela de 30 milhões de dóla-

res será cOlo,ada iI. disposição; do Brasil
tão logo as autoridades financeiras do

Brasil 'aPl'eSenteu1 à US.iUD unla solicita

ção oficial ele financianl nto,

O' grupo de ti'abaUlo que estnJa Ec'

p0,ssibilidades de aUlnento do flux') de ]';

'cursos externos para aplicação no flna
cialnento do I Plallo Diretor da EU:)AT
deverá reunir_se 6a,-feü.'a prOXll1.1:l, r,

Ministério do Plal).ej a111el1to. '

Cogita-se , l1aquele lVlil'l!Scerio do. c'
ação de Uln C0111itê de Captação Õ, F eCl

sos Externos, cOin o fi111 de pro'YlQ"el'
composição de unl 'grupo per111an� It(\ i) '.

(,;unlpido de éxalninaJ: os' process, t e c

ferta e procura de capitais extet'{o:c; pcI '

rá inv(':stirnentos 11., iimazulniu.

,Os dois Inaiores elnprestilnos de dêsen
volvimento foranl destinados à iI:nporta
ção de fertiliZantes e á conlpra de equipa,
lllelltos de manutenção dQ sistenla rodo
viário do Estado de Sã.o. Paulo , no< valor

de 20 milhões de dólares cada Uln, 'U�'l 'ou
tro elnprestimo na rubríca desenvolvi111er '

to foi o feito à Ultrafertil, 110 montante
I
de US$; 14 lnilhões ..

e 800 111il.
l

RECURSOS PARA SUDi\M

RE'CURSOS DA ALIANiÇ i\.. EM· 66

"

Os financiamentos d ,: Aliança para o

Progresso ao Brasil ati1! siral1l U111 to,tal
de 2',00 nli1l1ões e 200 lnil clolares entre lo,
ele janeiro c 31 l1e dezeL1bro do ano Pas�
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if. etap� iniclel foi il"l!'eiY�inente do figueir

X �' {""i'l "
�::;,

,
' n ',,' ':l) ",

' 33, l7!'illutos,' quando Zezifi'i,ho, ,ei�c@rre9a_df,' d'Q CÓbl�1
/

! , ," :: :':' � ça',dé: Ij.ImO! f�itll IP�Ó)[!mOl ii: pequenc 6�e@ advélsálil
'; Detyo'is 'de ama��lI1êí, flO período do ij11'i(inhi,l �·e!IU:!(). clubes' é um fato. AmanhEi, um ,O':I,outr� j09a�or,:q.ue ,,'o fê::; -com 9"a!'lde felicidade, fozef!idOi COin que Q"

per.: �ocia!' cf e�tlidio " AdQlfo Ko�'U&er'�, 0 ,D'3p�r:rOi"l�e1!l'i'o veremoll damingo. poderá esta,r defel"iden�o ',(I i'ime foto escor�egC!55e logo 1':10' COi,t�cto �om o tr(.'jyessão,
de, Flite�oi dá CQlpilai fà�ÓJ re�!iza� o Tori'leio initio' principal, já se falando em blguns q\l.!e Já: ,es'tão de 50- fosse cClir nt:!l dimiitU�-()J @re<.1l dornoSílada pelo goleill
de juvenis, devendo 00 IrileSMQI C:Oi'\lco�rer Avai, figi.iei- breaviso para ascender o' tim,e de p�(lfissionais.' tendo César Qlpro'fei�ado paro en�eI1dá-!C! �ora o hi
rense, Guarani, Paula Ramos, Pos�Qi Teiegriifi;r;o, São, Vamos (lgyC!�d�r a ma:rohã do prcilxif'!'io domingo: do das redes.

,

Paulo e Tamol1daré. " cerl'o de ql�e, te!:emos Uin espetáculo de emoção, a Na fase final, o 'Avo! chegou em ce�to períodol
,

Como se vê ao l'odo sei'e clubes que orgai1izCl�ám granei com,o quase $empre acontece, nos ,torneios. clt;) enco!.,trl1r ser..! r,1eihor jôgó o (lue C��I:;Oi.l c:er:rOl apre,1
times co�pC)stos GlU<'lse que exclusivClli'll'l\ente po",' gente abettura de:. temporada dos futuro!> II

é�se�" do nosso siio à tor,cicla Oílvil!teg�Cl, pois (l i�pres$ão de que �

novCl, numa' demonstração evidell'ite de que a 're!1O- futebo'�' tinha €1,'0 a' de Cjl;e o emp@te eS!'C1VQi pC!�a stufgir. M�
vação de valores tão apregoada pelos dirigentes dos "

' " - bastou paro, qMe {80S 20 ininutos o figueirense desPII'
tosse para (] reali,dade e, ils.,im, r00giu, se!'lldo ql'
dl.l1tl5 il'l'\f€sridas, inCllS ql.lGlis �o!'l'ie�;tQ e César �erderot

, ,

cio de ql.!e OI I::o!'!ji.ii'ito ofie�it(!do c"OI' J-\diío "�o9ueil
voltaria a rr,QUICCI": '(:OE"s"!1O de f��'o r.jc:,o��ece�D C!os 24 II:

nutos, ql.l(!1iI�O" em rush e!;pe�l:!cnl!(l!�) r{ome�ito, e

\ escapada pella cent.ro chegot� I.'ité os imedi"ções
Rio'- O' governador Negrão de, Lim,a, mostrou· ponTO do peil(1�('Y e afi'irou firwj<� e com i�í()!:Ii!id(ldc, II

se sensível, aos Clvgumentos q!Ae levam os clubes <to-.. _�
, zenQ;lO com que (I esfera �e COI\jJWO verlcesse pela "

rlocels
'

o pleitear pe�m\isséio par,a o aumento 1'10 preço gunda vez (,) goleiro 1I:f!!'!1peiio b(il�cÓl�io do :BrasiL!1
dos ingre5sos'do Maracanã para os jogos, de futebol.

o go! que selaria (li sorte do ÂVC.ií.
Apenas, estLld�ndo o' assunto, o governador che- Daí para (li frente de b@i"l� !t.5'teboi pode-se diz'

901.1 à conclu,sa,a de que. o Ciumento só promoverá be-
que li1loda 1'i1C!is se Vill: pois iLlt1per.t."'�CJ'�1 às; boi'inod,

n,ef�(;i��, ,a�s !,C:,U'�l'lS.; ��sd,�'r�lJ,��O� :��!,a£����êí.;:.,����'f��"!:'-:';:' ��..o� �::5i'el,�J>ei!o,à (!u�oricllac.!e dlO (irbi?I'�Y g'e�,di:> s�d() el
tadlo Marla Failla, passe Çt: Sl;lr co"'s,deraa,?� ca,m,?o 'jle,U 'pu'ls"�s '*da, C��il,CI V@nildo, ,Romee'i'fro e Caslos Robe
tro, obr,igando, consequentemente aos r cissociàdas dos

" ' ' . ," ,to, dq lado dos ai,vinesros, e Rogé,'io !! e l\iil�on, I
clubes ào p.C!gamen�o dos ing,ressos. . lado" �os alvicelestes.

Por 'outro ,e lado, essa exi9ênc�a governamental
"

,

servirá para que 'sejam abolidas 015 CQi'!:cessões" de e-

norme quantidade de nn9ressos gratuitos, cujo per-
, ' ,

cel1tual OUri1ento na razão direta da in'portâncio do'
, ,

espei'áculo.
.'. ' .

O assunto está em estudos, admitindo-se que se-

ja, encontrada uma 501l.lçãó que satisfaça amplamen ..

te- os interêsses dos' clMbes e entidades, proporcionai1-
. t .

.

do, ,@c mesmo 'I'�mpo, a fonte de rendo necessária ,à
, ,

cO!1cei!'va�o e me!horam(:nto do "Maior, Estádio do
o,' • \.

',MlJi'1Idpl', justo OfgU!!10 não só (Ia Guanabara cerno do

6rasil.
' -
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; ,;'!',I)U'�2(!��do S:
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C�I£ (i!�1,VBi,5 :�O�, 'fo�(a!M a� 'd\\)�IOiracõ;es
.;'t' e-, iPe�e� o�'1l!�"e,by, a' Ü �e, Ne'lws of i:he' World': O

'�,\ .. ��" "�"�O 'N�.;,re.�� It:,O ,",!2"V",�o tiO , G!��L,í'Jtr.,iilI do oR,tll 'We!it �Ios--�
,

.

p'i�'a�, 'e!\'! �=Oi'i�!rs$:r @f;,�J'I@,g @i"cla que vem observcn-
tic ,e I!.!ti!i;';ell�iiio" ,�e t::!ll,$ po

i
�;,es reio campeão, mundio!

, "

desde C! se9UJi4I�@ il.l{'a entre ele IS Liston.
'
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,

", - .. ,,
"

,

, , r

,
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• �
•
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: O P£�'I/iJJi<i.llrílf@, em, se�@ e.�tL evista ao jornal IOlld,ri-
no, oriwtTro@ QCIrErditr@� que C@ssill.is CloY nêo sabe', que
possui poderes !1ip&llo�ic:oG" &;ti�tz(\JS'ldo-os inecnseien
te�:1e!'ilte. "Pelo que a'ei'llhu (JIbierv'odo. ClaY inicia �eLÍs

-I' .'
,

. \ ; � -

.

tr.'ClbCl!I:!O, de, d(llmii'\l�(.l .d� me�te .de ádversiirio C:nurante
,
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e c(li ri ii' 1 il'Ii IE ill!

vitórit1J'o.
'

,

iI'iJ fg�ê·�o d1u�ante ..

_, 4 .

a 'I'uf<a, até, '
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talvez:
,

tenha descoberto a, '�
�. '��

� r"'�",�- �.
..

.,

�. ii':.a" p

,

"ro;,,;@o r.p.R� "".,-' �- - ."'�-_! '""" ,..le C"ssiu� Clay se en-

�regQm .àos' seus 'sorpes f(!tàis� sem que" pelo' menos
',J �" �,

cr,�,"e!1J,te",�,u''''J . '" . _.,," ,,:;Ie I::'C""nCiCl. Segun'do, tÍma
, ,

pe"ql,l!sa, feifra lPe�O! I!'Itédic@ ��i{{'iiCltra 10!'!lcl!'ino, O cam-"
, ,

pefio de todos OIS pes,05 g{I:'1I��cn suas luta,s hipnoti,zan-
•

do os adversé�i«l!s.
Comecei a l1íloiar &sll'e fenômeno quando da

segunda itga-� e!ll!t�e Clay e lis!!'on, esft'iJc!ando, o filme
da meSM@, d1@$ �pó" lO! 1:Q,rO�a)(!l!e. IEritão passei a es1'u

, .d@!' mais de !f.l'errro 101 cO:'l1fl}orfiQi";,ei1to de Cassius ClaY
Pelo visto, p@�ece q�e e!e -flo sabe que possui tais po-
II'" "o

{ll£�e$ Ii) os !.ise III'il�ClI'\l:rC!ei1it8i/;]ei'lte.

TCl!'l'lesby ($cfi'edi�'Ci qMC ClfJY comece a"hipnati'l'lor
seus cdve�sóflor> d�1�{l�1te <:11 pCi>ogem e continl.li a fa
zê-Ia no deco!'�e� €âtlJ !lB�@, �o �er-etif, cem' cessar, a

,frase "Qual é meu i'iCff!e?" Qual é meu nom'e?" "E,s_
ta é uma técnica hipll'lo!re ta basro!1te conhecida;', çon�
clui o, Dr. Peter Ta!'lI'ilesby.

' .

,

,
,

l'GttVERNADtlR
QUE' ,

,

,

" ,

.. '

011':£ ESrÁ E!¥i
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'1ftll�'ifrJ��'i,I'lIJ.!# .i:. ,r9 J\l� ,1'1 ,'lI!:
,

PilHA
•

,
,

"

,

j • - , •

, ,
,

\ , •

"

, ,
,

, RIO :, Um ('jcicle�te ocorrido nMm j&90, 1'10 In-

, ." glaterra; 'oride' o goleiro de I.In10 eqi.!!lpe foi atingido
" � .. "',' '.

"

.

E parece ,"ue o efeii1'o da, hipnose de Cê:l�si'us con- por (ln'! ponta-pé, 110 'cabeça." provocando-lhe frGtillva
. ,"�I, "',"

tinue a se mClli'iifest(ji� em seus' adversários ... até mesmo d'o crâneo;'hó a!g!.i,m temp,o, trouxe @ �eb(lfe naquele
depois de serem. WI'ÍJ£$Ej!f,;iCi JOS ror êle. T�lvez seia, in- país a c,on;vEÍniencia de t)1I'iCIUl!' fia indumentária dos ;�o
to ,ql1!e es!'ejQl a«:oi1lt'il�el!'!d!o ClOm !Ernie Terrel, que, de- fej'lI!EI.S de .futre,bol, ¢li 1\;50 de capacete. CQm,o os aciden-

,
'

,

,
"

p€lis de- ireI' sieJo delrre:ltad@ 1:Iii'I'Ipiamente por pontos, na fies, c,âmo�ês$é que d'etermil1ou a s!.Igestão não são fre-

última segu!'idC!,-f�i�a, em Houstoi-., 'não pe'nsÇl em o�- q�entes, 'o' QSlSll.Into" entrou em {jebate�l"ios círculos flll

revClli1che contfll o co";'peão' tebolí�tico�, não 59 /fia' ItlglGtel'i'a como de muitos ClU-
, "

. "",
tros palse�. "

o EFEITO CONTINUA

,

. -

tra cogsa self!ClIQ em MmilJl

mundial.
O infeliz cile3Q'fit1Jdo� de �@lssiLl$ ClaY, que (lind!!!

está s�f�'e!�clil)) tiel \:l�,i!lIé!)1@, JPfi'@vocada pela illlterven-
,

çóSio ci�ií�gic©l ©I «jJQ,ile p�eenê'{.l1W ser subme'tido, revel'ou

,

"

.

.! _' '_ <' _. '

REGRAs DE JOGO ,i?ROTEGr.:M O GOLEIRO
" ,

,

_ Tempo houve em que o goleJ.ro, e�a o jogadol re-

almenl'e' de5protegido, podia sofrer cargas tôda vez:
, '

que a bola fôsse dirigida à meta. A sua prote�ão COtl-

,sisti,!J na, 1:'!..C!lbi!1dcde para desviar-se 0\\.1 afastar a bo
la de suas pro.ximidf'ides, ou da fôrça, coragem e físi-

, ,

" ,

ço dos, zagweiros. As regras de j090, neste particular,
fOfGr,1 cOl'!venient�mei'ite alteradas de farIna a garan-

, , '

,til' n;ia,i�r ,se!:!luran�a -e proteção aos golei�os. A lei do

impe.dimento, ,niío :<:!eixQ de constituir-se numa prote
ção aos goleiros, assim como as c::ondi�ões est('lbele�i
das para aue nO>O;S(l ser alvo de carga por parte dos a-

, i'açantes Cld�,ersários quando está de posse da bola

Il'iQ chão. Aiwlda assim, há os I'iscos do goleiro, ser atin
gido in"olun�ariame1l\lte rnlum lance de area mas têío ra

ros são os acidentes des�a nlltIJrejJ:a que até agora nêío

mereceram It aiel' a!!'enção pOll" parte dos e!ll'udiosos a

jJlonto de slIJge .� Q1d!l'J�ão de novas pro'\"idência.

\ Em meado�, do: pr�imo "1ês' de março, ti! Federa-

ção Aquática de SOl1ta Catarina
,,' FASe ,que

, tem «;;omo presidente o désembafgodor ArY Pereira O·
, ,

iiveira, fa�á realizar, ,nesta Capil1'ól, a, anunciada re-
t, ,

gata para' a cla,s,se de novissímos, oportunidade, em,

que os ,nossos clubes de remo'testarão seús nóvos va

iares com vist,as gas futuros com,promissos.
Os preparativos que se 110ta� diáriamente nos,

galpões dos nossos três clubes vão ,bem animados" tu-
,

'

do indicando que Riachl.lelo, Martinelli, e, Aldo LL!Z'

se 'apresentarão na raia da' baía Sul conI guarnições
bem adestrados, e compenetrados" cada um dos !:eus

,

integrantes, das lI'esponsuba!idaaes, que lhes pesam
sôbre os ombros.

• "'Il fl.. •

dpOSSPJll1' t§�;'\l@ se��e �',e lí'?�'O";'�t'!lB'fi,gS com as quo,s po c-

I'@ demo!"il:;,tll'(ir, @ '"Vº,�i!l 130x AS:lIocicartion ,que Clay lu

{'O'J de mor.io iler:ifll.

como alm('1l sé,�Gl @e �O"O� B' "Ii 1'il�1r.�, cl:l"ecll\�a «:ontva os
" >

eoral;:ls, CI:;)rovel(\',\l�,d") Cl o(�e,,:iiío 'Para ferir-I'fte. 0$ olhos.
A· Ail .'
'...om esttJ1s P!'@'\f'3:'1:, £�e e"""e,'«lj �OI'l::eÇlUlr uma

C�Ja1ffice 'S;()í"!ft'r@ ,o (ljt'U'o! CÇij�,lpe@o m!ilndial. '

nova

, ,
, ,

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

Filhos, 'gen:ros, 1101'as, i1etos e bisneta de

ANA MARTléiS TEODORO
,

cGllvidam parentes e' lleSSOll,g amigas para assistirem à

missa de 7.0 ilia (]iuo, man!:!. ....n} rezai' em intenção à Stla

a),na, no dia 18 (sábado), às 6,30 hs. na Catedral 1l1etropo.
"fitana.

•

Antecipadamente agl'adeccln
'lste ato de fé cristã.

/
•

EXEMPLOS QUE NÃO PREVALECEM
aos que comparecerem a

17,2.67. '

•

Para a�glJme"t@r �ôb!'e, a proteção ao ai'!éta «laJe

ocupa III POf5ição de golêiro num time de fUi'ehol, ci-
,

,

tam-Sé ellienlplos de Ol.llt�OIS modalidades o que, eviden

teimente, não poderei prevalecer porque as �ircul'lstân·
I cias sêío diferentes e a rnodlalidade cOlnp!etamel1te di

\

versas, como sucede com o fll.lll'ebol ameriCCI!1O 01.1 rug-

by, que incl'Jém no uniforme apropriado para sua prá-
\ tica as medidas de protet;êío, como 1.1$0. d� ca?Q!J:ete,
camisa totalmel1te @coichocda, 11'10 peitai ombros e

braços; cai�as de Ia igl\Jalmente pro5'egidos, em gerai
por amortecedores de couro raa coxa, <10· joelho e nas

canelas. Assim meslno Olll CIlumeril\((!l'Ildo-se a proteção,
os praticantes do �Mgby estão despro�egidos, pe,la vio
lência dos Elll'ltrrechoqJl!eS e pela própria form,a de pra
ticar êsse e!'lpoll'te.

O bos(abol é o!Jit�o esporte, tão popular como o

futebol no Brasil, 1'I00S Estados Unidos, que reqYer, co-'
mo o criquete na lilgiaterra, que obrigo a proteção
dos praticantes. No basebol, por eXel'l1p�O, o catcher
usa luvas acolchoadas, pei�'o guarnecido por grossCls
almofada,s, 'pernas totalmente' cobertas por proteto
res dê flanela e mascara, geralmente de aço, gradea
da, para de�endê-!o da fúria do IClnçador de bolas.

No basebol todo mundo se prate!;!e, desde o pri
meiro baset1i'loll1, que usa uma espécie de £'limo de 1'16$
tico, até O pró?rio §I!.l!l!: que usa ii1dum'e!�tária seme�

Ihante ii do catcher; no CrE(jUei'e" o!'ide o$.,rq�i90:O sêío

me/I\Qrq,s, bC1!si:Cl!, PfQt'(i)9�r os pernas CO!'l1 grl'ssos olmo
fódas. Florianópolis, 3 de fevereiro de 1967

-;:-;,========�='�====�==------��.'.�.'==�==�======��='�----......... - - -_-..._--
•

,
'

,

s. A.

,

o Banco do Brasil S. A", torna pú,blico qUE dUl'ante
o períOdo de adaptação aOI nOIvo ,Qimbolo, monetário
(N'Cr$) do seu: quipamento mecânico e eletrônico, ainda
fornecerá eventualmente a seus clientes, no períOdo de

13 de' f'vereiro a 31 de malço de 1967, recIbos OIU ou-

,

tros dC1umentos com respsctivo valor estampado mecâ

nicau1ente em Cl'tlzeiros antigos.

,

Cro7mislas Esportivos
Sanla Catarina

de

,

Edital de Convocacão
-

Assembléia 13eral Extraordinária
,

Florianópolis, 13 de fevereiro, d,e 1967. ,

De ordem do sr. presidente ficam convocados os

senhores associados &esta entidade, para se reunirem
(1m Assembleia Gera! Extraordinaria no dia 20 de fe:'
vereiro de 1967, às 20 horas em primeira convoca

ção, e em caso de não haver número em segunda con

vocação, meia hora após com qualquer número de
,o'lso.;iados presentes, em' sua sede social (altos da
COl'Tfeitaria Chiquinho); para deliberarem sôbre a se-

•

gUIBltei

�

EDY,SILVA - Gerente-InterinJ '

WASHINGTON LUIZ DO V. PEREIRA
Sub-Gerente Interino

17_2-67

--._�-,--�._----�-�-----,-_...._.-
ORDEM DO·DIA:

,

Readmissão de novos sacias;
Aumento de mensalidades, e
Outros C'issuntos de interesse

, .

da Classe.

•

D!A 1.912 - DOTilJLflTGO - A'S 19,00 HORAS
lFlEST1!V�1. DA Jl:JVEN'I'UDE

CONJUNTO :r:ruSRCAI, THE JETSONS
,

Traje· e§pol·te - M('sl.i!s, 1l\l Secretaria do Clllbe , ,

j

'eQ(!I!1JWfSéée •

,.1-, _'

,

,
,

,

c

A "toi\cido" do Figuei,'ense �espi"ou tranquil
no noite de anteontem, por ocasião d�J amistoso c

o Avai, amistosc €HI>Se em lbeli1leflc!o dos cofres da�,
seeieçêc des Cronistas Espo?tivos de SQfita Cotatil

Vencidos dia J 1 l!ltimo por três �el'ltos a �il
nume peleje em q,u� seu tra�licio.llCiI �ivC!i jogou l1Q �
se da técnica e �à combatividade, o .plvi�e9ro foi p�,,
a luta fi,rm,e ,110 !eu cbjetivc de des,forrol'-se do rey:
de um bonito res!.ll�aclo. �

,

Com Zilv'on c CéiZor reeperecendc cem gran
.desteque e aindilll re�o!'çi!dlo do cerebrc] Mauricio q

, se constitui:tl no grande t,omelfll1 dn COlIt'lC�la, �odo
, I

quedrc se houve com acêi'ro 11110$ qeJ�ll'ro 'li!'!11CiS, se�
imperdoável niío darmos, Q.qli.!i o, dtevido �est(lciue Q I

,
" ,,'

oha de z;(j9uei�os que ga�Ointil,ll o êxifo técnico do OI

ze, fac,�litdl1do por demois a tarefl'.l de ZeZ!nhCi e C,
los Roberto, que se, sentira ..t'\! mais à vontade paro �

,:,!içiar tl linha de frente. Esta revelou-se tão sõn,en'
" ,

comberive e oportunista" e�lIl,bo�a tenha-se que Qd�
. 'tir que, (ll!1ldou perdendo oportunidades precioslos ,:

. fa dar cifras ao marcador que no fiU10!' ocaboll Pli
.miende quem realmente foi meiholl' nos novente �

..
,

.

nutos,

, ,

" ,

\
"'" '" -AO I' -,'�_.I)rii<- ,�.

"

,', �- ••

H.: l4>, ... � � ""� ..... I

,

1"0' Fig!.lcirel1se des�t'lI::�J,,,10�; i,!l(!'�Jrilçi.o, a, I�ai
i10va e sensacional OJG'l.Sisi�râio dio f'Decoi'O'I, que é!
tuOI.l uma ,atuação mereéet10ra dos aplt.!!.!:;os mqis e

,

tusiósticos. O lateral e:sqt!erdo, a!',1!.!lltl,�d{., C{i,mO atllo
,

na noite de anteon1te�n, pOt�e�á 'lin' (j cOg�sti'�uir-Sf) �lU
des mais cOIl1l1plei',)s en1 sua posiçã0 !'lO fstado, S�

,
'

clJitda,rC!i'l'�-no Zi!�o, CCiI'!O!» Robew!fc, f(lll.�b,cn, CésQI
,.' ,

Rornel"ito e Zé:xii'lho, roe.,d" esfo�ctl�jos '0$ ,::lema IS. N
�

Avoí apontamos Rogério i, Nilto!'!, rZubens, t�azatil
do· e Deodato CO�í!'IO os melhores. M�r:.:io ,.';:)i"(;,�vc firm,

embortl, claudicClisse el'l"l OllgeJl1s �(lI1!(:esT niio serl(1o., po'
rém culpado do� d01s tentos". RO!i1oidô, Deod'lllto, ,Is!la(,
Nery e Cí'{v(j!I�zzâ 1>0115. Mi�ill'!hoG RrJgério ! I e Reginal
do irrecol'lhecíveis. ' ,,'

,

�/�'
,

,

,
,

,

, ,
•

, ,

Corrio mediador da i'ef�esC!u at�foU 'o !ir. Enio Cal

valho, que vem Se aeSI'(lc(ll'Idio enr�e os !lOVO,S juizel
como' uma piomess(i, At]teont'e�1, por'én1, andol.!' co'
J. '.

. ,
.

, ,

:'l1eterado pecados sem" 9�(Jvid!J&es" PfOCU�O�
,

'

'cói'iduxir 'a par�ic!a com sCi'el1idc;de e no fillal fêz cin'
" '

, '

co e?Cpl.ilsões� tendo, todavia, deixado de ex.pulsar IiI,

ton, que. a!:i!'lgit\$ NazC!lriido quando êste, em d,uelo col1l

E�són' atigiu-o de leve ao tentar apoder>tl1�-se da bola,

_' -, , _.•..1 �. .,'

OS QUADROS
As áuos formacôes foram estas:

,
�

,

F�GUEIRENSE Edson: Iinaben, Ziltol1l, Gersino
c MauríciOi Zezinho e Carlos Roberto; César, OSÍ1\llI
(Carlos Alberto), VClla�ildo e' Romerit·o.

AVAl -- Márcio; Ro��aldo, Deodato, Nery e Mi,
rinho (Isaac); R?gério I e.Nilton; R09,ério
do (Nazarildo), CavalazzH e Rubens.

II, Reginal,

PRELIMINAR
,

Con10 "Pi'eliminar, os juvenis do Avaí e Figuei'
"

rense realizaram movimel'ltada e sensacional, pugn�
que terminou favorável' Cia alviéeleste que marco�

dois tentos contra, Yin dos alvinegros, conseguindo,
assim vingar-se do revés sofrido na pU9na�Clperitivo
do dia 31. :

outRAS NOTAS
O 'conjunto alvinegro, pelo trioi1lfo alcançado nO

peleja de anteontem fêz jus a valiosa taça oferecido
pela Fiambreria Koerich que aSSiin1 prestou a sua ,.colo

boração clt ACESC. RecebeUl�{J o
II

copt'ain" Zilton dos
,

In!ios do p�eside!'ite oceSiflueO!10, sr. Wi!sol, Reis, en'

tre @pla�sos dos presenteiS, ,

- Oii'oc:et�to$ cVlUzeiros novos foi qlAlf.!i'ito
o espetáculo noturno de anteontem em benefício

,

. ,ACESC.
,

�, 't

,

,
, '

"

.."
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precisa·se COllI bons conheeímentos

C311a com pretensões à Secretãría,
roal..! .,

��----"

de Português.
ao 'Clúdadt dêste

1

,

I

.,

------,----.;

----:--' 4 A·C ._" I] _" l

,
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I
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I�--------------_·------�-----------�APARTAMENTO

.

,

0'- • ..- _'o • �.. •. ..,-

Aluga·se confortável apartamento em andar . Terreo,
�venida Rio Branco n.o 31 - Edifício Armando.,
11 ,l!�ll' :1 Rua Gerônimo Coelho n.o l\B - sala �8

�6.2.67 CONFECCÀü E C()NSER\hCo./;,\Ode F'p, �NÉIS
. . .

EM TODO O [5TP.L;0·· ..

,
,

---.._------'.___'--_

.
,

Vende·se uma casa de material com todo conforto,
Sih;ada. a rua Forte Santan[� H.O 1015'- Nesta.

TratRr com Demaria na Casa Boa Vista.

.� '. ,.
.

.)

��.,._ ....., _...... .._ •• .........__. .I_._.._ _

. #....�
....

•

,
., ,

,.
.

.,

,

ALUG1NSE l'lITA:M£ITO .. ,

•

Um Apartamento ;1 Rua Padre Roma, 52.
, .. "

. Tratar no ·local.
-'o ,

, ,

l
•

\

. .

DUas casas de material à rua Conselheiro Mafra

cs, fl·5. 169 é 111 CaIU area �e 147m::; «7, metros de fren-

� por 21 de fundos). .

"

Unl tr:!rreno cOIn 17,60 de frente 'à rua 'Oat Gas ....

pal' Dütra c�J? ,97 me�ros, de' fun<:l.�,�; contencto �uma
casa de madeira,

Unla Casa eIU construção no Loteamento Sto

ctieck - area ele construção 331 }112:
Uma casa de alvenaria sittlada 110 Estreito a rua

BalneáriG> CaIU terreno 1J.ledindo 20 metroS de frente

ccrn fUnc1ús de UIn Jado nledindo 40 metrof e outro

.. ,

J

,

-------_.__._'-'----_-.1.- ......._._------ -_._,. ... '..._ ..... ----

• •

Cada PessQa teln direito à posse de' uma casa

f . o JJARD!M ATLAITICO36,50. Preco a conlbinar.
�

Diversos lotes nO Lotealuento "RECREIO SAN-
"

TOS .DUMO.NT".,.
.' . ,

DIU terreno no Estreito à rua São José 9 esqui-
na com a rua TijucilS, Ç01U 20 n-Letros ·de frente por

"

50 de fuD'Jos - proxinl0 ao GináSIO Aderbal RaluOs
.

.
.

cia. Silva.

•
..

Cooilerará para isso
.

Conheça as nossas faciqdades e adquira o seu terreno
•

CADA
"i r

PRESTAÇ-l\0 �

, .'

,. r'
'r _� _

'

,J.

..,.

, TJma casa de aivena:çla à rua Eduar_do Dias, 359 \
'

-:- 'area ccnst !uindo 150 metros· quadl'ados ..
,

.

. ,
, .

,� ..

.;,:
;rUa Tene

Welo '. fone

, '. Inforn;_acões In1obiliária. Res-saca:da .

.. �

,te,Si'lve'ira 29 1.'al1dar - sala. 5 --:- lOU

-

"Escritório: Rua Pedro Demora N.o 1.419 Estreito

Tratar �Olll Bell,jaillinl Avel'burk, Tel 3217
J ,.;I. ..

,
"

).

,

., .

II

:1 JURS
.

,DAU
).

).

I·
,

n

I.

o

AGORA 'NÃO PERCA 'MAIS TEMPO.

,

).

I, ��Jo vendido np lans:amento) Pudera, com tOdas estas vantagens:

I

• Sala,o de Festas p/uso exclusivo dos Condôminos
• Hall (Foyer) Social revestido de mármor'é e lan,bris

• Play-Ground para seus filhos
• Portaria com telefone
• Garágens súbterrê.neas
.. Apenas quatro apartamentos por andar
• Financiado em 5 anos, e tem muito mais.

) )

I um lançamento com sucesso da
•

...... ,. r-�� ,,._,.

,

, ..

I

,

MUNDIAL

otas
,.

. ,

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

NOVA YORK - OE - Foi

marcada para o dia 25 de

junho vindouro a primeira
tele-transmissão ao vivo .fi.
gando a América do Norte,
à Afriea, Europa; Asia e Aus
trália.

cana
. WASHINGTON ,- A 'United Brazflí

all Minera.s C", rot autorizada a extrait
, ,ta mínér o de ferro e, tutuam:ll

.j lc. r aç.; O projeto envolverá ill
. vest:'.ncr tos no .montant·e de 600 mi}h'õe's
d del.ares. Qliarenta e nove por cento do
Capital da 'United Braztlían Minerais C,"

,p'ertence·m à 'erytp'l'€Sa norte-americana
"Êanr-a M:ning C.'.

.

\
x x x-

,

Pelo r tenos 17 nações con

trlbuírão com material du

rante a transmíssãc de duas

horas, e mais de 30 países
purti.ciparão da cartela que
receberá o programa futitu·
'lado "NOS60 Mundo".

"Este projeto representa
um exemplo únieb do uso

da ielevisãn"_:_ ó mais pode
rOSTl meio de comunícacão

jamais inventado - a servi

ço da cooperação e do en

tendimento Intemaclonais",
e disse VVilliam Kobin, vice

"\.,. presidente da Rêde de Tele-

Um .terreno em ;Cotl�leiI·os., situado . n� �raia do .Meio visão Educativa (Education
a polica distância .do- mar. Tratar à rua CrisJ)im. WiÍra,!"lO Television Network). "Uma

.

".

';
"''';5.'2�6''t ""&$;_O,u.e a compreensão in-'

�\
'

r tI'. -
"'" •"'_'.)

. \
� ,.....

.
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" .
. "'. ternaeI1'jWi�� na eo�unlea·

,

__,__----'-......._---��- ,__o ção entre 'po\r'õs� �l'i:f,;;�ca.
> ••

•

• ',' l' (.
•
.,.

�
, ç�o desta transmissão �s�, .. .'.

J ( 'E�iBE�S! ,CASA �.'
cial tl',aí!sce,nde o propmo , .:� �:�.u.�tu NaclOllal Bruto (PNB)' do

,

I. ;
.,' r

,

. programa". Mé:Xic·;)·":regi�t' '1 '!tm alunei1t,b, de 7 poi'
r �., ',A transmíssão do p.rogr�.·

.

centc ern ·1966. '

d'
.

D:s5()c(CUPfttda ndece�sdit� )r�fo�m.�.t7 t rua ,A�aújo' .:�gu:i- ma envolverá a particípação "I� ,

.1'''1 o N" , en ro a Cl aue .

- aC,eI () > ,roea 'por l'eSluenCla de quatro satélites. O pro- x x x X _' J l
. fina e bçm c localizadll, dando. como 'entrada,' restante ,a grama servirá eomo um do.

. cR"1binar .""" p«r�uta-se também por 'terreno eÍn zona, te- cumentál'io que nermitirá
sidencial. Tratar com Dr .. ODSON fones 2462 2510 - ao hom.em pela primeira vez

3511.
' .

vér o seu planêta como .um
/

. só lugar no _es)Jaço e no telll-
-., I '

po .. Exam:in�rá os meios a·

travé� dos q)lais o ,homem
está tentando resolver CCI"

tos importantes problemas.
como a fome e a super·po·
pulal;ãQ e como está usando
as suas horas de lazer.

. ,

O Comitê ele Comércio 'Mundial' da
. Câmara .de Comércio da. região 'de Jack-

•

. sonvUle, F}órida; ém cooperação c,om . o'

; Conse111_0 de Expansão das, . Exportaçõep
Regionais da ár:<ia centro-norte da -Fióii_

. � .

da, pretende enviar missão ccil1lerl�ial à
-. Ainérica Central·'(; América do Sul em

� ... ',
abril víndouro.

'

'.
,

,

--x·"x x x-

.

,

.A 1\ 'i!'ên:>;:;L N:orte-An1CL'lC�n:" para o r.,�,
. senvolvilnent.o Internacional �1JS�,ID) en1

.prestará à Guiana mais d€ 1 nlilhão de

dóla :es, a firn· de que aquela nova naç,ão
pOSS'l realizar'. estudos de ",:p.genharia e ti

• •
, "'. '

• ...... < :'t

naDciar 'program.as de agriçulturà, trans-
portp. e outros ,tendo-se em vista o desi:n
vOfvimento da rizicultutla guiapesa. d elll

préstimo é res?-ltado de un; r�cente ,�cor
do assinado entre os governos. da GUiana, ,

, (

e d0'l ES,tados Unidos.
.

(
"Nosso' Mundo" terá um

. .

potencial de audiência de
500 mi,lh,ões- de pessoas, ou -.

cí!rca �.� �5 ,por cento da po
p.\daç;ío mundial.
, A América, do Sul e a An·

tártica nãQ, pl,lderão reeeber
o sen&Hcional programit de
t�levisão 'por não possuirerh
estações receptoras�

•

,

-xxxx-
,

_, d.

," O 'Japão cOlll.prometell-ilc a� transfor-
mar nUl1l moderna pôrto q famol)o PaIne
ária mexicano ,de Aclipulco, O cbif'tivo se

ria facilitar o intercâmbio COlJlercÍal e11_

t're o México<e OJ ,JOpão ..

-x X,x x-_

As reservas brutas de divisas da GUa
t mala a 31 c..e outubro de 1966 ascendi

am a 69 milhões e 200 mil dólares, Est"l ci
f.ra supera a cl � 61 milhões e 900 mtl dó-

.,

lares alca,n.çada em tgual data ele 1965,
bem como a registrada em começos de

1966,

I

r
_-- x x x-

Durante . os primeiros nove meses de
191M3, .as exportações do Panamá foram
15 por cento maiores do) que as pDÍ'res
pondentes ao mesmo Período de 1965 As

. vendas ;a varejo tambélu toram maiores

do que às ,do anQ anterior A indúst.ia
,

da constru�ão cOlntiT!UOU ativa,
,

,

I

I

,x
J

x x x-

I

"

o g0ver·nb chileno, e a Funda�ão Ford
. assinaram urn convênío do acôrdo com o

'qual está conc;>clerá donativos, I1Úl1l total
de 610 l1lilhõ":s ��e 'dólares, Para financiar
serviços de asSeSSo'l'<1lXlellGO, prograluas
Up tl'e;,nanlento ê bôl sas o obj'tivó dês-

f";<in�ia'-qel1 o é ai,,·' r () C\.esenvo}vi-•

U' ')" .,."n·;,·· '.

�.
A· ". ..... !..\.,� • .I, .' '" �

,
.. xxx-,
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,

,'''"/\gênci,, 'c.'. Prorr"o'�ão ,[\"'; �·,�i»"1;!lóJtd.;,"l.. ..
')- .' , 'i- ..... 1\<.-4�

111entos Q� "Soliv'l aDuncl.o� :r-�entemen �
tp, que, durg.p.te 1�)g6, às �)tàpos;tas de ill_
vesVn1entr s eleY�ara, l ,,:,é'. -{ qÚase 40. mi
lhões fl" dülares,' f,rn i,'o!L:luração con1 "

111edia. dl' '� luilnões' �jf, . '11il clnl:1l'õs, n.ol:'
anOs de 1 (,i�:3, 1964 , e\ 18 ,_�3"

1

�' /

O I,!TUpO Consultivo �. ra 001ombia
annnc.ioy planos para a re lização de u-

l\T,:, -""'''''<10,,1)rO,,11l'' 'se-a bter emprestl
nl0S nunl 11l0ntante d'� Ju�is de 700 ll1i
Íllões de dólares, a finl de aúudaT a finan
ciaI' o plano d .... dEsenv 01 vinll�. lo Para o

Período de 19:68-71.
.
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,;Dutrastes'
. \. .

,

,. ,

,

Outra notável figura literaria _ Ro-

bert Bunrs, - tem sua e';{istêlleia associa
da aO Ayrshire Todos os anos milhares

ele P-tssp:as visitam a casa .onde êle uasceu

e que teIU ao seu lado lUU museu COIn luui
tas relíqUias do poeta

.Regi1ão que·-saiu da pobreza Para ser

um dos mais prósperos distritos agrícolas
, do pais, o Ayrshire passu: uma rêde de ex

, celentes baln' árias, além de numerosos'
, . Sua -população não ultrapassa de mui 'li:ampc,s ele golfe - o que é comu.m na Es

te> os cinco, nlí1hõ's de hítbitahtes,' lneta éócia - para gra11des conlpetições illtern.a

'de dos 'quais vive na estreita .faixa cent.ral . cionais
das terras baiXaS qUe tem Ra parte leste N ;::ste ,andado fica P;'estwick, Ulll dos
E'din1burg0, sUa' capital, e. no lado 0I?os- prinCjPal,s af·roportos da Europa Na costa

tb Glasgow ,seu Dorto mais importante. ocid. nt'al, a maior referência cabe aGIas
Da outra In' tade cêrca ele um lllilhão gow, às nlargeus do, C�yde, que é a �rté--se distribui 'peles conda:dos ,das. terl'as aI r�a de �m largo cOl(�p�exo' industrial 1

Se-
,

ta'1 o��de o cenário(tenl o encanto da�te- gunda cIdade ,da. Escocla, sua fama.,a:ss�n
belfia telú4�a, num desafia pern1anente i" ta priricipallnent� nas trabalhos de enge

aos quo t�ptam domá-la no interesse da nharia e 'construção naVal; tEndo saido
" "

ocupação produtiva . de SeUs 'estaleiros os iUl;,Jonentes "Queen
O' país tem UIU ellcanto, peculiar na 'Mar'y" e "Queen Elizabeth',

-' '

profusão de v:ales, montanhas rios e lagos Cidade de comércio intenso, Glasgow
que's -

alternam numa' coreogl'afiá plena é tarnbém fUInosa por SUEI galeria de arte.

de juvenis capricllos. Ao porte ._ e pri� que abriga ·uma das nlais preciOSaS \cole-
cipalm£nte a oeste com um lito,rat borda ções existentes na Grã-Bretanha, e que
do de reentrancias - está a maior por- inclui t'las de F�eIubrandt, Giorgjone, Ra
ção, de suas 186 ilhas povoadas também fael, Ticiano" Dotticelli e lllUitos outros
elas em muito pitorescas .

,
mestres clássicos assilu con10 um grade

Ban·h'1da pela intenSa claridade que acêrvo da escola ilupres::ionista
ilumi'1.a Os planaltos, 'a natureza parece EIU l'neIJOS de uma hlJra pode-se ir de
ter preparado a Escócia para Os esportes carro .a Loch LomC5nc1t, lUll dos lagos l1lais
rna's divrrsos, pnquanto o t1ima revigo- decantados nl tôda a Europa A estrada

rante encoraja os jogos. atléticos. prossegue em dircçl§.lo a Argyll que em

E' aO mosulo, tempo na seqUencia de meio a seliS picos e lagos, .fl.gasalha a do-
- ,

suas tradições culturais, unla nação festi ç.�ra da pequena cidade de 111'VEl'.aray
va, alegrada pela vivacidade dos trajes tí U,nl poupo acitua da faiXa central fi-

picaS em que se destacam os saiotes de ca sterling, região que fOi dura�lte longo
tartan, na suas côres viVa .

' tenl!po o próprio centro <ia história' esco

Cesa Em abbey Graig, 1112 is aO 110rte, está
o; fan10so MonUluoDto W.r llace, situado à

v

pequ'ena distáncia das r11i11q<: da Abqdia
de Cambuskennetll Na sua direção oeste
fica CUbross, exemplo típico de uma pe

quena cidade escocesa dos séculos 17 e 18

A leste, 110 litoral, sobressai Saint All
drews, s'ede 'da lu.ais antiga uiversidadü
escO'cesa (1412) e o do 'ROYal and Anri
eut", a meca do golfe E Po;uco dePois, pas
sando pOl' Dundee,! alcança-se Pr'l"thshire
tido -por nluitos C0111JO o mais belo canda
do efcoces, e oude come 'am 'as terras al

tas que são a. Gutra face, para Visita futu
. ra', desta arrebatadora paisag2Ill de luxuo
sos contrastes

/

�,'::""t\,� "-"'1�, .. t"""'""""--"",,,: .. �.��" �,

LON]DRES (BNS) � NU:ll). perIÚ geo,.
gráfico, da Escócia,. o que 'antes de "tudb

se deve acentuar é a grande. Variedade fí
sica de um território que de sua : xtremi-

, '"

dade meridiona'l ao seu p'Cinto nlais avan
,

çaa.o no> litoral norte, nlede POllcO luais
de 600' quilômetros.

Na. pequena área qUE' s� e�tende en
tr'e (;l-ret'1a Green na fronteira, com a In

\ glatp,'l'�:�, até o prolllontório em que se. en

contra J0hn a"G,roats," a p.�isagem é cons
, .

tantf'mente de uma b�lezít arrphatad'ora
s),lblinhada de sug stões r:omânt�cas,·. e-

, .

ErcaraclÜl do .. ponto de. vipta históriCO
,o país também sur1,)i:eende Pela extraordi
ná1'ia contribuição qUe tem prestado às

a'l'tes, éiências" e ·letras

Galeri;> Jacqueline
Fone: - 3155

- loja �

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

CF:N'f'HO "

,

S. O losé'
às 3 e 8 1\2 hs.

Julie Andrews

Christopher Plummer
Eleanor' Parker

,._ em -

A NOVIÇA REBELDE'

CinelnaSeope�Côr de 'Luxo
Censura até 5 anos

i

POPULAÇ.AO.

Rilz·
às i> e 8 1\2 hs.

Mark Saegers'
T-�uena DierkiIig

- em.._

AS SEDUTORAS
Censura até 18 3IIIOS

j

ROXY
Julie 'An!lrews
Dick Van Dike

Glynis Johns
- eIll-

MARY POPPINS
Teenieolol'
De WALT DISNEY
Censura até 5 anos

BAIRROS
ESTREITO
GLORIA
às 5 e 81\2 hs.

John Eriezon

Barry Norry Nowman
-em-

O REI no CRIME
Censura até 18 anos

.IMPERIO
8112 hs.

Aguilar
-em-

UM RIFLE E 3
PISTOLEIROS

Censura até 18' anos

EDIMBURGOàs

Luíz
Eàinlburgo - caJi)ital da Escócia é

Ul1la das mais formosas cidades tla Euro
pa, e e111 tudo unI justo orgulho cos seus

50(i) ln,iI habitantes. Em su.as· vi'Zinhanç.as
Lin!jthgow abriga as i'u,ínas 'do antigo, pa
láci0 dos soberal10S e:sc'lc2'ses •

TalUbém perto podem sei' 0bservadas
elll South 'Queensfetry, as duas ponta.s
que/:' ruzai'n' o -rio Fôtth, alnbtl-s cói'l'sidet'a
dao 'rerdadeiras maravilhas da cngenhq:
ria mundial.

:t>Ta área aO sul; conhecida COU10' 'a
fronteira" esta1110S na região 'Onde se a-

Rajá
às 8 hs.

Terence M.orgau
Jeanne Roland

- em

MALDIÇAO DA MúMIA
TeeniScope . Teenicolor
Censura até, 18 anos

,

,

A

\./
(

chfl.m .os restos de quatro grandes abadi
as :estabel- cidas 'no século 12. Numa delaS
em DrybllFg'h, fOi� s'epultaGo Sir . Walter

Scot_t, noutra, em Melrose, está guardado,
, ,

sob o alta;r-mor, o coração de Robert the
Bruce, figura leg: ndária das sagas, ef!f:!oce
·sas.

,

AYE-SHIRE
'- ,

, .'

, ;1,
'i'

. �' :;

,'.

,
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RODRIGO ESPÕE liD MIMF

Estará aberta a partir de 22 do corrente no Mu
seu de Arte Moderna com um coquitel a 1 a ex.posição
de desenhos do artista pl6stico Rodrigo de Haro.
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O MAIS, 'ANTICG DIABlO DE SANTA!CATABINA
,

, "

• t r

. ,

.

'Florianópolis, (Sexta-teíra), 17 de fevereíro 'de 1967 •

,

I
,
•

!
,

•

•

,

,

•

na. Estabelece o convênio

de ',que a Fund:<çâo Especial
de :3aí!de PúJ;]ica, através
de SU'l. ci ;'. ?tl!ria regional
elo sul, deSt'T' olverá ativi
dades de assistência médi

c� ....sanitâ:ria e odontológi
ca em 111unicipios elo inte
rior catarinense, em es

treita cooperação COlll os

órgãos governam,entais de

saúde e 'ed.ucação. Prevê

Ull� de suas clé.usulas qUe
para a execu �fto ctPs ativi_
dades a seu c�, rg'o, a

FSES� podel"i li , r ter soP
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Deverá desembarcnr por volta das 9 rioras de hoje,
no aeroporto Hercilio Luz, o sr. Eudes de Souza Leão,
presíds-nte do Instttuto Naciolnal ele DesenVolvimento
Agrário. Cumprirá em Santa Catarina intenso pro- ,

grama de visitas e demarches com vistas a estreitar la
ços COIn órgãos de atuação especifica em nosso E'stado

•

Tão logo chegue a Flol'ianópoJis, o sr, E:udes de
Souza Leão vísrtará a A'C'ARES,C a FARES'C e o cen

tro de Treinall1el)tos, em Itacorubt. À tarde efetuará
visitas à CELESC', à DEiIE gacía 'do Il',DA e a SecI'etaria
da Agrícultura, devendo às 17 hOl'aS ser recebicl0, en).'
audíênct.; pelo Governador IVai süveíra, Às 18,30 ho
ras concederá entrevista colethva à imprensa e à noite
será homenageado pelo 'Chefe do Ex",cutivo com um

, ...

jal1tar no' Palácio da Agronômica. Amanhã, o presídente
(lo I,stitutol N�cional de Desenvolvimentó Agrário s

guírá para S!ãio Miguel D'Oeste, munlcípío modêla
San 'Catarina. �.

'I

,

,
,

,

,

•

�,4. ,�� �erá Debai'ido _,�mingo
, ,

O 'D�fartal'ne'llto E�l1,�1 de 'Caça e Pesca,' que

pelo Acô o de pesca, vigorante entre o Estado e a
, - .

SUDE,PE é >: orgao 'i:esponsável pela. fiSCalização da pes'
ca no Estad ',.. l'eall�al'á na manhã do PI'ÓXiUl0 domingo

� - ,

COlll illício ma1�'aelo para às 10 horas, uma reunião a

tel' lugar na Jéde da Fedel'ação das ColôniaS de Pes

íCadores (�UfJt Flrancisco To,lelltillo, nr, 10,' 30 andar)
.

Cc,llI a pres 'nça dos dirigentes das Col,ônias d<ô Pesca-'

clores de "cmbaqui, 'Q.e Biguaçú e da Arlnação da Pie_
dade 'par tratar do problema refel'ente à pesca �a
Baia No'te da Ilha de Santa ,Catal'ina,

Alél das autoridades acilna referidas, delV'erão
tOlllai' pa ,te na reunião o ExecutOl' do Acôrdo de Pesca,
Procllrado,l' José Ubirajara Tinlm, e representantes da,
Capitania (los Poi,tos de Sa11ta Catarina e da Secreta-

•

l'ia de ,Segurança Pública,' especia1nl,£nte convida.dps p-e
lo diretor geral do DECP, Vereador Baldicero Filomeno,
alé!11 (I.e o'Útras pessoas interessadas l1a questão,

•

. -

\

R'epresenlanles Serranos Traiam
,

Com Ivo Pr�blen'tas De Sua Região
ACOlnpal1flado·s pelos c.leputridos 0.811i Régis e Aureo

Vidal RalUos, fOl'am recebidos na IUanhã de ontem em

audiência pelo Govel'nadol' Ivo Silveira os srs, José Ne

yes, prefeito .municipal (le Anita Gal'ibaldi, Oscar Sch

weitzel', pl'c.sidente da ARENA de Lages e Ari da Costa

Avila, l)I'eSidEinte do, Frigoplal1 Na o,portunidade foram
, - .

•

abordados diversos assllntos do intevêsse do planalto
serrano de Sallta Catal'ina,

•

Caixa De Petunia Dos Mililiilr®s Terá
�, ,S.eu Lançamenio Amanhã Com COl:l[uelel
'. , .. " Estiveram ontern em visita a nossa redacão os

�

srs. Jorge Assis Arágão, Joaquim Garcia de Melo e

AmiI' Rodrigue� de Brito, responsáveis pelo lançamen.
to enl Florianópolis em coquetel a se realizar ama
nhã no Querência Palace Hotel da CAPEM! (Cqi
xa de Pecúlio dos Militares), orgallização de escôpo

, benefic.el'1te com séde no Rio de Jatleiro e filiais em
-

vórios Estados da União,

A CAPEMI terá instalados seus escritórios
--capital à Galeria Jacquelin,e 6, sôbre-Ioja. Além
oferecer ao seu aó:·sociado pecúlio, pensões, aposenta
doria, cobertura contra acid'entes e empréstimos para

I

tratarriento de saúde, a CAPEMI financia também a
.

compra do carro próprio e de apartamentos, Uma par
cela de sua rel'1da é destinada ao amparo da c.riança
abandonada, motivo pelo qual a ,organização tem si
do recor,hecida de utilidade pública por vários gover-
'nos estaduais. /

CanoinhiAs Agra®lece a Ivo Por

Sólução Ao Prohlema Da Energia.,
o goverrlador Ivo Silveira recebeu mensagern do

sr, Benedito T. Carvalho, prefeito municipal de Ca
'noinhas, expressand'o agradecimentos em nome da po
pulação local, pela determinação governamental jun
to à CELESC, no encaminhamento da solução do pro
blema energétic.o naquela região, Como se sabe, é·
pensamento do Governador do Estado, resolver defini
tivamente o problema energético no I'nunicípio de Ca-

,

noinhas.

INPS Reune Chefes De Administração
.

Para Traiar Das Novas Normas De Açã,o
o Cool'd.ellador da lillha de Serviços Gerais do

INP,S em Sa11ta Catarilla, dI', Gualter Pereira Baixo"
.. l'eulliu, no eclifício do ex-IA�C� os cl']:efes daiS Serviços'

ele Adnlinistl'ação Geral das -Delegacias Regionais d,os
ex-lAPs, a filII de traçar nOl'lnas de ação, tendo e1U vis
ta o decI'eto pl'esiden,eial que unific0U Os antigos insti
tutos de preVidência sciCial.

,

Cônsul Geral da Holanda No Brasil Faz
Visita Exira Oficnal a Joinville

•

,o Cônsul Geral da. Holallda, �ara o Brasil, SI'.

W. V. C'olhen Stllal't, visitou a cidade de Joinville, ell1

,caratf:"l' extra-oficial. ACOII1Panharaln-llo os SI'S A. J.
'\VirlSsel. Adicio da Ell1igração da Elnbaixada da 'Holan�
da; dl';- II', :KJoostel'Ulall, C'Ollsultor' de Ag'l�cultul'a, da
llleSll1a ell1JJaixada e J. M, van de Meene,

.

CÔllsul <la
I-Iolancla pal'a o E:stado de Santa 'Catarjlla, A colnitiva
esteve com Oi PI'efeito NilsOll Bender, reunindo-se' após

�r()!ll. lue111bros lla. Colôl1ia 'ho]a,udescl. ela l·egião.

,

,
,

,
,

•
.

,

,

• {
\ ••

>

,

, .

•

1'0 Govêrno do Estado já .des�gnou . uma comiss�o construç� dos' t r e c h os
especial para tratar da aquisição da Companhia ,Tel� '. " ireoBlumehau, Blume-
fônica Catarine'nse", disse 'hoje o eel. Danilo)\!¢t'(�m nau-Rio do Sul e, agora, .' o .

ell'ltr�Yist(l . concedida em seu a' eJ�,,'� Conselho Govêrno do Estado vai' fir- .

Estadual de Telecomunicg,çj •.

'

. I

. .Aereseentou q!le:'-S�C é. uma das únicas emprê
sos .perficu] r:es $g)'ftcessionárias dêsse 'tipo de servi-

, ÇO/.· '. en'té1xistente 110 país � que a· tendência do
,

!:a� vêrno é no sentido de executar u�a política global
1'11,0 plano das telecomunicações atra,!és de um siste-

· . ,. .

mais mumcrpios.
Para a ligação de Flnría

nópolis ao tronco' sul, já es

tá sendo feito um levanta
mento das condições técni
cas das linhas da CTC exís
tentes nêsse trecho.
Por, ora, se acredita que

,
,

'

pelo menos no itrecho Ita-

jaí-Blumenau dJ;lverão ser .

•

Instaladas mais,: Iin1(as físi·
•

cas, afim de . comportar o

tráfego que passará a ser

mais intenso.

, .

ma prepno.

- .

mar convemo para a cons-

trução de Rio do Sul a La

ges e, posteriormente, até

Vacaria, no Rio Grande do

Sul".
•

A parte referente a J9m·
ville-Blumenau, já foi cons

I truida e entregue ao . tráfe-
,

.. �
,

go, pelo COETEL, estando
em fase de conclusão '0 tre
cho Bluménau-Rio do Sul

Refermdo-se ao proble
ma dê telecomunicaçêes no

estado, o ceI. Danilo Klaes
disse que, uma vez concluí
do e em funcionamento o

. ;j

tronco sul de ondas porta-
doras

.

e adquirida a CTC

pelo Govêl'no do Estado,
será pôsto em execução um

plano' para melhoria nas co

nlUl,UCações mteI'ligando' to
do ',0 território (Ie Santa Ca·

,

Acredita o diretor do
COETEL que .as negocia
cões terão ritmo acelerado,, .,

podendo estar concluidas,
no mais tardar, até o fim
dó ano. I

•

•

Em Santa Catarina exis-
tem aproximadamente 12

nlll telefones atuallnente

serviços foram executados
pore.uma emprêsa+do Para'
,

na,

O

sob
,

.

o contrôle de várias
devendo

,
,

circuito está pronto" que está'
nos trechos Rio·São Paulo atraso lem
COIn quatro pares físicos problemas

-
.

que dão até 52 canais tele- de fios .

fônicos 011 1.228 canais de, Segundo entende o eel,

telex. 'Danilo Klaes, até junho do
,

De São Paulo a Curitiba corrente ano deverá. estar

são dois'- canais físicos, tam- completo o circuíto do tron

bém já em funcion·amento. co sul de ondas portadoras
) ."

'

No trecho �uritiba·Jom- 'ligando o Rio à Pôrto Ale·

ville, igualmente com dois g'l'e.
canais físicos, as obras' já' BLUMENAU É O CENTRO

, ..'

foram concluidas, mas não O centl'o de telecomuni·
entl'ou em tráfego por defi- cações do estado de Santa

ciêIlcias de órdem técnica. Catarula é Blumenau e des-

-

. - .

as cOlnllmcaçoes no InelO

l'ural, o que será um fator
a mais no programa de de·
sellvolvimento econômico
catarmense.

sofrendo algum
consequência de

de importação

• ••

'concesslonarlas,

I/assar tôdas para
,

do,

•

o Esta·

TRONCO SUL tal'ma.
, Ó plaI10 prevê, mclusive

,

Sôbre o tronco sul de on

das portadoras, cujas:' obras
estão em alldamento' acele

r�do, disse o eel. Danilo
Klaes qtle até Jomville os

,

"O COETEL", ,esclareceu
o ceI. Danilo Klaes, "teln

,

sob sua responsabilidade a

sa cidade pal'tirão os ,ra

mais que farão a mterliga
ção com a capital e OS de-

'

,

!

•

•

,

,

\

..... ,

>

a,

•

,

,.'

,

Realizou-se quarta feira, na' Palácio dos Despa
'chost o ato, de celebracão de convênio entre o Govêr-

�

no do Estado e a Fundação Especial de Saúde Pública
- FSESP firmado pelo Governador Ivo' Silveira e

pelo sr. Arnaldo Boscardin, diretor. daquela Funda-

POcT\�rá,
cola�OL'al'

;:> (J(�Sell-
,

.

84 111il'hões ele Cl'l1_pio de Pfll'hoça.
por outro'la,do,
na implantaQR.()
volvilnento de

rial' a

zeiros.

ativiclades ,Cabel'á [l tual', er11 n0111e

do E,stad'), 110 p t't�'listo 110
,

convêllio, �l, SeCre1'dl'ia. .da•

'Saílde. e �.ssistêllCia Soci�l.

de saúde e sallealuelltb ell1

outros nlunicíp!'J� .elo Jllt-e
"

rior, executadas sob '" res-
c.

ponsabilidades das GeCI�eta-
l'ia da Saúde e F,cllIcação,
ou das prefeituI'as 110 ca-

. so "do município riá') l'c\S
suir unirl,).de sanltarÍa dE:

responsal:'ilidade el,) t;;sta
do, 'Essa coopel'uç5.o será.
fixada anualnlente, ein pIa
no de trabalho 'lUt! especi-

•

ficará oS objetivos fl!l8.!1ti-
tativos.

-

çao.
I

sua integl'al :espon'�abili-
,

dade técnica (� adluinistra-
tiva lIma ou lnais unidades
Sanitárias nO. interior do

Estado, qUe se '<l0 organi
zadas COll,f�rme as nor-

'mas de fiXação do qlladro
de pesso.al e elaboração dQ

orçamento, da e.. !clade.

ENTENDIMENTO
,

Ao deixaI' o g2.binete elo
Go'vernadot Ivo Sil\'eira, o

SI' , Arnolelo BJ:l':úrdill 1',2S-
•

•

S'l.ltoU o clinla ele :'lito en-

t( 11dimellto °lue presidi u
('s seus cOlltacto.s e0111 o

•

C,llefe elo ;q;xecuti lO e o

:::;l\cretál'io d:;t Sallde. j)e8-
s] compreensi'i,.) _. subIi
lell0,U -< é ineg(]ve] que rllui
tI' se be11eficlJ,r�í, a POljU!a�
(f';,c cal'entB de assistê11Cia
(.tlt se the vai ofereceI"

"

Prevê aincla :) convêllio
qlle para a execução dáS
ativi5iades a SeU c�lrgo, 1'10

,

decorrer de 1967. a J:<7SESP

atuará mantendo u,na Ulli
dade. sanitária 110 luuni'cÍ_

Para a execução das at.i
vidades tlUe' ficarão a se-U
'Cargo, a FSESP aplical'á
.:TI 1967 i)uport€ttlCi& Sfll)8-

•

, i
Oi

• ,

,
,

,

,

•

• •,
-

·
.

, .

•

,

'.

A - ,.

•

,
-,

•

,
•

I
•

•
, •I'

.'

, •

O. prefeito Acácio' SaIl
,

,.Tlliago fará hoje; as 17,30
ein seu gabmete, a entrega,
às sociedades carnavales
cas e Escolas de samba,
dos prêmios a que fizel'am

jcls por suas apresentações
110 carnaval deste Ano. Com

parecerão ao ato de entrega
dos prêmios todos os lnem.
bl'OS da C�lnissão Orgl\niza·

\

dOl'a e de julgaillcilto, pl'csi·
didas pelos jornalistas Acy
Cabral Teive e Doralécio

,
.

. ciedades "Tellentes do Dia·
bo'" e, "GranadeiI'os da

.

,
'

llha".. 'O presidente lIa Co·
.�,

O
• d' d

I
nussao

.

rganlZ3 ora
.

o
.

. ,

carn,aval, enl expediente da·
,

.

tado' do dia 10, comunicou

a.o �refeito mwucipal ore·
sultado do C011CUrsO realiza
do este ano.

DRENAGENI
As l'llas Osvaldo Cruz e

•

Álvaro Cal'doso, 110, Estrei"

to, e ; Dr. Cid Gonzaga e

Laura Calninha Meil'a si-
,

tuada� na zona sul da Ave
'llida l\'Ial.ll'o Rainos, estão
selldo' dl'elladas COIn tubos

de fapl'icação da prefeitu·
• •

ra, 1?al'a p()stel'lol' calçanlell-
to, que devel'á ter uúcio

(lelltrp (Te luais aIglll1s (lias.

da. prefeitul'a eln acelel'ado
'.

ritmo'de tl·abalho.
Adelaide", que liga a l'ua

Presidente COUtinllO à Ave
nida Rio Brànco, nas ime-
.' .

diações da Asselnbléia Le-
•

gislativas, O mvestimento
será feito a lajotas (Ie con·
l

.

creto armado, matel'ial qIle
é prQdllzido pela llábrica da

, '

lll'ópria prefeitura,
De o�tra pal'te, estão

quase concluídos! os servi.

ços de linlpesa do callal da
Avenida Hel'c�o Lpz, lIa

qual veIn s�
.

empl'egan�o
lIm.a tIIl'llla} e Ollel'ál'ios

"

.
.

CALÇAMENTO

Soa,res, Ilt'ln' conlO as

,

O Departl'lnento dé Obras
da prefeitura deu inicio ao

•

calçamento (la. "T.ravessa

•

,
,

'1
�
,

•

,

'
.

CONSUL APR,ESENTA CREDE.,CI
,

,

Al fim de apresentar suas cred�nciais, �iSito
tarde de ontem o Chefe do Executivo catarlne�l�

, Cônsul geral dos Países Baixos para o regioo S�I�
Willian, V. Cohen Stuart. .

. ,

. "

Durante a palestra com o Governador Ivo 1'1
ra foram ressaltados os laços de amizade que �n:
Bresil e os Países Baixos, �) ,

•

•

"

•
,
"

O deputado Lecían Slavinski, presídente da A,
bléía Legislativa do Estado, comunicou 11a sessão
ontem que, de acõrd., com o prínclpío da proporeil
lidade, as Comíssões COlllpostas por nove melubro,
rão integradas pOI' 7 deputados da ARENA e 2 do
e as de 5 membros por 4 da ARENA e 1 do: MDB,

Ontem mesmo a lideranç.a do Movímento Dell\
tlco Brastleíro apresentou os nomes de sua bani
que comporão as diveras comissões, qUe são eiS S�,
tes: Agrícultura, Indústria e C'ollIércio - Ivo �
Constituição, Legislação ,e Justiça - Genir O,eslti
C'arlos Bushle ; Educação e Cultura -j Evelásio Vi�

,

Finanç.as, Orçamento e Contas d,O! Estado - EVil:
Caon e Lourenço Brancher; Minas, Terras Públical
Estâncias Hidrocrrrlnerads """"1 Manoel Dias; NEgÓCili
'Contas Municipats - Waldir Busatto; Divisão, Esta'
ca, Divisão Civil e Fixação de Fôrça - Fautos .• 1

Brastl; Redação de Leis - Pedral Ivo Campos; aú
Assistência Social - Nilo Bello; Viagão, Obras pú�\
e Transportes - Lourenço Brancher e Economia e

senvolvímento _; Pedro I,To Campos,

Adidos Culturais Americanos
,

Visilam Universidade Federal
,

Estiverall,]: em 'visita à Reitorra as Adidos Cult'
Mr. Grahul FI'e11Ch dos Estados Unidos e Mr, 'Dale
rison do Consulado Para Santa 'C'atarina e Paraná,.
oportunielade palestl'aram, conl o Magníf�co Reitor

deluonstraraln adm.iraçãOi pela obra que ,a UFSC

realizalldo.
•

ENGE:NHARIA E ROTARY

. O Rotary Club' de Brusque, pOl' sugestã,o do ,

l111eil:o Arthur SCllloSS€I', CÔllVidou' o PI'ofessor a
Erich Stelull1er, Diretor ela EScola de Engerih.al'ia
dustrial da UFSC' para, 110 dia 9 ele nlarçó do, caIre

oportunidade enl que ·J1averá Ulll jantar rio Clllbe !
•

tico Carlos Renaux, pronunciar confel'ência ,a iitn

melhor esclarecer e orienta'r os estudantes brusquer,
no t9cante, q; problema.s ligados à en,g'enilaria. e à

�." Fiscalização A.parelhada Facilita
'� êõb·..ánç�a- Dõ·i. Novos Impôstos .

O apar§olhalnento enl te1111)0 ,hábil elo Serviço
F'iscalização do Fazenda e do Tesoul'o do Estado t

pe1'mitido ql,le a cobrallça do' Inl,pôsto sôbre Circula
de Mercat10rias se' processe norm,alluellte ,elU toO'
território catarinense, selU perturbações pal'lit as)) C

ses produtoras ,e par(j. ·os contribllilltes, eUl geral.)
Q SecretáriO da Fazellda, C'upertillo Medeiros, (

plenaillente satisfeito caIu os l'esultados até .aqui'a
selltados, que represellt.alu o esfôI'çO do fisco estan

el11 manter-se em dia Cc,1l1 a 110Va siStenlática ttibl
•

rla,
,

Ginasio Aderbal Ram.os da Silva

Começa a 20 Prova De Admissão

A direcã'o do Ginás'io Aderbal Rómos da Sil
o

está levando ad conhec,imento dos intere_ssodos qUI
partir do próximo dia 20 estarão abertas as inscrií
para os Exames de Admissão em 2" época, paro o

ferido Curso. _

As inscrições irõo se estenden atÉ o próxi
dia 25, no horário das 12 às 18 horas.

As provas serão levadas C efeito nos dias 27
fevereiro, 3 e 6 de março, às 14 horas'é 'as Gulas
rão iniciados no dia lOde marco..

.;> , ,

A rnesma nota daquele estabeIecimen.to solie
que não serão acei�as inscrições para o Curso Nol
no e sàmente para o Curso diurno ..

,

.

Gevêrno rirma-� Contraio Para Mais
Um Novo Grupo Escolar Em S. José

,

•

,o Diário 'Oficial do Estado, em sua ediçÓíl
terça feira, publica têrmo de contrato firl11ado -en

o Plano de Metas do Govêrno e a firma Enc'o LtG
para a construção de um estabelecimento escolar
localidade de Fazenda, município de Sã'o José,

O referid'o ,prédio, a ser, construido ai'n.do n9 (I

rente ano pelo PLAMEG, será dotado COI11 quatro
las de aula,

I

,

Polícia Militar Abre'As Inscrições
Para Curso De Formação De Sargenlos

. ,r

O'Serviço de Illlpl'ensa e Relações Públicas da f:
Iicia Militar está conlunical1do que se ac11alll abertl
as illscrições ao ex'all1e de seleção. ao ,Curso de FOrJ�a
ção de ,S.argentos 'Colnbatentes, daquela corporaçPI
Melll0res il1.Íorllle's se,rão prestados nos seguilltes CJJd
,

reços:
.

10 tenellte Pedro Mal'tillS Ber'nardillo, Cllefe �:
SIRP, Quartel Genel'al' da Polícia lVlilital', CaiXa posl�
88, PI'aça Getúlio Val'g�as, 101, elU Flol'ial1Ópolis; CeJ1t�
de I11struç:ã!ei Policial - Militar, subdistrito da TrilJdw
de, 'Caixa Postal, 88, enl FloriallÓpolis; .•.

Batalhões e COll1panhias Destacadas da Policjq.l�
lital' nas cidades de 'Cl1apecó Call0illflas, Herval d'.oesil
C1.1ritiball0S, Rio ele Sl11, Ararauguá e Pôrto Ulúão.
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