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Síntçsc do Bqli Gcomet. de A. Seixas Netto, vàlido at�
às 23,18 hs.1, [�,O dia, 7 de abril �e 1967,
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, ro?ENTE' FRIA: Negativo; P�ESSÃO ATMOSFÉRICA MÊ-:
, DiA:' 1018,6 milibares; TEMPERATURA MÉDIA: 23.9;' Cen".
tigJiaçios; UMIDADE ;RELAT�VA MÉDIA: 95,4%; PLUVIO·
SIDADE: 25 mms: Negativo '- 12,5 mrns: Negativo -

Cumulus -;- Stratus - Chuvas esparsas - Tenipo médio:

Estável.
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SlHTESE .

: I
I

" j PONTE, l-
O Ministro �os Transpor-'I

tes, reafirmeu que até o fi-I
, � \} 'I

,

,nal do góvêrnó Costa' e 'Sil- :

,

.

,,�, a �_onte �galldo � Rio à ,[
NIterol; estará concluída, -IlDisse 4ue é impossível, que.
o problema tenha quase lOO,I. ,

, anos de existência' c não- te- I
nha ,sido, ainda, resolvído, ,(

"'I
I
I
!

ID� E' PRONUrWIAMENTO

P Palácio do Planalto, con ,
\

'. 1_.
•

i-1 :'\

: firmou para domingo, a ida

,d<;i, I:'reside'nt� Cesta e Silva,�-'

à "cidad.2 pai'aiíaense de Lon-.
'drina. _:_ Na buól'tunidade,l -

• -

-q- chefe do govêrno faní um
pronunciamento, decidindo
g' política, de seu govêmo'
em relação ao problema ca-

'" feJo.

" ,

PERTURBAÇÕES
f
i: :' li G�arda Vermelha, idea· j

I, lizadJl p,or
,

1\'1.\1.0 Tse Tung,
�'I volt01,r a ' perturbàr, a apa-

I, ,rente caln;ta , nas 'principais '

éidades d\' China 'Com!fnis-
"

ta. - Rea'�du' passéatas pc-
')

lli.rido â. 'e�ecução, rim'massa I
� do Presidente �i\1 Shao SIi! I
e sells partidários,.

.,

I

I
APLAUSOS

blDiárió Oficiai do Estado

r Paulista� que
'publiça o ató do' governador

-

�lbreu Sodré, cxonerando
,seu diretor de trânsito, co

,

-

EdJl�.! A�é�ic'o FolltcnéUi/.. -'I,,

, Com.,;} 'publicação do ato es-
'

tá encerrado, defiI1itivamen-
lc' 0- ca,so:FQutelléUi.

'

I �'
..

.r'

.•
1

Ji1NVIADO, �

A
" ,/. .' 'f' "l I

nUIlcra-se" -aqUl, o lcra

-,,I
•

d dinente, ,ql!1') um, enVIa o . o

gevê'l'lld boliviano, S8 encon-I'
tl'a na 'Guanabara, para in� I.

form�r as �t!toridades, sô-I'bre o curso das guerrilhas
em ,regíões selváticas da;
Bolívia.

}
, I

RUMORES ,

: ';o�t�:s lnilitar'es no�'te-a�e" I
rican�s, desmentiram foro'

i�a�eÍ1te, 'ó's' rumore� rela

tivos à possível substituição.
do genen.l Willian Westt,

_ f�aryland, ComanqaJ,lte 'em I
I
.'Chéfe das Fôrças yallques I

l
nO V"'nã; há 5

�no,. I
NOTA, DIVULGADA '

'O Serviço de Relações pú
blicas, da 4a. regiã'Ü Militar

divulgou nota oficial, infor-Im�n�o que ,cont�nuam deti·
-

dos, a disposição do

encaro,-regado do IPM, os gueri·
lheiros presos na Serra

\
de

ICaparaó, em MiIJas 'Gerais,
't';_

.

r
REQUERIMENTO

,i
A presença' do Ministro de

Exército, na câma,ra, para
mformar sôbre medidas pre-'

ventivas" ,r,dotadas contra
, II. (JS movimentos' de guerri-llheiros,lno Brasil, foi reque-

!'ida pelo depu�ado Marcos I ,

,I :{éstma�, da' ARENA.

',... .1"

Assume, �9jé
a Bahla �

S.t\LVADOR, (OE)
, 'r

Novo governador do
,e o vice, 81'S.' Lu'lz. 'Vimm J\1,
.lhn I:l"Juta�lY l\>}ag,lilhães" to

maráo posse ,hoJe Ilf!,l'a�He,' u'
i\ssé'.:niJléia 'Leg'ü;kl�tYa.-

'

, ....
, "<'

A cerimônia será
fia i:t:," 10',iío:t:a�," no i:'or{;",J,

. ,

logl" <,1 seguir , C,I�nl)L;;h:l".je-
á 'com: a"tramiJ'eren,_.;la q,,,
g'o�crnó no I' ,làch

"

'n:i)
D'

'

.•
"

1
<o

• l'
nl"'B "'.' ,,-pos la,,(;l'� recep-

,

ção 110 Palacio da Aclama·

�a,,, ")._1' auwl'Hlades c con
, vídadós especíais.

lHo 'rerá'

Bo.fe
\

Açucar
.

I

alU� Falia,'

,

f

TIfO) (OE}, ,- Um. trem
da êentl',l!.l 'd.o

UFSC Promove Curso De Fraacês

/

Presidência
, /

11-.,; ' ..
;:-
• ._

Assinçl.do pelo maiQr.ia absoluta ,dos m�mb��o� ô:!l'
Céí"�,ara ,e do Senado -, 214 é1epl:Jtados e �.6;,se,.o�dDr7s;;
-'--- foi entregue 00 presidente 'do Sena,dó" Fed�ral, si:
.

� .
, -

Moura Andrade, o projeto de r,es�liJ:ção que, visando a

aclptor CI reg,irncnto c;l'l1um,,do Co�gre�,s'o à, nova-ç?'!s.i:
tituic.60, estebelece que o, vice-presidente ,;da,"Rep�blic�_

_ j:lfglsÚHrá �s �essões .�onjG'ntas dos dua� éos,as> d
{

'.l:.:?:��
9i!dat'Í';o:

A;.ruJrc'a-3: a:;ord a reação elo ,Er. 'Moura AI}C\':ai; ': .

qu>, CO:110 T'Iff...�'!�:"'i() �10 2�� "qf�O, 1J9:�(�'"'':.1. ;-:i1l1J)1�'�)'lJ1er�t�
1�'':)r�1f'!r 0r�uiY11� '-4.3 -r-r.-,-JC's·c;'P. 1'1' �er'2v - Si1j1;\)le·u.l:1t1}'L('
r e l. Mas haverá setnpre V�l::lll se êl� S1J,�I'd císêo l::;.a�··a o

-r'8218.1':O, como, s.ilJlê1.1" 'o a, E ln�1j S�t\'a, 'ell1bl i'a se
r_-e<l1�éln:"o a entra� cm »orui.íno cs. POis nào quer, :tnLpci'

'p!:tT' i alu.oé�11: r, r u f9 r� é)' l�dC' 2'" -8. do �ovcl'iJo. se�11 �)11

t C.3 S0.l'CT· C'Ôl:10 'r€a2:rJ ..-.f'J p'r(y�j(:e:Jt:.: (' 0 �!:' ��1fJ (O.
,

ASST'TNfÚHAS

T�as'.:�14 aSs.il1j.�íúras de clC!3l,I::,:'o,;; qUI: o sr. \E�'PfLli
san-o 'nGD.SeguiH j-eun.r' a'é' às 17 hebs, 3 ,.,i'\p ,1'8 cll')ín-

•
... v

.' ',...,.,.
'tw:cs cl-a OTJcc;Ç80 O" .o:l's,<','clolfô de �.Oliy\i:i:':l.' (MDR
E tadr dr, Rio), Pedroso I-Torta" (MDE -. êão Paulo r c

"Autonto Anibelli (MDB � Parãná)., O lideI' Daniel KFie
ger calltaríi ainda com o' apoi� _-dê m;is alguns, senado,

1','S, 'q�le ,manife�ta�a,m ])'01' t.'le1;�·aní�, �ntr�,os quais os

srs. Mflo Br3.':�a e' AtililJ Fantamt', Con tude, asS8�llri:tVa
Ee no gabj;10te do .3'/ Mpur.1 Am:l'fl,el,e qUe pelt:dnenc.s 5

dos s nac1óres sigráfario-b já aí'irmarám que clC1�"lJ.ll iS'U

8,')O"Ó a refr,rma elo ·"re!?,imento. :qlàs votarão contra. os

disPDsitivos r,eferént�s a"Presidencia do Congresso.

o en:caminhamento ,d,a propcsição ficOU a cargo do

lideI' Ernan( Satiro. O sr. Da'niél Kriegzr �stava ..;,isivel�
pobres arquibancadfls ffll'llte' cc:'1trafeito cam o episodio. F'oi 'ele o aut?r'da ]11'0

an e"fcwi.stic,'mcnte chamã·, posta que viSava a�'confertr aq :vice-Pre'sidente cla,'Hepu-
":io' "Estú<lio"

-

;,Adolfo }{Oll" _ tlir:a ,a í)resid é'Dcla dj) Congresso, reservando, po�·em;. ae
:': de� n�Wc?�t uma pJ�Atéhl !�l-J�-, SC:1adQ; a' eSc'olha' cio seu p,r0P.rio presi9'Q�lte',

.

. I:'mtc e'JHr�m':)l'ou gr�H1f��S I .Aos .io,;:pa1istaé: ,qu: o 'proçtlTavam" ele pedIa
ou e!ItO\',H c,intigas d,i-ri�;s."em ao S:. Erl,al'li sàtb:e�'.pois:O aso.unto

CeIe,�conf: ssav�'; ";-PUit? (lr:;�a'gpl!���t,
'

��..,
, �.

; r

'10,
� (� ;

"

Buat Sr! de
p.ersistem

� t'-ÍGtk;(),; pfoce�ente'i de Belo Hori;�onfe\ dão, cc:'"
11)1 de "';'�(' 11m flHJtO de 9UCH;!I1:!�70$ t' Q"J;:)lI O;"ca, (lC;�

,,,do tirc�t?,:o com 1.1"" contingen;'e do Polícia M;litar

d.:! MilHl� GeHú, no lo:olidode de Caparao Veího. '(

��Q th,f'e'o foi bQl.)cdo o c,<-,:tl)itóo ra7,o{\lJedi!>ta
Juore;r. Souza MoreirCl, que �e encontro intclnado n'um

hospital de MÇ!nhuf.l,r.:�I:- T ru",bém um �pldl:ld() do poli-
'cio m�ncjro foI baleado levemente, !'Ião necessitando

,,�.er hospitalizado.

'va,a' apei-tar.() cêl'CO mas .ós " militar, entretanto, pão foi

r..:1iGldcs, l1lcllloics' umllwur_;· conl'irmQc)n po'õtcl'iOrm,3!lLc.

. . .

])eHhít f"ixa' Em

Pa��10,

STM' Decide' 'Pel.'-'
.'

,

v,,, "

Ar:quivain,ent,õ' Do .

_PM" Da"L�eg�nda�e
\ , l" �<

,

:nR��SiLlA,' (OE,; _- o .s�
peTior T1',I1U113-1 Militar de.
'".

-

". J
,CllUU detenumar' o arquiva.
mento do inqúéJ'ito Puliciál
lvimtar, sôkrc a cháIillül.a
"rêde da }egalidl'l{le'5, O llj,��
fo� . a�quivado, . pOl' lllsufi' ....
mêmüa' de pl·wvas. li íg'U"lD1
CO�l) imlie.iados >��U iuquéIi. \.'
to, cnbe outréls o lJ,Sl)O dt'.,
Bf'así!ia D .... José j\l!lto� e o I•

p1'0feo;�0I: ,Darci' rtiheÍli'U. , O
..tq'uivamento ,foi 1 decidid:()
p�\o voto dc minerva do
Pl'csi,lentc odo STM, GCllei'aI
"Olimpio lVIour,ão Filho.

Cosia é Silva·
Vai Ao,
PrAfan,i
,CURITIBA, f) (OE) O

presidente 'Costa e S:Íh>a ftá
no pró�o dOmingo � �i.'
dáde, paranaense de Londri
na, a fim de' encerrar'.ã Ex
p�sição Ãgropecuária . mort- -

t�da pela Soci�ilade Rural
do

.

Norte
\
do Paraná., �.a

oPQrtunid.�,de, defi,njrá,' em.
- discu.r;so, a política cafeeira
de seu govên).p. AcoJ�p'ànha.
rão b presidente Costa e SU
va o ministro" dlJ Fazenda,
sr. Del.fim Netto; o ministro

, 'da I�dú�tria e 'C�mércio, sr.
l\'1acedo' Soares;

,

o presi
dente.'do IRC, 81:. Horácio
Coimbra,,,e o' senador Ney
Braga. Deverão receber o

presidente, ,em Lolldrllla, 08

govel'l1adores' P'2ulü Phl1en
tel, do Paraná, e Aprcu Soo
dré, de São Paulo.

.

Um outro gucrrilheil'Q,
cuja identidade até. a noiLe

de' onten� não foi dada a co·

nhecer, também estava pl'<3'
::;0· pe,las autorid�cfes mil�ta·
res de -Kl[inas Gerai!?:

".- Segundo notícias ql'e che

garam até aqui,. outros qua
tro guerrilheiros lo;sram'u
fugir' ao cêrco das fôrças
poliCiais; tóman(lo o rumo,

ao que se prestllue, elo Es

tado cio Espírito· Santo. Na

sua fuga teria.in, metralha·
do um trem ela Estrada de
'Ferro Leopoldina, ,in�s pro,
'xitl1idades de !tapera e Ita·

quãr·açu; sem que os dispa
·ros tivessem fei to vítimas.
A Polícia Militar continua-

A S�cretorio de Obras da prefeitura vem c.umprindo o. seu 'programa de" h,a
bolhos' e, após dotar a rua Traj,ano de ,noiVOS .g(llerja�' pfu�i'ais\ execut,ará o

c;alçamel1to das principais r\los da cidade c,om . lajotas fabricados, pela
,", fóbric'g d�',"!�Hiidpº!1dºd(l (PCi' 8)., '

,

" '.,. I: �

" ,

se

"-

"c '" i ?;;"',� _-r,'."'"

:<'11:. �go ", ' .
.

e: res("l'u�ão
"

clá outra
;J

"
'. '., ,J

t
.i. '" 't J)C.

f·CQh3.cão ar1jg�)' lO:;,Ô0 HlglplCl1 'Ô<'C01l1U111 pala e" a· -

'1C'·cer' Q''s' c::i;:;o-; '"em"C[U0 a' CulH'ara >des ,Í9'putadàs e. 'c' Se.-... \:;.- / c:� - • � "I.. " ,

)' 1,'ac1 ,'}rfolm,iràó ;;(11 se'ss::'o ,COl�ullta, Repetindo c}, Cons-

titUi�S0, 'diz qU0 iS3" se clará paro.: 1) 'inaugurar. a SE'Si)ào
'"' legislativa; 2) ()labr:Í:a1' 'ou r;forma!' o regimeríto\ cO'

'mmn; 3) receber, o com,prQl11isso do tprcsidente e -do \��
, ce�prep4dehtc, da ,Republicfl<! �41.. d€,lil�,é7',ar sOb�e .v�t;o; b)

atender 20& i;lemais_ caSO;.;, pTex lstcs na ·Const.tu.çaa.
,

Seu art. 2° dispae: "No exercicio (las funç5es 'de

l�reSidÊ}�e' d� éemg-res"� :N�'cj:�:maí, o vice�,presrdent,e da

:�epublfcêl presidil;a as sessõfs, c�njuntas do Senadc: Fe

cleral e'da Camara dos Depu'tados, 'tende. soa;t:ente voto

de qualidade"." I \. 'Ti '

ry:Ícai" 'adian1lte, ,diz que os trabalhos seI,ão ,c1irigidys
,nela Me,;;J. do S- naelá. ,No caso ·de e�ta,r vage o cargo de

,�,jce�pre�idente ela Rqiublica é no caso dp ·impedimenLo
�u falta: deste Pro�ec:e[:·s á c:e acordo cmn o llegimeú
ta do SeTada. Pp2ESuPÔJ-se que este':;;crià reformado Pa

ra e ·ta'5'el(,'cer 01u1', r�o� ca"o, a '�ubstltui�ão sel'i-a feita

l::rn ro' :)� lo :)�,��itlent� 1{:lO Se11ad(;,

':n��1·'""
'

, : f

,
'

inas

dores da regi1í:o, estaval�ll
conseguindo

.

escapar. Co·:';

mentaya-se também que alo
J

guns
' fazendeiros das .vizi,

nhanças ajudavam os guer
rilheiros na sua fuga.

in'formou ontem que não ex·

redinf qualquer liota oficiul

"óbre c's. incidentes na Ser

ra do CHparaó, uma VJZ que
considera o assunto encer

),8C\" sob o ponto ele visl;a
l;'1\lrar,

r�fls. crn T\'linas, a POlíCl:l
Militar continua vascu1l1iJ1l'

do a região, sendo que têm

sido vistos vários cami·

nhões e "j.eeps" cbnduz LnclD
homens e equipamentos.
'Um contlllgel1te ele quanont.a
homens da Polícia Militar
do Espírito Santo, segundo
se informava, 'teria também

acorrido � região em busca

dos guernlbeiros. '

.I"RONTfD?O EM M.K

De Cuiabá informa·se q;fc,
em, consequencia' da loca.H·

zação ele gtlerrilheiros boli

vianos ,na cidacle de Santa

Oruz e, la Sierra, �orças do

Exercito em Mato Grosso

estão, de prontidão. Foram

reforçad,as as patrulhas em

'todas as zonas de fronteira

e enviou·se mais n!'mamen,

Lu.

HA CALMA

o ten:.mte .Turacy. do Bata
Policia i'vIillk'll' (le

dcdarou aim1'1

reina calma na

Manhuur;u,
ontem quc

rcg:[w, afihllundo que o in

cidente 'nfto teve' maiores
consequ'ê1'lcias e que não

cheg.ou á 11aver troca de ti

ros entre um contingent.e,

da. FM' mineira e scis' a�éi1'
\

' ,

tul'eiros. A informacã.o do
, , .
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duplica' ta
sendo efetuadas em Hun , �e firme d? crescimento

,

tcrston.: Escocía, 'e em Bur, d,urante o .ínverno, rnan-

ry P01:t, Gales.
'

' ,

tém um índice firme de
Testes inioiais' mostra- cr,'Scilnento quando mantí

rnm .' que a; ôlha, qUe-sob do 'continuam�nte' .a - a

cc;ndições naturais 11.0 mat gUa quete desCarregada, da
apresanta reduzIda ínclite estaçã'O, e não apresenta c-

ele 'crescimento d\íránt.e,
'

o, feitos adversos.
'

rnverno, mà.n:t�m>um :'índt_ A'S últimas experíêncíss

J..(\I�ni i.l':� :�u ;N'f:';) !;�':�
l)Qrítn C' t: ti c(l1 {'1l'i8qfio m ari

lÜl:1 nm sende;, rcnJí7.g.t1;t8
rft;.1,!}, COI lj,(�.c;:U) de' P,eiXo
B"1";,incn da', GrãFB�;cbaJJlla'
11.::1' :ír.U�i aquecida descal"l'e
p:ad,l p c}o�; .'sistcn1l1.S lio. és

t;'l:üll",nlo dfi;:; cstacõcs' ,('OS
h�i"),;1!, dl� (,11'(']'R:ia parecem

hup,e, ii' fJllI� (1 pe'l:xe cl'üfJCi
elo em La1 amLiência pode
alcançar t::tmanhos notá

veis cm dais ilHaS ou me

l1,OS, cOIllP:1ratlos -cem os

quatros anos neccssárís pa
]:a idônl.ico ICl'esc1mento

,'SO)j 'cond,ções p.crmctis.
EfllilS investigações estão

oh"['
realizadas fOram feitas com

sôlhas artifi.:;iall.nente cl'ia-
d,:M: l�éJ.a Comtssão, em

Port Ei'lD, Ilha ele Man,

.Porém 'a iJrjnÓPa1 \!ieta
do peíxa catív-, ó mexilhão
esmagado.

'

Trabalhos pO;;i,eriores se
rão é"e:t,uado,c; p:1.r:1 11pj-c1'

.
'

',' _,
.....

,

I,A

'-"��-�;'-"-'�----------��-'��-�

,

'

IL - o pai inválido, e' a
o( ,:::.', ,

,
, � ,- ".

d '
A.' CaI�los ','Brito,

.

b,: p'(Jfit,[,iô!1,ã!S êluto'iióh'lOS haO (ISSO ell'lô OS que

'"iii] ,'jõõôi't;'rTI até o próximo dia 3 i ;; taxa �:""t1\al fix,a , ' '

"
. ".DEPENDENT�S ,.,:_ CLAS

�Iô" hi'ipi�,>i o "übrc SNVI(;OS, relativo: dO', ano dc"J 9671 SW'ICAiQAQ ..
· E,- 'CONCOR-

': esháf..n ,mjclfôs fi' mültã çfe Cr$'50, milpoy'mes ,00' REt,iÓL/\:'''':_ 8.H-�cbnsjde�·
,,'fi .. ,f. .. fk um ;lií':s que se' S�g!Jíf, àqucfa '(tato.' ",�,�j1l".:se ',c]C'nendentes' d�,,�s:é..

.'

'ô ili�põ"íü �ôbj'e Serviços é, pago peles prcfissio- ,gllrn.,çln,' desde que q.�lç 'de-
',,�' ",. I'" -�-"'�" '! ' ,,�'" ... :.. V"'''' :.. ..�"ve;,.. de um"" t ... ",,", "penh'am ccon-ôinicl'l,mente:'h'(JH.) uu ouonJ:o::> IL e 'Uu�u;):v 0,;:.;;'/ u� ItU � U "'A�," ,.''',

,:�/.'.:." ".___ "� : .. '
"', C-�iI.,iI. '! f'" "" 6'0 'I "1 ';_'_u e�p.Ô_Sa. O l'riarido in�

"IIHu!<.1 Íf,xn <{tI<' vanâ Cnhc 1';r,t.Lo"" ntl e .... r:l\l _,
mI (

"111 "f"lh d'" �
,

1 ".

,:
'

,� . I' '". .'
"
:' ,

"

. V;I: (O �os:· I _os '\ e 'qua-"
'!Fi 'f!.(�i.�F,��gÚ'm õ )j.t.!:�dtidd exCtclda., Qij.6J' 'I'ondlç.ãc' ,;;,··li1.�nóre.<;
",

"

I �:.0 <,'j', t.kjttH' hlr:fmclo}i "S.êf�;!kjii 'difClúi' dã Dcp(jf.' ttl) IH r�u inválidos il a8";fi�
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':,'iô (.k;;� lilt,(lcã5i IIi·f<'hiICU ôht�m, que 'õpe':Hú, <:lã multt'j (_:,mdl;;;.J.o. meno�e(r dç 21�,ou
,,'��:t'�'é�!6v�,t�, "'tj) ...(éh�htü déilôii,éB' do CõdíHfl'O Fiscol ',,�] �"". ;,,)jcssoa, qesig'riàda,
... --:, ;"',' i, '.".n"" , , ',' ,) .' , ' , •
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'_, (,ue,.,e uo sc_Xo lna,gcu fn ,

+:,,�.'>'r:eví's:�d',<3(b cllé: tiO Irtl1'. ACtCScci1hm que ãpt'lJl'jõ!l 5 mil '��Ó POdCl'ú', ser' menO,r de 1-8
: �;.Xi:&i(j(jlj c I.H:lvôgodM i�lStíeVC-remN;;c, c 'qlW' pôuqüí��i- _}1'1l0,'; 011. nJftini' ri<' fiO O1i,i�l�
, "rl';(l$" '6'!i;�'�fhd;ô� b!õ��t!r6;q�i'l O '{)m!(i§ím Fillêõl pina ,V':1.1lrln,.
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O',ditir:h}I" do mss wr.fôITiWli qUO fiO �c9ijiidô lle� ",' ._.m_a!miilaBiI,1a,riI,II
rii€:stre dêstc ::.M sef� InrêléH:ía Ui'J1õ fi8êõll.z;Qçiiô da ,M�SSA,DE 1GO DIA-,J'�;JÕ9 as profissionais tmf:ônõí'"i'iõ!!; �qYele!}-qütl nliô H,.'

. A Fmníliô dó Ex�Dep�,ado '

,ve'í"üirr põgô o impôlli:oi €">tfirfiô süjei'i:M. fi müít1'i ti.
.

Çd� �O mil por filés ou hôção de mêç,. '
.

;"-., () l-�k,.".Hc;t6l' B r(mdõ� SeMiI@i' diiiíl-ô ôdianft'f qUe
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J� õr:.f�.i:J5:'.êGii:l "O '"f1Jmw de õiHt:W t;O�jUnhj fifi Güõnõl'Hj'"
'i!Õ�' ��ilft'ci\a �M(59gti(iô de ,i:O"Y1Ji}ifiô; (J Di!lJHHi'ômellto
�}:�'� i��'i;d"Ú:õ�:'d(r l{'�&.;j i :,:do M.il'il§té':;'Ô· da fã''fe i"'ida; fiõõ
tiGEftÔi'6i ti Dtl��i'�; tÍ(:ste Üi'ioj' ii ded�§tiél' .iiíii1§ deGlüi'ü.
Aíj,6� d& Impõ;;Í'ô� d�' Reii'idã; �e P\'i9IH��ntM pôr s.ei'Y.i�
�(}$ pre5f'('irlM, feifõ� Q prôfi��I@ilQi$ §iitÔi'iõi'iW� fiÜ@ hiS

·

(;fif�� .W �õdãiiÜll FI-w;õ! di) �tlêi'8tãfiã d& �Cfií'in�õs
do· (lijt'jo6!51'iHL

,

fli'i'iw� e .j)ãi'fiêüíÔfêl> qülÕ fi;um2ffi põgâi'i'ltHlfôS MIS'SA�"DE 7."0 DIA·
.à, Pi'iJfi§�·iôiil'Úíl AIÜÔnõmo� eôfl''Iô AdifõgõJO�1 JWi' e�em- A. fãmíiia d(j� .':�xtirita sra. ·Edit'e:' da,· Cü�ha ' Lüi",
l1Ji&.; ,da'V&i'fiô ,,:)'(;1911' {j t1pifeí;leilÍ'tiçêi6, ,de íHiü iil�t;i'içã5 c�"stcrn(jd'á iam'�"':ilffàusto· aéonié!':imei'ito, co,(vid(i

• ' ::(�,�l·Õ�'�,€idô.�.hô' �!i;{;�t.�""�o:�� do' êOi'iti�iJ� �a �d�Ju�ôi, ���§.tl _
,os paren.tes ��?pes�Ó@�'��Mig�s 'pqf� "(j :mi��� '��/1��: diíJi

", h1r..;jfimf.irif,;,' ... fia \!-Fif.. q?8itfõ p81& IffiP��ffl di2l R,6iido,
'

q�iJe
'

..er& re-zàda 'em1j�te�"'õô o"s'üü::.'ül��'" fiCHJili' 8 Ü§';..... ';,;.,_(�'
"
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9 horü§; na 'Ca:t�'<{�€il :M,etroGóllhiriQ., Ant.ét:ipt!) os õ�

�,. T�Xi<? L. j�" , ....

� r, "J .�",.'Ít;,'-'" ,iiti." qiijjde�ir�ntô(i,fj\e�t.@2,6t����_féiGi'iit�L' 't"'� I ".J� v._ '.
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, h:;r !.lê!il:; 'i:l.V'(ka' �(j; '$.,' Mâiêlú.- Alv2·!;: Si3i'j'(.fÔ"ilã ' 'C" f ,-' �

"

'4e riilõnçõ§ 'iÚ; 'Gi'Jõ��abõr�i íiÓffi®nte '��' çÕfi�diitõr�s AGR1UlECIMENTO,�.
;eyiÍi:êih�n'lé§ ÜltMôrlstos do fmd�) �lJtlí1riiô g}09ªi' @ Ime A fÜiflílió' �g �:ei�l�tCi $ra. � E�ite' 4(1,;Cunho

" Luz,
. "�õ�t'ô, §ôijre Serv!eõ§; rIO Võlõf t1® C�$ 24 mU;. tité' @ eonst-ernqdQ ,com. :0. ,infa,usto 'acontecimerito,,'a9r(jd�cc
\ÚQI :Já (Ú alH;t f! PWHõ9ti�iio fôl dêhll'ffilí'Hldô poi'õ (JS serviços', prés-tMós .,piiHos

.

(h-s. Huthberto' K. 'Ped®j'�
:i�e,rffiiHí' fi wim:idt!i'idti de pHHô§ dêJ;!H3 tributo éôffi iJ õúiras, Polidôro: E.;�e·$ão Thiago; J.' C.;;Boi'@i'iM(iüi'6I'i

· �:ª,�(i��mfi} do imp6�fô dtl b{�ªi'i§(j � emplõefimêi'ifô SpifôS Di Motos Cf; espcçiàlmente (]():dr; Jorge )" ti,e
�� V�kijíi.l!j. (i'Y/J "Jí)i'Ii .. i .ji._) ���éi'i;:':l;: d� �7�1"HJ67) �õljj;ô FiUw,

mãe;
IV - os irmã,os de

.
qUal�

quer' condição menores de

18 'anos ou inválidos;' e as

mnãs solteiras ,de' qualquer
condição menores de''.2! rm
inv,áUdas.
8.2' '_ A viúv" . desquiüiç:1a
�àinen;Ge ,��rá COl1Sid'.J:·a:da
dependente se lhe tiv�r 'sl�
d; assegurado direito' lt

. il1;est�i.çãQ de aÚméntos, 'na
fl�lit:l1�it de (lGsquite." .

8 3 -- EqU:ipul'al1i-,Sc âOS;. fi
lhos. nas condiç'ões 'e,�tabc
lecidas no item lU ..

I. e, mediante . de,clatiac,ão
a,�crita do segurfic1o., � .

,

a) ° únteado,; ,

b). o, menOr qm" par ,ciêtri'»

[jHUÕ!TO TEREZIO DE 'CARVALHO JUN,IOR,
,

-, , ,,'

(igfõdee�m sensibiliÚldos, as ma"if@st6�6e§,�d.e,pe$tJi'
reeê'bldqs pôr, �easj�o (1,0 falecimento dô ��u, :qberidô
�!lpt}$él, J)(li, SÔ!rr�' e ,Iavô::e con�ida�' �s pai,��te$::c ü�

migos paro, (ls�isti�em ��.�. MiS,sa 'de 1:0 dia, que "farão
eelebrar em i�ten"ção 'o':�UC!l alrnoi,:às"S,'hortIil/de sá�
tHH'Ôi dia 8, na )9feJei�d�: São li.ii:z: ti rüü fr�i Ciíft@{;G,

-
"

_

� v· ,

· .;'

::<;'

'i'
."

'

;: '

mínação <jUdicial, se ache

sob sua guarda;
c) omennrque se "ache sob
sua ,tutela" .c não pC.ssua
bens surícrentes para o pró
prío: .sustentó e cducacêo.
8:'4 ,-'k CXist01Cin. ele de
lJond'C'l1;lc::l 'cTQ qualquer- tl,jS
classes, c)lllm el'n,c1 fl�l 110 i

tem ,8,5
8.5 - Admjtc�se a ('0111'0]'

l'Gn-ci:í ,entl"o ,'(;:'1 ,C;�f':11 i11'tr::;
d;,p'cndcl1'Lec:, de� qu(' lla:i:1,
(,k;clar[lç�lo (' .. rríf;t d", A"r:ll
l"íl,do;
n.) á peSSOa. designada �om

os .filhO- sdo .Segurado elc,SelC
qué ,in"xisLa eSl�ÔS:1 ou ma

ridO' ji-iV6;liC:lc, com, r1 irei Lo

f�fj 'J)restaçãe.::;,
b) 'ó 11[\i" ilrvúlJüo ciull :l

1'lJ,c_,c; ,Gom.' n. Espôsa OH o mn,

l'iclO,' 11lVàlldo 0".1 CO,111 ]l('S

SOa d(�,sigriada, sft 1 VO �c

c'xisth:Clll filhos com direi.

.1,0 ?ti:; prcstrrçücs,
8.6 - :i'f:i() &cndo c, MgUi'a
do civilmente' casado, CCll1-

dc'�eJ_'[\r",�c:':á Laríl.n.J11el1LE
dcdQ,11:1�1<1 "n' peSSOa com

qtw 'se, 'tenha .easado "cgnn
clI) J_·it,,' rr;llr::lc,so. pl'csmnin
tio-se lrj!;n" .u dcrJar;lGào'
pl:cvi's,!;a 11[1 letra a do ítem
n:5,

Cll�EMAS

CENTIl,O

,São José

às 2 8 b.s.
)

PcL6�· (fLlshíl1 � 'cd .

CHristopher Lee
Roy Castln

AS "'PROFECIAS DO
DR. :TElnI:WR.
Tecil1i.colc.e

"
,

(;'&TISUl"a até lB Dl10r.;
Ve'hl JilÍ! :,. DOUTOR
JIVAC"O

a" 5 e 8 11s.
Robert Taylor

Denise, Dareel
CARAVANA MALDI'l'A
Censura até 1'4 anos.

Vem. aí! .. , DOTTTOfl.
,TIVA.GO,

BOXY
as 4 e 8 hs.

Peter Ó Toole

CUrt J\1rgens
Eli Wallucll em

LORD JIM

SÚ]1�r Pal1avnion 70

Tecnicolor
CCl"J1mm � at.é J4 anos.

Vem aí I < " DOTTTnR
nVAGO.

BAIRROS

i!S1IBEITC
GLORIA

il� 5 e 8 hs.
Kerwin Mathews

f-Tadiã Sanàers
-E'm,'-

0.8,8. 117

Ce118111":1. até 18 �nos .

aS 3

Antônio Carlos
Consuelo Leandro

TIRA A ,MAO DAI
Censura até 14 al10s.

,Rajá
à83 hoi'as.

Iam !Iandry
June Mitchie

O SALARIO DA

CORRWÇ.AO
Censura até UI anos.

ti

CI
�. ,-- _-- --�--�-------- .

minar com preccisão deu,

t.re váric,s outras flictaS, in
clusioe ,arttficiais, a mais

econômica na alimentação
destes pcíxes.

Sr- estas expsj+êncías fo

rém bem sucediclQs e C0118i
deradas comercialmente vi

áveis, a àgua aquecida atu
a1me11te refugada Ipo(lEria

ser eüctentem..nte utilíza;

da Para criaç[,o marinha
cm muitas, das estações 'cOS

teiraS ele energia ora em. o

peração. na Grâ.Bretanha

�--- .�-------'------- ._-_____.....l-.__ � �_,_

Acontecimentos Sociais

Hoje no Santacatarina Coun

try Club, o conjunto de Aldo Go-·
-zaga estará movimentando o d:.'�
gant« jantar dançante.

x x'x

,
....

Finalmente ama'nhá no Li:
}I'a Tcnis Cluhe l:ealizar'"se��( o

Bud{� da FacuidaCle de AdmiH�";

Ü"aç.1í
I
c GCl'ênci�: Ü cantor," d;�

jnY�m'-nuanla Jcrry Adt'lani, se,
.

l�Ú 1 T! r "':10 d'� OI'''1prte ')lOll';)((o:', ". t .. _ c :'; <1... .... V t�-� -l,. ....1.. . L. (.

110 Cluhe dn CoUtHl.

x x x

Em junho próximo o Clul,é.

Congresso Lagunense, prOlllD",'(?-
rú ih:sfilc de modas Bangu. A,
nova coleção em tecidos que ycs·
tiu n mulher �]egan{e do Bi'J,::il.
v.ü Hc.c.nteccl; na passarela, I� \>

hides. por lindas Srtas. da Soc','G-

x x x .�

maIS no ('Bembüln-
(10 �) terá iI1IC!O o COIICUfSúr ({e

dartça:-3 modei'n�s para a jOVPÚi�
!!;uarda·. Hoje, anlémhã e dOHl�n
go, serão s,elecionados os concür�

rentes. Domingo na moviment�l
;{ia\. ii€�tniãú, dançante•.Stl'$ apre- I.
sei1Llt:W (} par vencedor do con7

curso,

x x x

Com rull elegante jantar 'IW
reSIdência do casal Nilton Ci:e ..

\rcrn; terça-feira foi comemorado
G� aníversário do Dr. ,�Tolney C',

laço Oliveira.

x x x

Sehí no próximo .. dia J g

com l:novimentado coquetei no

Qucrência Palace, o lançailíédo
do Ed-;fício "Dias Velho'';. O 'Edi
fício de 18 andares' que SCl'Ú
construido a rua ,Feliple Schu.:,idt
é' da Mercantil e Incorp�:radc'l il
t:RARE" S. A.

x x x

Anlda est� mês 110 Clube Do··
ze tk Agosto terá inicio o CH i'·
sO de Banei; pelo Prof. Ron�an
Gi.snsl,i.

xxx

- Esteve passando o 'dim-dl�"
sem,ana no confortá\"e Hotel Gi�,l'
vaü1[, o casal Dr. Osny Mendm,

ça,

x x x x

E por falannos': no Grava
tál esteve em nossa cidade nun�, ., �

traí:al' do jantar a Imprensa Fcl-
,

'lada e Escrita da Capital, par'a !I

lançamento do ('Gravatal 1\10,_

t�is Cluben. Os Srs. Dr. Hero

Agost}nelli e Flavio Meirelles.

x x x x

Zury � Machado

LJm cantor VÓ7 romanti f' ,1.
vindo do Sul do País, terça-ef i'a
durante OI jantar nó Qnerê,tH,:\3
Palace foi ovacionado.

x'x,x

Amanhã· Jr13uglll'U o Sen L,.

ço dr- "Assistência Odontoiú�;i .

ta do lVIunidpic de Forianúpo
lis"" sendo o 10 consultório :,�')�
talado no Baiún rtacul'nbú. D

E:,�rvlç;o ele Assistência Ü,(IOp':··l, .. I,I,�

lógu.':1 ainda es1e mês, ínaH�t,r.ra
. ,. ill;.ÚS 'Ouco consultórios, sendo os

.

me:,;mns responsáveis, pelo 1)1'
Cací�émo y'j�ira da Costa, desi::;
nado pelo Prefeito Acada, S,:m

Thiago.

)( x x x

G Sr. Antonio P.�reil'a Ot��
veira inaugurou em noss,,'l. ci{bd�
a rlUi Pedro Ivo ll(\ 7,. telefouc
377(3, uma agência de turismo
UIlbatur". '"'Ilhatur'), além,. de
excursões pelo interior da W1::1,
tanlbi:rn p�omove I�xcursões ao

exterior, convênio COlh uma fif�
ma do Rip de .lan�iro, "S;/-'V::,
Barros Turismo Ltda".

x x x

.

Casamel1to� n� altar lUor di,

Capela do Colégii Coração de .Jc

sus, ü:mal1hã as 11'hora3 dar-se ..

a' a cerimonia do casamento da
SUi:1.7C Risita lVIosim.ann com Ü' eH

genheíro Ivo, Raul. A �leg-ante
recepção a.os convidados será nos

"

salões do. Clube Doze de Agosto

x x x

Em Salvador, hoje �e rcah·
za a,posse 'do Governador Ln.z

,

",V i a n-a Filho.. Repre;selltando
Santa Catarina no acóJlteCimen�

"

to o Governador Ivo' Silveira e

Deputado' Lecian Sl�vin�ki, Pú�

sid1ente da, Assemblé�la fio, Kúi.�
do.

x x x x

A: linda Deputada Ligia
Doutel de Andrade, amanha e:;�

tm'�i no programa de Hebe Ca ..

ma1"g"o, na TV Piratini.

x x x x

Assunliu a Presidência do
Poder Legislativi de Santa C,,

tarÍu3, o Deputado Auro Vical.
Ramos,
te.

x x x

Está de viaglem mm'cada
amanhã para Buenos AJÍre.'l, !i

Sra.· Dr, Percy' (Virginia.) BHr
ba.

.x x x_ x

PENSAMENTO DO DV),:

QU�M SE ARREPENDE DE

TER PECADO É QUASE INO-

CENTE.

'I'

I

t

"
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Populorium Progressio
vam em luta, Datada de 1:3 bens honradamente adqut.
de junho de üíl1" tal men-.: j'1clo:s, e pel'o alheiarnent o

sage'm tem tôdas as. Ca1'aC- .de ambic;õol\ que vão além
, ter-ístíeas de sUa ídentídade do razoável, e do Indíspen
quer, pelo vigor" das idéias sável à vida ordinária.

(lUor pala fc:rllla Par quo : O alheiamento elas coisas
foi recebida, poiS enquanto, 'esPirituaiS pode :satisfa,zer
Fernando ele Lacerda, fun_' aparenLamonte, à razão

cionário du politica .portu.,:: mal "girigic1a; mas não 8ó'
guesa, 'converSD,va 'auiIl).lada ri,ã,d' satisfaz ao senümen,
mente num circulo de .arní .to..' como na própria razão

gc',s, o seu br�so co-rta, S0-; �-íá�de deixar sempre Ul11

bre o papel, ,registrando ne .: ',;'��uo que nenhum; idéia

le a notável mensagem 'd'e � ,�terrei1a pl'eencl1'erá jamais
Leão XIII. que é � seguin, 'E' 'o vácuo ela duvida, da
te: il'Í.certeza; é a imperiosa ne

, 'Continua o vcr,daval, da ": çes;�iclade de amar alguma
impiedade a fustigar a ',tris ,ltoisa superior ac: homem

te barca ele S.: Pedrp. 'pafe que'o,s pO'bres, ,materio.iista�
,c;: que um' Aquíuão ,iní1�'r- tentam iludir CO 1'110 culto
-nal desencadeia as suas !ú,' �)rei3;lado a outros hoU11ens,
rias centra' o e�ti:::licisn10; que.se vem forcados a divi,

Se a doutrtna da jg!eia' , n:l4a�,.:, -;

�

não fôsse a éxpeessâo- etet
,

" " Eu não sei que haja 110-
'na da verdade, não, ,ID,q_is>

, , , mení.·'sincero e perfeítameà '

se aguenta-Ia, sPbre as on

-das "revoltas, 'a "misel'anda-' te desdente.' �e o há, será"
, ,', iÚl1j,'d·esgraçado. 'l�' um ho-

barca. Assim, ela 'não' so,s_' 'ij1:.em "il1Co,l11DletG. Falta-
·sc:brá. ,-

" A missão "histórica,
lhe:. a' m�lhór par'0e da vida:

,

a�i.rêlà cHle.' Se traduz ern go
: �b:s 'jntrmos, ' 'em consola:'

E" pela religiáp, q�e'hi ,de
" 'laç5,es, @�piÍ'ituaiS, 'que dão,

" ,,", /." , 'c:,'é},itoicisnro; a forca. 0 a eh
fa�f'r�se á lJaz, �ütre, -os ho " ."

rag:�m parà r'esistir às vi-'
sar;o que é, c1� Cesár", ,"

TIlens" ",' " , ' ' "

"

"

"",' , ,,'c:issit,udes 'tia' ac',yersídade.
A palll0 VI sucederá' um Ati moclernas.;' 'oóutrinas ,Se al,guém há<' a qUem a

,a:t!:ibui a 'divisa de 'De' . e_ ,sociológicas nãc,' são sen',ãei' Orientação da própria vert'

(i'iétatell"�:Lul1ae"; 'a Gsse pa. uma;;variante revbluciona- ta:cl� ,lhe ,não 'deixe topai"

p,a qu�, talvez ,exerça sUa ria da;,; doutrinas ,:�elhas. é01Ú a falta, a cada pa.sso,:
in:flu�nc�a e a :grande", ação (�Procuram cOEqu}s�âr Papa, nesse mundo, '2á de ei:con,

(lo selr nOl�tifiéaclo "rlO cOri-' a hltl11anidade 'o bem para tr.á�la, ainda ai, nos mo,,;

imte, ,suCí)derá' o que 'é 'dé- o· se\i mjl:l, estar;, 'nia;:; es.. �e�h,os ',f:lll qUE' a doença,'
si:gnado sob a 'divisa ',De sa colhep,m diverse' parnin110, 'sua ou dos, que ame, lhe a

bç:r: ,e' soU"",, ao qual se se_ Outrora ]lrocuràva-se' ês- m�,'l�ça' �ssa vontade pelo so

guj,rá o gra{ia que tirar a
S2 bem pele; desint�resse a fi'Lhi,énto;' e' lhe deixe .ante\

divi,sa ,"De Gloria Olivae"; all1"lamento ,coffip1é,to das ,ver, ,cI, E,Sp-eetro ela mOrt.e.

-(lúe finalmente pregue aos coisas terrenas, '_e ,pelo a- ',Qu,al1do esta o eSDreitar'

l:\omens o último apêlo à mar, às ce:i.sas espirii{uais; �,�]e ,'ólha+:'á ,espaV()rid;, pal'�:
,
Paz, ,e triunfaJmcnte traga h05 e proclaí11a-s8' o 'despre

'

,q in,tel'ior da ,Sua alma, Pa

à ,hr\ln�ll1idade, o ramo ele 210 e a renúncia ''às'" :COisas ,1'1), o saÍl paSSado al11ea-,

ol�ve'ira que lhe é símbci:lo; c,spi;ituais e o' a�lar às coi" J�e\1,t,0 da fé,·e inte]'l'e'g-arà A vida persiste,:' po,rque
mesmo pOrque, aOs povos' e �aS ;puramcnte terr2nas, ar1iti.Ya,me�te o seu faturo, tem um desti-no, ,Assim ,co�
11UY'.0-es e a!toc'r-.,8 O,Q,l'lldl'Vl',- Amba"s as tentaliv--io ,são ',po,c!'em di'stTu1r altares,', 1"0 S 't 1

, 'u ,>_
'""" L,' :'; prova que eXlSu'e, (e-

Ü'us quo a' e�'Qse' l'1"l'till10 ar)p- vãs:, ambas ,representanl ",cler,l'\lbar ';·pu,z,es, pre!lar he ' ,

c. u_ _

_

_
,e. � \,,,, mostrar-se o, pOrq_ue da

1;:",'a'" p'a� ç. a"':conco'ra",'a I'es',s ca'minhc; 'el'ràr1o., In,' medÍ-' .r,',�sias, qU"e aCima do ruído '

i
__ L4 � _ 't ' CX�:: ;?ncia', o desUno,' (ijllC
tir�n., t3�'ú ch�gàclo' a h�ra us est virtus, ,e 'nunca mai!," 'p:tJe 'todo êSEa mau traba-'
tremenda �o Julganiento e, apropriadamente se P9qe' lho '/fará, 11á de 'ouvir-�e c:

. ocm a ascenção do Papa' 'diz,'r: brado ,iJ1Lerl'ogativo ela Es-

'Potrus' Ro�narius" à cáte- -E" necessário elar;;à Deu,s ,1'1nge que ,cada morta! tem
dr!l de S' .pedro Apóstolo;, o quê é de DeUS e :à Ce�al" d:eJy,:ro ele �;i e s.e chama

. res'tauraela será totalmen- � que é de oesar�.P�i_-;� q_ue '"ç,onsc}ência: - Mas a vid�<

te·'11a igrÉja' a idéia bási�a po�sa haver' algum bem Cs ' trmllilléll'á com a morte -E'

do' Cristianismo, pela qual tal' na terra é -iIl;dis;pensá� ,_. Festa in�erre:gação que. es

foi Jesus crucificado: a da vel 'que' 03 seu:" l1a'bitantes fá á ,rUZÇo ele existi:' da I-'

Ressur:réiÇão Para a Viciá te- preencham �is 'fins·:' - o "grej<Í,: Ela' tem de viver 1),a'

�.et.na, 'C01110 'Ele ressuEcitc:U do bem estar, ,mo,ra1 e es- ra ��ponder: -:: '!'J,3,0. A ci

",,.Jf��#� }{�en�,i�19 ,J.�ie"",� ",1)0 "� Pil'itual, e ü' d� bê,Ín.'e�tir", -er�êIa
'

ja' 'l'lõI-e'Pddê· �epetir
,na conhecdr�s2 a opinião, materiaL O, pnmeiro so' se o Não que a :):gI'eja vem en

dé" um dos' maiOres papas a\]quire com a tranqUiliOa- Sinanc!o- éj,O$ seus i"0is. Re_

que 'a 19,,'ej� tem t!do: de da conS2iê-ncia � cq.ro 'a peLÍ-Io e demç,l1sh-á-lo co.

Leão XIII, papa desde W78 satisfação' ao sentimento nrp um teorema; mas a SUa
{ I,. "

' ,
-

habil pc:lít.ico e sagaz rlil':Jlo de bem, e à aS]iliráção ' do' . de-mon:straçao será fria. co

m[j.ta,
'

qUe' conseguiu, no infinito, revelada na ínti_ mo as demol1-sfl:,ações da ,ci
'

seti longa pa,pade::
.

n1anter ma necessidade de prestar ência, :roeará só ds sel1ti-
à Igrej'a Catól'ica "equilibra culto e �ev�re�cia" ã' Daus: d,es l'l:1ateriais da aprecia-

x
da eHti'e as correntes S02i- O Eegundo -só se copsegue ç�,q;, e satisf�rá' a int�Hge.11
ais :qu,e js "e manif2sta- Pelo' tl'abalho pr:obo e por cia e' a ,razão; mas não le'

"

,
,

"

Al'l1alc}o S, Thiago

Com esta notável enckli
ca de Paulo VI, atual 'pápá
a quem S. Malo.quias' atri
bui a insig:nia' de: 'l<�los Flo:

rum' - flor das flOres � -

talvez" fique para sempre
encerrado', o ciclo: elas men

�age1��. papais oJ}rigatoàr
mente voltadns 1)E\ra os prol
blemas economicos e da 01'

ganização social, da Huma

nidád�, afim de deScrever
se o poder 'Espiritúal -à sua

missãc1 altíssima de orien·
tar 'as almaS par�\ a vida e

tél'-ua. Os quatrM últimos

papas "que: .hão de' vir' cfe

pois de Paulo VI, irão sen,

do' grada1ivamEHlite
_

menos

inclinados ai' tratar das cói,

sas do CeSal', até que se ini

cie cem o último, cuja in

signia será, segundo São
M\l.laquias: "PetruS:, Roma;

nus', a sublime missão, da
Igreja , de cmidal' eXc1u;si
va'11;lehte dos problemas.. d8J

:fl,lma" clando a Deus o que
é' d�, De,us e _peixanelo 'ao

Pc:d.e)_· Temporal 'a tarefa
ciue· lhe cab� d_ê 'dar a' C'�-
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AVISO UIGENTE' À�, PESSOAS JUBIDICAS

em SANTA CATARiNA (Projeto SIP. Re$q(u.çQO ".0 1667, da SUDEPE).

.J Agora, os projetos industriai.s' de pescq, 'op.foVados pela SU

DEPE (Superintendencia do De$en�o,.lviinento da Pesco), poj:I
.1

I derão feceber até 25% de seu imp.õsto de-rendo,
,

c�çcio acionaria, tal como só oco!,teÇ'ia pata o Nordeste ou

!'moxooia. Não esqueça: em suo 'declaração do impôsto de

renda, a apresentar em abril, espéciflque SUDEPE - 25�'o,

a fim de destiná-los �o projeto da SOCIÉDEDE INDUSTRIAL

'rESQUEIRA, de Nàve9Qnt�s-'taJaí, em Santa Catarina l)

mais promissor centro' industrial da pesca no Brasil.

SE G E S� A.

Orie,ntação� assessoria e informações:
,Conselhe.r�s <te Emprêsas em Matéria Eco.--ômiçq.Fina"ccira (CREP-2.a
227l

Prqçq da' Repúblicci" 270 - 6,.0 -, tel. 33.7à06 - tele9' SEGESSA
,

SAO PAULO
'

.tE':ç'l ,de a tingir .

,

Ora a ItS1'ei '1, h� de' 'exis-
'

-- .. --- -- "-'<-"--,,- - �-_,

---, -- - - " ----- '�" ,-'-,----

�:�:}?���+���:����g'Es" tátulo �e '�Uol de-ft�t'a··�···n·'-I- ���J-:��1l1?ns1ração fr:ia de, cien..;, ,,:. ,,' '. U" u II" '\ U } " "'� � f li(J
Ci�: más a c,iê11cia. é 7que �,

'C'
. .

'"
"

,1 ,�, ,

nao conseguirá igual' resul-, "-',

"':�'"d'
\,' - ,

'I'
'. ", ",

a'"
.

�,:...."..
ta(]o sení ó �onfoit5

. í�ti" '.,.I:;' '�. k�l;-:, :�� ':,
-

,I; AT'"" :�U'.'"ru,';0,,",S,
>,�_

�,..

' ,�, ,; ""i ,r''e's--���,
m�, 'D, !l'e'Cê-:,llidaé1e,,,:':}riel;rlt�

�
"

, ,

,."
nuvel de ,-amar-sc, 'a,lguma

' """ ,

,cousa de Sl\perÍOr,' ele" 111is_ :Nos, ,Próximos .'o,"ià:S 15 e;, );:t�l .."'1g,Thcla Fan;ília e
'

16, t
. u,r'Í1a - perSJ?n;lHdad� al'tísti�

tt?rioso e divipo. "" '

es a,ra�eln, Flq:riainópOlis Í-Iospital EY'<l,n"beli,�o, '
. '

",
� ca qu::: da .a MARGARIDA

Ap6s outras', c6nsidera- .
o BALLET DE.� CA�A�A ,_

,A ,P1'i111e11'a baila,rina' do
'

D" C DAD DIE;GÓ, 'lugar .. de destaque
çoes qu� 'omitimàs':" para .'1. �

,

, E DE BUENOS" Ballet de ':j3U2n,OS Ai ·es '

\,IRES
". - '" .,

I, n0 mundo, artístico atuaL
n,ão alc�gar dem:aSiáda- f ,,' ,

, • ,MARGARIDA DIEGO nas_ '
. .

, , O " " . , , JOSE, MOLETA, 'Primeirc,
mente a 'transcrIçâo, 'as-

' s ,aols UÍI1COS e�petáC:\l_- reu na Es,Panha, coineean-'
1, 't

..
- B,aHo.rino' do B�{llet d'e, 'Câ-

srin termina a �nlpressj()- os acon ecera,o no' Teatro ,do seus" estudos em Barce_ ," \.

'\.lva o do C 1h d l1lafp' ,de B,uenos' Airies.'tc�'tU
nante imltn::Jagem de Leão " 'r",_ arva o; sen o 101l.a. Em 1955, tra11sferiu re

' ,,""

XlII: "O hom6m 'Passárá, que' o primeirO, àia 15 (,sá- sidêneia para Argentina,
bêm estUdou � difícil arte

J' tinto a ês�e mola's.c:,o "do', bado) terá inicio às 21 ao '

J
" ,do" ballzt, C011'1 Tomin Mi.

é' -,
' tene o aü aperfeiçoa'do. sua -cl'1e1 B0,rmvskY, 'Ge'm; Cas

pel1Sali1ento e do eora.ção e hc.ras e 'o Seg\lbdo"dia, Hf 3,rte' �om o renomado. mes- ' ,

!do'11'nOO)' 170'0" h
' "

' ,,' ,\. � , ti'll-o, e E2hle�; BulnEs,
cairá no" abisma: do náda' 'I b as -,,' í, oras,' ,tl'e;,..Jorgt 'ã"Pl'nhf; 'átual',I)L' ",.,' '

terrena; 1:olve:'á � viela pa ,Trata-si' '!_l$"'€SP,etác,u_lo -' retGr :do 'c(h:po de" Ba,lÍet" ',Fez, part(vdo· "'Originár
,

sol '-.' " ,'-'"
'

.
' , , "J3-al:et Rl!l�-se'.' : ,c,lé- COrc;11ef '

'

ra (,le ,nOVD " 'dess;paI:eceT, )_ opatJ.oclUlO QQs,: L�ons i:, T'<itro·Golon cl'e' J;lliie,r)0s';:AL:
-

1 Clubes"'..Tesfa' 'Ca�"it",,'l' '(�"",',_ ,,1'es,. "',,'
"

:"- '" '''',
' "dé'I3<tt,�il; l'eàÍizamio com' o:

S&ill,que,8, sua.açao 'laia "a II _v ,J!'- C< ,-'" -
-

'

,
,

'

zer <;1ano ,no Aneu, divino' ç,rJéJ' Clube ,dei fl,órianópà_lis- Fdi al1,ll1a,' decÍi"a'.;la de
BQ'('�ráo diversas ràÍ:n�és iIi

.' '" cn'NT;:>'O Ê
'" �, l'l t','rmW101'H\is': l,

'

e eternei que se chamá Fé,
' , ,:h, l� ," NORTE,,: E-S": lI,fi"j'cher Boi'ow,,�ky, Ekathe-

D'2:xái p':::ssar o' vento, dei TR'F.-ITO) e com"a ,coopera >iha"'d,e"Q,ó,Ju;'tha
' Na Euro;)a foi sclist.8, de

v , -, E M,aria r' t C'
'

,
'

"d C,]'] üo, 'Del'Jc'1"l'n,.me11to, c'1c' '"
' Pr; "'o. 'Li"te�ct, c1,e Par.is

);2,; passar oi te:l1peS13' e, - "Ç! '" � "-,l1f:lllOVa (atual ,diretó1:a
P

,

'f' C"uliUl'""dne, T],F,S,C'" i,;' De'_ � 'l
€ Prinleiro B'aiiú�il1o'da'O-"

aSSam }),arà pUl'l �Cari pa;; c"
, � l'O B8 let OfiCial 'do '80- " .

,
' pa,�tamenfo de C,ul tlll'a elo.'

c. " pera de Nancy e, da O'D"'ra
sam 'p3.ra aclal'Ç'(l': 'Da ,bar- ; '" ' DRE' de',,'WI'Cl;r-tevideu.:-, ,U,-' ' , '-\

ca de S, Pedro pode vir a E,staclo. ruguái,Í.
"< ' de lVlal'Sê-lha..Trabalilou ao C;'�i;'O -;c;íic'l8,r:i'iO d(�' 'l'eser

, A d L�c"\S ,,' , '
""" c,, ,

Jaclo d RolaU'u P'eti't ten-. ' 1
'

perecer a tr1iJHlação; :>.nas "ren a ,'c. apresenta- A. uma cal'x81ra Prorl'io'a,'" ,o- , ," , ,',"::'5 (,e U�,':\'0S :nal'D. ,�� ,nc.ite
,

" �
.

ti' {jões ,,'Será c1estl'11ada f-'.," Lal" '),'" ,'( �,: ", ", ",:'" lo>
'v,, 'dc",,'int;lusive :fi.ll'l,'ladci" com 'de e�Lr6ia, (lp, C','lVP[',Ç,�,','l,�', C1'(1,"'"o sacrarIo aU"us o Ca 'cren " o,v- ce ;ex-,-, O"COIYL 111estres ele "",. ,'-,',,.." , '"

' .. "

, .

j
"

..

d' Sã,..' Viceúte de' P.aula ''!'Ios "I',
-

"

,,', " , Ludm,la Tsçh::et:ll1a. d0s"do'irít:l'ioí' dó�jj;t;;'''i'O E',
Ça Jamals (üsaparecera" o .,

.c renOJ11E'S mun (!la_] ,'soma-se', ' "

""
'

.. ,,'! ,,'" ,,{,'"
"

cíJ:'be te1:rcnO, enquanto ai
. ",',' ,':' Ao' ,retorrrá:r para' a ,Ar- tano, '

�i.<_': :

:::�:�;:�r=��:nle;:n; ;:sil à�enle doT��i':O Lalill:��eri;
��

.•��t.-M-'·�'�
.�

E'sta mensagem, "'ll'ad'" _:-I;:i';:,-' ,'f:6, ,

" , ',..
" �'

à Pro'fecia de S. Mal;qllia� cano na Grã.�Brefanha ' ����" ' c:> I":"}
,

/r�'�M���"'�' ,.
·

" \j���h:;)lflZL�k)�=:�O'�_:'_,' ,�1,:�" ;''"'�A 22�, ;f"<,,<�,� - .tJ fJr\;E, ,jl.}7
'" -

.•
- - '< 1

.J'

vará' ao cor8.c;áo tor'tUl',adoc
da humanidade 'o lenitivo

e o consol das ,palavras -cá
l'ícisas e- cheias de' esperan

ça, que .Ihs, leva, a fé 'e
.

a" I

greja. Nãcl lhe dá 8: espc
'ranc;'a n� perdão liariJ. aS
suas f�-iltas, nem à fôrça pa
ra rcsísíar .aos seus' defei

tos, Não lhe amaciarq, aR

dure,ZUS ,da viela própria
nem lhe ensinará 'a carída-
1

' \6 t"
,

,( '". ce, es ruir as arestas e

as agruras da' vi(\a dos

ssus írmãos. EIlsinara' que
os -homens sác: semelhan
t�S, porque vêm da mesma
origem biolqgic<j; rnas .

não

ensinará que .':>5..0 rrmaos,
por que S'áCi filhos do rnes
mo Pai,' que, é' Deus. Pode

'fazc'r':'hamens _c�;rretàs,
mas não os-t far'á bons, P(:r�
de ensinar o' orgulho, e a

vaidade síntetízadas en� u�
ma falsa dígnídadé, ��}as
não enstnar-; a ']jaZi nem a

tledieácãb A ;'j"e"n" ,�l'
'

__

"O' "a'.J • _

t ...... a �.� ...

tis'fará ao tl811 vi;;rdadeiic�
. fim, s�', I ·QG)'.�uilti'lmente
com, a"demQl1,'it"a:i'w <illfLn�,
ticáde' laboratõ-:iõ. q,'f ,a

energia que parte ",la' êl,�n
ça cui D�us; �;e' ús,q:rn' ooni.o
dCln0J1�st:ra ta ��·Xis..tC_'�(·Í{r dà
vicia além dó, :;tlll1Uli,: 'p" �8

, I""

V3 riOs. estados, > 'correspoH
dentes ao, esta ;,-; d'�' 'cadrt.
a];(l1a: ensinar �uaJ é � tú-

.

mItlo; e os V'ãi'ibs,'e'stadc:s
-

eCl'l'espond"mtes ao' esÚd�
ele caela aITna, Ol'i:sil1ar �luaJ,
é o caminho, qué ,,: melhor

cc:ndu,z a cadr1. '11m' (laque
Ies (estados, e qual o' moelo
de, cada 'pessoa,' se '111e1110-

.ral' e cOrrigir! <1<\s'ú1á" QUo.

lidados, q,ue' lhe ,'vé�la'm o
,

o b
!
't'

-

1l,gl'eS's0'-em ' oas 8, ua>�oê's

claramente nos indiCa os
,

I

futuros :rumos da Igreja:
E-speremo�! ;Faltam apenas
4' PaPas para completar a

i
'I
IIII
I 'série,

/

",.-

,

....::.\.

"

g:l1tina em .1960, ,foi ímedi
. a tamellte' cont�'ataclo pelo
Ballet de Câhíar� da. Cida-
'ele de Buenos Air�s, na

qualid(Jc!e de' Primeiro Bai�
!arino �,Assii':t,ente ,'Art'idi-

,
,

Cf) e Ccr:ógl',afo, " .

As rorgrafi2s dos baJlets
:C'apricl1-o Italia:1o"

LONI:;RES (BNS) -

Trê", milhões de turistas
r.luinc!o 52,600 procedentes
da América Latina, contra
contra 2.685.000 e 37.200

req:��Qtivamente. Tra'ta-se
d2 'üm recorde absoluto.

,estrangeiros viSitaram a

Grã-Bre,t,anha �m,' 1966. 'in
,

'

__ • __J:_....l._-,:_. .-;_ ...__��
...

-;�,

, O Brasil, contribuiu" c'om

. Breve: Telel'oRamas Por Satélite Para a o maior númem <:ti visitq:n

Ame'rica, Latina '", I

te:> - 13.200 en1' compal:a-
, ção com 6,700 em HJ,64 _

t::', retral1;;;mitir programas A Argentina, 'e.jlviou
de televisão, 10,300, contl'a' S.lOI) em,

Logo que terminada a n'o 1965,. A distribuição pelo�
Va antena, que ,assumil:5., o demais pa.íses foi a SeguiJl
existente tráfego tolef(lni- te: Améríca CC!ltral, indu
co transaUántiCG-, a atual indo, Mexir;:c:' (9.700,); Chile
aIitena r,ecebe-rá equipamon '3,900: Colombí2. -- 2.40-0;
to adicional" que a colocar� l"eru --. 3.200 ; Venez-ll,ela
111' condíções de operar com 3.300; Cuba ,_ 400. 'Dos pai·
ric\, desta vez em órbita ses restal1tes (Equaclor, U_

sóbl'e o O deano I;�c1ico. Es - rugua( p'aragl�ai e Bohvia)
te terá a 'ca·rgo as ,com,uni- 'viel'am 3.300.
eaÇÓê,5 COD1 a Jndia, Pa.quis· Os Estados Unidos, COl11(Q

tão, Ceilão, ,_Japão e E�tre s�l1lpre, cQnh'ibuiraln COlT\

mp Orien;te em 'geraL '"o maiol' contingente isola.

.
� elo· - tl'IÍl t-otal 'de 75� U1il

O téó11incr das obras do, tu'i'istÇls. "A "FNq1,ça, : elitrp.ll'
segundo' te,áúü1al 'de \'Go.--', com o maio!,,' rr(.meJ:O\ de vi
<).JlhilIy dar.á .a' Grã'-'B.veta- sitántes· e{lrop�US,

.

ou -seja
nha uma das esta-ções ma,is 417 1}1i1, seguindo-{l'e a.' Re_
avançadas ,do m'undo em pública ,Federal AleJli'ã. e111,.

,comunicações por satélite; 288 mil.

ti··
,ui ',' �---::---===--===-=:::-=':_:_ :-::;; --_. ': ---=-�;,==
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" BARCO CENTRAL DO B,RA,SIL 1\

It COMUNtCADO 1:1'i!

II .' O BANCO CENTRAL DO BRASil, em odita-!i
}� J,ttcnto QO seu coml.lnicQdo de 28.3.67 e o fim/de e-li

'1'1 vitor. possíveis co"fus.ões q,!onfo à intcq>retO,çõ,o 'de 11
I s�� Item, t .o� com��lca q�e os documento�, e pa- 1\

II pelS p'feenc,hldos ate 31.3.67, com vator indicativo I!
.i exp,res.sQ apen,q,$ em, cruzeiros antigos cqnservom lI'tIl o�v'iqn;'l.e��e ,o Ya�O'r e pr��ro90ttvos' legais' q�e lhes!
l soa propnqs, ate que produzam se,u devido ,efeito!
II ' • "

II
e prescrev�m.

.

.

.

'

'
,

,

' ti
ir fsd<uece. ainda que, como 'ar.un,Fiado, o, par- "III ttr d� l.p de abril de 1961� não. poderã'o Ser emiti- t

13 <10.5 pàPfHs e docume,ntos com os vqlôres expressos 'I
!I no pó'drão extinto., Q ii1, II
i,. "Rio de' Janeiró 31· de março d'e 1967 Iii
II

' ", - I,
, '. ,GERf::NCIA 00' MEIO, CIRCVlANTE,', 111Celso dé Lima �. Sil�à ' I

�Gçr:(lnte I'
., !l

LONDRES (BNS) _,.·A se

guncla estação: terminal de
comullicações por satélite

a ser construída em, G-oo

nhilly, no sudoes,te da In

glaterra, permitirá conver

saÇõ0s telefônicas 'com paí
ses da América Latina.
,

Entre o nôvo; �quipamen
to a ser instalado figurEI '11"

•

ma segunda antena que

funcionará em conjunto
com um saiéHte estacíoá.

rio' que< será ,coIGjGa.do em

Órbita sôbre o Atlântico em

1968. , ,

Além da AmérÍ{!a Lati-
na, o' satélite PO,�sibilitará
comuníca,ções teLefônicas,
Caim pa�es da �n�rica do

NOrte, I:ndias Oc�dentais e

Africa, Poderá • i,gualmen- ================= -::c=:---:===;=

•
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plinam energias, fortalecem

o caráter, estimulam facul

dades naturais no homem.

A juventude faz bem 'em es

timá-los e praticá-los. Aliás,
não há, no mundu, povo civi

lizado que não inclua, entre

os. principais fa,tore� duma

Lloa formação, mental e Iísi
-ea da mocidade a prática,
dos esportes. No Brasil há
mesmo legislação especíí'ica À primeira vista, a úni'ca alternativa que re.sta,
que, regulamenta as ,l) tivida-
des esportivas, dando-lhes tonto a um como a outro, seria a da, fór":'açãô de um

amparo oficial. Nenhum go- nôvo partid'o político, dentro do q,ual poderiem f,azer
,vêrno, pois, s� poderia es- valer o que lhes resta da lideran'ça que cenquistúrem
"qui,,?r às atenções devidas Iao longo das suas jornadas po ít.i'l:;as: As,sim, cada um
,;t, tal setor educacional, em '

fica condici.onado ao êxito des negociações 'que se de-
que, a� mesmo tempo que �

se adestram inatas qualida- senvolveriam nos seus antigos, núdeos eleitorais, de-

des, para torná-las atuantes pendendo muito dp sua capacidade de mobil'ização.
, na vida, se estimula o espí- I Na formação da ,"frente", os remanescentes- dos
rito associativo e se preser- ant,igos P,SO e UON não' at,enderam à convocação dos
lia o vigor da' raça. I

'

seu, s dois ex-candidatos é preferirem acomodar-se te ..;'-
Daí o meu apoio à cnmpa- .

nlu{ que "O Estado";' muito poràrian,e"!te sob o sombra das legendas do ARENA

oportunamente, empreendeu, ou do' ,MOB. Os poucos que' se dispuseram a a"compn
a prol da construção do Es- nhá-Ios n'adal têm, 'agora, o' nllo ser o expectativa da

,,' t�(;Jjo Municipal fI'c F,Joria- viabilidade "do têrceiro partido. Pàra que, isto ven�a 'l

nõpoqs, réalização' que, por .

, se transformar em realidad,e é .necessá,ria uma gra'ndesi só, mare,Rda uma g'estão -

,Hhninistrath,u na Prefeitu. mobilização da opinio'o púlllica, 'no 'senti,do de que a

I',{, se, no caso, não fôssc nova agremiação torne-se 'no centro, político dos ,aspi
iJJCxequível a iclpia ,de a:�i. -, rações nacionais, reunindo 'os setores m�is identifica�
buit exclusivanÍcllté à Muni·

.
,

dos com os correntes de op',inião, "'oje' integrados n�s
cipalictlldc ti l'il1'anciamento
de obra de ta�nantho vulto.

'Ccrto, pois, sou das que
pensam qu� o( 'Estado, co·

1110 acontece em outros \

,

centros, n'ão deve cscápar à

'res'pollsabilidadc, pdo 'mc·
• J1\i's parci-'];, €lllll'H co'n;;:} c,,

"',' liz�IÇ'i:iO daqutcl:: j{{(-;:,I, ,lJ.ue

coloc;trJa, FIOlünÓI_)oli", Ci·

"'j1iÚll dc s:lÍlb (:'t ll:illa; ;(,1

'ai v'c! de ú'lltnls �r.utilb; f'i,
" -{Ihdes ',bra�iJe,iras'.

, Estou a vcr çlaqui as fllu-

�'.Um Estádio' Para

Florianópol,i$
\J, GUSTAVO NEVES

Gosto de esportes, Disci-

FlorianópolIs, '{-4-l:i7

•

101
J O movimento da "frente ampla", que tonsegui",

,

promover a aliança dos SrS. Juscelino Kubitschek e

Carlos Lacerda, teve seu fi",:, decretado com a p_osse
do Marechal Cos'ta e Silva\ na Presidência da Repú61i-

-' ,

co, no dia 15 de març'Ó. Éhtretanto, ainda perduro a

união politice dos dois 'jíde're,s 'n�'cion�i� que, agóra:'
têm de (lutar desesperadbni,�n�e, paro que, ';lão se apro��
fundem no quase ostracism'� a qUr JOÍ',a� :,' subm�tidos'
nos últimos tempos, para ainda poder exercer alguma, , .

,

influência nas decisões nacionais.

legendas em vigor.
Ma,s, para tonto, é preciso reconh�'cer que a idéiO

do partido exclui a da "frente", r�zão pelo quàl esta.

rente
"

deve ser oficialmente declarada extinta pelos que Q

lideràm, definindo no nôvo movimento os seus obje- I

tivos concretos. Se, por um lado, esta idéia epresente a

seu' lad.o positivo, por outro lado poderá acarretar sé
rios d'ificuld�d�s para,os seus líderes:' Isto porque gran
d/e pa:rte dos políticos que hoje devotam alguma' sim
'pa�i,a :pela "frente", não estariam tão à vontade pa�a,

,J'
' f-

�

'abC!nd,orar os' fileir�s das atuais agremiaç,ões e ali-

nhar��:e 'em uma terceira" cujo sucesse ainda está mui-
to ,condid9nado.

'

Em' relação ao probl'ema da 'morte do "frente am

pla"', cuja divulgação �ão está' sendo recomendável
pelos seus integrantes, encontremcs uma, fácil.ex'pli- .o ,

carão.: a verdade é que o ,movimento s,u,rgiu contra um
:c

determinado momento político, nq História do País ou,

mois precisamente, contra � Govêrnb do Màrechal
Castelo Branco, numa o�asiõo 'em que muitas medi
das ,governamentais repercutiram negativamente '>,na

opiniã,o pública nacional. Hoje, o Govêrno é outro e

tenlos na Presidência. o Marechal Costa e Silva que,
pelo mcnos até aqui, a ca�a dia que passa aumenta as

érecs que lhe devotam simpàti�. Só o fato do su� pos-
s� provocou um sensível áfrouxament� nas tensões
é�istentes. ,,,_ ,.

'Em" cC?n�equênci(a, _' quando vemos que"muitos ':�',.':�
se�ores d� Oposição já não, ,escondem seus desejos de

...•

,apQ_ia', o Govêrno -, ,a ,"frente' amplo", -por sua vez, ;,"',

perdeu a motivaç60 qu�,!,o comêço, ,sensibilizava ,�'
suos filei�às, animando 05\ s·'r�s. Juscelino !{úbitsch-ek e �,�

Carlo,s Lacerda. Começa agora a fase ,mais difícil da
cOt'reiro políti'�a d_os ��is líderes que, de 'resto, terão

'".

que ftl%cr ,reverter' à's bases, populares um movimento

que' inida,ra� de cima pora,·baixo.

lento
.

.Rodoviário

B,R-282, 'que parte do Oeste. 'catari'nense e vem dor �os
r.o,;s,os ,portos, cujo tróç;gd� pr�vê, uma vez execl�ta
,(ft:l� os ohras, a integração do E.stado com tôdas oi; suas
re,giões econômicas. Reconhecendo que a integração
depende em grande pàrte dos tra'nsportes,' qu-e é nllás

,
,

'a sua peço básica, o Ministro Mário'Àndreazza afir:
. " -'

mo: "Estamos certos de implantar as ligações em pou-
ta no Plano Rodoviári'a d'entro do período do atual 'Go-
, "

1 J
'

verno .

Diz a'inda que "aomelhor solução para a liga�ão
;cio região Norte-Nordest� co'm á região Centro-Sul é a'

solução ideal para ,adequação às cargas e às distôn'
,cios subsidiárias uma dos ouhas e atacadas cada qual
na sua oportu",:'dade econômi�a".'

Diante de suas afirmações, é;de se esperar que

na entrevisto que ,manteria com o GoverQador Ivo S.iI-

"ESTADO DE S, PAULO": "O ])1028to ue re\or:tna
do Rfgjm'nt(,' C@n1um elo C0112reSSO deverá S',,·' en

c811'linhac1'0 h�)je pelo Lider do go�v'e,'no na Càmara Fede:;
ra1 ao diretor, da SeCretaria (Jo Sepad", Aproxima-sé as-

,

s'm ele um ponto critico a crise 18t,ente ;mscit'ada peras
'prsten,ões çlo 'sr. Pedro Aleixo ao Exercicio efetivo ela

Presidêi1cia dc, Congresso, 'A iniciat,iva do sr, Erilllani Sa-
,

Y.
tiro p'arece, entretanto, fadada a úm malogro" n3,O obs_
ta:1te 'cantor com o apeie, ,elo Ex?cut ivo, T�30 pOrque n}{o

'-oé Pc,,:sivel modificaT,se a ::ituaGão cri:::da peio trxto cons
titu;::iollaJ, a não ':21' atr�vé,s de uma emenda, Nãà é pre-,
ciso, utn titulo ele clcutâr fjl direito Para se saber qUe"
um regilnento não tem força para revogar um dispositi�

,

vo eÓD3titücional",
, '

..:,'FOLli;A DE S, PAULO": "O que ihai� vinha Pl':ju
clicando a nOSsa politica internacional· era a rigidez (los
conceitos em.. que se, baseava e a interpretação simplifL
'cada que Propunha Para as complexas questões da atua
lielade, ,oOb1'8tUc\0 as' de natureza social. Sacrificada á
DoSoU. Ilexibilieladé e criEtalizadc. o Ital1lara ti 'étn 1105i-

,

çõ'ss
i il:npregnadas de doglnatismo\ ficou 'autom�tica.

mente comprometida a nossa liderança, no àl1lbito lati

nOramer'ican,('" m,anif-estal1l10.se ainda,' 'E'speeialn�ent� por

CflUSa da nOSSé1 insistencia 'altam�nte neg;ati:va Para c1ia

;lladé\ FIP, um'a tel1elencia altam�nte p�gativa ])9.ra
.. �

furma::ão c�e bloc}l" antagonic;os neste l1emisJ'crio,
•

das ,IUg',,:S da, desaprovação,
com que ::tl�ll�m rC.piLl \:�_ O prime'iro pronunciqmento feito pelo,,' atual, Mi-, yc�ra� nq quol I) Chefe cfo Executivo, catarinense' 50'1i-

stl, simples e 11em intt'lldJ- nistro dos Trensportcs,' Coronel Mário David Àndrcaz-,' citcu,l espéciol atenção a essas duas importantes ro-

Jlalla
-

sugestão. },� .. prcci,�o' , ro, após a suo passé, nClo déix!l de ser ,alentador pa �� dovjQ.$. p�lfa o desenvól�irn,��t.o 'e G integração, de �nta
convir, todavia, que IIIll Es· toc!os- aquêles que desejam v�r �fet,ivada � integração Carodna, o ,Minisbo Mário" An�r�azza não poderá
iádio é um Educandá-rio e,

' .,

do transporte rodoviário do Paí,s' e, mais particul'ar- dei:r.çw,dc reconhecer o q,uanto elas signif,jcam pata o
olHlc s@ crg,l, há s'empr� a ' ,i

�H:csHnçã{) clt< uili 1a1'g'0_ fia. melüe, 'para"Santa 'C,afarina" que.há mai's 'de duas d-é-
-

R�giãó Sul e mesmo 'para o País.
"

"gl'ante tlé, prog-resso, de ela.
r cádas acompanha com 'espe�anças e'éiecepções' aiter- ,ii estamos 'certos.- que; dentro da política dos

rivWência, de espírito mo· nodos' as obras da construção da,s_ rodovias \, fe4erÇl'!s,: ',; ,tl:o!;1sp.ortcs do,GovêrnQ do Marechal Costa -e Sil\:va, o

, "dti:fIlN. ", '

"'ém' nO'ssct,'Estádo.'Disse o Ministro que espera ir niém Mini.stro Má'rio A'lldr,ea�za. n,�p R!OCurará persQ!"Qlizar
']jG111hl'(J:i'lle 'àe .(t»t!.�liLl1Ç;�, '&(j� r:netd�"pi>'é>viSta�lt:)é"!�bntribuir pp-ra �cele�,ar.o j>ro-, (I s;,ua n1i�são, nem r'J�i�Ó_I� J '�Qir ;par": o t'e;�en;�" �das

los idos de UJ;ri. ,novllllCH' ,.' ''''1:�'? ""� ,'." "v'" ,

. (',ram-se 1)01"" aqui alg'uns ' ces�o de Jint�9racão nO'tional, numa política ,de trans- vaida'des e int';;·t'ê�s���·â�';ll:;�rs.\�' p:;J'�is.O'�te:i,:q�t�� de'
se�ores da a(hllinistr�1ção, 'portes baséada

•

em "critérios 'na,cionais' e realistàs, t�dó, ó intcl'êsse ger'al d�' País n�' "sua inte9�ação ro-

no intuito de 'obter dc Ne· cotlcilianc:Jo os interêsses da macroecono";ia nacional doviáriá. E, dionte dêle, ter-se em vista os sC?luções re-

rêu Hamos, o saud1).so esta· para proporci'onar des'erivolvimento equili�ra�o". gionais que venham a influir diret,amente no todo do
clista que ,tcnho por imor· A Jiroblemáticà rodoviária de Santa Catarin,a p_rQblema;' '::"_ "" ',,'

ta!, o SPU fllnparo à idéia '

a justa-se exatamente' à concepção d'o,Minist,ro dos
da t:OilSÜ'UÇ5,O de um CSL{t·

,o;l"t) "f"lCl',>l. ("-"::1 \1 'Tra,nsD.ortes. De um 'Ia'do temos' a BR-10l, rodovia queu V' _�.'ti�L \'C: l lOS, CS1a
�

t,:í,"J, cm úpoca cm- q'ue se otrt.:l;vessa as ,lTÍais im'pó�tantes regiões; ge�-econôinit-as
1\:nJ}cotava, por tÔlla 'parle. do !Zs,tado, ao lo'"go', do, seu !itora'!; das frontp.iras ,com

<I, mlncaçào fisi,ca., adiciollill,l' '.." , '

o Paraná e Rio Grande d,o Sul. Do Interior, temos o
do a cad! �ru'po escolar

nll�a '<llllp!:a área dc;stinada
, ,.;t ,iog'os c';porLh;os. I� NCl'éll
I,

Hamos', que se tOI:nara de,·
" de .1og'o um g'L?nde Íllcell'

'Uv<Htor dos (�sportes, dcte'l:'

111\aou cstl,l{los )1[11'<1 'a loca·

Jiza'i'ão do desejado estádio,

Sc b'em recordo Pll1rticulari.
, \'dàdes

'

dêsscs futos, }t()Il\',e
súgestões pan que se ap 'I),

'. yei.tasscm os. (ledives c e •. )'l,
'-

lllcõcs de eerhl área. na;>
� -

�
•

�

>,
-

imediações do DcpartanH'f1'
:lo (te Saúde ,r'úhIÜm,

.

onde

I A maior prova da inadióvel necessidade do tér
';'t'ino (I'as obras dê! SR-rOl deu-se por,ocasião 'da que-

: d,� 'do p"ont� sôbre ri Rio Pel�tas" quando o grande e

,�á,�?'rQso Estado, do Rio G,ra.�de do Sul viU-Sf> pràtica
rrye!?t,e isolado do País por falt'a de, ligação rodoviária.

l:irra. .vez totalmente concluida 'a BR-10l, esta será

vefdgdeiramelite a estrado, d'i! maior interêsse poro o

'S,ul do, Brasil, íá que a Br-2 pouc� significo econôm;-
,"

' \

'c,aw-énté f1àra Santo Catarina� \ ,

Em relaçõo à BR-282i um 'outro aspecto se afi

'gurI.'! no interêsse nadonal, tendo-se em vista 'a preca'
riedade dos' m'eiós' de -comunicaçõd,'entre os cent�os j>o
',iticos e ádministrativos com o zona da fronte'ira in

:ternaciónal 'de Sar'lt� 'Catarina e o região Centr�-Oe�te
do 'Estado. '

Assim/'é que hoje confiamos na acão decidi.tfo e

patriótico d'o Ministro dos Tran�portes '� o ()fientação
do se.u Mi,nisterio: para que Santo Cata<l'Ína POSS'Q res

solver d!i)finitivamente o' seu grave problema de inte
graçãó 'rodoviário.

'\
,

, "

'se ,edificasse a ])\l'?ça de c,;,

'--Wllc(CS ondal de Fiorianó·

])f)Hs. Ver,(�ade é, que tantas
,

j\rràm as dificuldades SI1S'

citadas contl"� r; clctivação
'([<l()'llcles estudos que êles

não f{Jl'am e()n�]uidos, OH,

.>,,!)� o Joram: ficaram engave
� �i,(({lS, açtiamlo-�e p'ar,,, me·

Ihores dias o SCtI aprovei·
tamento.

•

"', ,'1"5'0 esbú�í1l0S "agora nes,

',,:.lkS �i1elJwrc,;" dhs'? UU1([

idd?, 'é uma sêmentc. Crcio
),. '.

IJue essa nã,o caíra elU solo

favorável. SÓllm�da nova·

mente. ú talvez possível vê·

la medrar e cres,cer, sob o

cariQllO de má,os dcdicada,s.
Tal a sUg'çst�o agora rCllQ'

'f.alIa l)clo HOSSO "O Estado"

c a\_,qüc, cstou eC,l'to, niío ln·

verá rIe faltn o eúidado es·

"'{l,ceial dos que aspiram ao

esplendol' da sc<íra, cujos
�rut,os se colham com ,lle·

::"" t ' ... � : ,

'

gria e gratidão l1ao c(lm '(l,;

s.C1l1eauorcs ,solícitos, ,

1\dçmaís, '[Im estádIo

será sem (·OJnl�cn·
saçíio, econômicu·finaueein

illlcd,iata, porque. be;ll ad

lnil)jstraclo )c1 (I roder ,rú·

hlico, ofcrec:cl'ür eon,fliçôcs
,dI' r'ecll-jlCl'<l(·.flo r:ípida e {ia·

IpI. Plll'cce, jlortp'llto, flue
lmst,;t uma ',hIJ(l tJ'tHJe de Iwa

vf)utadc, t'm (:erta f(llHU1ithl"'
tlr f te. C"[lÍl'iI {I wúgrcssi;:ita,'

«(:ont 1",\ 5", llág,,) ,\;'

)

ARENA VAI REVER SEUS ESTATUTOS
, ,

'

O Gélbinete Executivo d.a ARENA designe,u com}:,;�
sáo incumbida dé' promover a reforma elos estatu10s c

elo prosram,a de. partido, ficando a preside::1Cia ,do or

gão eem o senador C�rvalho Pinto, Após a reuni'ã.o ore

pre:icntal1t� POlulista àec!o.rcl1 que a cOlniss40 trabalha-
, I '

rú pripcipalm,nte tendo' [m vista dar à ARENA um

sertido dcmínent'emente popular, a fim de "Col'rigir as

distOrções' trazidCl; 'ele, perioelo dis'crici9narlo em que se

oi'ganizou", Pa'rlil isso" Pret�nde prom,Çlver arnplo pro_

grama de contai'os em toclo ci país,

A COIvr�SSÃo
'A ce,111i'"ào ficou assiln cOllstituida: srs, Carvalho

Pinto (Pl< Eiclcl�te), NEi Braga (secretario), Djalma Ma

rinho (r'cJator�gefall, Fifinto Muller, Paulo Sarazatte,
1\_tnal-elo Cereleira, José Maria Allunin, Tabe.sa ele Almei

da, Rafael ele Almeida Mag�JJl';ães, O.sni Rsgis, Hamilton
Praelo. R:ui 'Santos, Cid Sampaio, Rugo'�:Aguiar e Vicen-

"te Augus'to,' \

Foi ela d'iviyic.la em duas súbco.missões: a prim'ôira,
.

p,ara os estatutoJ, presidida,pelo sr. F'i1into Muller, com,
o .'OI' ,Armando G:rdeira comb relatOr; a segunda, para,

� reforma elo ,programa., sob a presidencia 'elo .sr, Jc:sé
MUl.'ia A:lkmin, com o sr, Rafael ele ·Almeida lVlagalhães
C0111 ° relatoI.

'

�

.. J _" _

",,'

•
�.I

" '

-0 sr: HerinO'g,entEs ,Pi·incfpe
declárou estàr: a';ltorizado, pà�3, a�
firniJar que o' sr.' JusceHno' Ktibist',
chek 'regr'es's'ar'á, a� B'�asii ;�bt,!s
da con'feren�iá de"Puri:ta' !deI ,Es
te,' dispünelo�sé, aiÍldci: 'a fazêr :'��ni'
pronuciain�nto p�bHCG de àpOiO'
ao novo, governo] 'com ü,:'objetivc,
fo.rtaleceor a' rposiçac, 'brasild�a �a
dos americanos. ",';

O ex-ntesidel,l,té, ;e,g"Ul�d'O, ain-
da o poÍitii'cd baia�Ó', s::ibia' há' n!ie-

,
. ,

ses da .es:senc,ia cOO ,di?ellr:li";��;�!( ,9",:""
.

presidente Cc,stª e Silva pro1d!lil1:" "
"

çiGJ;i 'hoIe; defin.�nd0 as ,Principáis ,

•

<

, � '1". " ,

li:phas 'dq po,Iitka -'externa. Para"
ele. os' 'Ílont:Os pri�éip�rs d,e,ssa '1)9-
litica coi'he!dem'-in'teiramente c_c.m
o�ipnta;ção : que' f.ez ."0 "Itamara,ti
a.dotar em Ilua gestão. � ",

:.. Apétíar' deSSa' declar:ação, q:o sr.

lÍermog:enes Principe, c' deputac\,o ,:.
R,mato A.í'che-r' não élicrfditá: que·

'

. ,�, ��

o ex-presidente, regresse> ao Br?:-
�'

sil antes d� dia 12, Hoje;' Q parla
mental' com.versl),li-' peio ',telefone ',' �"
com o' sr. K�bÚ:s�hek:' que� -�� a�

eh,' e .-- ,Houstcn,' p.c> T,,;'ej o, ex
p;'esid'ente inf0r,�ou-�h<e, q ue sli-a

1;;11'::-' Marci2 _. que -foi, �JneIélida da

-oninha. está 'engessada, e só ria

nro'xima sem"na' s'a:b"rLl do, 'm�_'
dic'O quando ela püdera viaja.r de

volta ao' Brasil :
'-

,,',

Está certo o sr, .ruo,:::,elino, Ku-
,

'

bitschek de que seu retorno, não

provocará nenl:lUm ,pr,Q\:>lema;'�- ,', ,: '".
cha que as. cgnsultas', feitaS por

' ,

'seus amfgos, e p�lci sr, MagaH;lães
''l'''in'to ,gllri:b.tern. Plename_�te a con

corelancia,' do novo governo, com

seu -regresso" Es�a di.s:p��cr a: l}lan-
ter atitude, de ; aJ:is01uta, ; dis.e;;:iç,ão

- evitan'do criar, qÍlalq�lCr' pr�'te:kto- ;', .._
"

pára: s,�,us, \1çl'V�'I:s.ádor.,
,:�<,�.�� -���"'. �

��:�r�::' J �� �4'�·"
ei' '. ,1't�O, yOLTA'

, " (
,

Não está disposto a suppwter-
,se às 'exigencia.s a que fot',��'bme_
�hlo o 'Sr, Kubitschek,

.

dà:�':\l,ltima
vez <J:1.).e._ vo.ltou ao,país, E�,tá" no

',e,t,ànto, disposto a ser �éf;�neler
ele tqda3 as' acusações que l' lhe

fOranl �
feitas em sUa a'us�;ncia.

,

Pessoalmente" ele estava �:l�sl?osto
'dt{pois' de deiXar a chefia tio' gor'
ven{o, a,\ f�car em Mato' f.G�OSSO,
em sua fazenda e enfrentárttàdas

,
� J�� ,I -

as, SitUaÇões: 'não neou pOi�t,eausa
das re'Cc,mendacões em cofutrario'

. \�
'" '''''B-

do- general ASsis Brasil. :�: �
.

I1RUDENCI� �}�(
f
"ti- t��

. /, ',,",I

,Por :cnquanto, ele reàé��end[).·
ah'soluta Cautela a seus ,::an:1igoSh

, \ , /' >,.1)'1.
,

�m relação' ao' nov'O gcVcrM:�"pois
,não e�i�té' ainda nenhum �}.��g�n-

,
-

li' h; ':-".,
,to �e convicçãp qUe ,aut,o:h��� um

ju]'gameIi�q., 'Acha negativa"l'sqb to,

"g()S�OS' á:Sbectos, a atitude :'���sista
de' alguns elementos, pa Op�"Sição,
a,ssim cDpi\O Js, t'xce;;so'S' _':�i;::als
de qu� o' novQ' governo ri'f�� uma

( orüÜÜaC-:;;:o para> ql.l:& oS 0p'psicio-
ni?tas tomem �1�1 �;;minh'(;�'� uma

atHude,

e ,

o

ainda
recomenda

a

....
.,_.,

� I.,IS '
-

,.

M'ldàmós hoje, um po,UCÕ 4'- a'
_ \;

I
.,

, 'v

tónica de ll,OSSOS artigos, ',pj3.ra dar)
destaque a 'u'In assunto.que, 'multo
,embOra ainda nã,o tenhl'j. atlJ,1gfdo
n"o BrQ:sil a um nível de efetiva se
rieclacle, t:m rií.�reciclo a .filais, in-'

i tens-a pre0cupa'ç'â6 ' dos, sociólogos"
,especializados, Estamos' r0s rÚe_':
rindo ao problema habifacional'
qUe' ocupa atualmente, um lugar'
de impor�,ancia ,no ,elenco da ctJm

pl�){a prOblemá.t.k:a nacional.
s',gl:lRdo um lêvantán�ento es

tatístico promovido pelo :BID.. o,
déficit, habitacional na América
Latina é da ordem de 17- rú.ilhóe,g
de unidades, sendo que, só no Bra
sil, estimativas' preliminares. acu-
SClran{ ;1' existenc1a de um cClofi
o··,üe da cêrca de 7 a B milhões
,'" f:_:nilias que necesSitam ele

moraelia. Daí se conclue qué um

J1úmer�" superior a �O milhões de

r.es�oas vive pl'ésentéme!lte
j
em

il;s!'alações totalmente insalubres
- anti-higienicas.

,

güe ;construir ,mais elo que 1 mi

lhão d0' c.ai:\as' anualmente� é que
, - .,.1 ,

'pód'eméS' m:edir a exata' dimensão
do l1��'SO prOblema,

/

,'.

,

" E certo que, e111 1>�,67''' devido
a Vigência do Fundo dê" Gal'aÍltia
de Tempo de Serviço o '!3á�lÇ'o '�ra
'Cional ele'·Bíabitaeão ",contará com

,.tecuil.'sO':s apr.2·ciá��i� para aplica
�J Ç�,? e�, pToúa;nas habitacionais,

" ,') Com ef,eito" heste ano espera-se a
�

canalização para ó BRN' par cou

ta do "aldo líquiLlo do Fundo, de

Gara{1tt8, do montante de NCr$".
-42_(1' milbQes, os 'quaIs; : s:oi11ados
aOS posJjiveis 'NCr$ 363 milhõss

aeco,ri-entes de ajuc).a exterlm, t,o_
tali�aildo NCr$ 783 milhões, 111-

cluínelo 00 recursos de particula
re�, esUma-lse um investimento tGf_
tal d.e -cerca de NCrS 1 bilhão e

'400 'rnilhões, com � construção �je
165 mil unidades residenciais tda

d0.'l de Conjuntura Econõmica. cle

janeiro d" 1967,)' ""

Isto náo é o bastante, toda

via,' poLs ne"te ríti111o. o :país leva-

ra 43 anos' p,ara consti:uií' cacas

ele que hoje neCG�sita e, ao ,tinal,
restará aiI1dq um défi;::it, de �l1:tiS
de 15 mÜh6e; d0, casa�, em decor
rêHcia elo vertigin.oso crescimento,
demográfi.co.

É profundamente urgente,
pois, a convocação. ele todas ,as

fôrças vivas 'da naçã,o, ,para ,a ela
bOr.ação e eXeeuç'ão d2 um pr0<sra
ma hapitacional ccrajosD e re:;J,�

Estico, C0111 vistaS ,à solução elêste

�)'�'a v-e :'i)}'oblén�a social ê
r

ii c'criaçã.o
'de condições elementares para
que o homem brasileirO poss3j I'Í-

ver com, tiligniclacfe.
'-

Glycon de P.aiva challlCl a a_

tenção Para- a exí"rema i!'ra vidade
de�ta situação ao assInalar que
o País nãa está) erA comições elr

C�l1fltruir :em temp", ra�oável as 7

milhões �0 habitações ele que hoie
11ecessita e., além disso, mais 350
mil casas" novas cad'� �,nQ, p'Ois
que 3! tanto corr:-spon(lem' �s ne_

'cessiclade geraelas peI" eS'1etacu-
1m: ('re:,;cimento demográfico,

Só quando constatamo, que 'os

'E�tados Unielos, 'Crm tôda a SUa

gr1andeza tecl101ógica. não cons'e_

, "
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Quinta PÇlgina

I.: ""

Ir Que félZêrcom
..

150o��i:��:to
,

. .

de sua en1prês�?
/

'

Investir .na Arnazônia ,', e lucrar
.

1com IS.SO! � -'.' "

O gOVffl19 . ag�r; f,·er'mite que.
emprêsas de todo 'o Pais utilí ,

.

Z0m at 50%' de '38l( irnpôsto
de renda como capital d� in_:
vesumento,: para aplicaçõés na'
Arnazõnia," .

'

..
' .

, ,.

É «d'in:hei::o vi'Vo" que o impôsto
de renela lhe devolve para novas, 1

.

inversões, 'ilOVOS I lucros. �ma '

_," t

,

EM J?Ã�ZlNHOS' VIENENSES, SÓ.. ·VQfJ��ó.
.

RECEITA,' Lo,_

'

'" \
,'-

'1/2 xic, (125gj dé Ú;ité • 1/+ xic, (40g)
,

aljl�ecido, li\'J'e dc c'urre'nte de at": até
+ ,2 colho (chit) de aç(Húi: • 2 cOl,h, (cháJ', clobrar"dc talllanho (ajJrox, .1,::fJO a,'2:00
ele sal. 3 colho (sopa) de nHIl1tclga • 2/:� horas), ou até que .. tocalla dc le"e c.om
Xíc. (160g) dc {iglla morna. 5 co Ih. (chá), os' dedos. comece 'a encolher:'X massa
uu 2 cnvelopes ,d,c Fcrll,lcnto Sêco csfaticloprolJta,ab�lixe-a e.cJll�l1J'lcrfícic-
l"leischmann • 4 1/2 x!c. (500g.), de fari-, "llfarinhadJ, ui\'ida-a- Clil·[.IcCjllCnos pe-
nha de trigo· Par<:\. plllcclar - 1 gema. dil(;os, dando, a caua, um, o feitio de

scjado. C\lloqu(: os. piíezi'nhos em' ·taüll�
[eiras'untados e cnfarinllados, distantes
uns elos ou,tros, Pincele com ;:\ gen1�1.
Deix,e cresc<.:r ,em lug;jr iTi';,lis aq'Líecido,
.Ilne dc (lorr�nte de ar, por -10 ':1 6()
lllÍlwtoS.· ,}\sse em iorilO 'Il1vderauo d(l
tantc 15 a ::W minutos.. Dú, aproximada
ll>lent�', -lU puezinhos.

Modo de preparar: Fc1'\' a u leite. mis
ture '1/4 �jc. de, íl(;ÚCar; o: �'al, a milH

t�'ig'u e llcise amornul',.· � lc\;a a, úgu,a
1ll0rDi! llUIllU \'asilha. Junte a� I.� colh.
('Il,'t�

.

de w·úcar.· Acrescente u Fei'
'Illcntq .')(:co Flêisçhl'n;Wl1, c!>pulllando-o
s6bcl' i1 ,:q;ua. Deixc, .dcscau'íé1r 'por 10
l11iuutqs. 1�ll1 :,cguida, llie\;i bé ll1 i),Jfé\
di�so[\-ê-[o completmúente. Em L1ma'"a-

, silha grande, allicione,ú faripila 'as mis
, turas ..ck fermento e leite. ,\mussc LL!m
u1.é li"Llr CDi111)letu'm'cnle. I�m' sUDcrÚcie

D •

1. �

'Cll [a'rillhaüa. bata- ou 50\'C a massa até
lUl'nü-l;1 l11..i.lcia e clc'tstica. CQlo(jlle C111

\'à�ilh�t fllndéi e Untada., Cuura 'com pélno
"úmido (' deixe crc�cel Ctl1 11lg;'ll" llwis

, . '

Para 'sua faciljdad�,
também em �hvéJóp9;
quanlidadé que você
usa de uma' só' vez.

t

. F'ERMENTO SÊOO FLEISOHMANN
'. '.

' .

'Ji '

.'.

�ais um pr�dut(.) de qUalidadeli"(§'RFleiscnmUllU;R.Oyal
.. � ....�� �� ;

,

J Florianópolis, 7�4-G7 .�
------�--------------------�----------------------------�--------------------�-----------,.�

História Asf�onô.ica d� Marie
" ,

•
I

, •

, .

Adão. Miranda
.�, ','

.

, ,

O-DI.". Waldomirb Caseaes
m�gi�trado e profeSSOr uni'
VersiÚ,ri,o. participou do a

to' de' entrega às ,cti,anças
q,e 'Cachoeirâ do Born Je!m�
na' iíttitnâ terça-feira; do
par,qúe Infantil que � Í'r€
te'it:Ur:� eshã. tlótando, OS ' >:á, , ;. , ..

l�io� :�s'tl:itos do interior d� >

s. Thiago, ,

,bmpfindo , assiin,. o seu

,pioiriuna 'administtiativo :

i::l.irÍlti'cto à m:eta -'- Crian�
ça·
E tal foi o seu éstado de

espírito ao observar a ale

gTia" 'nos laí:gos sorrisos da

petizada, que o ilustre ma

gistl'ado e Pro.fessor - não

aí eito a 'diScUrSOs em pú-
blico. nem muito menos a

oratÓl'ia política. pOiS que
as sua.s' àtividades não. o

são nesse terreno, proferiu
algumas palavras, em no

nle ,da populaçãlo daquele
distrit9. levando ao Prefei
to 'A'cácio S. Thiago um

i$'oimn:ciamento etn que

d�stacóu:

\1) - ser o interior da ilha

n"ova de uma administl;<l
çãc>" honesta eProfícua, sell
do olhado com carinho e

interês.se administrativos;
b) - .serem as comunica
ções rodoviári3s. entre dis

tritdS e CaPital 'cll11U reali

dade e;
t)· _" ser a crian".a, fre
quentando �scolfl.s, objeto
Ue atenção e cuidado) do POi
der Público Mm:icipal , co
m.o o vem tlemon;,L'andó c.&

vários parques-j�1f? 1;,�;: que

md o fazemos, par trazer

em seu bojo a ,,;nreridade
de um muni,cipe, que rec
nhec� os resulü)('oP positi_
vos da atual administração
Municipal.

A. Seixa Netto

Um

Resid�ncia: Av. Luz, 129, apto 1,

te mapeados; .deste mido, �XI,S
tem minuciosas cartas de Ml\R-;

Mas, vejamos cousa inusi- TE" como as há.da LUA,'e até de
fado: Cento e cincoenta anos, MERCURIO;: VENUS, antigo
·{.�u melhor e mais exato, ápar- Cometa, sempre ;ényplto,em nu

'fi! da publicação) -, antes '(ia (Vens não concedeu ainda visão

'����berta de ASOPlI, lJAL;L,- jã �� �lJpei:«ci� ,n�m,'F��'; ensaio
nó .Iivro de JONATilAN iSWI!�T cartbgiáfico. Depois da,LUA tt.:

�����ge�, de :,Gulliver7'
'

,há :�e��� daviâ. MARTE:é .

o '�tr,o'.plane1a
j.ei�� rregisfi!() astrünófuie() 'dos :�a máis�'�stlulãd� e: cartogrâfado nio

têlites de �TE. Tomemos um dernamente.iDos mapas mais per
tre�hu da' '<Viagem ',

a Laputs, feHosl depojs: dos de Shl�paTL"el�i:
'6aldinardi"; Gulliver estava na são os de Percival Lo:�el," de

IL�A VOLANTE, mi Laputu Teófilo' �o�em:, Burton e l)W_ Menciohl}n.d'Ol êsses da-
I . . dos o 'MinistrO da Energia
narra êle: Descobriram OUh'03-- yer. Um mapa de 'Schiàp-rrclli 'pr.' Richa,rd Marsh • afir-
sim duas, estrêlas menores, ou fói continuado, por obs�tv-�\ôes mou que o trabalho tem 11

satélites, que giram a volt� de constantes', nóS,tJ.��ll,:os de'f,}ip- ", -.

M�RT�; _a mais interna dista do her, de LOY6t; de Camichel, 'de
centro do Planeta prirário exa- (jentÚi; Ó de Vaúcoulellrs, ,�o
tamenteS dos seus diâmetros: c pbse!'vatório de Hougàn: 'F�"l '!f"�l

_a mais externa cinco; gira a pri- �ieu·ihe os retoques tmar- rl:". , Preciso n9 centro Comercial p�iia insl",�,.�;iio, de

�e.�r� no espaço de 1O horas; .e 1.9:39, : a 19:Lj/:C n65: mais, h11' ''J�l;- '�ma La"chol'\et�. .
'

. ','.,; O I' f' bli ad
.

tantes'. ':..1 'te 'MA'l:"YP � 'Trator, com sr. Valter à ,rua Saldanha, Muinho,24
, mela. . IvrO (}<l'!pU IC o' em 3D �es ,aCluen' S." em ., PÁ' .

, ,

17'2_{L .'Onde· Jonathan- '�," �ft 'fó-' 'àpi;�!*V�i$ ao � teie�cópiO', citan "
, ..�_;,�. ...:.;;..."""__

fa aados' sobre is sat�lite�' (lC 'se: lVlare EijtllraeuÍ1'l; l\iare ,<\(l -

,:
" :'

MA'ijTE ie6�es�d��tes":a t�d" daliil�" 'Már� 'Cim.�JJ:lerhim. �ln:. �".
:hdáde. �om ''diferençà�' desP�t�'!í-' Te SireÍnin{' Sabaeu." \Sitilts. V' ".-

'

�T�is., Iri�' possiveis"de·o.corr�l: 'CP1 �jm�.·P(mdodo�m Fie�: n,�H·,
"

séc1.11os?,Mistério, como o mi�tÇ·- ��aleoil, :Isi�is:'Regio',. Sói�" �L1Cll�
::riOSiO "MARTE, E mais: As Iénltfis Cassiús. P'Yrranáe Reg�o,., h 1� "ir'

:ãntigas. referem ao tempü< em Itifer Sirius',. etc, São'
'

.pórt--1Jtrl 'Os homens de macacQo 4��botado con',am étt

yque a 'TERRA não tinha LUli mates�,·baias,. gol(os, ,lago�. e'l' �eu �ncO�I,tto� Q",ardo ,caía., sentia dores por �O�'l 'cor,

a: ::,,;gunda', de vinte e uma .,e t-reltos;' l'egiões', 'toíla "Wi:rfl':it;�- po, ,o ,ouv,ido c�iando lhe deixava. q�ase louco. �,m.':Il-
,
'.

'

.".,.. "",.�. . tidão o :àplc:íudia pela faconna, e Q'guardav© 'le�vosO,

DIA, (LUA), a captu��a oa TER· "Im��te ,estl,l�adas. Os, �Q'n��m��;tt{�� "té êlé 'voltasse parq a9r�dec�r �s' palmos. ,ft� �s't��f
ao, íempo que MARTE,"nãço:'_fi--· ;': "'le·����T:�··�s�o"ma�����;�:,d\?,,_c::� ':���Qd�,dé 'servir de baJa; eIS vê�es pens,ava et'i1 ob'an<

nho sofrido, 'no se�<sàtélit� DIS·( � c��-:s�;' ,lLTid��a, ,:7���I�s,': Nt'i;:,:, .'4��ar () ��prê9(), mas' com que viveria então?'.''' No
CO�D�, preço- de"apr�xiÍIi..a(;ã().':,,<éllls� 'J?haS�hontis;·"M;em.m6ú�ia� �jr�o,:pel�:menos, dav�m-Ihe �om��a e a 91��'ia �e �o-'
bástal1te demorada.

'
'.

'

,

'- Teinp��' 'Arcadi.a; Aetlii�pjs; Ely- d�r ,��ar, na �UG .. fardlnha encar�,da de �O!'f���:. E,n-
,

.

'_', E'tI ""·t" t . 1"\'+ .: �hià-se ,de"prazer qu�ndo,. aq ennar 1>0 ibOCCl1 do CQ-

.. s.mm ',.
, eu, e. -an.os., vesu,e mo .'

_ .

.

-' I .J 'n",o_q-
,

"

"
"

, '," _ ,

. nhao
-

.OUVI@ no ai' a exc!amacao gera uCl mln .. go�o"a·
<. "'6 - OLlfANDO UM r ;, ." PQ1: ,a- :�reg1.��pa..:conhêce�}�? ')e�{l, 'R�ee��iv�, �Lle,,�udCi:d Depoi;, muitos áplaudit'H'ni' ou-

.

::1 MAPA DE MARTE
'

,_'.' . M/�I�rE 'qu�,�to. a ,��eograf,Ia, ,[H' {ros ,QSSOVia"dl�, debochando da sua cCIl�a de pal'haço
',: ',,' ',,' .. "

oe '" '"
! ':: ," '\ ,nl1)�� ·3;"EERRA... M�s .desde �Y'�il!�·; SiJjo:.dê· pr:êto: M�s, era essa "a ún,ica 9"lória' ClJue ti((��a

',08" astros, mais próxil.�\l.is ">no;�;. :11iA:RTE' .',a�sulné Pt:lSiçãG' dé .�,�,.,�áda �u.'a '.�,ilc!� e I?�r' i�so não qu�ri9 perc!6-la;, só a

d,�',_'TÉRRA-t�m sido principttl�:"'- 'ca�s�r:�ê�(}'a()is .te:!áq�eo�. '. t�f!lr!,��a ;;�:e.�,��. �a{e�eé: Poul� Gen�ro f)ih��'�d
, ,�'tiiite, q.ep?� 'd� USQ �e�ll� :.,(19:;',: . '�

..

,.':"
, '

•

'��,., ·":"("'�o,.:�i,ih��'):'·�" '�.'" ·_..,_.ahi:;do ..a:rntJ,iti�ÓG 'l��-,S'e �g'!om'ei'IiV-a' n� fita' e enl��.
_" !�!��c�gi(i,"�liJic,ct, Ç,ºll��h�RWX��, ", �''"::,

-

�, '

�_'_ ,"

das. Bicicletas .encostadas no ;mu.�o, às �.e�{'en_as�·!i ..___,--' ,"'--,--- --,- --- .'�-- ---�
,-----,

p.()(:ju�iros. o h.olnem dos balões e o do açucor-Oligodqo.
" " '- As 'Cr.iancinhas que-iiR'l'IpaVQ!1'I a mão icmbusGl':!(lJ ,de pi-

"
. éol_é: r,o -comis,inha 'nova!'. As empregadas, dI)) O(��ro la-

..
,
'..

do 'da"'ruo, olhavam f,urtivas; aos mariVlhei�os 'de 9�ÚOt, ' ,'L. • I J. II

gên_c,ia� criadoi·a: de rf,eser- b'ranco 'que. ouviam o jôgo no' rádio troll'is'itoli'izado.
·�os' ,t, desola9ões.�' Espete;, Irión; élô. vê:lo? As empregadas? Paulo C(JntCll"oi�;va,
mos qué a' no'va semeI.lfe re- .�st�y� :�ontente naquele dia, Procurou po.r '�m cigar
'sista 'ã :pl'ova 'de ,�odo peso.

t:or �i" elq�ê:eta de compr6�los. Espiou novamente 'pe-';�lmismô, que' costUlna se'r, ,
.

daençà -endêüiica;' em 'certos lo 'buraco do loná e viu qu-e agorá as empre�odâs ca·

meios,' ,�i�hQ.�a� em .direc�o ao homem que,enxugava o súor

:� t�s,t�, co." os p�nhos. da" c_amisa. 'Ah",di,nbo! ,L�go
�ag,o,à 't(nh,� .que .,aparecú um .ônibus pela ,f..rente,�
GeritE� s'álteJÍ:IC:tó, o'meninO. g'anhou u� balão vermelh�

�"pe(Ú� ,pjp,o�as ii �'ua mamãe. Q�II:mdo o ôllli!:ius" s'ail\

nem. as "ert,pregadas e' nem' G hómem que e�%!Jgav� o

suór'�stQ�a lá',' " . '. : " '. ,.

,
" ,Depois: �vist·o� que volta;V'p, eritte a multidão,: ,a-

91:1ela de vestido listado, (li que !"empre an,hva atrák
das outras" talv�z a mais triste. Ela não oi�Clva' ':às
�ca* que lhe .soltavam piadas, olhavq apen,Cf1 09, ,9,��H
de éartaz' do audacioso �/Homem-Bala, O Que Nõ� Te
me As' Alt�'ras: Ol·hav� e apertava, a mão ritt �e�cinho
ench�rc�do'. Paulo ,Genaró acendeu um tôcO' ,kf'crgar
·�o que ac"ara no chão, fu."ou-o e co;rre� p(if� o 'pica

:-' deiro:· s�a ·hora havia chegado. Naquel� dãO' e�� �'ife
re�t�, .se esforçaria pqra que a 'moça (a n'l'eSi"lC! de

vestido listado) apreciasse seu ,número. �stnr�a lá?

ve"d��o descer peta bôco do canhão? Nervosa? SU:I

da F�culd�de de Administração tristeza já, terio passado? ,Ora,'afinal era para ela 9uc,
, dedicarja oquêJe tiro. Talvez até abrisse ós hr�ç�s'err,

pMnó -.;&,; OI 9'orotin��s deixaram as pipoccll caírem

pelo caRto dá bôco, relembrando os antigos se\riados.

o fi".I,. aqué� d� vertido listado bateria pa%uts parI"

êle" .a"indo. E êle lhe jogaria tnnd flÔr. flô? nãl

best�j,r�. aonde a .conseguiria naquêle momento.
,

/
'

A hora chegou, o homem de centolO! (l"I'...':'ciou ..

mais, a-udac:ioso espetáculo· que os olhos jan1nis virar :,

C�m u�na tócha, acendeu o pavio. Os tambrm:s r�: :
cavam, um toque sinistro. Alguns já o imaginavam' (' ,

, pleno vôo, ,cor.tando o espaço cltul .tal cândidfi go'ivÓ'I''''
No ar, o s'ilênc:io .da 'apreensão. O ,pavio que-l'I1'�OM (

o', fim, Pluft. Uma fumacinha fêz-se no OI', i!"i, ai," t

q�e. calamidadê; esqueceram-se de pôr pólvora no
"

n�ão, Desê"ido' daqueie cretino do empregm'{j). U'.�1a
.trov.oad,a cortou O' silê.ncio; eram as vai"s qME" ch,,;:':;:
vam., Alg�mas agudas, outras graves, ollvi"1.1-"e, l' "

estão sendo inaugurados. Presidente o Sr. l::on011'l05 Atherinos. '

.

�té meio -desafinada que não. chegaM 00 fi!lllo!; ce
A manifestação do, ilus- Dia 20 de Maio - Baile do ,�civeira -.-' f 'IOmo- 'l"lÍe!1h� um bago de piP04:Cl1 Que entalare mo [l';l;: :81;:('tre magistrado e lJrofeSSor

da Faculdaclê de Direito de ·:;óo do Centro ,Acadêmico Dr. Djál"TIQ Mo_eUma fL do ,alguém.
'

. Santa Catarind merece, Faculdade de Medicina, Tôôa u'ma vida de glória's' por. água tJJ�OIi)(o. r,

por isso, ser tegititl'ado, co Orquestra do clube. _'_' rrdje passeio ,- Início c;uido d,a,quêle' êr'etino do empreg·ado. Ai" E Q môÇf', '

23 horas. que não pensaria ela? Estaria ainda triste? Vot1.:t �1

Todos os domingos ai parti, �o dia 19 d.( abril pena a compa,nhia da!) amigos? IE os ,garoti�hó's"
.

( .

"FESTIVAL DA JUVEN"'UD'E" As '18 horas" - COrl- ,re.le'mbrariam 95 seriados famosos do Supel'�H,OWH.'
'E as 'vaias? Entre el,as aois_umas contirluavam desaf .,

dos. Descuido do cretino do empregado.

--.-0<
. ,_,---, i-

PROGRAMAÇÃO PARA OS MESES' DE ABRIL

E MAIO
Dia 8 _' Soirée

e Gerência conl' a orquestra do clube horário ·�3 ,horas
traje paiseio'compléto.

Atraçõo' Je;;i Ad'riani - Cantor de sucesscl�,
Dia 22 de abril _ Baile da Engrenagem d'l Fa

culdade de Engenharia Orquest.ra do clube, � Iníçio.
23 horas - Traje passeio completo.

Dia 6 de maio - O Lira Têni!;; Clube prorr overá

t1IiPre:se!'itCl�ão do shaw revista "ViVA MA.RIA" na ci

.�'ó'lcle de laguna no Congresso Lagnnense do qllol
.

e

presidente Dr. Ronaldo Pinho Carneiro com orquestra'
do Lira.

Ele9Q�té soirée início a,5 23 horas -,- Traj4:' pas"
seio •

Oia 13 de móio _ Sabado as 23 horas lÍoi,ée es�

Dorte c�m • reprise do show Revista "vivli. iM RIAIl

nos sal5es do Lira Tênis Clube Orq�estra 40 Clube

numa promoção da sociedade, Hel�i'lic:a;, do qv 01 é

junto '-- Nelson Padilho e sllow surpresa ---: '.r.rajes
esportes.

r;�$ do Ma, do Norte Supera Amplãilmeule
" ,

Consumo ariliAi.:o
"" LONDRES (ENS) A mais alta prioridade 110

.Grã-Bretariha ja encon-· -pla.nejamento a curto,' Prlf
.trou no Mar do NOrfe gás'. zo do governo 'e' é 'encara,

-naturalem volume sufici- do como estímulo 'à :econ,

ente para suprimir duas mia.

vezes .seu atual' consumo ,_ , O írrterêsse l1.acioTIàl e:là.

� pr9vavelmente mais. xe que O país explor., o gás
:' ESião corivencídas as au

,
com tanta rapidez e efic�

,tori�aires que, 'pqr vo'lta de '. êncía q4alltoi possivel ' com

j()7Ó' ô.ú :me$mo
'

antes.', O' 'vistaS a baixar -os custes.In
Mat do No:r;t.e· proquzirli pe dustriais, to-nar competstí
:'16 mepotl' 56 milhões. '633 vas as exportgeõ rs

' e' alíví

'cuiil metro 'cÍíbicos' díáríos : ar a' tensão que a importa
ou seja; d�z pOr cento das: ção de combustívéis' ilnpõe
'hece�fdades totais de -ener ao balanço, de pagamentos
-gia do país. explicou O Ministro.

Est,s. sendo planejado o

prog!'ama .mais l"Í,pi'do e e..

ficaz .exequível Pnra absor
ver (1< gás recentemente eles

'Coberto.
.' ,

\..-

• '!

PON70, COMERCIAL

"Estórias De ProvÍlt�ia
,<:' •

heitor med�úo�"
.,

..AQUELA DE VES�IDO 'LISTADO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1\través da secretaria da Federação Catarinense

Futebol endereçou ao seu jogador Covolozzi, a propos.
ta para a renovação de seu compromisso por mais uma

temp.Qrada.
O .clube ezurrc ofereceu cem �il cruzeiros

mensais, e,nod�. mais. O jo.gador de posse da proposta,
. ,A', .dIretoria' do Hercílio tníctatíva . cr seu PrEsidente contrapropôs pelo mesmo canal, oficial, eceitendo os

.tLl�.� ,,�O,I1ti�u� irep-arando .. :rsidoro Bongínlo.. ,'. cem mil cruzeircs velhos porém, exigia luvcs. de dois
Os :fel3tejos que camel'nora- milh'ões' de c:�uzeir�!l. ,

rãO'
á

Pitssagem" do ctrr, Domingo proxlmo vários ,.)
.

quentenárto .de Junctação.· jógadoj-es gaúchos' estarão
'Comó. o prazo poro ecêrto entre clubé e jogador

.d� �eqlJiP'E__!
, hercí] i§�Çl em' sendo testadô qUa�do� o clu est�. �s99tado� acredita-se que o Avaí venha a fixar

1968. ;Uma. equípe
'

de; grafl- be Jenfreútará, ao Fêi�ovi- otes,t(Jdo .Iiberotj)rio do jogàdor nos próximos dias .

. md?a',P.�,'�,.�e··,rsIt·�c'nd.·deOveal'áf·r.f'e:en,rtefOd'�a-J.'. áríó, eni.\mai.s um ;c1ácsSiCO
,�t, "." _',' ,

. .

da cidacl-e, ..>!t'
"

.,'

____._.,_
___,..,....
'--.

,

...

_'_
_ .

�.

;
"

, ,', ',:" �'"
: Ap'r��E;lit�nd� a estodc cio al'Qconte Covola%%i, em �

.

", Doze Proclamado, C'a�peão�:' It�jàf., o'nd� f�i \à,s$i'stir 09' coteje entre Barro_so .. e Perdi.
'.

.'. "
• .' ,..

� -, ., �'
..

'

'" ',: '

: ..' ,c .:....� .•
::. gã9/0' p;éfsidenfe do clube :videir\,!'nse, S'f. MoaCir' Bran.

Par,a-,as·,Elb:1il'inalóriás '" " -A di-reForia�,' dai,F,éderp,:<: (Jb!XÍ�'r�lâ;:tte.'; Har§Id;(/:'l,ü�z. 4�.1is_�,' tftnt�u, ç�nhat�r'ô :jo�;i'(ldor.
. ,

r . ';', çã,c, ,cá'tai·inense�de
..

;Fut,ebol� ':' cta'�Csj;a. '

. ,:" /"',', �
, "� ,'T,.,d·o·v·,:o'\ ·o"·io;.'",,,,,.J!o'l' 'n' a�o" 'se interessoú "em: '. atuar n''o

.
•

� ''', "._.
• L" -

� '-?,i,' 1" .. ,I, , '-'. .Ó:»
.

l � v ,1� 'Ii �'lIoDg 3 "�o a
.

A CÍiretoria do Riâ.clmelo·
.

Acréditâm "os 'mentores cre 'Salão� reuríída, resol.veu< ':;''-:,'0 àtô da' diretoria, Ela en I.:
' .

' r

.:", .' .: '.' • •
.'

'

•

,',. .
. , ,", "p 1''''.' "" rt 'a:"'·'·"t·'dAa··'d'.'·'.·. ·l.'-·

..

··t ",f" ...
} bl·'. ,cI,dotJe de V,deJ,ro.:por.. ficar mUIto distante ;da. 'capital

moralmente tem, prestigta., do clube -azul e "branco de r,0G a,�ll:::�' 'a. Je.�·esen aç".o '.' ) '" ,.e�,;.sa,0Fll�a ',P. ,:pu )-, _, ': .... '." ':� ',.,'. '�'..
, .

.'

do seus atí�tas, nos prepa que eSSa" guarníçâo' C0l1tará, do, cr.uee'-poze 'de (!";, Ag·ÔSyO'-:::'. ç'ada 'atrayés,,;i:la ·;l'j'o,to/�Of!-: o��e':,resl,d�:,�\s·7�s/..a.mlh�nés., .

, •.
ratívos. visando,�, as dispu� com chances para 'classifi� ,cOlÍlO' ��rhpeã: do' Tc:\m�io i" ciÊiL 7;.67. ',�:." <, ',' .

} .- ,?F?.i" �<iis. um ,;!u,�e, ql_.l!'l ,.�'so,nhou" contr(ltor o me·

tEiS elirÍlilnat-_'íitas da Taça' car-.se visando- os ".ióg�is '/ ,

.

"., iJ!ó(avaa:1t�' dó ,f,l.Jtebo! do' capital barriga verde, no a·

�rasil. ln:arca�as' para .3: PgnAmeriçanOs... '

,

. . ." " tMqli�oJ�, '(' , ,r�,: ,._ , '

.

�oze 4 x JdUVelAltus3' 2x Pa-"l'
'. Qua:t_labai-a ,:em fins do cor

"," ., . ,f.", . Di.á. ,fI ...
a .tar,.., Ja.da ·.:dg.��,.;.·C.,.erl,a:me.. ·,;$,'·.,á. lon,;.'i,,�,·ia,.:_·::: :::,' '... ','.' ..

' i'. �
'0' � .�, ;

•
" ','j', I

Caravana ° .,ri' .', r€nte m(�s, : O cltrb,é' da 'Rita Marra, � .

" , '

,

neiras 5 i, '

:"'Entre às' guai'rticões for- deveÚi' aip:da: �pr�s;mtai'-S� '.
(
, ;" ..... Sel�<Çlüb�� ;"'" ;'y,;, �:, ':(\:t,<;;�,,::,: /, :::' '��{'é:�t�u;�f,ei" �gd,;',i�; Pá�a .

O Ferroviá'rioDoze 2 X Càravana 2
.

'

.. '�l.a:das: désl�cal���I. o;. bar':' 'rnas' eliÚ:li_l1�t'ó.rtas' mn .. , ou- • , ,�.
'

. ;�� ',o :, --.>,." :,,\; �':. ,,-,1' 'Y .;: ,.'. /, :.' ,'l.... ui,,'
. ,

',' .

.

'

Juventus·4·x Paineir�s.3r�. ,.·c"·o 'cte. Dois:eom- ,.'(',omD..ostO· t d' 't'po
'

b'
. " '.' , " .. , 'o

," r 'f ..I A
' F' "b I CI

" - r?s
.

OIS .1 _s oe
.

arco� , Q campeonato', re�io.na.,1':
.

dia S�u1,_ta. ",Ça'tDtiPa.' Btn. 'ca "
..;. :, ". ,ov,c.m ,e ..

u�urosq .(Itac�nté ""o' vaI ute: o· u·

Dc'Ze 4 x Pa'ineiras: 2 .', 'pOl' R"s'" 'i' Vilain. (;on1 Ru: e' I t"'· end' el:t" ' ' ,,' .,.. . , � ,

", ,
'" '" " qu aElca es :,o,s a; .-i'- ....

'

de fute.tj;61:c'dl' sa.lão.i"catego "'.·sc;'éd1...e.'.,ti.:a:p.;;f.f'.�i',ên'tiià,�'·.S0rá be..\a�.e MÕQ fev�,m!litas.opo.·f�'l\lnid!ldes na eauiDe, este.
Cazavana, 2·x 'J.}�Vél,liui:' 1, '.' 'tkoski po tirnã,o;' ", ','" ] 1 e d"�'n �QS ' '

i "
. ,,'" ,,, --' --, ,'. • '

, aac OS" di l� ,

. l'ia\ 'de;·ad�lt?,.. -S:éÍ',á;:inic�-a..-·, r:ê;�u�'çlafjt,õd\:t';s:' t��iSé�f" O 'v�Eim Túborcio; re(lli�Cindo t�st.es no FerroviMio .• Ojo'
,

. d9' IJ,ô,\:p�ó�mo,:' ',51,i�;:' ;"01�ze �: I)rii�1ei{9�·,jo,é:o:;, e;:\tá m�rca- ac:�r' C! ',raa'ou e de�er@ receber o proposta do' clube
..

<:om: o.id€sdobnim'ént.o .
tIl'!;' �16: Pfl;t�; its ,2,0 � ll" as,i,icom

9
b

. 9 .,' d'
. • .; d

'"

d 1
·i.' "',, t' 'd �'

,.' f'" ro-n�9ros nos próximos diQs, para estu o.
, Pr1l11e1Çla rodia a i

.

up�a, 1()' 'll1il7-U os'
.•
ec, "oleranç.ia e

.. .

1�' ;'quar::ào: estarão .�butan-doi ó 20,;lÔgb�P�ra' às'21 ,;horas
,

no çettaJ11e as dt�iP'e�' .;do ,q�.1'l!5:·;'iniilUtbs ,8,[.08 'q�;tér.
.

diu'Z'eir�; e,TjradMi�f:sce:Prii' )i:ilnó"tqd·itci. ',:jog.. 8ar'a;,�ana .

neil�as" x :.samE:ril1çíh( ..
, d.'.ir}:D9;t�,r.ci.e 'Agc\s'to,:.�pai-

,

, ;

.'

l�ei�isf iUventus. B81uérin-
, O� i�go� sl)rã�: desé;1v01- "dus <oiúzei;.-o .. 'Lracle�ltes,
"vidos 'á�' terças' e' ,;�ext;�fel srrão',?� concoáen_te�:�: do

,ras, teJ,ldo por lQcalc'o está ano,.' .'....

I .'" ','I
•

Mais l�m lihd® em 6'1 �/Dois:'Com"" do Riachl'elo Está Tini�do.,
Clube �@�� t®viW��@lll @ Torneio "Coínan- .,

@����e !!-�::L"(EM,0 LUJZ da Ç"sla',"
o Clube Doze de Agosta

depois de um iní�io vaci
lant,::., reeacontrou seu me

lhor ,jôg'o e conqris';ou Ct

TOrneio de Verão, competi
çã que abriu as atividades
ofi·ciais da entidade eSPeci
aliz__a.da em 1967.
Agora, . Co c1übe dirigido

tecntc�mente pór Rozen_

do Lima, voltou a brilhar e

abiscoitou mais um expres

sivo t'ítulb aGI sagr.al'-�e
Icampeão do TorneIo Co-

mandJante Haroldo LuiZ
. da' Costa, també1:.fJ.. co,nheci
do como o Torneio dos

Clássico.
O doze para chegar ao

título" ,venceu aO JuvEntus

por 4 x 2, empatou com o

Caravana do Ar em 2 x 2

e dobrou ao, PainEiras na

decisão, pelo marcador 'de.
4 x -2. Eis a relação dos 'jo
,go se as contager.s do, tci'r�
�,1eio :

, .... r" � ,j, .. !
A classificu.çã;o .

fit'ial 'do

tOrnein ficou' sendo. 'a se

guinte:
lo, lugar - Doze com 1

P,P.
�o, lugar:,-:- Caravana do

Ar com 3 p.p.
"lo, I'ugal' - Paineiras e Ju

ventus com 4 p.p.

l��d�m!®nfi '@t� rmr�rillar' DU@ P�ra as

�U�:�i ,��6rim;

A exemplo do que vem

acont�'c?ndo com o Riachu
elo qUe dev'erá participar
de doif't páreo3 na Guana·

ba�'a, visando os JogoS Pa
'namericanos, o MarU :;_elli

com ai l'et.ôrno de Ado stei
r e1', pretende f0rI11ar um

Oito para disputar em a

bril as 'l:i,uinatóias marca

das Para a Guan'abara,

An�,érn�� E2��®�1t,::irã �ti)�njR�go �iro Em

S�nRa· C���!fJ��D J@gândó em Laj�s
A eql.!ípe do Arnéi'ÍttG dO! G'ugnabara� enr.errará

seu gi�o pô;; �lfg!il'!.@do$ de Sali'lta C(!ft:ariÍta, ,na tarde do

próY;imo domã�:1o, �lI'(.1li'fd@ estafá exibindo-se na' ci�a
. de de J.(*1S, diQlli'ite d!� Guarell'lÍ, local.

... o· clube di�i9!dc Ror Evaristo'Ma(�do' está �endq.
ag-u�vdad!o �om eiillwM�icssmo' p'elos. t.or.cedores ,da, cidade

,�ser,i'í'lna e telrQ D!ll!llÍmel'as ati'açõ_es pois além do Américq

"apresen\'a�-se com .1'0:10.5 os selilS titulares, o onze local

ap'vesel1!ta�ii a �MCII to!'cida, SMas novas cQntrat�ções.

DIVERSAS

�st6. 'assim ol'�(!nb:elC:I(i � T@b�I�,do turno do Cam

p��"Ci!i:o. Regic;wpCiI de futebol de Salão, divisão espe

cial:

Soe. f:s;p. CrQJzeiro X G�emio Est. Tiradentês

CllUbe' Sod'ai p(JJiI�eir(!ls X Grêmio Esp. Bamerindus
Gremio Esp. BClmerindus X Clube Do�e de Agos-

.

to.
.

Caravalul do Ar. Esp. C. X Gremio Est. Tiraden-

tes

.

Gremio .lEst. TOll'adentes X ·!Esp. Club� juventus
Gremio Esp. BQlmerindus X Càravana do Ar

Soe. ffsp. C�uzeiro X Grêmio Esp. Bamerindus
CaravClJlno do Ar E. C. X Esp. Clube Juventu$

Clube Doze de Agôsto X Soe. Esp. Cruzeiro

Esp. Clube Juventus X Grêmio Esp. BamerinduS'
Soco IEsp. Cruzeiro X Clube S. Paineiras '

Clube Doze de Agôsto X Grêmio Est. Tiradentes

Grêmio Esp. Bamevindus x Grêmiô Est. Tiradc,,-
tes

Clube S. P'aineiras X Caravana do Ar Esporté

raso

Em 'caSQ de hansferêncla ��et:á �,recuqda toda' a
. "

tabela.
'

rina. ,

O 1.0 jogos será iniciado as 21 horas ou 15 mi
rÚlh�s'de toierança e o :l.o, jogo !2s'2l1horas. ou-'15 mift

.

"ufl'Q� gpQi$ o te!1'lminô do ,1.ô.·jofJ��
.

" �,; ! }lh�'
. "_��JL.��

� Depois O·e· muitos anos,

a. repi:?sen�ação titulá� do

COritibà, voltará a' se exi·

bir nest', éfl,pitaJ" .àgor'a. di�
.ante do. elenco do Figuei-
rense Futebol Clube' Em

.

. ..
,

,

prélia l11�h'cad0, para o PrÓ-
ximo dia, 2 de.�maio, . está_

di'O, Ad9lfo Konder,

-xx,x-

,.

. l\I(.uit�s povJdades estão
. PrQ.metend�, os diretores do

, \ \"
.

',' " .

,Fi,gueirense que, ao, _que
,trll.l1sparece; chegaram .a

J . conclUsão que .para alc�n-
,

, ça:�: bo�s <re�i;1i&:S'l te�ào qUe
fOrmar

.

umá�eqUipe mais
poderosà.

'

-'x eX· -X·.- .

, c:�c�éaçõeSc do . Presidcn
.te do F�gue-lrerise, deiXOU a

torCida:. do· ·preto e branco
,chela .'cl.e :;éspera,�ça de ver
9.'Sfll çlube ig?�g'ar alguns
degraua' majs alto ',nas pró,
,xi�Ilas

.

disput:ls do.- certame
estadual. .'

-=,x'x·X,-

Nomes de Mário e Toni

nha; eX'-.aile.tás do Aval, fo
raÚl lembrá(los e' tentat.i
vas

.

.serão
.

r€aliZ�das Pelos
diret6,r- li; d,Q 0l.lÜN para troo
zê-los, em 1961 para a equi
1)e, réforçanpo a'ssirn. consi
deràvelmente 0, seu ataque.

- x x x-

EnqUanto i�() a'contece
no Figueirense, o Avaí caiu
<;� 'l\Qut() mo.r,to" pois

nem. mesma a reno.vàçãQ
do contrato de seu m,ais
destacado jogadOr, Gavalaz
2i ainda fOi resolvido,

.

�.

o tempo permitida. em

leI para acõrdo entre a!>. du
as, partes fOi encerrado on

tem., estando assim· Cava
la.zz� <:erto. de, uma decisão,
da (liretoria, do Avaí para
oS próximos dias.

- x x x-

'_ x x x.__.,

. '�.

.Brusque····
'Cariocas Dia ··l.d,de· Maio ;·.em

.

. f ��.l
'",.l'..,. ,. '.'"

'I·

• '" r ...._

.

�

. : /.'.
�,

.;; }

Clube
Clube Doze de Agôsto X Esp. Clube Juventus

Clube S. p"ineiras X Grêmio Est. Tiradentes
Esp. Clube ,hwenhJls X Sôe. Esp-. Cr�zeiró
Clube Doze de Asosto X Clube S� Paineiras I

. >f'>
-

Caravana do Ar E. C. X Soe.' Esp. Cruzeiro Q 4VAa� ofCl,'eceu ao joga�l
Clube S� PaineirC'ls X Esp. Clube Juv.entus dor, cOntrato por llln allo

: ," CClá'C:VClfiof d@.Ar IE� C.' X Chibe.·Dozé-.dec'A'gOsto c0111 �alário mensal de ...

'" "

. � prim,eiwa, I'?d.,ada se5c! re.aliz(!d.� 'n,ó'�i�ll,l de NCR$ '10,000 sem qUa'lqUer'
tJ��il próximo e as de.mais r,lS sexta-feiras e terça-fei-

luvas. O atle,ta respondeu
\

' aihda através . da própria
F�çlera.ç� de que aceita os

NCR$. io,ooo, pOrém des�'j.a
1.'t.ivas q�, NCR$ 2.00.Q.OO, sem:
o que 'não pOderá haver a
cO:tdo. Ao qUe tudo indica,
(I cLube desta feita terá

que �q�(}cial' o jogador OU

pa�?r �q1!Uo que o jogador ".,
está pedindo..

OlOS

<.P'ERDI:GA;P·· TENTOU. CONTRATAR CAvALAzZI

"'-, ..'-,

NOTA OFICIAI; N.o 3:67
.. :-...

ResoJuç'ões tomados! pelo di.retoria em reunião

realizada no dia 28 de març.o de 1967.
,. "Ex'pedipnte: Foram recebidos os seguintes; Ofí�

cios Circular ".0 151167 de 3111167 do Conselho Na·

dono! de Desportos e Ofícios N.o 1 - Circular de

1713[67 da Sociedade Beneficie!flte dos ,Subtenentes e

Sargentes de ,. Joirwille •

'ATOS'OA PR�SIDENCIA:
.

'."'"

De confom1ldode cam o resultado das eleições
re�lizad(ls em Assembléia' Geral Ordinário no dia 18
.,: . \

'

40 mê$ em cur�o, foram empossadas oS senhores ,-:

S:ÜviQ' Ser�fim- 'dq luz, Vice-Presidente; "Conselho Fis·

c�' Joóo Luiz Gonzaga, Airton S�I�ado 'e Antônio AI·
,

,-
. -'�.' j I.f'

ves. ).

Empossa� no uso de suas Q·tribuições; para os
.

cargos em

.

que -; foram nom;ados eln reunião realiza·

da no dia 21 do mês em ·curso, conforme Nota Oficial·

1'4.0 2!67 os segui.ntes diretores: Francisco Amante -

1.0 Secretário, Flávio Zij>pel _. 2.0 Secretário, Naza·

reno -de Jesus ,Lisboa _ 1'.0 Tesoureiro" Delcy Iguate�
mi do Silveira' 2.0 Tesoureiro e Enio Selva Gentit -

Ph:et�r de Patrimôni�. t �
,
ATOS DA DIRETORIA:

Pelo dir�t�ria foram eleitos e empossados os se

guintes desportistas:
.' l,

,

Tribunal de .Justiça Desportiva - waldemiro J,

C.arlson,. Alípio ,Perfeito, Hamilton Berreta, João Pc'

dro Nunes, AS!ioni�io C�rdos<?, �ucélio Costa e Célio

Motln.

C�nselhQ Técnico de Voleibol - Dr. Nilton Perei

rQ, Ant&nio :Alves e Astrogildo S. SilvQ.
Cons.elho Técnico de. Tenis de Mesa - Milton

Pereil:'Q, ModestC? Silveira Filho e Eduardo Santos.

Co�s«ill�o Técnico de Atletismo - Djalma Hipó·
Uto do Silv�, Caiubi Alves de Almeida e Alva Neves

Pessi:
Conselho Técnico de Ciclismo - Arnoldo Vec·ki,

'

Rubens Santos e Airton Tomé de Souza.

CONSELHO TECNICO DE YOLLEIBOL
,

Designar às 'datas d'e 15 e 1,6 de abril do ano em

cu,r�o para rea·lização do Campeonato Estadual, refe
renté a'o ano de 1967 a se realizar na �idade de Blu· i

me"au, na' categoria. FEMINiNO.
1

Flo,ionópolis,. em 28'de março de 1961.
flavio Zippel - 2.0 Secretária
Silvio Serafim da Luz - V. Presidente

��---- --------

Associação dês. Cronisias' l;$portivos,de
Sanlá Calarina - ACESC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembléia Geral Extraordioária

De orqem do sr. Pr�si�ente convoco todos os aS'

sociados, pC,ra r$e reunirem em Asse_mbl�ia Geral Ex-:
Jraordinãria no dia 7 d� corrent� (Sexta-f�ira) às 20
horas- em sua séde, altos da Confeitaria Chiquinhol
póra delibetarem sobre a seguinte ordem do dia:.

IJlscutir sôf"re Campanha que ·0 entidqde preten
de enc�tar e", fqvor d,a. Construção de um Estádio de

Futebol em nossa Capital.

Florianópolis, 4 de abril de 1967

Osmar A.ntônio St:hiindwein � Secretário

'I
\ �\
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Dançante' co
'.' ..

o conjus to
dos ,tIMUGN,AT'f\\SII -

Dia' 7 de abril
,

de. Aldo Gonzaga
- 211horBs

....

JantarJE
e .epresenteção

," '." f. � j
>
-" .:

•
•

-'
•

-

Inicio
.: j �.

1

c, "�o

c', ,

----��----------��;�.--���'---------���.>�
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,
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'
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.; ..� .
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/

t�P�ESAJAÍrrI) ÀN-;�A�C;a� N 17 I,Ol'
'.

S I

\'
., t,:� :

''''f' _,", _

.. ..�,' . '"I.
'

�, ,,� ;:

• é ']itcréveU:: N�ison' Brascher'�
"

S'ocfãL ''Santo' Antônio' qüe'" mentes, ro:upas 'e (calçados . recepção. que' "deruln" jws . sendo que. o' ,edifício Ócupâ 'déra:r, foi' nomeado para as

i'· '.' " .... ; v'em/a6sistinclü .a':popula-çâ6 \ aOS ne-essítados. Ó .oentro que, �s, yisitatam.. ;á a área de: três mil me-
'.
elevadas f\lnções de Díj-e-

•. _?_
.•

_._
.�.

' CENTRO' sociAL S'ANT0' r>cibre daque.lâ 'Zona. Desen., SQcial estáveob a; "clfrecão " ,tros. quadrados.,
".

ter d2, F'azenda Municipal,

1\1" ·...::.=--lI-{)I�\l"\�.I.'\..'�O'.·-s FD'L.E�.',RFI-.I'��;?,rP'\O.N�Õl)Spo·L', ,�. s'''.P�·j�·R''-t,\·f�,'-..' .. , '\1\
ANT9NIO .l ': f

' ���'''. ,{��������:l��r�:�:� �:g�:�:"_: ��a���m:������::���:�Z!: N��sqir&�NT().
...

NOVO n:R.ETOR.··.DA ':' ;�r�i�;S,�:a:�!:l�odes�::��
'1., '. AV.' ..,

,

::� Eha fàrícfdnzd�clo
'

cleSl{�' tElSiãp, costura, ,borda.do· e' nhoras d","l1é;ssa '.'sociEdade. j\:�tiiií-�e ehúquecid; d\)s·." )'AZENDA MÚNICIPAL .: feli�id9.des afrente da Dire

, "

. . .: 00' ? OQ 2'1: 00 1
'"

I" c:, ano pa�S�'d()'l{o' 'BaiTro
� �Iâffabetizáçãb'-:'de',' adultos- '''<

Foi constr�ídp' tilTI '. :salão ele -ê;.;,2lfa, 1213'.';.':,0 lar dei." :'Si-.
.

'fàrJa"rl.__a .(F·azEnda M1.mici.

\1,. I>OR.ro AI_·,E.·',·mm· ,.'. -v :' -. '.
,4. ..,.1 ..,.. ',','. ,.lOtas '.

. • .

"
,

, '.,
, . ,

r " ,:

IS. AN1'ONIO e Osoqo ,',' ' �" '.
'r

'. .1.\ 'lVJ:ori-o GfaÍ1tle:'.::·; O 'Centio ":.sã'o';;;rlistrh)liídos' m,erli�à- ',' de madetra; <cobeJ'tcj' ele te R,ob.i3rtb·�:We'l;lb�r' dos .J3,?n- P;:1o Sr, Ií1tery�ntor' Fe.." ]}la:

I TUBABAO
'. '.

.

- 4,00, 7.00 10.00 12;�1O horas I
" ." ,','J

.'

i
'I

'; i ":
". lhas f1'aneE1,sas,..,e�tá','Sendo. tos'�/: ·/Sa. 'Yêda Fi'seher

, ,c' ., '.' '. ,
.

I. -.13,00 !d.OO 17.00 2UI0 horas\1
-------- --'-'-_.:..:....--,!-..;._.. _.,�_--�-�,.._-.- rnobtliado �é:m" .:�ar'teiraS'" dos:"S��itos, com o Íl��,Cl.- i

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

11 CRIClUMA '

- 4.00 12.00 14.00 21.00, horas '11 >. cadeiras, 2 máquinas de monto da pj-ímcgêntta Ra-
-ii LAG'UNA - 4.00 630 10.00 12.00 horas, SA"'T' aCAT'AD'fI"H Jl COU\\'TRY CLUBI . 'O 00 10' 00 I" 00 17 00 h I " ti .nU, tr- '!.

.

. 11' •... costur., J' á 'forari1 adquiri- SANE que' tem, -como seus

I L�'lBITlJBA. -r 6.3 7. . o , e . oras
I

.

rGU \

\
l' 1 d o t r'

.

aVÓS o ·Sl�. Odilõn Godinho
AflARAN,' _

_
c as para aU as e c' sou a.

<,
I e Somhrio - 4.00 .12.0� 21.00, horas 'I'ernporaâa de Iriverno Nossa reé:rtage?n. lá esteve dos Santos Da. Doi'alici
P H. do Norte. Gravatal - 6.00 horas de 3.a o.a e sábados

e viu de perto o grande mo webber dos Santos o ·ceill1.0

II
Armazém c S. Martinho

\'
. ., . .

OSSo _

o_s hOrári.os
com as tcl'Ísticos não funciOl.la_n.:

A Diretoria do SANTACATARINA COUNTR'Y CLUB co- víment-; tie pessoas que Já bisavó o Sr. Leopoldo. Web

_

_

munica aos seus associados ter organizado sua programa, acorrem para 3e1:em SOcOr- ber. Tôcla a família que pos

ção para a temporada de inverno; que compreenderá: ridas de medicamentos, ro?- sui va..sto, cÍl-culo de àmiza
1. JANTAR DANÇANTE pas e 'calçados. Também os des na 'Pr,incesa da Serra"

div:er,sos ,cUrSOS estão bem ten� sido;'muito cumpi'ünen
conco,rrido,s di.sPertando tada pelos seus parentes e

grande interêsse da popula amigó's.
ção de bairro. O que,o .Gen
tro Social 'Saúto Antônio" ADMINISTRAtÇAO z

as quartas,
está mesmo necessitando �NICIP:AL
é ele uma ajuda mais COin':'
cre'ta ela .Prefeitura Munici O' Interventor Federal

PiaI, 'como POr exemplo, o em Lages, Dr. Nilton �oge':'
ipagam:ento ,de ·um

.

salário rio Neves, vem 'imprimin_
ao Professor que lá está mi do �m sua' administração
nistl:andcl, aula·& noturnas cliversas pl'evidencias que

aos aduitos. A con�trução virão ben'2ficiar muito to;-
. compra

-

de máquinas e de_ ela a popUlação de l1muid'-
A partir'dé 10 de ·.abril o SANTACATARINA COU-N·
TRY CLUB funcionará, diàrial'nênte das ..

17 horas Í11:lis despesas, foram feitas pio' e que daremos conheci-

em diante, exceto aos sábados e domingos, que será, rielo �r. ·Pe. Vig'aric;> F'rei riler::o a_os nosso.s leitore,s.
a partir das 10 horas. "Hu�.=llno,�eE�er.:>_�,op1- .a§�-",-.�f'l-�?- :tJ.�J�demos as.·,s·@gUll1.

.......� J�),w;a;t.e. es,·<1�a5>"de semana;--u' l'e'stauraÍ1 e-dó Cf1.ihê
- ãrrecãqãçoes .feItas q anQ tes notIclas:

,

atenderá pedidos de almôço, desde, que encomenda- paSSado na "Campanha da

elos na Véspera. Fraternidade'. Quem, qui-
..... sei- observar um bom, h·aba

lho socia� d e assistência .. ao

necessitaão 'deverá dirigir�
se aqueie bairro 'e também
elar o seu'auxílio, para 'Sal

, ..correr' p.m PoiUco"das neces

sidades de nossos
.
h-mãos

" ;"

,",
,.,�

"

0·······
,

.'

.
L·,

ir
r , '.__

AGRADECIMENTO
Todas as sextas 0iras, a partir' de '7 de abril, Jan

ta,r Dançante, com o conjunto' de Aldo Gonzaga.
Início às 21 horas.

2. BOITE "PORÃO 49"
A família' enlutada de '\'erner Schmidt, agrade-

A boite "Porão 49" funcionará todas

feiras e sábados.
3. 1° CAMPEONATO DE BIRIBA (Canastra)

ce a todos aqudcs que acompanharam seu ente que-,

rido até suo última morada e estende este agradeci-.
mento a' todos as ,manifestações de pesar recebidas. O Club� promoverá, a partir da 23• qúinzena de

abril, o 10 Campeonato de biriba. As i,nscrições esta

l'âo abertas de 1Q a 10 de abril" na sede social ou na
,. \

secretaria, sita à rua Saldanha Marinho na 97, conj.
201, no horário das 14 às 18 horas.

4/. NOVO HORARIO '

Florianópolis, 5, de abril de 1967.

.......I.I.n�....i.2.&..2.1��.!mB.'m.3.I�.......na,.

Manicure e Pedicure

Preciso-se de uma manicure e oedicúre; que se-

jet profissional. .

.

�

\' .' •

� I,: ,.1\,;. .-e-l-_,;
_

._ ':;1;._._
_

_

�,_

Trat.ur ..,'0 ;lúJioo "G:ahelereiro - Goiena Jacklíne"<
$.

• �

- sala 8. NESTA, . 7.4.67. a) será cOl1,'3truído um edi

fício de quatro andares 'no
terreno do atual prédio da

municipalidade:'áfim de lá

localiZar os diVersos Dp.par
tamentos da .Prefeitura, em.

sa�as amplas e modernas

insta:rações afim· de que Os

munícipes. que lá acor�em
sejam -melhor atendidos;
b) todas as RUaS centrais
da ciClade serão calçadas e

a dos bairros serão melho-
.,Ocorreu �:dia ,28 p.p'assado mdas; .. c) o pagamento!

as: 15
, Primaveras da' Srta. mensal dos funcionár�os. a

,rOYCE �OALDEIR,AI. DE' partir do l11ê sde Março, es

CASTRO.. fino OIrnamentOl' tá sendo feito pelo Banco
ele nossa' sociedade � filha' de úesÉnvoavimento do gs_

.do Sr. J,'arba.s Burger de' tado de Santa Catarina em

Castro_e Da. Eunice CaIaei suá Agência, sita:à R�a .COr.
ra- de ·Càstro. Naquela data reia, Pinto; d) serão COl1.S�

a residencia da; JOYCE to,r truidas em convênio' com a

nau-se flequena� para ,rece- ,COimpanhia de Habitação
ber todas as suás amigas e 'de San.ta Catarina, 500 ca

calegas que fOram cump.ri- sas em terr,eno de Patl'imô

nléntá-1a';. por tão grata e- nio Municipal; e) SErá tam

fen.1ér.ide ..
Daqui desta

COIU.�-
bém c'onstruído no Bairro

na felicitamos a aniVersa- de 'CORAL" pelo Governo

riante e seus felizes pais pe elo EstadQi,. e 'Centro dé
lo aniversário e pela bela Treinamento do MagistériO

,;

. I

Punicão Dos Crimes Nazistas
:>

KOEL.N (IF) - Numa entrevista com,. a "Deuts-

che Welle" o Ministro Alemão da Justica Dr. Heine-
.

. ..

mann ;declarou que está
.

sendo estudada, em relação
a reforma judicial, a questão se a prescrição para ho�

micídios será mantida ou não.

E' concebível de que a prescrição para homicídio

e genocídio seja definitivamente eliminada. Com is�

50 seria realizado de antemão um desejo das Nóções
Unidas.

Dr! Heinemann realçou que nos casos em que não

houve possibilidade de acusação dentro do prazo, a

prescrição ficou muitas vezes interrompida por atos

judiciais, de forma· que a Justiça Alemá, nêstes casos,

agiria independentemente do prazo da presQrição.
O Ministro lamenta que alguns países orientais,

inclusive a União Soviética, não permitam a consulta

de seus arquivos da maneira desejada pela Alemanha
e que a consulta dêstes para 'comprovantes é muito
restrita. Além disso, dificulta-se.muitas vexes aos tri

bunais alemães a extradição de pessoas suspeitas de
crimes nazist�s, descobertas �o estrangeiro.'Nisto, as
experiências feitas por parte da Alemanha não h,rom
muito encorajadoras. Como ainda· declarou o Minis
tro Heinemann, estavam em curso, 'em 1.0 de ja"eiro
de 1967, 20�030 processos contra pessoas acusadas
de crimes naristas;

I
I

pobres.

FE.STA DE15
'P:RlMAVERAS

I

IM,PRESSQRÁ
t,

.'

A !M?RESSORA MOD-E'�LO ""'�$UI'._ve> todo� ·::>s recursos

desenhos
.

(i clichês
folhetos'" catalogos

ç
cartazes e carimbos
impressos em geral

� papelaria
$

e � .nece$�ó ria exper,iência' poro gorontir sempre o

mlllUlno er.} qualquer. serviço do ramo.
,',

Trabalhe. ioôneo e perfeito, em que V. pode confiar.

.. r: J í s
:

,
> ,

VENDE'SE

Vende-se um� casa 'de concli'eto,' 'o 200 metros

da pria, com 5 quartos, ;garagem, lavanderia, instcle
cão telefônice, cofre, C!�mórios embutidos e 2 bonhei

;os. Aceitb-se tro�a por cas� o� epertemento. Faci'lta
se ô pagamento. Tratar na meSMa, à rua São José,
n;o 215·- Estreito.

.

9.4.

Jo·sé 'Maiusalem ComeUi

Marcílio Medéi:ros Filho

,
,.

advocacia

Rua Deodoro" 19 - conjunto 2. - Fone 25-82

......... r--�.'�:'================ - ._�.==
'1.'

: rrigoÍ"ifico Seara' S IA

'Assembléia Geral Eidraordinária
.

í ,'" ,:.

•
.' o',

•

< CQNVOCAÇÁO

Co-"vidam�se: os: senhol'es� Acionistas desta socie�

. dade para se reunirem em cissembléia geral exfraordi
-nária, a realizar-se no dia 30 de abril de 1.967, às

15 :horas.· em ·su�· séde social, à Avenida p'aludo si n,
nesta cidade de �.eára, Estado d,� Santa Catarina,' o�

fim-de deliberarem sôbre a seguinte

ORDÉM ,DO DIA

1. Discussão e aprovaçõQ do relatório da Di·

r�toria, Pare,ce�, do Consêlho Fisc(l!, Balanço e Demons

tracão da Conta LucroS e Perdas, referentes ao balan�

ço �ncerrado em 31 de dexe�bro de 1.966.

2. - Eleiçõo d'os membros da Diretoria.
Eleicão dos membros do Consêlho Fiscal

..J>
•

�
,

•

,

4. - Proposta da Diretoria para redução do Câ�

pital Socia';
-

_
S. - Outros-assuntos de interêsses social:
NOTA: - Acham-se à disllosição dos senhores

do decreto-lei n.o 2627, de 26 de setembro de 1.950.
Acionistas os documentos á que se refére o artigo 99

,
.�:i,�,i

Seóra (SC), 28 de março de 1.67 ..

.". "_.-

""�1llg']1
Artemio Poludo _.- Diretor Gerente

.

9�4-61,

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

A V I S O
( !

Mário Amario', avisa que a Rifa do Gr�v�dor Mareei
"NATIONAL" foi adiada para o dia 1015167, em "ir..

tude de não ter atingido a sO.ma esperada•.

______..-_ ..... .-:0 ...... � ....�__ •

,
....

publicidade
A 1� EM SANTA CATARINA

FLORIANÓPOLIS
R. femando "'achado, 6
1.� andar - Fone 2413

BLUMENAU

R. nnQel; Rins. 91
1.'? andar

CURITIBA
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Preieüo Aplaudé' ,bsta��o 'De Escr�âiio

Os srS:: D.a:rci ca�t{l e �a� Bridi. �e$eCti\"a�
'te preteíto �,.�s1d�nté'2d�:��al de v:e�àdo�:;;�
Salto veíoso, �vta� ':���eAS ao ����?r' do:'
Eg:tadQj, , C?**tw;a�d�e ip,é� ;pt6�a. 'i�l��o ',t'le
um E')crit91iO:d� ':l\�,�que�',mUtl.lCl��.· ,

A instalação é d�OrtêIliéia:.' do, fi . Plano' . de 'Metas-
da atual admíritstração, "

,

.

Florianôpolís, (Sexta-felra), 7 de abril de 196'7
:

..Prefeito de 'L.lues v_.i'" ver'colo
é: 'recebida "sua:' adDlinistração
·t' I

'

.. Entend��,d,o q�e "�, ch�9�da O horcí,4e' Lages, .
'e finalidade "'�desenvo}ver," a- Em' breve iniciarei a etapa

que poro estar à' 'ólturà do momento, hist6tico, por, que tua'lizar e c�ntiow.:rl··o Pl�n�
•

e�eCutiv.a da admínistração,

': passo'o:municipio �e faz nec�sr,ário'que·.� Pref,eitur� Diretor e'de' sàrieam�nto,:na atacando de frerite o pro

conte (:'om instrumentos de ocão �ondizentes com o burbanização do. murud'�í�iO, blerna da' urbanização, ,es-

.,

"

.; .

�

.

.

;'.. "m como promover o., esen- pecialmente ruas, jardins' e

D'ealEOqae , o prefeito e InterVeii'li:�r t.... lton 'Rogeruo �e- volvimento e aproveítamen- praças, para embelezar ain-

ves r.ealiza uma verdadeira -revclucêo administrativa ·to 'de-áreas ecorÍôrfiícamente da mais a cidade,' Começa-
,..., . -,

""0 im):J'o1tall'ilte município serrano. Tem ciência de que ínsufícíentes, inclusive no mos a adquirir máquinas e

""'lJ'�,!I:I 1,1"r a:'�!lgidos '05 patriótico5 ob�etiy,os.dessa' �ção,' '�ampo índustríaí"> caminhões. para os serviços
" .

'"

d
'

-', '
ele obras püblícas., rornecen-

,r.a encontrar, como vem encontran o, certa reecee
:

'PENSAN'OO' NO �""1'TRO d'
.

torassí
.

I r ' '

.

• •
•

•

�,
r "'.L,'_' • <;>

,

ao se or aSSlm, o equl'
aos novos m,et�dos, de a���n.strar q,ue pro��ra, .mplan,- "H

'

•• -,
'.' ',:, '.

• pamento. necessário.
tar; na, mq9�i�a ,,� ....ni�;p,a�", mas_, ne� p�r,iss� Jte�, - ,'Dizen�() qlfe'''se·,f�z.'n�,es-".' " . '

"dei'i.dçlo· de ir ·Ie��ndo"â., pó�có, e pouco, à 'qpr�c:iação· sál�a,'é ,ul1g��te, wp�:têvisão' .' LAqE�:SEDE 'DO
e' aprovação da C*máró "M��ic:ip�J,' projetos d� le,is im-'

.. n,a1a���d�ç�0 :�;: �r_i�u;tos,i .. (ffiVERNO ESTADUAL

;.t, .. "
.' •

"b'l' - 'I
t .'

,

d para,' atü.àliz<lo-loj; .:- �ll1ll0U - ,
"

,!,!Chl'U!'h!'SSimOs, que 'poss•••targa. o 'a c:onçamento as ',' t'�" f' "t" t"" "Inf'
.

.

d
':'. p ,

_ >:" . .; , '

. "':. 1 '.,., • '" '

• 9ue e�., �J��f ,.�l! ���P, e �ns· ,Qrmou. aI n a, que

::'
"to" n.u� ._e i>1��P,O�, �uml,,�r;.�m be,ne,.f�c.,o �o póvo e �iÓ �e 9-it��; o� m��ent� �e q�lando de ;seu contac�o c?m

,o,mun.c.p'o de, Lages., , reahzar',es.sa�tarefa é'este, e '0' !!.o:vernador Ivo SIlveIra
• ,�

,
• ....

"
_ ..
,-

• I '.
• <:.> ,I'

� I::! ,;' ( , "', ' :"que.: 'n�o ':"se furtará _ao ao lado do dep1:ltado Áureo
"

.".
' ,\ .'.

';' .. ·éu,mp1'irp.entõ .")aessa: : missão, Viãf!l Ramos, teve a oportu-
'. ,.

'.

, ..
'

"
'

, i', ,',' , ,'," �oi d�qo, ?o/TI �a::aprQvaç�o mesmÓ que' teilla 'd� :se 'tÓr- nidade d� ouvir do ,Chefe
.' PRIMEI'i;,W: REFORMA pela' Câl1].árq.., 'Mutii(:ip'al; ':da ,na:i: I' iinpoP�lál::" j?o4 ,�ále do' ].l:'x�cu�tivo a notícia aus·

'WMI�ÍST-RATIY�" ; .• ".' lei básica 'sôbre' a' organi'za. m8.is ,perisar no' rtitlÍro 'do picios� de que "na P,rimei-
"

" ç�o a:drqtnistr�tiva, fiufo de municíp10 do q;u�; ·em,.. sua ril. qumzena,df maio, a sede
O sr, Nilton ROgério Nr' lJiensagem,' que .enviou ao,' possível' c�rreir!l. poliÚéa�". d0 OOvêrnó, esta'dual será

ve�,. que se Jêz açorrípanh;:I.r legIslativo municipal. AcorilJ)anh�dQ: :Pe10 dépu� tra,nsferiGa para Lages",' es

�de' sua equipe, de aSs'essCires -. É uma 'lei qlle estabele- tadQ' À,Íireo, vl.dallltaP1p�·- tando o governador Ivo Silo

:(�to inédito entre. p�ef�itos cé as diretrizes' básicas ·do que furr6ioÍlou' CPQ10' 'it\tro- .veira disposto a despachar
,
- interioranos), 'esteve - ehl ; govêrno muOi'cipsI, diss& Q dutor' do ,pl'efeito-il+W:r:ven·. naquela cidade, juntamente
nossa capital trát�d�' de" prefeito-iilterventór de' La"", ,.tb'r 'junto, aps, 'ól'gâos admi· com todos os seus auxilia·

'''àssuntõ.s rot�eir'Os",
.

��sJ :ge�r Um instrumento' para ru,strativ9s 'estaduais -.:. ... o,
.

res ,diretos, Na oportunida.
ç:ançJ.o _soluções�para'. I:eiv�n·

,
disciplinar o ,desenvolvimen- 'sr: Niltóu' Regéro :Neves. in- de serão atividades todas as

dica�Õ:es
'

de séu iminicíJ)io 'to'; raciona'!.
. dó 'n;n,í'riicípio, . fO'.:p:nbú ,que .�!apºs,:essa :pri· ,obras .estaduais em anda·

Juntc?_, : as auto�id�çie�' ,e�t�- " it�� suas "<#��rsa;s .
aÍ'eas dQ .'merra; é,tapa; cóm" a ·'apr0va-, mE;lnto naquela região.

,duais!'. Mas. de outro )'laqo, 'atividade, vis'and$.:-' ;sobretu- , ção (la, 1ei:·básicá., irá> formu- .: Pis;se, ,finalmente� que te-

'd,'qu�,'e,"�� ::'imp�rtante",:do'COrrig'i,rfàiims.·"·f·�,defidiên- ,"1 "1
'.

'�'�"'d' ", ve, a,.h'on·ra'detransrru''t;�'ao
, '" '.' " .. ,. ,�,..... '.' ',\ •• ,�at . .Q,�pano"]jieu:..:.,' e.:tl;,a- .u.

"fa�en<;io .um; verd�dei:r:o 'te.s" éi�s que estão' sendo obser- ba,lho; 'e1abo,ratidO: por . �a :Chefe" d"oí' Executivo, um
.

te quanto "ài eíe.ti"0:ciatle" ;.e' vadf'l.S.
' ',I eqllÍpe .de .assessô�§ 'que convite: do CeI. Hélio Ibiapi·

seguránça d.e 0;riefitação daS : �. Delá' adv;ira', o, regímen- 'c.ti:1j.mO��pàrà.· 'cólaõo;r.ar �em � .na' pe Lima, Comandante do

,:�edidaS :q}le VeIlJ,''' ?4otan�� to, mte�o da ,aprninistraçiio,' �'ui a�traç1io.,', ..' 2" Batlilhão Rodoviário, pa
'ria máquina a�strativa bem" ébm {). oj;litlhógm. : ,Allás ,sernirido tev.e1oú as ;f�_;,q.ue a governador IVQ

" . ., ..
'

� .. ," ·:ila.é','Lages .. ,-ist,�''é;���an-:_.�a�;G.�P.:lr;"a.;J;p.JiJ.ft��.".,��,':�J>.���i��g���:4?�' �yê� ';tq- Silveir�
_

visite as obras de

da o general EkPeilito��ol,l�rlO:�:;tépr.eS'entà1J:t�.,fl� �inJis- ; ,�?, obse�a� JUIJ.� �,s �r.�; pr<{�6v�r: a ..

ree�mturaçao.· mant1o� .na :PteleI�,�'�. �age,a-�,: GOn,S�;E,1,l.Ç1l-0 do Tronc0 Fer·

t'· d M' "Ell ",-:;, /,."'1;.'" " ':'�', ",!5ao� ,PUb�lCOS aqW"sefÜa· 'd,oquaarodopessoal;adap- .'na.estao, .sendobem�,com-,'·roV1anoSul..Namesmaoca-
erJO e Ina:s�< ergla.,� ... ',' I ;, o' ".," ,;.,. _, , .. '" '.-.. '", .'"

.

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

" "�

A d·
, ," :,:.," ,": � ',' :te' :'d' S"ID'"'y;J6,,.·. !:l. '. dos, se' o mstnu'l1entàl, de . tando·o a ,realidade do mo-, preendidas"p'ela m,itotia da.' Slao: deverão estar em I...a·

o ar posse aO no�o 1"
' , a'·, """,,,-,' o,...r :;' i ',,' - ","," "

.

,

'
.

. ," , .'
" . /', ,

L "b' O' '.T" 1::';' 'd' '·�".'.'·a<"'-d"·· ·'1 ,'",," "d' ". C'''p:;c,,:...� 'd'", 'que ,se estao m;unindo os' ,mento.
. .. " .", '.p,opulação,"·'· " .': �,: .:'ges todos ·os prefeitos dos

1 era: s'vvauo' e �Vllr n a,' �l",{ln"er a"'·' .nJ.�'/ .8-' r .• ,.

d"" "'V"
':' i " , .. , ;', , "'",',, ",," ,.

' " '
"

'

'''']
'. '.,', •. ,' .t"",.;';:.';",�·".,;W ft,r 'b-"', \ '. I.; .'. f" ' ;setqres a mUllstr!J,tl os do - Essa'lel, prossegmu o,,· "--"'Meu, desejo' :'-ahératuou' município's a serem. benefi·

c ar.ou 'que .a. nO-Yâ,en l<:.lQ;l;1"é, u.u� o, reye esva.,ra ,lnlC an· "," " :, " ," '," "', "', ' ."
. ..... .' "

"
"

'i' ," ".1,
'

", •

."
•

d t' "d 'ti
' ., .', ',,\'�' ,', ,,,: I:.:' 1'" '.', "

Bt '.' :.; , ,.

st'
'.

"

ínmllClplO, e realrílente o' prefeIto'Interventor,' criou a ,e o', de instFumen"tar"'e: eqm· ·Clados' pela BR-282 os quais

lo ,sduas a: IVlba � e�d,;pori,",�2·4lt���,?,�(!)P,�.t· �b��';e. a:t'fo�,:, l:1déquado' as nor�s: dà ni� 'CODEL '(CompanÍüa de 'De- par 'à:dequaciamenüÍ .'o�·:) ·s&' ,itão i.n.ida� u� l�ovimento
cm a e aS o ras, e .u,,*,-'9>rIl\�aO"'mlUOI, r�ve" 'es�rao "d

., " "e. ", ... '
.... ,., '" ." '. .; ..• ,", ," :'. '::. , ,

, ,
. d.'· "".' .....

. ': ';'d":>·; ,.;, i;,':- ,;;1,.;, f;' AI',�be' �l , T":;'" '. ��a técruca qe ac:j.miriiStra- . senvolvunento de-, Lfil-ges), .. tores admilll"Str.a�lvO&, ,dan- m,alS éj.Itlplp para a rapida
macia aS. .LJ1·scursal1ant, , .. e,P.9ls". O l·P ....O . tw �..,.,el. '-

'bli "" , • - . _. !.
"

, ' ", ',,'
"

• ,

.

d Si1
" ·fi'·'· f)i "'lI F" "f' ��_I te' , ç� pu ,ca, '

,

_ . . q\!le funclOnará nos moldes do-Ihes condições ·para a ,conclusão daquela importan·
Ta :a' 'Va· e 'O -.engen,' 'e�r'O�,': � (')

;

.

erre ra, ��s.u'l'l n�.. l 'O primeiro passd"ruiás,.já � da 'COD:E;C 'e que tem por execução dO plíin�� �bienal. te obra 'federal.

g�.
"

"

:; '. ,',r•. ,' ::,�,êr�>"',�t,:�,> .._

"

.. ' ""

..

�

11'"
.

,',
j "

.... - '. <', ',' ,;

InslUül,o 'Do Dire�to;�D�,;'l:.'D.�hi�: , ': !, ;;',' 'C�D:C' "I" 'd'
-

:;

CO!lVO!:B Pàit.�Ç!]!li:�I��,���il!riié . •....... r.'. II .

.... a ,8'. ',Carvà,ô
.

" ,.�\ ""," ,Z�(,,'''� �"'\'�i':::} {.).): ;r.:\' -;.' .... ;]"., T'"':' I

�

�', ' \!��
o Ihstit{tto do Direit(Í)��do''rornràba1}j;o;': attà:v,és 'de �u

S'0'1'
-

e'
_:� " \ , ,

"

.,

Di�eioa: ,P��f��!li�_,Hê>��!��i,�����;�· �.stá�..':#�h�o�in�á{,,' 'U:ç'O' :1': "n!a'r�' I'a. todos oiS pa:rtlc!.pa��es��,,;,4���cç� �':€';cB�ç,p�re.is' '., ,p�t;a , ,I), .. � ".' �,U, �:"
, ..'uni.a reuniãp:�:rio':�I�:,�.pW�::�;I,�,t.eIçiid.a'..FàcúId��,:�··

'

. .:

realiza,r-s� ;n? ,d�ài 1,,1. <â.1�;��t:���!:jiS, �q:,����s� ,; :.,�", '�.,� , AO:Qssum�r'� pre�i���cia' .da C�)lt;iss'ã�, do PI�no
Tendo em y:1s.ta ...3t >1�11?,c)�,��ai' d.o'a�u·ntQ � set;: es:.., do Carvão 'Nac.ional (��CÀN) o enge�heiro. LíJ>ero 05-

,tud.àd�, indis'.p'ensá;Vél' t.Qrp,a,;' :{pte�en(;a' de cada pl$;lci:' ,.,

pan:te..
1, ,'�'::, �i'" t"·,,

.,:, YClldo de Mirando declarou,em' �eu discurso de p6sse
'7'" :';:

" "'.. n'a'présenca do ....Mini.fré);ddS'Minas e En(!rg'ia'Coronel
DNrS 1'à�i1,a, 'l!J.:�jli��,',,'�,"i�,�l·;iu:j� J)e:6.t,', .. C�sta: Cav�lcanfi que ãnsia�va'por cor..espó,l1der a COrl-'

. . I» fô.a!,�Cl do' pre.siderite,· do 'ininistro' e' dos E�tados ,pr.o-

SaHenlaiulo Sel�l'" D'e Sàne';E;�tfnilo
'\ ,

ç!urores de CCl;VÓ�1 �o <;Iu,e ��r,�s�entóu:,' ,

'

e

,

,: ... '.�
.

-"" ".',

,
O Departam,eJ;ltol N.acionát '�� Obr� de' Sàn�amen

.

k. 14° D,F,Q,S. S?nta, c�tari:na v;ém.de. distribuir 0_ pro;
grama setoriaÍ para. 1967, (lo quii('destaca:Ifl�3,; 'sómEmt{')

..
_-

f.. -
-_-

. ,--'". -. "\ ,-
•

'"I
' �

_
'

,no setor de saneamento' básic9;' ,d\S' sistemas :de ·f3.bastecL.
mEnto d,água daS, cidades de�;' Blum,enau -'Bom Retiío,

, , ,,� , ,.'
.

Ganoinhas (pl'ojetoH. FlotiánpllPlfs,'" ,ept<>je,to), J�rit�ã
d(� Sul" .róinville (Pii-a;�e!ra.�a);,: '" f.'agun.q, Rio d, �SJtl e

Vanxerê as rêd€s dé ·esgój:bs de' Brusque e Itájai. , :'
No Setor déener�a €'Iét'ri�� .(pat� Mr,à.çãQ), 'Útçlu·e:. .

se a barragem ao 'CMP.e�ozhlo:: (111e' ,�'o:hta t?Itl dota§ão'
de 460 mil cruzei-ros revps, .0 �rograina setotial ço.rn.'
preend�. no t;0do,' eID:pf;eúadimebfc>'s em

"
saneamepW.

energia, ·s·aneamento:·utJ:iano, :'saneamento rUra"e ,âçu".
'dagem,

! �,

"A essa,
.

investid,u-ra_ ,me período que·antecedeu �.

'entrego, com supe�ior esp�· R�V0Iução' tra�ando um pa
-rito público e com. o firme raleIo entre "a, antiga e a

propósito de 'apro�.eitar. o atual política'. carbonifera.
pouco do prazo que ,dinda Acredito - 'disse·, o tni:iJjs

r�st'a, daquele lo�g� p:er'í6-' tro"':" que nada � m;is pode
do conferido à CPCAN;', ,pa: ria ser feito., aféin daquilo
rã dar sofução 'aos' probie-

'

.q'té topos, cenheceinos. É ru

ma;; d.iver�õs, relaciomfciàs fícil' a tarefà" dos novos

com o complexo càr�onífeL dirigimtes da CPCÁN, maior
ro naciona,l. aos 'quais" es- e mais ingente talvez, do,

. tão ligàdos a:tl}al�m,ente" o�, que· a teve ê coronel, Lauro
Estados de Santa Catarina, da .CUnha Campos, Depoi�
'Rio Grande do Sul' "e Pa�a. ele elogiar a gestão do ex

há", 'presWente ásseyerou o mi-

Ex-Comandanle �O yo llN é t;,f..�·neàdo O ato. presidÜ:lo'pelo mi· nistro: "vamos lutar para
. . "

"
'

nistro Costa Cavalcariti fói' que se possa ter uma econo·

Pfllili' Chefiar GO?"",,issãfJ Mi!;f �� ,1 ê realizado ntl. séde da, dPCÀN . milt iigad� ao setor do car-

. ,

.em. f s01,enidade '.'qu"" 'Â','rou vão.. perfeitamente integra-
, o. alrnirànte M�rilo Y,ascQl do Vall� e; 'Silva, "que, c01.; Co "" •

mandou o 50 DisiI'ito �àv�l; ent� os a.nos (la 1�4Ie: 1965, mais dr- uma hora: .Apos a
,

da, aproveit�do, os sUb-pro-

foi nomeado pelOi f'.resitle'bte" çQStà,�e SilVa 'pata,cbepar leitura 1'0, ato presidencial d�tos e melfiorando a qua-
.

í'
" , , publicadO n� 'Diári6 'Oficial" lidade:", Reportou-se mais

Ia 'representação bi-asile r.a n�' comissá_:o Mis,ta :e,):'a- ' .,.

..-I da Unlão,' o Mirustro das
adiante � sr, Gosta Cava]-

siJ.-ESt�d'Os Unidos. O atO (lp Cli�fe da l'l!li{iáQ v�� a�1j.ll..
.. .,

. �ás e" Energia: deu posse
<;anti a ampliação das usí-

Çar excelente repercuss1j.b em fudos eis cíteulos a Ellta.- nas tenn.oelétricas em fun-
dOi' de Santa Catarina:" ,tnti;rnlune�te aquêle miHtéÍr 'vi;.. '3Q sr. Líbero Osyaldo, .de

cioll8mento, assim como a

n11a comandando a' Esqua'dra 'Bi'asileiiJ:a 'Mirand�. dizendo, que "p
, , "

. breve conclusão da Usina
t,rabalho até agora exeçuta:

1 "
"

•
' f ,. do pela' CPCAN. n,a admi·

C�R©iI�ros Dé nlr!�ito,"lt'lslalam Iioje IÀS '

'nistração' do coronel Lauro
� ,

"10 'II f! F" :D' 'pi",'.J.: "D 'L;,j,.i ':'
.

Cunha Campos, 'deve ser

&: i1liOr�,b arum· �,Io� �uGS � eua';,e,s,.' ", qontinuado", -O: que está
Com o 'Objetivo de' lfpr0fup,tlar 'O 'estudo da ,ciência, acontecendo, l;loje. aqui, na

jurídica, será instaladO! hoje M 20,00 hOras. na Fàc.lJ.�da- CPCAN, é o que se costuma
'de de J)ireito, "Forum de Estu,tlos e Debátes"" (los �� ,; diZer: apenas uma' mudança
louros de 1967. A sessão hiau�u;ral terá çbmo qfador 'O

, de' bastão, de uma: mão para
Prof. Hélio Barreto, que abordara' "'O InStitut(j dq Ado.- outra, igualmente' ,eficien�".
ção 110 'Diretio BrasileirO''', s(':ó.dô'que aS sessões cíl'tliná- Referiu-se ainda o ministro,

rireS l'oalizar-se.ão todas' as' ql1ínta-feiras. a situação de carvão na"
"

'

de Alegrete. das construções
das .. usinas de Açós Fino!'.,
Pirat.ini ,e da Siderúrgica de

Sa�ta: Catarina' (SIDESC),
em, fase de organização.

�p6s ntpido discurso' de

despedidas e boas-vindas ao

nOvo' presidente o coronel

Lp.1.irQ. qunha Campos entre

gou ao seu 'sucessor os des

Únós �la CPCAN.

lajolo' _ProvaI .• e.
c,alçam :illais· 'ruas

, " A Secret�i"iô, d� Obras 'é Servicos ,da prefeitura
" '>f 'I. '.

-, .' "'., '.

:órído cOi'ltinui"dade ,qd.'seu programo 'inerente ao atual

exercício já·'inici�'" �s obreis �é construção de novas

gal��jas pl�viais: ... 'a" rda' Trájano substituindo o obsole

.'0 siste'mq d� ·escoa.�énto daquela via que não mais

,�c!Tilcle .ao.s_ModernC>s requisitos de drenagem.
\

.

.'"

"

Depois
. de executados os'

trabablhos de instaiação da

rêde de escoamento pluvial
.

a rua Tra,jano�- primeira
transversal da �rincipál .

ar

t.é�ia ,dã. ,cidade, a Felipe
SchÍl'lidt'� passará por umá
total i'emodelação no seU

j;!avilÍlento a paralelePi:@e
flos.

api'esentável que os infor·

mes paralelepípedos e resol·.
ver o preiJlema do t.rafegar
acidentado dos veícuios, su

jiüÍ-os sempre a muitas ava·

rias rOdandô sôbre pedras
ma� l�pidad.as, ainda garan·
tirá�consiClerável poupança
a seus cofres já que não

dispenderá de numerário

para adquirir o material"
aplicado.O matelial eínpregado ÍlJ

"ecalçamento da' rua ..;._ la·

,lotas - será fabricac;io pela
nrópria prefeitur8;, nO. seu

Setor Industrial de Itaca.rO'

pi. Antes de aphcár
.

o mate·

rial nas prinçlpais vias pú
blicàS da cidadª, fi> munici
palidade já tivera a preiÇ>cu-

, " ..' "
.

As ruas Conselheiro

fra e Felipe Schmidt
rão ·também, ,dentro

Ma
deve

',em

breve pa�'sar pelas mesmas

�ra.nsformações da Trajano,

VISIT�

pação de testá-la em ovtra <"O sr. Niltón Rogério Ne

rua éj.e menor ttáJego e es- ves; prefeito da 'cidade de

,collie� I'/. tr�ve�pa Àdelaide'
.

Lages em companhia de aI

para i=I- prov:;.
.

que dem,ons- guns de seus assessores vi

trou afinal a;' s� consisren- SitO·.1 ontem, a convite do

cia e comprov!;I.da 'l).tilidade. sr: Acácio San Thiago o Se
tor Industrial da prefeitu
ra, em Itacorobi. Após per
correr as dependências da

q1.).ele estabelecimento muni

éipal. 'O sr. Nilton RogériO
�eves almoçou no restau

tànte do Pladém a:::ompa
nhado do prefeito da capital

• Com 1:1- inecUda, à; 1,lrefeit.ú- e dos secretàrios Ivan Ma·

ra além de embelez�r a cio tos, Jatiro Linhares,' Alfredo

,

Agora, é pensa,mento da

prefeit1.).ra -ca1çG,.t também

as principais rlJ,!):s p,a' capi-'
tal com- lajota,s ge sua fa

bricaçãO e a ptirileira d3"-,
las sefá a Trajano.

'

dad'e, poi& a� allJ.didas lajo
tas"são clé estéticá.·l)ern, mais

Russi e do chefe de gabinete,
Ac1ão Miranda,

GEDEPE Reune-se Hoj,e Em Palacio
o Secretario Dib oherem, da 'aSa Civ,il, promoven

às 16,30 horas de hoje, no Palácio do Governo, reunião
do GruPOi Executivo p.ara o Desenvolvimento da PeSca,

GEDEPE,
Para essa reunião o titular da Casa Civil cOnvido\j

9 ,secretario Sem Pasta, Sr. A,rmando Calil, que 'é tarn,
bém o SecretarIo 40 Sons,elho de Dcsenvolvírnento <10
Exttemo Sul. órgão que vem efetuando em San�a Cata.
rína um levantamento sobre os problemas da pesca.

SAUDE'

Líder Da ARENA Pede Que Govêrno
Eleve Os Vencimentos DO$ T�cnicos

Afirmandcl que 'vinha .acol�lpaIl.hando de perto a I
,

ta do Oovernadoj- do Estado no Sentido de dar 'a Sall
Cat�riha o desenvolvüriento que .ela realmente mere

d deputado F;rnando Vie,gas, líder da ARENA na. As
bléi'a 'Legislativa, ocupou a tribúna na- sessão de on

a fim de sugerij- ao Chefe do Executivo a constltu

,imediata de uma coItÚssãc, de alto nível,Para o exa

da reestrutuj-açâo do funcíonalismo pÚQli'Co. '

,

Disse o parlamentar que os baixos venCimentos, �
gols pelo Es'tado aos técnicos � ocupantes ,de ,cargos·
1° escalão, Vem causando 'SériOS prejuízos a Sant� Ca!,
rína, uma vez que Provoca: o êxodo a outras unidades

.

Federaçâ-: que acolhem os técnicos catàrtnenses, prO'p
cíonando.lhes polpudos vencimentos. .:'

,

Afirmou ainda o deputado Fernando Vi�'gas qu-e, a

sal' de re.conhecer a necessida:(:j:e d.) majoraçJ.c, dos ve

cimentos de tod<:>s os funcionários estaduais, sr ria pr
dente que oi Governador d!o Estado maiorasse com a

xima urgência os salários' dos secretários de Estado, '

retores'de repartições ,e técnír-õs dos dívrrsos 9r:g'ãos '

administração estadual, a fim, de que s�jalÍl evitad
PrOblemas futuros e propoj-cíonad-, um padrão de' vi'
condigno com os c.argo,'3 que cupam,

"

, '.

Pr ou trai lac;io. os deputados Ivo Rejs Montçl1'egro
Heli G?:-�eiro apresentara in pedido de indicação a Sã

e'ncarriinhado. ao C�J.efe do' 'Execlltivó" sugerindo a cri�
ção;· de um Pôsto de Saú.de 1),0 municÍ"plõ ,de Ilhota, ql/
grandes benefícios tiará à sua população..

< '

,Inferior Confirma Parliéipação'· Na ,.'

Jornada Soçial De Sanla Ca,jaripa
, rtajai. Brusque' e Joinville. Entre outroj$" llluni,cipi,

já confirmaram a sUa particiPação na· la Jornada &J
de Santa: Catarina, que terá .lugar' eÍll' Florianópo\
entre' os dias 3 e 5 de maiol vindouro. 'O�, .cO'or4enapor
do conclave, sr, Nereu do Vale Pereira e padre Afo
Birck, já tem, a palavra ofi.ci�l daquelas cidad�s, no S6

.tido 'dá. vinda a Capital de seus nprE;sentantes,
'

RI
ram conseguir a adesão ele todos os muhicipios
rinenses; para o maior brilho da 1a,JornacIa .

Tributos :.Federais Serão Arte�adildJs
No Inierior Por Rede Bancaria

-

o -Diretor ,do Delaartamento' de-.,Arreca,dagáo a

de autorizar o; si.stem;a de'arl'ecGJ.dação de trib.utos f

rais. atr.avés da rêde ban�ária, nós, seguintes l11unicíp
. :'"do .Estac!'o.fle S�ntfl. ç'atarina: 'B�m RetirO,' Campo Ale
Campos NOVe,s, Camboriú,' Imarui, .Hup.óran'ga 'Palh
Pôrto Belo, Rodeia, São Jo�. Taló, Tang'a'i'a d Tl,lfVO

A nova nlo,dalid::de será implantàda a pkrtir -

pr.óximo dia 1° de maio, segundo informação ,dq Dele�
'do Secccional de Arrecadação, sr. Moacir' de Moraes j'

. .

ma.

, Convite ',Para, Missa de' 7.0' Iii
Ruth Ramos Melo e filhos, Milton Melo e \fQ�íl ,

Aleida Mélo Pa'inplo�o e famíli,�, có.nvid�� 'p'are�l
e pessoas. amigas poro à mis'sa'de 7.0 Dia, �úe mI
dom ceJeb.rár em int�ncão da boníssimo Qlm� do inl

.
.... . .

�
,

quecível, DANUBIO MELO, o se realizar amanhá ti

horas na CàtedraJ Metropolitano.
A todos que co'mparecerem a este ato de f� CI

. '� ,

tã, anteCipam os agradecimentos.

A Secretaria de Finanças da PrefeitUra de

,nópolis comuniCa 'aos senhores contribuiiltf.s dei Iívm
, , ,

TO SôBRE SERV:DÇO DE QUALQUER 'NATURiEM,
nos têrmcs do item I, do artigo 276,.'da Lei nr, 805

eODIGO TRIBUTÁRIO MmaCIPAL -. efetuàrá o

c?lhilmmto do j_.·eferido tributo para os eitado� nos i\��I a V, do artigo :;l73, da lei citad�, durante \) mês
'

abril. •

, São contribUintes, PrEVÜitoS nas disposições {
ma, os prestadores dos s!guintes serviços: f

item 1- 'serviçeo pre::;tados por médicos. ,NCr$ 71

item II - servjcos prestadas por contadores, g�
dR-livros, despacha�tes, e corretores nomeados !.
Poder Público, ".' " ,. " ."", . ,""" \, , ,.' .NCt$ �

item III - serviços. Prestados pOr Plo:fissiÔk
rpanuais. ·sem empregados (bãrbeirOs, ,músicos, copdu.,

, ,\ l'r'es de veicu10s, deÇ!oradCir, etc)"", , , : . , . , , . NCr$ :.

item IV - Serviços prestados por outrbs p.rdfj�
nais liberais (advogaJo,s, dentistas, farm!j.çeu:ticbS,
genheiros e outros)" .. " ... """"."."" .NCr$ 6

item V - agentes, comissários, intermediárioS, ,

pr'esentante.s ou similares.,., .. , ...... ", .... , NCr$

Para' informaçáQ julgada necessária, é).

Fiscalização, da Secretaria de Finanças da

de Florianópolis, estará apta a Prestá-la.
Es.clarece,. mais, que 'Ipor solicitaçao desta SeC

ria, aS entidades de classe dos seni10res pl'C!fisSíOr '

liberais, forneceram relação dos inscritos para e '

do referido lançamento.

ALFREDO RUSSI _ ,secretáriol de Finanças)
'.
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