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há de verdadel o sObre o número de
\

.

(rian s ',fora' da Esco· a em Santa Catarina
Os resultados globais clI;) ,ças fora da escola em San

Censo
.
Escolar em Santa ta 0f\.tarina são tão gros

Catarina estão sofrendo seíros, e as dístorções de
uma. interpretação errônea tal forma clamorosas. que
e maliciosa, com:\ iinali- é Impossível silenciar sóbre
dade de ludibriar a opíníão a 'matéria. Assim, pára es

pública. Do ponto de' vis- clarecer definitivamente o

ta estatístico, 'os comenta- assunto, divulgamos as se

ríos que têm sido feitos guíntes informações, baseá
sôbre o' número de erían- das no, relatório final da

Comissão, Estadual do -Cen
so 'J<'::scoiar:

,

l/_: Em outubro de
1.964 foram recenseados
em Santa Catarina
1.09�.441 crianças, das quais
585,301 de seis a quatorze
anos, Destas crianças de
seis a quatorze anos, fre

quentavam escola 358,423 c

--------�.-------------------------------------------------�

nào ü'eqnentavnm escola
226.3'78.

-

f

2. O' embuste" dos
apressados Interpretadores
dêstes dados consiste em

dizer que estas 226,87[;

crianças estão tora' da es

cola por faltá de vagas,
PO!' desleixo governamen
tal, o que é uma lamentá-

cru.nças, 76.371 tinham, à
- época .do censo, seis anos

de idade, Devido a pouco
idade �stavam, portanto ro

. ra ct"! faixa. da obrigatorie
dade fÍS:colar.

vcl ,:I1I.&'�rda.de,
,"'I _.1." .

J a .crmunosa,
mó:.., a .seguír..

;�' _:_ De�tre

uma menti

como vere-

estas 226.878
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Na' .foto o reyresentallte da Secretaria l1e Planejamento dó' Estlid.o de São Paulo,
qUlf,(htf} fazi��«§� ,Pl'i�q;ryo \�ua,g;"po:��;ã9,.t�Õ:�r'I'>, a f'''J)('rif.neia de p1r\1iej111m>llto lla ..

quele E8tadó� i�' $CS;�ito 'l:ui lil'ci'J.imlla. ii�lo Pn:f. 0" 'aluo Ferl'clm 4e ô.!!lu, 'Um til'''

representantes p.o Estado de Santa Catariúa naqúele SmnilláriÓ. (Ü:li\. NA fl:'
, "

'

l'ÁGINA)

:Aliança 'Social Trabà!hista na Região
d It

· ,

M'
·

o ! ôla; �frm
o candide.to a Vice-Go_

vernador FrancIsco DalLIg�
,na encontra-se, hoj�, na

0idadc de Brusque, 'onde,
I

em companhia de seu com

IXtnhe.ir:u ;;., chapa, o cq,l1._
didato a Governador- Ivo

Brusqlle, Guabiruba e
t

Bot,nVél'á formal": Q Lriâr).
gulo (;e vlb.ita��ão da 'cara_
vana que levu ao povo [l.

rnenS9�cm de' es.oer:J.nça
nmonlC1r!, nos. alto;,,; qestinos
do Estado de Santa Ci',ta
rina,SilveIra, percorre ,nunicí

p10s do Itajaí_Mirim,
,------�� �.
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O TEMPO llV!etefltllIÓr;ho)
Smtese d') BfJJ..tim Gen.meteor'116gico de A. SED:;AS
NE'I'TO vúlida até �s 23,1.8 118., do dia 28 de jUlho de 1965

F,F;ENTE FRIA: �11l curso; ,PB,I3:S"(AO ATMOS""ERICA

MÉDIA: 1029.4 Milibares;" TEMPERATURA MÉDIA': 14,:3

1957 6.103m2
,958

1959
196(}

fi 978m2
730m2
740m2

1961
.

61711'12

6,((30m2
1.35811'12
5.444m2

1962
1963

1964 �

Total _3
,

27,OOOm2

,
'
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MADOR DE 62.00 .KVA
.230/69,. J.:-l.a kV, com comu-, não estavam na escola,
t,;1.,�;,O sob carga para <lo mas já h!Y/Ü\i11 frequenta-
Sul)e,tnr:;:o ,1", BQuaneiras do C) Curso Primário.

- 'CT'.� i'i!J

Est(Í_· era {construção pela
Cr;EmSA Construções
Fi"trc\1l'::c;micR ·S. l\, com

4 � Demonstram, ainda,
os resultados globais, que
73,:i33 crianças tinham, em

outubro de 1,964, apenas
sete anos de ídade. Destas,
25,601 estavam na escola e

as restantes, 47.932, ainda
'

não haviam entrado para a

escola, o que é perfeita
mente compreensível por

que elas completaram os

sete anos após fevereiro de

1,964, .ísto é, depois do en

cerrameríto da matrícula.

Sabemos ,também, que no

meio rural, onde se locali

zam dois terços das nossas

crianças, 9S pais preferem
matrícular seus filhos en

tre sete e meio a. oito

anos cumpridos,
5 _ Outro fator a consí

derar é que, o Censo atin

giu crianças até quatorze
anos de idade, Inúmeras
delas completaram o cur

so prjmário aos dez, onze

ou �'i:()ze anos, Cjuando doi

xaruni a escola, detuiittva
mente. À época do censo,

H:(1�·Oélé,;.L·lC& ele São Fran_ mos as �riqn\as de seis

cisco. anos com as ele sete anos e

õ � Assim. se somar-

Hio G"(l,nr.le do Sul, Trans_
í'ormadcr ele --6:�.OOO

-

k\i ...4.,

mais as que tinham idade

superior a onze anos, tere

mo:>,' daquelas, ( 226,8373

crianças, uma redução de,
aproximadamente, :104,000

meninos, São 204,000 crian

ças que, á época do censo,

não precisavam obrígato
ríamente estar na escola,

pels.s razões apontadas, So

bram, então, cêrca de ,',

22,3':8 crianças de 6 a 14

anos FORA DA ESCOLA, o

que se verificou ou por de

fic:ência física ou mental,
falta de escola ou vaga",.
pobreza, trabalho, abando

no do curso (evasão esco

lar) cu por outros moti

vos -nâo especificados nos

formulários, '

7 - Não 'é possível de-"

terminar, no! momento, (e,
portanto, não pode ser ob

jeto de crítica) o número

de 'crianças fora da esco

la -em relação específica a

cada um elos motivos aci

ma 'expostos (item 6), Es

tes dados não fazem par
te rl,9 apuração global. Só

aparecerão quando da apu

.raçào discriminada de tô

das "IS íntorrnaoõos
'

dos
.

tJ9.U41 formulários en

viados 11. Comissão "Cen-

tr·aI, ou seja, da apuração
dos 47 milhões de' quesitos
caracterízadores.
8 - Numa área relativa

mente pequena é possível, "

consultado os formulários

CRI, fazer êste levanta
mente manualmente. Co

mo experiência por um

gruoo de abnegados pro
ressõres, rêz-se urna apura-

,ção no município, de FIo
,

ríanopolís. Constatou-se a

existência de 20.9:72 crian

ças de 7 a 14 anos, dás

quais 1.983 não Irequenta
varri eSCOUt. Destas, apenas
g± declaram falta de vaga
nas' e "C01HS, Comunicado. o

fato às autoridades educa,

cioncis, imedíataruenze pro
vínancínrnm-se condícões
para ::: r.iatrfcula

, destas

ctlancas. Dentre as· ciemais
que não frequentavam es

cola i� época do Censo, '825

já o haviam feito.

9 '_ Pelo exemplo ací

ma, vê-se que os "terríveis
resultados '.

apresentados
pelos trêregos analisado
res ��o Censo Escolar, não

jassam ele maldosas e

pré-concebidos distorções
dos números, globais do
referido Censo.
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Tfleuuiaio �oviético derruba avião americann
J( 1.08[8 taimínêocia de determinar molJiJiz.açÜ3 de rp,se�yjsla�
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O. Pre'-'ft'i.l>ntl" ,L?nd(�ti �,()1 <,� c'ltpion;{'tieob e -t11li i-

.Tob,llsón, n:l\ni1.l-"il', boje ·ta1'��, O Pr(,"iÜf.�j1t(', '1W<:ílil
(:Ót)l nwmh'cl," )'8publicanos,,' amo; dPP8.t'1.�;"]ellt(x'; de EI:'

" (k,1JolU'atas . no COllgrm;i: , t\'l>::io e de>: ,D,<;;.(05a, \que ll}e
�n, num �\itima-r

'

� novaIS 11n\üem' lrlfú\rn::w{b adido-

"'tl€,Úd<ll' a. 'Of'I'�n1 ·adotqd()�,. l'?ll .'b.k�i?;i$,�·q,;�y.;r�df!�l�,' àe
.), �"�%,,,,� ,WJ�"" <. "'4' ,)ti.'tDlill{,�l:ii�-·:o ·.i"�·J!f'�,1�r-f�11li ,;

•"t't;, , ft' .�r-T"""'_ J \ ... .

'rf,i', n,nfl'\." .h;."1>81:' lW'diduf'., ,
....

"O';i,', �í'lJl ,h,; 1'1> luta 31ft

J11lY)tiCBm no- envio, e1e, re- Âsi::;. St�J701j.e.ntat
� ::-farpo:; militares �\(l "lldes

I (! asiáLko é na 'po!:'sível
lTJolJili;mção ,cebs l'e5e)'vi,,

L)ls 11ol'l,e_·amel'ieal1ü,<;, cm

:faee
'

tio a..gravam(mtu da

sit<.lf.tção no VietnaxJ1,
l\.)1j·€8 de anunChtT seus

phmo�, o Pmsiclente Jobn-
50" vollal':l 'a conferenciar

,f,
l n) dos' teiJ;la"" que vem

sendo enc'1l'b.do ('om gra"i-i-
'da!!e, é fi de"l'llbuda de um

avião rnilitar �' l,lortT·aml;ll'Í
('ano, por um prQjétil te

le�'.í:r:d0
'

. soyicheo,· Ci.rcu-

10:- 'mjJitares :ldnHlem que
o "�n]Jrêgo til' 'tal arma,

==:..::.:::-.::::::.:z:_�'.....:::::;_;::_:,;.:_.;:: _'-:.::;:..�.=::::.::;r:..,..;:._-::-..::.-:.=:..:;::::_�_:::: ..-,,��:;;�=.;,
.
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Dia da !rnpránsa C�1t;riaense

MENSt\GEM
.li Dirdol'·(l. cto 5;indlcuLo do", JomaUstas J>J'ofissioJ1ais

eh' S<1.l1La Catt�l'inn, na oportunidade' do t;:'ansctlr�o. lÍoje.
cio DlA'DA Il\'1P�'1EN,')i\ C.I\TARINENSE. leva llüS homens
que fazem Jornal e ràdiojornaíi8.!uo, as suas homena,
gens fi) a SUtt saudaçãq muito cordial e fraterno, ao 111f;;-;'

mo te 11pO que l'ev'eJ:encia a memorHI de JEl'tONIMO
,FR:NérsC0 COELHO, fundado'r cu , Imprensa C;ltarll1en
se c editor- dt;'primeiro jornal O CATARINENSE,

Saudando-os a todos, ·desde o lmmilcle "foca" ao mais

gl'adu'1do redator. a Diretoria desta �ntjdade está certa
ele l(Í1e, irmanados no mesmo ideal 4e tràbalho e de liber
dade, 0S profissionais da imprensa serverh a causa da de.
mocracia, ajudando .a faze,l' prosj')fJrar e a engrandecer o

Brasil,

Florianópolis. 28 de Julho de 19G5
Hemani NatalÍl'l.O Pôrtó
President.e, em exercício

----------��--

Pefro:ândia Presente' noRoférro-da�tÚiãnço<
--

Social' Ttabalhista...

t '�

gW?l'rU np Vietnanl,

1;:::nQ1lanto isso. noticias

pr()('od"nf !:.s ele ;4aigoTI,' in·
.cli·�all)· qUl� U" uy":ao t}.érea, e

téTy:,�t�·e'.'�las .f(i!'c;a.s vietll:!'
,Dl ;t�';í:'h'c"i�i&buJ 'pelo ménoti ,

.

� � I • ." , , \:' • -f.l. �

�J)IY'@'1!i."2-& .!Y1�n� !),: 't·· 1a, � ,

... "ü<'?'?: ;:;,'�� �.l" ,;<" � '. � .•� \1:'" ...,,�� .p.. ��f.�'" .....

c0l'l1rlni&tssr • ." •

.1."iiõç:s 'nortc·u:niei'icltnos
:unçaraD1 Umôh':Hlas'·; de
bOjl1ba, -sóbre.' uma
1)::r;/:[-Int(' cenrr<l.l

c01.imnü;la, à l'Q[),lizaram
::nÚ' il1(;Ur1;ÕPS c�ntru. as

'.

ZQ
mlf< de" ''abastceilllrmto e

Íl�struç1i.� militar dos viet

congs.

,170 edi{Jeuúos [oram de�- ,

lruiclbs c :2 �'i.11burcações; Io
I'WH .'1 pique. Voaram pe
los ar�. tprl!)(:úl, ii, iJRpoJ:
tlintes dryósito:-i d(,� Jlluru

(:ões, i:Cl'j enccntes aus co

lJl:JJlistas.

. .' Po!' outro lado,
' fru.nco�

-Bolsas',de Estudos Para

o J>1:ofessor ])1'. Carlós Chagas }'jJ]1O (à. direita, �l\) clkhd,
Oi ....�toJ' da' Fll('uldadl' Nac,ional lb ]\J",dichla Oa Uni\'f:r;,;i
dade du Brao;il. recebe das lliãús tio Dr, Gionuuti {ia,l!g'4"
mi, J\:;�istel Ü' .Ilagíonnl da Dh;sã-o Médica 'tia l'FIZ,J:;Jt
Corporation dti n ....�su, um chc<iue no vaJor de 1 mjJ1lào
de tl'UZCit'(),S, tlc�tit1ado a fo;rlleCel' l'CC'l.l1'1>OS l',ua BolliHS de
E,::;hldos' a "O\'CJlS Médicos que estagiam no Departamento
ilà. r:il'U141cologia, daquela Faculdatle, AÜavés dessas doa.
çõ'i.·s, procura a P.FIZEIt recom}JeUSal- esforços (, estlinular

valures da Ciência nacional.

1
OE\ comunistas se retira

ram, .depois que_ aviôes
nÇlrte-americanos dispara
ram foguetes contra urna

concentração de guerrilhei
ros na <'lona elo delta do

Mck-Hong, 'A situação no

Vie',nam, está se, agravan·
'

do; registrando-se luta ·aber

ta em divel'sas frentes,

Herva'l D"Oeste Vai GanniJf

Praça de Esportes
Na Cidade ele Hervàl D'

Oeste, foi dado Jl1íGlo ao

o lJ!nnidp,i,o l1e Pcü:olândia., roi _palco de gntllllc. lU�raçã� CI\'I(�,. .!la .últ{nllL sema.
I li. �iilamlf) o clÍl1tl:h.lato. thL ,\lüm'.'1t Sucial Trallullli.�ia, deputadu )yo SjJH.�iraJ lá
ctiLem, participalJdo de um cUliúciu, ,kvamlo 11 sua pa�avr:1 ue vitória, juntamente
l..'Qrt.l seu cOmpan!le!rO doe c"lapa, ,:,:1', ·Fl'llLCLco. Dall'Ignia., 11a8 prúx�Ulas ele.!?ões de

-� U!( .oü,�,v-bHl; No f�ê�grante acima, mO_l!lwto em y_ue_ U c<1!luitlàtu ,ela co!igaçã,o
!'S!),PlE fali:we à, !lcllhla�eo .. aI;) ,retr�_a:uru.;,

.
atiradores í'Íctcongs, abri

ram fogo durante toda a

no[l;e eontra '15 t rapas viet�

"aJtitas, qlW defendem D,

:.m:')OJ'Lunte Capital provin·
cli3.1 de KOlE·ThUl11,

Um pOl'ta·YOz norte ame'

ricano, infonnou que as

baixas vietnamitas. fOl'�tl!1

de lJequenl.j.- mo-?-tà. '

Eng'enheiros fiscalizam
Obras, Estaduais

.. El�geI1l1ciros cOllt inuo.lll
sendo dcsignados pelo Se_
rrutário E�ecutivo do PLA
lVIEG. �r, 1\ llnes Oualbt':rtu,
para !lsca.lizar em pbrail

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

Mais de, 27 mil m'etro·s--
quadrados de' .calçamento

A e�lciente administra- pm' eX!lmpl0, o Prefeito

ção do Prefeito, Vieira da Vieira da Rosa, em apenas
. Rosa. é tuna realidad�, ·Uma 8 mêses de administrll

agradável realidade para o ç.ão já realizou obra su-

povo de Florianópolis, perior ao que se fez�em 8

Em toC!.os 06 setores de anos (De 1957 a 1964)_

'íatividades a 110ssa P,l'efei- "�

,tura vém;' dese!,..yalv�ntJ,o A atual administração já
e�f6rços digno de registro pavimentôu � (�u está ter.fni-.
e que por issO megmo já I}ando) 27.762m2, enquanto
córneça a ganhar os aplau- que nos últimos 8 anos,' o
S0S gerais. da gente, F�oria: calçamento te-�e, o seguin-
nopolitaúa, te andament;o:
No setor de calçamento,

-Dia do--Cilõ-no -�l
�;���;O:�'�·t��f�il�:��:::�� Sucesso em

I

Rti!Kg dD 'Suldo trecho Pirabe!taba Pé'"
. ti

da Berra, na E�;tr�da éc� mó 00 SUl" 27 (OE) -

21, a curgo da firma,Geo_ Foram bastante e;.,;pressiva
par LGda" Bllgcnha1"ia 01- a8 comernoragóes 'do DIA
vil;' o engeli.heiro l{crlJert. DO COLONÓ, nesta cidade
Hl+gQ_ Nilson, residel1te do do lUto Vale. Acontecl111én
·D,Kli , C,Hl JoüçCl.b:1, devida to de l1uircante significação
'naenfie <BbtorJzaõQ_. pelo Se,,: artística foI (), illaugur'a�
eretário "Ç!á Viaçãó e ObrU,b, ,. dUo, PHAÇA 25 de Jl1�

!"Ú!:l1iC��1 O I,;i:'. Vltprlo\
".

Ol:ltac!unis,
O cngenl1eiro Mário Luiz.

Garcia. foi design[ldo para.
proceder �L ,pl'inwl"n, :1.Yflila

construção cle tr,�s ponti
lhões e uma, ponce l11idn,
na rodovia Ca:Ji:l'z,al-Cum
pos Novos.

,

t{'abalho de construç:io ele
uma 1)10clEl'na pru,ç'a de (';;"

portes, que s':?rá cllSt8acla
pOl' verbal' do P.T_,AJVl!!lG,
em r.011Vt:010 00\11 a .Polida
Militar. Os l.rabaUlo:; de

;'er.ap1el}Qgel1i deverào cs

l;�r prcpto"; crl1tro d(l �Q
eras, O tCI'I'("l': ,'oí u<l(jui
elo pela PJ:cl�'i!,I"!'�1 Munici
pal qu:) o doou ao Govérno
elo Estado.

Forneto!!:y, Prefeito Muni
cipal e o representante do
Govel'11l1dO'l' Cd.w

deputado federal

Bértoli, que falou

Ramo!:>, •

OrIundo
€111 110

mI:; de t:lllU .f:!jsceieneiu., ue::;
tacLwdo' o l):'ll:lGl do imigTHll
te illJ 111di8L:Ubí l;e1 'eJig�

- } < • ';"�

d"rohl"6,,'tO d." 'T"�o'l;'i" '

�

::'.....-� >0-; .

� _l;õ�_\,oi,o..""t

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



MELO

SÔ'BRE O TURiSMO:
FALA 'O PREFEITO
PASSOU A 'EPOCA !

DOS ENCASACADOS

'I'rechos da �alestl'a do Prefeito Vieira da Ro

sa sÓbre TURISMO EM FLORIANO'POLIS: A

idéia 'tIe que só' tendo 'estradas asfaltadas, ho

téis, halneâeios, �tc é que se pode fazer TU

RISMO '-é eeronea, Na Europa, nos EJ<: cu. Mé
xico iJlá iocais turístíeos <cujas acessos e estra

das ,am.da s� primitivos. Nenhum pais d:if�.
'd>iu o htl'ismo preparando-se CEM POR t'EN.

TO para seu êxito, Mesmo porque é' o turista
.que Indica as preferêncial. Veja.se, por exem

plo o que está acontecendo C0111 o turismó· eu.
,

\ '

topeu. O turismo, encasacado, os vanos verdes

cedeu lugar ao da classe médiá que quer se

divertir 'ou des'ca�sar sem preocupações, sem

ter que passar a ferro e' "snlpldng". O "VILLA
GE" 'está forçan4o os -gr.andl1s hotéis turísticos

a se, transforina,'éin em edifíeios'" de aparta-
mentos., '

j'

, �
-

, �.'
--'---.-,---''--'''''''''___

Ernesto, F. A ..Da,merau
A família de;Ernesto F. A, Dq11le1'a:u, constetnada com

o ,passamen'to de seú 'esp'Ç)so', pai, �o:,;ro e 'avô, vem a pú
blico a,gradecer as atenções d,e qü� foi alvo, bem corno a,
todas ,as pessoa,s que comparecerrtrn '10 seu sepnltamen·
to, ou enviaram rnehsag{3ns d� pês,�,r-'E:s.

Na oportunÚ:ladê, deseja conviti:,\r a todos ,os seus 'pa·
rentes e amigos para '1 missa ,de sét.i:Ylo .dia que será ceIe:
brada na CaPela do Senhor. Bom ,Jésús dos Aflitos, sexta
feira, dia 30 do co'rre'nte,' às sete :101-8S.

, '
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, :DR. SP,IRO DIMATTOS

VENDE.,SE TELEFONE
Informacões pelo' forie 3273 das 8 as 12 horas com

F,miJia.' • \

"
. Arilli'hl0 S. 'l1hHlgo

.. :.

Em 15, elo corrente
Militar, G ral Pondé US(1l1 ,1(�st�, argu
General, rneuto, 'DO fin::�(,' da' conte-

f'uí

,

te .prrvado de ,-aii retcrna Paquebá c outros Jugares
rem p�t unl' qhJo aC!\\é,rlo \ amenos do no ..;s� l')�tn.üso
'de 'u;pada rlarnar.te. pôsto Jll'àsilSll'O -(lUC 0 Exétdü),' a
à entrada do 'Ec1f.n. O gene rv.r::trinha e à Aeretiáutíca

ouvir, no Clube

conferência do

Francisco ele Paula e Aze.
vedo' Ponde sôbre "Arma

mentos e uniformes do E

xércíto. 'características e
I -

d
..'

évolnções e exempla:"cs

ligados à HistÓria. 0.0 Rin

de Jane:ro". Depois da con

,ferência, uma visita às, I'Í
trín es da exposioão realtza

da no Clube pelo Museu r[e)

Armas Fe�reira da �\óha
em colaboracào �ODl o Mu_
seu do Arsenal de Guerra,

do -R!.l'l de Janeiro. P,·ta

magrüüoa amostra -das vá
,rias 11,r111as ilwe,'ltaclas pelo
homem ps,ra matar, o 1-.0-

n1enl, "é ben.1 a exn�·0.�.r;ão
do e,�'áglo guerrr;,j 1'0
€Iue a.;ac1a se encontra a

.

humanidade, ainda l""f:sa
aos estigmas ele um"- infe_
1'ioridade racial 011 espint,[
ai, que leva;ram à e:,;pul"ão
do �araísp Elo' prlrnr.'i.::o CR-'

sal .. humano, defi:Ji.Lívétm811

.rêncía, para (',é�"�",o,:\slra!' a

j,nstitl1i(�qo ãi';lrL1 ':,a ;::'IlEr � ,

ta. Nií.,o, cOriç'0i·d;3,',�l'l'S. com

ezsa maneira ce pensar.

.mas justifibL1'1C,S plena
mente 0..' pt'>O<:l!)nç2. 'dás li'ôr

ças Ar1Tl,�[la,s a p01:ra ;](J r-a
raíso brasileírc., uma' vez;

que o estágío <18, b',irú"ni.dq
ele ún.c1\1 é' o da .guerra h,_
'tente nó mundo. C0111' osten

clefenclem com exemplar es

pirrto de abnegação 6 vívo

sentimento de tesponsaoüt
darle.

, ,

.

'O 'l'l�rlalnel'ltó .ingl�s a'bo

liil' a pena de morte, )111*S

aceitou um 1'l':1"ojeto contor
me, noticia o DIário de No_
tícías de 18 do oorrcnte,
"que legaliza os contatos a

normais, desde .que ,ptuHca
dos discretarrrení-e entre 'a:'"

dultos e cOl�sel1ticlos",> E'

('}11

PELE SECA: é identíficá_
.

ve! por ser aspefa ao COn

tacto, mostrandose r,ugósa
ou pElicular E isto pelo
fato de que' existe �ma es

cassez quanto ao trabalho
das g1andu!as sebàceas e,

sudoripa1'a-s .. Comumente a

pele _ seca e conheckla como

"farinac€a",
PELE GORDUROSA:

/

--1aqlJet@s
'Calças

NQ SEU. REVENDEDOR fD(ClUS!VO,

CASA'JODV

RI:l'A FEL:IPE SCHMIDT, 42 - FONE, 3671

'F,LOFNII.,,!ÓPOLl-:

. ,'.' b;�·,••

e�imos o' nobilíssimo .Juiz

B;,/1silfil;o :rnfelizHre>1t,e,
cll:zcmolo 'C0m. norrível a..

margura - é tarde 'demaIS

para salvar a desgraçaela
raça humana; pelo que se

está vendo de corrupcâo
mora) no mundo (p�incipai,
Imoilte nos países 'ültra'ciÍvi
Iizados ela Europa); ae

,

uma reação punitiva à al

tura da acão des!l1oraliza�
dora Que foi agora deíta

grada no' mundo: A .-PUN-I.:_
ÇÃO; ESTA rMPL'ICITA NA

CULPA. Sodóri1a e ,Gol11or-· x

Adm�nistrát:ão dos Convênios.

"
..

(

., ,

Minhtér10 ,da AgriCuHura
•

,r • '

Para um convite : espe
cial,.· visando a instalação
da Adn,Í1ú\3tração dos Con
Vê',li'Js 6.0 Ministério da A:

gric;111tura com a U3AID,
estivcr'1m na tarde do dia

21 do corrente no Gqbinete
do Secretál'io da AgricuJ'tu
ra, dr. Antonio. Pichetti, os

,senhores eng.os agr.os Fran
ci-sco Hoeltgebaun1 Delega
do Federal da' Agricliltura,

NOTA: Os nüs,3us 18ilo J08,o Baeta Neves, p0r par·
,r8S poderão SClil ;:[:\J' qu::\!-, te (:0 Ministéri0 :'ch Agri:
quO' conselho <;ÓIJi'é' o tm cult.l'�·a, Ntr. VI. H. CIson'
tamento de "pel(�' e calJt;I.�s ,por parte, da USAID _:_ Ali-"

ao, medico, eS;';2f'!,'.list9, Dr, an';':t 1"ara 'o Progre:;;so. A:

Pires" à rua l\!'c,:,icu:n corhtanhava". os' vislt�ntes
Rio de Janei1':;' (K,t. ,cl:-t o RÜg.O agr.o _Garlos, Rober·
Guanabara), 'bast,a�ldQ én to. '''ieyer, 'Ditet0I" ,do Fq
viar o pl'Esente arfigu fes menta e. Defesa ela' Ptodu
te ,ia 1'naI ,e o endereçu (:0111 ção'
pleto para a 1'es:'o,'-',a,
"

-�,.'

'�O f�cadÇ1 dã ,()l1liS�
.

ANTONlO CARLOS

. '?-1
MAEUA

ógãos oposicionistas, há d;a<; 'passaclós, pubíicaram
dados fornecidos pelo Ministério' C,a EducaçEtO que assi·
nalavam a. existência de' 226 mil cri::tnças, 11'1 fáÍll:a etária
dos 6 aos 14 anof>, sem escola em .Santa Catarina.

Podemos afii'mar qut'! os Úferjdos daclo� são corre

-Los. EntreÚmto, como o sabem OG leitores, dados estatís-
ticos devem ser interpretados,

.

Primeiral):1ente, conforme eSl;�areci!11entos do "Depar
tamento Estadual de, EstatístIca, existem em Sant ,t_ Cata
rina,'8.182 salas de aula, com a "::;,pacidade média ,de 40
alUnOS cada uma, o que significa um total de 327.280 caro

tei1'::;s. Sendo que as aulas podem SE)r 'ministra,das em dois
turnos, essJ3. capaCidade dobta, o. que representa 654.560
vagas em escolas de nível primário,

Vamos, agora, aos dados divl'lg'2dos pelas fa.cciosas
, emissôras

\oposicionistas:
Crianças 'frequentando escola

Cri<mças não frequ�ntando es,::,la
358,:i63

226,9as

'L
----.

Total de crianças entre 6 e 14 an')� 535 :W1
Diminuindo da capacidade, �·,tal (lé�s salas d-8 ·aulas

o número de crrancas eritre 6 e J4 2110S obteremos o se

,guinte result�do: Sobr'1 d,e carteins, em seja, vagJ.S exis-
tentes, conforme dados acima - ,.69.259.

.

Antes de prosseguirmos, desejamos lembrar aos lei
tores o que dizia a oposição: "Pilsme Excelência, Pasme
SenhOr Governador!"

Perguiltamos:' Pasmar com 'q_ue?
Vagas exLstenl, e de

\

sobra. Bem. pasmar C0111 o nú
mero de crianças de 6 a 14 anos qúe não frequenf;m es

cola primál'ia? Essa não, em 'ne:1.huma hipótese.
EXPliquemos.

A criança começR a estudar 2m escolas primárias so·
mente $lOS 7 anos: o número de crianças Gom sei" anOs
é de 76.3'71. O número de criança,.; que (:n'�'p'et�)U 7 anos

após o encerramento ela n1atrícu;a é de 7:3,5 �3.· Somando
êsses dois grupos tenios um total ele 119,D(;4 cri8n(�ás que
de maneira'alguma poderia estal.· irec{'ucnt'll'lclo escbla,
por não ter idade.

c'

Diz a oposição:
Número de· crianças não :f.requen.tan€lo

escolas primári�s eDl Santa Catarina
Dizemos hós:
Número de criançaS

estar frequentando escola,

226.938
;

que :>:>.ã.o poderia
por Dão ter idade 1�.904

Resultado " • " " •••• " � " " , " c " .. � .• oi .... � .... o .. o " 17.026
Poderiamos aceita!' ''17.026 como sendt. o número de

crianças entre 7 e' 14 atlas que hão estuda em escola pri
mária, porém, é de se admitir que crianças entre 12, 13 e
14 anos' já .estejam em cursos de nível médio, o que irá

. fatalmente, diminuir em muito o núMero de crianças
que não estuda em escolas prilnár�as . .Excluindo-se" ainda,
as crianças entre 7 e 14 anos que não podem tlstudar por
serem defe)tubsas, surdas, mudas, cegas, etc., êste nt'ime-
1'0 estará reduzido, por � Mrto, ã zero.

Como podem ver os seDhores leitores, a. oposição, co
meteu apenas um errinho, p.ois, se f6sse, o curso primá
rio duraria � longos anos. Af!nal, de 6 até: 14, nove são'
os anos.'

Agora, 'seria jqsto dizer: "Pasme Excelência, pasme
c" ,

t2t;nhor.. Gqvernador?" Seria.? JulgUem os senho:res�
.

,Omitiu, a OP9sição, ma:Iiciozan1ente;.;à li1terpretação
esta:tísticados. n'lhhérôs IámeCldós pelá, IN'EP, e,.po:!;
cometeu., 'Um péc�clo ��0""'rÉçÃDd"" ... ÍVtrsSÂ:d:\'

., t. >'
"

• � I'
"

;. . ", ,;' �:"'_ , • t .' ,"'. •

"

A' solenidade 4e instála

Çã0 da àdi'hinistração dos

convênios, foi realizada 1)0
I nia 22 8,.S nove hor':ls' na. sé
ete ela Delegacilj> ,Fedtfra-l

Q,o l'.'NnistétiQ da Agricultu
ra" fi rua l1;steves ,Júnior,
139, nesta, çap1taL Presidiu
a ,�;Qifmid.ade o �C1r. An'tônio'
Pichetti, SecnjMrio ,da A·

gricultura e, o eng.ó agr.o
"

João, Beata 1')eves; que em-

POciSOÚ os erig.o's !1gr.os
Fra:\cisco

I

Hoeltgebattm co

mo' àdnlinistrader e CátIos
Roberto' Méyei'

.

como :assis-'

tehr.�3 ,d� administraç'ãó.

},,,ssitn os Convénios Mi-'

I niSrérIo da ÀgricuItura e

US,Áf:tl, 'rem um órgão es

peeLâiiado e111 Santa Ca ta
Tin� e por' certo êSt0 órgão
J3.tivará, adequadamente a

apli_cação dos recursos que
for.am

.. colocados !ii sta' dis!,
po�h�ã,Q, '.

- � >

--,�---'-----

.

Cine Ronda
OS PASSAROS CRITICA

o filme não apresenta
nem um aspecto q'ue seja
passiveI (1", críW;a, p0is a

qui tudo é irreal. A razã�
que nos leva a fazer' uma
crítica dêste filme no mo

mento é môstrar que Hit_,
cbcok "não é o que realmen r

. 'te ftll:wWs ;pebsa:i1i: o maior
'c;1i'l'êwt \'i� 'êinêlfta. Está' lon
gé-, ·m� 'lbt1'ge mesmo,
_p(\:lb i!ftêu08 enqWanto per-,
l1'1aweeer com ''eSte pensa,..,
-Jl1entro.

Os 'passar.os é um filIne
se assiln tPod�mos chamar
com ;ta,iltos aspee'tos negati I

V:6S 'que nada sobra para
glorificar seu' diretor

:0 colorido ajudou ainda:
para dar 'uma fpisionomia
que· diminuiu o suspense' e
assim o valor do filme.

Em suma é mais uma

deeepção "de HitchcO'k para'
'nOO. Filme pessimo, sem

'valor citlematbgráfivo_ A

guar.Glamos' coisa me�ol' ..

clêste �'gênro:'
"

�."

'1

,��ti� ,'���d�>:;���l��€� ,

)conter;imentos . Sociais
,

.
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.JoSÉ AREAS DECOItAÇõES llEGEB'E A

SOG(EDAD� PARA u)'.i to'QUITELx

x

x ; QUEM SERÁ A NOVA RAINHA DO
x'

CLUBE DOZE
x

x

xxxxx

y'!'avavehnente será sex

ta-fltÍta ,.próNÍllla, Ó cog,pitel
da inauguração oficial, da

loJa José Areas Decoraçeõs_

x

Procedente 'do Rio de

o NOSSO TURlISMO
ENTUSIASMADOS 'PEL'Ü

. QUE ViRAM

O l'l.OSSO :I<U�ISM;o., �ciPi�te anbora i9á exís- C:ONtE1H1Y( 'D.E \BELEZA,tiu_ O gr�llde' número 'cl:e carros uruguaios, ar- J \JJ

gen�los, 'para' só citar· es�es, .aufuelita a ·cada COMO ESCOLHER UM possue, 'co:nforme dos da-

vef'ão�. EsseS", turistas, 'quando, voltaim á ,sua PREPARADO PARA A dos l'bumidos poré:l1 essen

pá:ttia,·devem t�r 'COl1t�uo_ alguma coisa -sôbre ,PEL(E? ciais nUA descrevemos aci

n'ossa: ilha, :pois" 'os qúe lá éxpl6r,am o Turis· ma, torna-se fáci: esc01l;n

'mó, "enVíaram um··vanguardeiro, que v.arou es- Dr. Pires portanto, o produto de bel e

sa incrível BR-59. {) Relatório sem dúvida .foi za,. que se '.luer,' ',seja g_le
bo�,; Í;lOis uina caravana'de empreiteiros do A escólha de q\lalque� olep, creme ou loção. \0 'Ú)
turis'mo 'ém J"otéis, onibus, por aqui. fica,ram· ,produto deverá ser feita ,cessár.io e. lógico,' rep"UmC13
dois 'dia�, -p��sando pur outros lugares ,de TaS- . de acôrclo com a natureza .é,: f�zer a sele_çã? �or' 'u;n,

pão_ 'da pele e 'suas- respectivas' que ,se 'aqapte a n"tl1l'�za

funções, da pe!e e .ao seu respe:��Ivo
,

Esta orientacão é aceita mecanismo 'f\111'cl')])2.'"
.

co'mo .

a mais lógica pelos
:·'dimnatologistas 'e é muito

. ,naturà:l que ,assÍm seja pois
não há um preparado que
convenha a todas as quali
'�àaàes' ele pele.

. 'Dê um riloclo geral as es

A familia de \VAL'F'lUDA AVILA Dl p'écies dE) pele são divididas

ROSA (FRIDA) agradece sensibi1isad,! �,el�l quatro categorias prin-

t d
..

'

f ' 'd 1
'. :

1 cipai;;: :n:01'111a1,: seca, gOl'
O os que con 'ol:taram na, O_l)fOS2. crise (cf. ctürosi e· mista. Às carac_

angustia POl� qt1r pàssou. Conyda OS p::nen, .tel'Í'sticas p�:rã a classifica

tes e amigos ;para dssistirem ,;; M.lSSA DE çáo de cada um dos tipDs
supra refer'idos são as qllll

7. O DIA que iará celehrar no dia 28 (quàrh- se seguem abaixo.
'/

feira), ás.. i horas na, igreja d� Sàntiss�,R1-t1:.. PELE. NORM.'\.L: apreSel\,
'I: ta�se C01110' uma superfícieTrindade, ,lia mesma loc�.lida(l(�. completamente lisa, unida,

Por este ato 'de fé 'e aIÍllzade antc(,�p8' Í;\,cetinada, não havendo au

mente agí'adece, mE)nto nem dimil'luição nas

secreções .le sebo e suor. A

'p�le normal possue,: por_
;taI1to, unl' perfeito· equili
brio funcional.

caracteriza;:_se pelo aspecto
oleoso d'ando ào rosto uma

aparência se�llpre brilhan

te, p0g,tjosa, úmida, p,'ove
nh:nt," de um excesso de

AGRAD;ECIMENEO . funçio das glândulas se

A famína de :MiguéF :s�ándo, ve:n <ttravés êste veículo lJacea&, pa�ticularmente.
dé in1prensa' agradecer, ,carinhosar"(';'1te, '10 abalizado mé' PELE MISTÀ: é a assocl
dico Dr. Spin) OYmattos, pela atençtlQ dispensada ao clie;'te • ação de 'dois ou mesmo

que, com ,tanta dedicação preSto� seus inestimáveis servi- ·mais tipos .-de pele numa

ços profissionais' durante stia 'EmfE'rD1.'dáde.
.

28.7 ,mesma pessoa. Geralmen_
te a Espécie de peje mista
mai;S comum resulta na
combinação de gordurosa
(testa, nariz e qUEIxo) e se

ca (resto do rosto! .

Uma vez conhecida a

qualidade da pele que se

ra são, os 'mais vivos exern

sívos confjit@s ('ir. ':I:\'enas a morte moral, em snb<t,l._ plos cJ9i Hist,ória, nesse -sen

regtões do "·"'(jb.:,:· ""�nt('s tuícão -à morte Iisica! O -bido, ,O flage.lo, .€\a guerra
prevenrr' 'que 'rrtinil"'", J'ui� Eliezér -Rosa,· COIBen- OH um flagelo .da NatUl'ê-�'
Pela ;)l'�l�l,ei(:-" ver, graç',s 1;�l'ld0 o "'grave problema za', estão i),J.l:inentE3" Não

a um convíta, "1) 1,1€'\. fill1.O 'que a.sso\'a a Ingj�terr'l, nas 'el'1,g�emos!
Ernani, d'ele'g'�t\�, p'�rnla· apontou o único Cai'fl1"lflO

ncnte de:':S::<l1t<J.'-·i,'Hlar;�u':" o caminho da honn, que' 'Que :todos os cristãos e111

na A'-sociaçáü' ·�l?rl'\"�, d,e é o el(; "levar os j(j�'ells a ,'Cristo' se mantenham em

Cardiologia, que' .('ic8.ba' ele
'. umá cpntenção ,voJunLária, guarcl'a,' o'raxldo e vi&_i;,ndo

l;ca!!Zar mais ',�n c,;i-"g/csso ". até o ca�n).�rlt:c', �anto pa para ftUe se, amenize de"a1

,no Rim ele Janeiro, fiz U.H!S, �a as mulheres .quanto pi:. guma ror'rnà' o ,quacll'o trá

excur.!!'ão pela baí,a, de Gna, ra,' os 'tlO'mens". �
_ gico prestf's a mo.stl·a;t,_'se

nabata, il'l.c'ontest8A'el�1'H·11 ;,De todo O· cotá"ão aplal:l 'no 's.e:u h,onor'!
te a mais bela' bJtía do �mm

do, Pude. rever a' in::1 �le

Acho que Hitchco'\: não

poderia, SE' r t8,'O mfeliz
num firme C01110 o foi nes
te Não pod,2:mos negar o

va'lor de Hitchcok C01110 cU

retar, mas podemo" dizer

qile suas estórias não têm

_
valor cinematográfleo. O
filme em que consegui,u a_
presentar um tema de aI"'

gum valor foi Janela Indis O ,Festival de Teatro de
creta. E' mestre em criar .-Àirui'C'!'bres de S'1nta Catari
ambientes de 'Sus_\')811Se, de ·(b:a, pr.omovidQ pelo Depur-
Pa\'or mas não sabe expIo tamento d'e Cu1"

.' -, '

,"ur',-, que
rar seu talento nal'fL cria ' éstá se realizando em' nos.
ções que. 118V('�';:l�TI de le; sa ci.dade está sendo assun

vantar G cinema america,_ to em .sociedade.
'110.. Sua ú!1I,ca ln;;enç�j
em "Os Pássaros" foi criar

justamente um ambiente
de suspense, de pavor. Is
to em parte consegue, O
tell1a não poderia :3e-:- mais

medíoere e infantil ;ollge
ao H".'''OS de uma psencla
realidade.

,

I

Janeiro onde passou férias

ccim $ua família, o c:r..Ful

vió' ·Luiz Víeira, "Chefe �o
Gabinete qe R�laçôes Públi

cas 'do Palácio do Govêrllo"_

.x

/
Q�l.em será a Ramha do

94.0 aniversário do Clube

'I)oz<:! de Agôsto? Domingo
Ili'Ó>xirtlO ,a Diretoria 'do Olu
be em róco, �l'esêntará
em !õ;f>,ÚS 'salõ�s '3 nova Ma

jestade_.

x ',' ::: :::

Bt,<'las de 'Prata: FOI alta·

mer!h: c.omemorado,·os vin

te e cindo anos de casarnen

to do casal sénhor e senho-
1''1. Nilton Spezin (et Hele
na). Na- Capela do Divino

Ésp[rit0 Santo, foi celebra

da MiAsa em ação de gra

ças,

x

'Mlss Brasil, Maria Ra

({'flel Andrade, em Miami
$Íl'ante o COI1Cln'SO 'de
Miss Universo, foi sempre
aptm�âda ,como uma das
inàis elegantes candidatas.

�t�;� \�
, ,\

No f..h1erican Bar (,O, Que
rêrícia Pa.lace, o d1'. Dante,
De Patta, lJ\alestrava nUm

grupo de amigos.

x

"C(clqu:itel: MOvimentada e

elegante recepção, aconte
cerá dia 10 próximo nfÍs
salões do Lux Hotel, quan
do serão homenag'eadas as

"DelJUtantes do Baile Bran
co", festa oficial de 1965.

:17,1
x

x ',' ::: :::

d Cronista Social RaU
Ritzmalln, da sociedade de
.Joinvílle, confirmou sqa
pre\l6Uça no "Baile Branco"
dia 14 próximo.

'

Wi:lson
te geral
Sul de

xxx xxx
/

Lemos, Geren-

na América do

Élizabeth Arden
vai oferecer as Debutantes

x _

"do "B!!ile Branco", a nova

'linha maquiagem "Menina

Moç::,.

x x

x

Está sendo esperado na

pró-XÍma seniana, pJ:oceden
te da Europa o casal se·

nhor e' sellhora dr. Ema

mIeI 'Campos,

x x

No último sáb-'ldo, os

,Funcibná-rios do Tribunal

-, Regional E�eitoral, ,2,conte·
ceram na p\-ai de Canasvi-

eiras, com

chLu'í'a'scada.
movimentada

x

x x

Já estão se movimentan
do para a festa de forma

tura, os Economistas de .

1965, _da Faculdade de Cien
das Econômicas da Univer

sidade de Santa Catarina_

A colação de grau será dia

11 de dézembro no TeÇltro
Aiv3ro de Carvalho.

x

x x

A proprietária de "A Ga

zeta Maria Iná Vaz, acaba

de !Jdquirir um título sacia'

proprie�ária do "Santacat'1-

rh1a Country Club:'.

, x x

Pensando seriamente no

Reveillon do "Santacatari

na, Country Club", seus Di

retlH'és" festa tIue será a

inaüguração oficial do mais
sofisticado clube do Esta-,
do.

x x

R1stante apn�ciadas as

vitrines da bonita loja Óti
ca Moderna. ,

x x

x

EJ!l. Brttsque, sábado,

l)l'óximo, acontecerá baile
tle Debutantes nos· salões
da Socieda,de' ;Esporti.va
Bandeirante. Serr_· Patrones
se da noite (k gala a 'eX1ua ..
senllOra INoi"�a Schefer ..

x x

x

Fomos informados que
chegará_ '1 nossa cidade na

pró�:im?, semana, para seus

preparativos para.o "Bai
le Branco" o simpátlco ca

sal �enhor e' senhora dr.

'Augusto Wolf, (d. Sônia).
x

Mtóv'eis Finos de Jacaranda
,

Classicos e mo;qernos, �uguração de nosso salão
de �das se dará ,dentro de alguns dias, Qnde já estamos
aceItando reservas de nossos mOdelos exclusivos; de fQ
bricação pr6pria.

JOSÉ AR�AS --:' DECORAçÕES
--y--_

..
,

.

Rua Felipe Schmidt, 22 - sobrado, da Loja 3 Irmãos.À ROUPA ESPORTiVA MAiS FAMOSA DO �UNDO , '

,.�,

:e� :l'leo Dantas
I •

e Senho:.:a
Vva: lVIada Bruno

Têm a satisfação de participar aos

parentes ,e amigos .

o contrato de, casa.
mento d� seus filhos

,
'

I Enetlj_na
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Pe,ça, de Pinter em
Maior Teatro ,do

"

o
LONDRES, 'Harold tualmente em atividade na

Grã-Bretanha - e talvez
no mundo - foi responsá ,

Pinter, um dos mais inte
ressantes dramaturgos a

•

Aumento nas Exportações da
Engenharia Pesada

LONDRS (BNS) - As encomendas
recebidas pela 1ndústria . britânica ele euge
nharia pesada eh::varam-se em 40 por c��nt.-.
em janeirO' último, erl.1 comparacRo C011'

idêntico período do ano ante1-101', seg:",!1.dc
estimativas publicadas nesta cidade pele
Ministério da Indústria e Comércio.

A tcndência asc.endente :!.!.dS encon.f.:u,

áas é demonstrada pelo fato de qu',� no tri·
�me1.1�re nd,ve:mbro-jart,[Í\;o elas aUrG.entnram.
em 17 por cento em 'relação ao Ulesmo PÚf0-
do de 1963.

As entrega.s, por outro lado, ac-usararc

um aumento de 7 por .cento em janeiro. to·

mando ainda como base de comparaçR0 (.

ano de 1963.
Essas es�lfimat:ivas '�ndicam cl2ram":r�te

uma situação de folga da irÍdústl'ia nos me

ses próximos.

,
.

vel pela segunda produção
apresentada na sene· .de

'programas de Teatro na

televisão 'da B.B.C., chama

da. "O Maior Teatro do

pela segunda vez e contra ,'
ta nova secretária.
O critico do [ornal "Guar

dian" considera a peça ex

celente, escrita com extra
,

ordinária definição e ela
reza, com todas as estra

,

nhas nuances do sinistro e

do ·8.bsurclo, ele que Píntcr

e um mestre.

Mundo". COl11.f-
Pinte r conseguiu
sucesso, fascinando

sive a crítica.

sempre,
ampio
ínc'u- .

Como na maioria ds.s

peças de Pinter, a imagem
entraI é um santuário, diZ

o crítico do jornal "Times".
Mas enquanto uates esco�.
lnera urflíi "�a:sã-' a't1kn'd'(jna�
da! ou mil pequeno quarto,
elesta vez, o refúgio é U-:\1

vasto moderno escritórió,
onde o ,chefe se defende do
mundo com o poder e con�
o dinheiro. Não obstante,
continue êle, com os seüs
antecessores ·me11os .iavorE'
cidos, também alvo de m,�

do obscuro e' indefinido.

'.

O crítico do jornal "Do.i_
ly Express" diz ser êsse o

tipo· de peça que a telev!.
. são deveria - inais jam::J.is
.poderia - àferecer mal':>

frequentemente, acres(�en

tunda ter sido ela magistr;i,1
ment::: representada.

341 AGÊNCIAS EM

TODO O BRASIL

A peça, "T11e Tea Party",
teve brilhante encenl1,ç§o.
Durante uma semana se:'á

apresentada, em dif�r:mtes

línguas, eil1 12 paises da

Europa. Daí o, lfome (:.0

programa de tele_teatro,
criado pela União EU'[opé�J,
de Televisão.

Algumas el11i�soras usa

rão a produção ela B.B.C.
com legendas, outras pro_
zirão sua própria versão ela

peça

A espôsa de I:Iarold Pin

ter, Vivien Merchant, in_
terpretou um dos papéis
principais de

.

"The Tea

Party"; A peça dElineia a

gradativa desintegração de

um fabricante, bem sucedi
do e eficiente, de louça
sanitária .. Seus problemas
tEm início quando se casa

Banco da Lavoura
E UMA NO EXTERIOR

(Nova York)

DE ��INAS GERAISr S. A.
UM AMIGO EM TODA PARTE I'

FUNDADOR: CLEMENTE DE FARIA CARTA PAT. NO 1469
FUNDADO EM 1925

RESUMO DO BALANÇO GERAL DE 30 DE· JUNHO DE 1965

I
(COMPREENDENDO MATRIZ, FILIAIS _E AGENCIAS)

I
....

-;:: S I ;�I!'---_.
------------------------�------

�,," •

A T I V O

Caixa .

Valores à ordem do BCRB

30.0u I :730.491
.

18.840.031.670
115.051.667.202
10.157.225.437

Empréstimos .

Títulos da renela' e outros valores
.

EdifíCios. di uso, móveis e m'1terial ele
23.759.689.978
116.72B.435.032

expediente.

Agências e Correspondentes
Contas de resultado .

Contas ele cO'JIpensação 116.584.689.110

.-.-.

Agência de Now York

431.189.468.921
8.799.420.541

439.98i839.462

C�pital e Reservas.. .

Depósitos
'

: , ..

O. P. e Outros Créditos .

A�·ênGi[ls e Correspondentes

Contas

Contas

27.656.463.793

159.459.956.216
13.545025.847

111.726.699.678

ele resultado . . . . . . . . . . . . . . ..' 2.216.634.277
de compensação . . . . 116.584.689.110

Agência de New "'{irk
431.189.468,921

8.799.420.541

439.988.389.462

Nelson Soares de Faria - Diretor·Vice·Presidente

Francisco Rodrigues de Oliveira - Diretor

Gustavo Prado FilllO - Contador - C�R.�. MG. - 1311

Vevcrn OS como quem se incrusta entre á1.'

mações precisas, preciosas: os Ia lOS de c3cL1
. cE.a., a volta das mesmas ocupações, I) convi

via usado das mesmas pessoas. N::'Í,.) dar.«.
por isto, nem nisto acreditamos, pois a can

seira cria uma filosofia na corucao: Alas, per
.sto mesmo, temos que tomar í;"="úllJ:) e cora

gem de rever nosso modo de pensar ace: C2"
do dia-a dia, que é a única COiSê� que nos v'
s.ta, o dinheiro mais certo, que possuímos. ?

datas mais garantidas de ser o que c1evenll
e os outros. espcl·am. Te:nhamos, pO.'.)� 111::' (:,

ração, u.ma .fortr, jllosefia .do. :,::ve+' .. S�lih ,

mos amar e respeitar o dia-dia, cujo pa:::s, .

aparerltemente nulo e � distralci J, em �:'o( gL
ser Q' que dev;:::: a lix2 mais LIn e mais finc:
ria que há; capaz de nos ir desbl�lç�l'(ldo pC�.l·
co a. pouco, afeiçoando"':nos, melhor'anJc, c

mo-os seixos no curso da COI;ren�e. Que IlO�

so comêço de dia seja um. qUÍe:io Exame dE
alma, uma planificação cuidada, UL3 Vüi1b
de de fazer tudo hem, um ajeitar cU capaci
dades interiores, com os ensejos m:lgnífiC'os
que se nos deparam 110 andar c(ftS horas

,lEis, pois, nosso dIleto cotidiano) H').::;sa

mai;s apurada. máquina de fa.bricação qUé
.

tanto nos beneficia. Eis nosso· tna�3 disllnt;:
pôr em prática a conven:- anligo, nosso mestre mais justo, tTIênOS ve·

Gão. terá sido encontrado nal, capaz de nos transformar no '-lue deve.
um método aceitável de

femcorajar o movimento dos mos ser. Confi.emos nele. Amanheç::lmo3 ·.2-

capitàis privados." lando bem, esperando melho.r. Longe: do no,'

só coração aquela mania de maldiz.er, en"'pi.U
rando pàra os ombros.alheios. os fardos quP
mais pesam, as amolações que mab custqnl
Deix,emo-nos formar, não pondo 'l'csistênclê
aos doces embates do dia-a dia, !:.:on�. os fatoe
que traz e' os trabalhos que permi�.f's, Cre:�!·
moS: é tudo para nosso maior bem) por nü�
nos que saibamos, por mais que clescol1fú�-
mos do contrário. Toqtlemos. o barco elT:

LONDRES (BNS) - Cont�nua a r��;_u· frente, nesta fé! cons�rutiiva, nesta con'.g-emzir-se o numero.,.J,e des�mpregad03 na Gr§
que tanto arma e armazena. Deus o�)era meBrétanha" ao mesmo tempo �ue permane(_: �

,diante o compasso, máis que. sossegado. no
';:ITI alto mvel a procura da �o. de obrâ,. se:· dia-a dia. Passados uns anos, a gente vé, vog�ndo s: depreen�e. d� �statIstIcas d�das é

tando o .olhar atrás, quanta coisa foi felt�divulgacao pelo MlIIllsterlO do Tr3bruho de
't

,.

d' d I O {? I

. -.
-

Rum.rI mo maIS que ormm '0., q:.Le 01. I..Remo Umdo.
dià-a.dia com seu passinho lerii:s3 mo, qu
não parece ser de coisa alguma, :mas que t:'il

Embora o número de deSempregados se t(} faz em proveito nosso.
-

tenha' elevado '.em 4.194, atingmdo a 372.083
.

O que nos faz f�ltá .. é' uma fé, que acc
nas quatro semanas anteriores a.o dia 8 d<: .. nhece com o amanheC€T' do dia: uma eS}J(
março, êsse aum,ento se deveu príhcipai.iUen· rança, que se abre quando se a.bre a pálp(
te a 'Htígios trabalhistas na indústna auto· bra da luz, logo pela manhã. O que faz fali
mobilística, que chegaram ao â__t!il ponto cul- é uma filosofia de sobrevôo que passa p,
minante no referido dia, data {'nl que se fê? cima dos fatos, como a aeronave paira p.:
o levantamento. do número total de peS",;ét, cima dos montes, dos mares t� dos abism
d.�sempregadas,

.

VQemos com' o pensamento certo. 'O d!U-f
dia tem' um compasso, sabemos. Saiba':'l�'
maá-Io, por mais que, pareça iniúugo, sah
do que é real amigo',o

. , -

.. ,. (�QITE!$l'X:>ndênd:9.: Rua M�l\ lh
-

(%:'

São '·Paulo..);' . '. ,.: �.J��::"'I� ).�O/ _

.'.

Mundo"

.'

cas atrvés d�Bàrly Bire
\ln��:��!�ç��NS�el�fô��� --1\-;'Gemini V�-;'ser-áTã-n-cà-dãe-m---
entre o Prtmeíro-Mínistro ,

.

Britânico Harold Wilson E' ;,.gO"'sto em missão espacie ,. de 8 diaso Presídente Johnson, fOI U

inauguradó o primeiro ser \VASHINGTON, (OEl um foguete "Titan E'. que

viço telefênico no mur.do A Admlnístraçào Nncícnal a colocará numa órbita de

através de um satélite u:
_

de- Aeronáutica e Espa:;o 270 10n de apogeu (c 150

tlfícial -- o "Early Blrrl" .,NASA) anunciou que os km c'e perigru.
(Pássaro Madrugador! Estados Unidos preí.er.dem A mlssâo de' 8 dias será

As ligações teleróíncas .lancar, a 19 de agô::;V·. a equívalcnte ao [('111PO exí-

entre o Reino Uníno e os astronave "Gcmlni V". ]1',- gIelo para urna trípulacão
Estados Unidos estão au- ma missão ospacial n::pll_· ';Apollo" voar à L\l:1. ex

mentando à rasao dt> 16. lada de oito dias. p.orar brevemente partes
por cento ao ano. :\tuf11_ Será o mais 'longo vôo ela superfície elo s�t{�l;�.e

mente há 1!l'7 círcuitos t�- espacial tripulado ja1'fl.ai;, natural e regressar i1. 'I'er-
lefônícos entre, a Grf _Bre tentado. ra.

tanha e .os Estados tJn..�los Os astrónautas elo V'lO, _ A "Gernl ní V" .l-rvera

.e 34 para o Ca'nad<í Tpdos que consístirá em 12'� vol-. d( monsí.rar que a p�'oI0�1�
estes circuitos são feltos tas -,em tôrno ·da Terra, se

_ gada impondcl'abllh::; c;e d:;

através de éabos suotnari- rão Gordon Cooper .tr. e uma míssáo ele pouso na

nos. Charles Cónrad J.i 0,; pi·· Lua nüo constibulrá 8,nJ��_
lotos suplentes S'�!'ÜD Sei! r;a à SQ úele dos astronautas
I) Armstrong e Sitio" M. e que. êstes, bem protegidos
Soo,.

.

e t relnados, po Jerão realí

Z8X com êxito 11111 vôo es_

pacíal de tal dnracão.

Com o "Eal�ly Bird" ha_
verá 'outros 18· círcuítos
adicionais ,para os ES'0B.(;0�

Unidos e '6 pg_n. u Cariadá,
podendo-se di.:;p,): 'ele !11��S
alguns ·tão lO�0 Se deseje.
Outros países .enroosus .tam
bérn -usarâo circuitos

. do �_§g_�.�_;§-ª,._ª�M---IIIIIllI_lIm :::a__1II'J
êlít

.

�...r:saté 1 .e.
. �_.:--::-iE

-

. Recentemente. '.eompleta_
ram-se extensas ;moc1ifTCa_ ::::=��:;�
cões na 'Estar;ão . brítãníca

- :::__--::;;;:;t;.
-

('le GOOTI.'hl·ll.y, .'
..

-

I't·.o:1'" ·,.er·'-". �;,:�f::-:';;:
... � t!. � � =::::::::;-�:::::=;

Ocidental, que Cr)71 tanto. ::'�.:::::.�
::-���__

::::�=.: t

êxito demonstrou as pos ,
slbüídades de comunicacôes

com satélites durante as

transmissões de prova ·efe

tua das com. o "Telstar".
.

Goonhiliy será uma das

estações européias que se

ocuparão do nôvo servitrQ.

Disse. a- NASA que a

tronàve será lancada
•

'LUf1A

Pe. Caetano Vasconcelos

Cotidiano: Máauina de O"'e"';s::'(r I t.i �h,•. .

"lhe limes" e o Projeto de Ionven-

cão do Banco Mundial
LONDRES � O projeto

ele convenção do Banco

Mundial destinado a solu_
danar as'- disputas ·'entre.
países rBcipiel1dários e in-

. v.!3. t!.�l�ree estq.mgeir�s
constitill um passo na dI_
reção certa, ·opina "The

Times'; em editorial.

Diz o jornal que se tiver.
8 cei:tação geral, poderá en

corajar os investidores in
ternacionais que .�olocam

capitais nos países em dé_
se.nvolvimento. Um sistema
internacional de arbitra-

gem, com normas de pro_
cessamento ·conhecidas com

antecipaGào, provàvelmen
te s�rá muito mais eficaz
do que as negociáções bila_ .

terais do tipo estal)elecido
pelos Estados Unidos com

nurnerosos países latino-
americanos..

o projeto, prosse!'!;ue o

jornal, é muito flexível. A

lobrigação de cumprir a

decisão da cprte de arbi_

tragem é de natureza es

. sencialmente moral e não

há qualquer referência a

sanções. Nas circunstâncias

reinantes, todavia, n1,o se

pode garantir ainda a efe.

,tividaçle do nôvo organis_
,mo. Será estabelecido se

pelo menos 30 países qui
serem subscrevê_lo e logo
que 20 o ratifiquem. O as

pecto mais encorajador é

que mais de 60 'países o

discutimm na reunião do
Banco em dezenibro últi_
mo.

Conclui ·"The Times", a

firmando: "Os países em

desenvolvimento vem de_
monstrando ultimamsnte
uma crescente percepção
da· 'necessidade c'e fazet

algum gesto de boa vonta
de para co111 os �apitais
privados. Se estiverem re_
alment.e ·interessados em

Oesemprêgo Britânico Baixa 'em

Marco do Corrente Ano
,

De qualquer modo, o número clt:' se.:oer:!·
pregados é o �enor até hoje !l'eglsirado ciesdc
'março J:le' 1961.,

.

aeu::::u:rMí'lW".�,,�!l!lIIlImI!l!(j�w-m;uz:;;;;::g;z_!iiaiE__;,�.Wlf{Jlllli_iliS_-lHall&iIllL'l=_.!I&ilZEII: •• IILZ_:__lIUII iiiiJWMi

ro'l' I· ... " ",,[h-a,te Paria -- Dh-etor-Presidente
IiJj! 1'1er,,{) i!._J:c �'t,' ��: .- ....

Anínnin<:l lVIüura - Diretor·SuperintendentE.
,

. Ea,ulo pgt1J>to 'de .Lima - Díret0r

I
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Clero e Fiéis da A.r Cônego' Blesing, -naserdo
quídíocese, o Ialecímento na. Alemanha (Suedlohn \

domingo. 25, do corrente, aos ,23 de fevereiro de tass
às 5,15 'horas' ela tarde, no, veio para ,o Brasil, direta
Hospi.tal dQ' oarídade, do , mente- par.{ este E!ltq,do, 3,'

Revmo, Cônego Bernardo ·iácl.1:I. 'nluitQ jovem, erp com

sou '-'�clal ljf1i)81,'i.t. pan.hia 'do saudoso- Mbnse
,

_', -I

'rih6r 'Tôpp/, entâo-, Cura,' dá .'

Catedral, numa de suas vi
1 agens à EUropà,' em pról
dos' interesses l'eJlgi'osos ca

tarlnenses; passando logo
ao frequcptar o

'

Seminário
de;S. Leopoldo� no' :Rio
Grande do Sul, então pro;
rícíerrtemente dírígido pela
beneraéríta Companhia' de
Jesus';

.

onde' completou o

-curso, ordenando-se nesta
Capital, na Ca,tedral Metro
po��', ,.por S. EJecia
Revma., a· 10. de - [unerro
de 1919, sendo logo nomca

do Secretário Particular
do .serihor Areebíspo, com

quem 'estreitou laços de 8
_

rnízade ,só ínterrompidos
pela morte. Foram ouvidas
e apraz-nos eonsígnájus
as palavras prorertdas por
S. Excía., presente ao dolo
roso Instante, 'ao exalar ·0

saudoso extinto ó últímo
suspiro:"

.. 1.l'alec1mólto :du' l'tev.).').lO
Cónego B��.lU1l'clo H18Sillt;
Folll' nome d�· :-:l. Excia.

Rcv:ma o 81'. Arce,jis;Jo Me
. tropoutano, • CÚJ),)IH:O (I dolo
roso \1'0(.;"1'. UJ lLnL[ 1)0:' este

modo
:

au coáh:�i:Ílhcnto elo
. l

.... {' ;.

,'Hevme

Jovens -Agricul1ores Brasileiros n'
.

rôr-

ticiparão de Confer�ncia nos EUA
1\iANHATTAN, Kansas, (o:;�}, -- t,'m'

grupo ele jO'IC11S agricultores ;)1 asileiros a:::

sistirá, juntamc ilk: com colegas -:ie outros i�E

países a Xl I Anllr("'·(�;J'('l·" ''''11''11; do I:>T' .••. ,

�:""\ .... \J. ('� .. 1. L..-J, " 1. ... l •. 1, .... d.\ 1: J.
'"

t.�.:...."" .u, ()-t:.i, u""

ma Jntcrnacioí.'lal· de Jovem,' /l.gf;CU.l�,_;�S:i
que 'se realizará 11<1 Universidade Estadual
de Kansas, l�C 28 de julho a 1 (te agôsto .l\
con forên c' ; '1 . reu J' 1'"'' 1 () 0° J' ovc ns

' ,.

#. \..,: 1 J. ,.I.lo .. C " ....

_�.: c\. . ...L v \� ,\
__
!...I'.

OS rapazes ( moças E;Sti·ê:.�lge1r(}'s·' \:i.1�"

participarão da confc rência já es.ão há �. lHE,
ses nos' Estaclos Unidos, vivendo e ;i;raba.lhm.
do com Íamilias' s

; campestres norte-anicric,
nas. Cada \lm 'dos membros do j:Jlograúlu tn
balha em um Estado, mas, após a coníerên.
da, irá para outro.

Durante sua permanência," os joven:
são convidados de 4 famílias no Estado qUE
U1CS foi! designado.

,
A conferência dará aos jovens a opor-

tuiudade de conhecer pessoas d� outras :·'na·
ções. Nela serão discutidos 'os .métorios, nor
mas e objetivos do programa e se Llrão_,pla
nos 'para a segunda etapa' de '3LtJl vuta h es

te' pais.'
O programa é patrocinado LO.:' :::::Slrld!)�.

Unidos 'com verbas ;reunidas, por. organiza
ÇÕ8S locais. c "Clubes.4-fI dos' diversos Esta

óos, bem corno com a� contribuiçôes de bai:
.cos, fundações; 'cmprêsas comerciais, ccope
rutivas .e- fH-Illé.lS :ndustriais. .

Os parjc:.pantes brãsileito,; .)·.lu· Ln'i?

Tcrcsinha, de Criciuma,' Santa Cat':H'i.na· (T�t
�aclos patrocinador�s, -: Kansas e·, h'.Iva .J·;::f

sey); Mutuka �J.lzulçi, Pan�gtmçú Paulisla
São PaUlO (lVLic1igan e Nebrask.1) Olímpi(
C. Moreirà, GoiâÍ1ia; GDiás (()h�o 'e S/v' yc;

ming); .c' La'--�ro Lúcio V�alia, biümJ.s, (�oiâ:

(Indiana e Orcgon).

I

ACABO. DE PERDER.
UM FIEL E DEDICADO

AMIGO; E A ARQUÍbJ;OCE
.SE UM· SACERDOT.E QUE.
P�I.A.S SUAS VIRTUDES'
SACEH-DOTAIS MUITO

�RONP"OU
'

A CLASSE A

QUE PERTENCIA",
Revelando vocação pela

.

cura' das almas, desempe
nhou CÔ,HjgO Blesing vártos

c,argos
.

de respousabllídado
no Ai:cebispado,· tais como

Vi�árro
.

ela. Ilha e S. Pedro
çJc AJcr\lJ.tami por duas vc_,'
zes;, Q:lpelão do Hospital
de Caridad-e, 'tambaar �(.. :r
duas' vezes; .

Capelão das
RR. Irm Is .' da Tr:ndac'C .

etc, sem 'amais se recusar

ao trabalho,

Delxa -uma .

""':;; '<I�:1, ,,\

residente Ell� L:,:z Nv6s,
O' ,s,enhor L�,��?;b�sPG rc{?o

.menda a a�nln, elc:ta do
modelar Sac:)l; 'ate às or:l

çoes � sufr:igi�s dos fiéis'
em .ge!'al e em particular
dos, I,wa,rçs _

ollc),e y�,erc:u o

,seu. :'1,01 apostolado.
PLr:hu;ópolis. 26 ç]ü 'ju

lho de 1965,

lIobold

,
-

\ .

Cr$ ,11s,0.00
de 16.800'

, ,

ESTOFADOS

-

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

-.-'. -------�.;--... - . __ ._._- ---;- ......

UNIVERSO,
.

CIEN(IA� Mil S .
'

# \ •

I - MAJ1TE -' mJ ". QUE
DA D'uM l\:Ut'O

o ,3xt!.?T1S0 deserto Amazo- ce:;�·nll .. , . é' P" i.wgorosa- de
.
tinta e quilos ,.de papel

nis; GonheC0!11·nos os astró mente inito qu "�::' mito foram gastos .parq, comba,.:

n01VÇ>s, cm.' topogra.fia, vã- era o Nh:i-te clássico hela- ter a CiêncíÇt Astronômica,

J:iaç,óes dr,� CCUTIport,ameI?to' no. O doeumelltárlo de Mar agora, coml,rovada por
'

,21
·

de :51.Íperfície,,' 1t'lelht'r, tal- ,te, >"nviado plJlo "Mannar fotografias? Mas voltemos,
·

VI,S, que sLla� próprias c'n- .�" .Jemonstrou 'a. certeza,' 08 astronomos, para os pro
sas .. Marte. um pláneta c jã dos rí.stronomos, mas, por· blernas matemáticos de

próximó d'l. extinção fisio- contrário,· desiludiu a Hu� l\thrie, pois que o -míto Se-

I quimiea,. .

u.tl-]. plarieta já ,mu�idade inteira. . . E l'ê;Í transferido para mais a-

'. qua,5i morto na
- estmtura, - , quantos nillhõés de litros diante ...

501,3.:" )JOSSU.o t:na campo
magnétiCO d�sprezivel,·�· sa·
bid') hã anos; sem àt'lnosfé
ra apreCiável,' ,pois::) en\'ol·,
tório g}1ZeOlO' que' J1i.ttdã
perrm�n0ce é, aproximada·

l)fJ�Ulnel1tãrio especial. de
i\. s.ei.-{às Neíto )

.

.\cS astrónml10s; em : to·

(TO:"1 O� j·.('lnpos: dêsâp os

rl.c Ür-C't\ld.üo, até· OS de Pu

I(_Hl�ii}:'ÚSA, o planeta MAR-

(TE rmnêa· escondeu segl:edoJ
lmüo' que a proQlefilática
orbital;, e jamais poderá
fazô·lo. IgüaJmente,

.

qu",l·
quez outro en] nosso SIstê-

Clínic�
. ,

Odontológica
\

DRA IÇARA
,

lVú-'\RIA NOCETI

,
.

mente, a 2,5% da AtInosfe-
.

ma Solar. Os documentos,' . "

ilTevogá,vei.s provâS" U;.iciais, ra da Ten'a, em plE::na ati

rerrt,�\i.dos à Terra pelo SU'., vid'l.de, compêe-se de 72n/�'
.'téli�i"-fotógrRfo "MaTineI' 4", ele Nit:mgênio, 16% ú� IÍto
de ()rb�ta hcÜocé�1tri.('a, sim. xido ele Carbon·o, a�h de Àr

l� 'l'l{')
,J__l.

.

,
,

('1'" P !

..... :mlCH ,e., rote.;-:e

tdL'Mdo. "'.•••,'l.:

'

e)1 � ,). t;� .. \.1 �.. v"". (.-t ... ••

hora marcada.
:30r:ncn!"Cl"-l811Ç·d:S.

,',
t, ,

piesmonée
eirm:>éhtos

gónio: ))()rtanto, ,inC"l.plli
�de produzir água, p:1is que
é prÍlllátia a' rónmIl" quJ
n�ion, qêsl e l1qu.iclo' básico
.à.s ;ormas viVáS terrenas,
--_ ·3111 termo médio
H20: cQD1pa,'ando os elo

men:;�)S . eln utmosléra mar,
· '. \

ci.ana (j 11 fÓl'JllU.l!l (la ú,gaa ..
• pód ·�."lrf •

a.fi fDl;:t r sügt.U'.fLl1'lei.'·
'te: Não'.hú água em rvtartc!
nú QUU i,(1)t,pos . pnssado!i
j:i' se BaJ)\� disto'? Viela em

Mm'!'e é \.lm sonho que vem

· (,te ronge. um (�ompjexo ano

.IlHOTE:/A 9lntS

OLHOS'
('J �

, osê eSculos 'l!
bem adaptados

I

T3tifi'�aram os
da Astronomh

.
' IM�RESSÔRA,'

),,'.

."

.

'

... � ." �
i .

.. ;(

!

;..,
, ,

'r-'.

\

" .

;'<. ��•• "
horr�d.o5J dêste UUOS PUSStl

f ':< '. ,tIos, o[ereCer:1I11 uma. an:i-

Diáriarm:'n � ( ,h��: 1 �j':-W 'ir'
..

Rua Si�O JiiJ�t1P 30 Fo!,e '25:1G
17.:10

",
�

\
'..

.
� ,

.�. �·t),�nlll.ul} rnistêrio. LUf�D-
�. 'h;;' í',)]'110 Ph legnt, Elysiurn,
., ..

,
.

,
" ;..

'j:. �-!:,.:\��._'-""".-:--'�.""�'�._-� -��

I':!iche;, ,.�
"

"

• _.. 4 i
"

,

,,:'I·o!he,t(l!;c.têl!I2IOQ.a�'� ,'-\'ç. Ch I" S'· t
' ) A

. I

��\1fI01;'.�';2k�r.1�ti�� >\, :�<�: -' ·aro.eses: ,eCr8.anil:üa, gncwtura
-''''.1'' "�"Hl� ""II qCH�-I, I

-

,

' '

,
.

':-
.

\, ,,!i�;t':l:�t'\1'
\

- ,-"

�4,al1dou Iri�peciQnar ,

"

oI· OI'

"

(lh;indElJnO� com exatidõQ
i suo receito de 6cIJlos

•. ,I' ÓTiCA ESPECIAliZADA

MODtRNO' lABORATÓRtC

in:;;·
1)0·

·

lêt:'es l"6 conapõe ide:.l re·

]n·.:dutores Q :�t vÜq,UilJ1o, ,

ilf!'!i, ,·heg·adns' Í'\ P6rtu 'Altj,

,�:i'l' 1,'0 dIa ]:j Llo mês :cor·

l'ente,
.

faz.em parte de Ullll:1

.eol�:i:_'l�a t'(�alivH(la nn, ll'ra)�l�

(;n, c �ão. importt1>dos 'para

exeevçti.o ncr Projeto' Gado
de"'" ('_-'(h'te'. ..iiI. f1,1.C;.<..:ionaiú:1.o'

,
,

yh'lO':; {�!)�J, 1'01 {, ..�{ ','"')._

11Gb (Ií.n�!:an\en! i.�

Ui, 'lLji clc,;i:�n:;rh
t\n1ohHJ Pi.dwlti.. f:;eel'l'lh'
'rio �h Ágr·iJ�.lJltul·a, )

(,ô-votbrlÍ1.ário
.

•

,.I.

:{ I ,_;
'.

S rUA.RT t ,Cltl,

·�';u:rH.;'"�",: iso,r" (l,o

J<\)D.H3j',l;<) .1.11)1;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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BELO "HORIZONTE. - O so, para !ir,anclar � aquí- ,Aliar.ça. para o Progresso caca. O emp: isr.m., (a

desenvclvírnento econômíco síção de é'lu�pamento de" oomendaccr Assis Qr:eco, o :...S_<\_D ajúCi::tI.·,l,J. fl.�a:l_
de Minas Ge:als -ecsbeu eorservaçêb. de 'estra-:as de E):llba',xador dos ,Es:ad,os c.ar equ.parnento ..

de con

maiS um .írnpulso on'" ro<1a_glini. Q.�'ac:ôrdo' foi on Unidos. Sr. Lincoln Oordon st rvação de estraua e "&er_
com a 'ajuda de' um em- t em . a!lSin-âdo entre a�' e� o' Ministro Stuart V�Bl V:i"OS técnicos, f;ste crnpréz
préstimo '. de 15 mllhões. de
dólares cim'c.edfdo,'p e I a

préstimo de !5 milhões de:

dólaras 'concedido pela
USAID . (Agêncéa para o
�, .

Desenvolvímento Interna-

cional. do, Govêrno dos Es

tados Unidos) SGb a égi 'e
�ÍI: Aliança para o PrQgres-

'.

." �.

0,. .

'II,
•

"

���AnC ni\RT01�oME�< ;
.

"

..

", ,111
�. . III'

••
"

.

III
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-

III

,_
-.

'__.�
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\ �.

,·A :j:MOBILIARI4 A. Gon- .'",zaga, em preparativos para
lançar um novo conçlol'rií:..
nío, O próximo 'será' entre "'.

��I:U:Ifl:J�·':· Briwe
: 'Adlaí StevensoD Cidadão
�

.

d:��a�����a�orI �es;2,' • -'d u"�:·' r M'undo'tro Alvaro de Carv:ilho..:ae
. '. ;;'

: ��::es�,t���:s:�o:=� .. t��
:' __

.

r.ido fé�tivl)•. ;·' .

'. ""'�.�"'_'.,;.' \YASHING-TON,' - Mui- ou s�u último discurso pe- 'se imaoo-inou. Nave alguma firmeza de seu rumo de_
.,' "_.• , .�'. tos dos come:htâiios su'rgi ,rante o COT'selho Econômi ��ãer:a ser tripulada com penderá a sobrevivência de

,

• dos após a morte de AdIai' co é SQ,cial,q�e é o orga: �:.gurança em meio '1. l.' o to, os nós"'.

•
Stevenson são unânimes nismo' das Nações" Unidn:s _yastas contradições. ..li.
em afirmar que o mundo mais e3treitamEn1t'e 'vIncu ..

J sofreu l,1ma "per:'a incal-' lado ao bem estar de todos
c,uláveI", os hcmens... Prova de 'S.,ú

• A..fras:.tar.tasvêzesr�_ talento foi dada qUflnto R BRMD " t'" H·� petida, é acel.1�aja. Os Es· solicitou dos orga�i'�mos

'

over eSCOrLna i\OVO art-, .

• tados UÍlidcs. país do qual técnicos, ta:s como � ECO· IW ....

"

era. nhstre éidadão. e as soO;' que se a'bstivesse:;;
.

A b
.

.

• �l;lções' Unicas. organis�o de' abordar '�"as�unt{ls'''es,' ,?:onl"8 pera o utonlD �"��:mD MundiJI,
• do 41fal era .eloquente de

.

tra";hos; cb';.ce6iios�· pa'lia
fel1.sor •. 'sEnt,irã,o mais d'� atiçar a emo ão

'

de ,tO.:,,0S
., p:rto o seu desa:parecimen- sem el:var a tê.TIda"," '''p.'1r ,

LGNDRES (BrS� - O Lf�:c,r de ,lh

c' I. to. ',I capita" de. qU�n1 'quer... �ma a gts l:sado rara r-ropu ':::al' o Gc V_I
�

- . • AdIaI Stevensón çleixou ja". BRM' f
'

III'
.

.

. c�assi ic ado em déc ...mo lugar n,:-.s 24
,:',

- .

uma obra . cujas· cara<:t�
" • rísticas foram, rEcordada.; .

Em seu último j�curso 'heras de Le Mans dêst-e ano, acaca de Sel
....

�.:'
� '.

�.,' nas expressões de condo.. 'fica<ram ma's úma vei êv;- d' . J d b ) .

d
'.'

,�, AS I:>-EBUTANTES;"'do' III' laneias que cheg�ram a den.ciadw i)la hO:J�staciad� 6smcnca O r-ar& ;3_;;' .SU mew.o a r',.guoso
c' 'i.,

' Club.e Doze. ", l!é
.

"'lgôsto. ,J:, , Wàshington. proce 'entes de in telec.tua:l,
-

'8"'U� '. bterêsse .' ,.

T" 'R C''�-são' cori�tdadas .' pata unia'
• ',tô,das' a� partes do" mundo ):leia' p.ec(ssitl�d.e qu'e tem.

exa.me. ecn�ccs::.a ..ove r cm:::(..illY, ao li

, "
'

...
, ,e_ntfell!.s�a !J9 meu �i'�il'à...; .

, •. ,' é nos, 'come\iltárics prof'l�'i t,i�nÍ" todos 'os' 'holhen's de :�sar.ém O descmpE.uLo do vcÍ;::U:'J �1J. fal'UJ'::;é'
• :,' 'J" ln,a �ocb�l-:<,na, ,�adio 'Oua- III'

' dós, á· 'respe1to','de" sua, mor�' .':ltr,.ái�Il].�i:�:hi,;'�co-0.j.u.. t�ni:·e'�_ ccnida, afirmaram que o ROVl r BHl\.'( de-'

�,�"�.�t·,�0',:�,�,�,:�,o".,�,,,...i.�:�.,�.'...,�,;,",'.:;":'�" ,'.�t.\,P,��.,hl,!J.,t�r.. ,.d.é�,�._,,'-,�s ·���7.!. ���:�a��;��'�'�;:&�t����:( ·monslrc.u; ue forma exrressa' a plena sup�r).
,

�-",. .;'. �o's::eÍG,,' t�tlQ,,).a>,;ID,)JJ:i. �:ó e, .
seú pão do úlümo Obs [ácu�o d;e inl'pcr;:à!"lcla c�n'

,

. 'f' , ", ..,L' . 'J, >,' IJe�trE··'s.eÜs malorea. m� . , :L:: -' '. �

r......': .;!�� �..." ,,; . ,,', .'.... "d·,.'· .emptlT',5?!·1t
'.

o:t!à>.d .\: :a OS' automóveis á t1.irh�na.
��NilIíiI!j���íJt60� ."".., .

'foi "-;'I! ....

,.' f
tt.

. ,Ali'.'" " ',à u'rtiá�i'êi �<'a�is '�i'
,A' FEIR�/ dai � i'o�1'ha: .na' •.

' habIIi4_ãd'e:t 'ôiplomíUJ:ca,:' �o .�:in-as· 'ir�'s�srTéletem' à,' -..8,=
pra'ça ,XV' de ,Nove11ibro, ...

'" s.eu :,se,n�id():do;"dever e :fon- .,.bedp��; e' a, ;dedicàÇão ,��e
ênc�:riar.á- 1"o,'-pr6:itlinó dia.

.' f?r�eo ,foi �e.�s8;ltad<? .,
l'lefu� "rlev<l.fava, atis"'sims seÍnelh�h

• Pr�s!dente Johnson. dep01s tes,
r ' '

!lete. Pcomoção ben�,fíció
•

de. recordar. ;que o Sr. ste_da APAEF.
venson estava principal- "V�a�amos juntos - afir-

i .' mente' ih�eressa 'Q ,ao prl)S mau stevenson - em uma

• 'seguiniento ta obra vis�- pequeI1a embarcação. que
, 'do/à, paz aÕ progresso e,ã

'

q�pende de reservas vulne_
• c.ompreensá-O· entre 08 110- rá:veis de ar e de s-clo para

• Ulens: sua súbs'stência; somos
,

l'Este é. porta.nto, o le- todos responsáveis pelo
• gado q�e .ncs 'deixou Adl'lt émpeJ1ho de manter, para. Durante a corrida de Le Mans, o auto.
• Bteve�u�on: Um estimulo 110 nosso próprIo bom, um re-

prciSsegui�ento da luta por gime de segurança e de paz ,,,,,óv·e-l cobriu os seus 3.815 quílômetro� t

• Um mundo digno por uma. ,NãQ podemcs mant�r nossa uma veloCidade média de 158 km/horár�.J;
• ordem universal melhor, / frágil embarcação metade ' ,

.

III' ' Seu consumo de combustível foi de uni .gé�·
I' per uma vida humana ii_ afortunada e metade niise_

vre da guerra, da destrui- rá\rel; metade protegida ce. 1- -
.

4 5 l'
,

.

21 5" '! � �

• t d d '

t ao -. , ;tros - por, . qUhQf'3,ell-':3,!.·
ção.e da qpressão ,do espi_ me a e esespera' a; 'me a-

• rito". de Escrav� 'dos tradicionais qu·e- aSsinala uma melhoria' de j() por centç.
Embora norte-am�rjca.� inimigos do homem e ;me_ �ôtre O rendimento do an�eriO!· 1"Iio2e�o <:lTL·,

•. no de origem, Adlai St,e._ tade livre., em uma liber 'la-

• venson foi, em grande m� de de recurses como jamais pregado na r.r. sma c.orrL�a, em 1063.

• dida, um cidadão do mun:' �

III do. não apenas por sua

• identificação com as Na-

• ÇÓ€S Unidas, mas tamlJám
. por sua própria natureze.

•
•
•
••
•
·

•
•
I
I
•
I.
I
•
,
•
•
I
•
•
•
•
I
•
•
•

/

USAJ:D' e o+Govêrno do Es· "Dykc, d.retor da :M'ss:,J \ a

tado de M:ras Gerais no- VSA..r:D n c Erasll .

Palácio da Liberdade. A ma.or parte dos ,!ua.se
16 mil quilômetros de �s_

pssscal para cc..scr 'ia r; 8,J

do S szerna rode.viár.o mi-

contríbu.ratimo ·tamb�m
G á:L�s ra.nc VJ

",'
Participaram da. cerímo

nía . ce assinatura. o '00=
vernaàor �aMI�ães' ·Pi?�.I.),
o Ministro' ·�rlo? J'lanpl't
'mento, Di'.� :{{o,;� ni;d C9.�l:-

;
.

\ ./

pos, o' 'Coori.Ienador da

senta S2m pavimentação.
enquanto o trafego rodo_

. viár:o em mais de 300 por'
cento durante a últIma dé ..

- tradas �.o Estado se ap•.s- neiro, que atende ��'.'�t(l a,JS

empre: nd. :nf:.'�t{ .s índus
,

tr.a:s, e rnl:�erar;ã0 e � gn

cola 00,n·) 3.C públ.co vm

geral.

,..,.
- • .l,.....

EST1. • !. <Bto pa ra mea

dos de ugôsto próximo a
visita �º Vice�Alrn'rante
'Helio' Garnler Sampaio. Di.
reter r1a Diretor.'a de' H,N

,

que virá ao Sul dó :Pais pa
ra Ip..speclonar os Faróis.

,""

FUI . ir; formado de que
,já retornou do Rio de Ja

neiro, Miss Santa' Catarftl�.
de 1965, Sônia Mar:á. do,

�.�_. .._�' ..._--,------- ---_--

Souza Plnho, que parttci�
'pou: do Concurso" de Miss
Bi'usil 65. Sônia Maria em

bora não foi incluíd� entre
as oito final',stas repl'esen
tau bem Santa Catarina.·

.� �, r,

r '

DIA 25 de seten:tbro ,.prÓ"
, ximo teremcs no OLubejjo
ze' de Agôsto. a iV � "Féstã
ele Confraterniz·a.cã() ': da
sffcieda "e catariiiense
Desfile �e bel�za, 'graça' e
elegancia da mulhEr ,cata-
._. '

,

,

rlD.ense com' as' Garotas
Radar de 1965.·.·

A DRA. MarÚI.� Lina Ico_
l1;orncs, no nÜll1êro do' .Jor
nal Radar na Sociedade; 1._,
niciará com uma ('''oluna
com o título: DO Direitó .'da
Mulher.

.

'(

}I'IXARAM 'residêheia por
alguns meses na "IlhacalJ..··
o: Sr e Sra. Dr. Roberto Do

ria Gomes ,..:_ procedentes
da Guallabara. ·0 dr.' .Ro
berto, está com o lança_
mento dos. títulos de sócios
proprietários do Santacata
rina Country Clube.

Este problema se situava n0 combiado.L
:,écnico, que se encarrega dos transf ;dr v ca·

.or do tubo de Escape para o ilW' ;:', a IÍrr

de qUE seja me�hbr aproveitado ú c,)m�.JHsLi
vel. A Rover disse que já supelOU �:i naHLP.
te os riscos �nerentes fi �ragilida_;_e J.c:sta pe·

ça, e que está agora em mar.::ha pa... a a pIO

dução comercial.

.
'

FOI reeleit9 Presidente
do Clube Nãutlco "grau_
cisco Martin('lli·'. o JQrna
lista Narbal Vilela.

O PROGRAMA RADAR
NA SOCIEDADE. apresenta
do pelO Colunlsta na Rã
dia Guarújá. próximo do

mingo irá p�ra o ar com,

povo horário - Das 12,30
às 12.55 hs.

M!SS umvERSO' de, i965
--, é '>a Tailã.,dfa. Apasrá.
HOl."'gkok. Seu Pais Vibrou
C9m o titulo que cotoqUls_
tou em Miami Beach. Pe-

la fotografia nota. se que
a moca é multo bonita, com
um tipo de beleza diferen
te A�lalii. tOdas ;as MisSes

que disputam o TitUlo·
.

de
Miss Universo.. são bOni_
tas. Quando eleita, ficam
aindà mais bonitas o::om o

cobi"'ado titulo da ":mais
'ricana cujas 'origens l'e

montam ao período, ante::0r
à Revolução.
Stevenson nasceu na c�s_

ta
.
do Pacifíco. porém pas

sou sua infância na pàrte
central dos Estados Unido3,
urna região que' tem longa
tra4ição de coloear os va_
.lÓres humanos acima das

q iI e li t õ e s I institucionabs.
Pertencla a abastada fanu
lia e foi educa "o em al�_
mas das mElhores escolas
da nação. dentre elas. a

PROXIMO domingo .

o

Clube Doze de Agosto pro_
moverá Encontro cos Bro

tinhos e na ocasião apre
sentará sua nova Rainha:

que_ deverá receber a faixa

na Baile de Gala, de Hele
nita Miranda Ramos

e vocação.
Era descendente de UY.l'1l.

antiga fam-ilia norte_allle-

bela do, mundo".

A POLlTICA internMio.;.
nal piorou muito com o

desaparecimento de um

. av;âo bombardeio dos, "Bta_
tes", derrubado por fogue
t:e russo no Vietnátn-e do

Norte.

li PROFESSORA Stela
l\1aris Piaz701l. E}onza, irá aos

'j'Stat-:s'" p(�,ra fo,zer wn
Curs'1 de dois allos. pro_
movido pela FULl.BRIGT
em setembro próximo, Universiàade de Princetú!l

0. a Faculdade de Direito de

.. Harvard.ESPORTIVA: Domingo
à ta.r"e 'eb'Portiva no E�ta_
dio "Dr. Adolfp Konder",
não foi Ma. O Paula Ra·

.
mos. desfalcado de Seus a·
Vetas que nãó cumpriram
seus comprom'ssos despor
tivos na. competição com

o Aval. perdeu por 2xO. Pa_ .

Ta. evitar uma golea"la de

dez à vinte o Paula Ramos.
fez o mesmo 'o que já foi

feit-o .pelo São Paulo, de'

São Paulo.

" AdIai 8t�ven80n...
.

, .;

COMENTA-SE q!lC os S�_
eretários da Fazenda do

Rio Grande do Sul. Sr;
Ari Buergtr. e � de Santa:

Catarina - Sr. Cupertino
Medeiros, farão frente úni_
ca para defender os inte

resses dos dois Esta "os.
junto ao Ministério. da Fá.
zenda. Receitas d:) lVC,
enl "órbita".

Poderia· ter vindo com

todo o confôrto dedicada.·
se tã:o sõmente à admi�js_
tração da fortuna de sua i"ei.

ruilia, mas preferiu escolher
uma carreira p1tbl'ca. Co.
mo resuitado desta combí_

UM PRODUTO DA

(IA.' WETZEL
I

I
I

. Na. .Jto!�"J.\) ""Ia as sm.t: 'lrs

• dr, acór.», (lUlt! o ::!.m"ai
xatíor Gordon, em certa )

passagem de sua. alocuçao:
HÁ Secretaria. da Agri_

cult·, d calcula qU·3 vime

p;"'r .... f. to de tô ra a �:Pl'C_�c.'
ção a�l'íi!o,a r.e MLa., G€!_
raís são desperd.çados

.

em

alguis ares por carsa das
estra ias htrfL S táveis na

tnr:.p,ra:'a_ e 'co!:lerl�;a,i-

;õaçfo :r.:as cs mineiros
têm respondido a êss: de_
saf'o cem energa .� tletel

mínação característl-a .s.

GS oe.re.Ic.os eeonôrnícoa
resultantes do programa Je,'
melhor manutsnção de ro-'
devias de Mir as Gerais têm
sido estimados em

. csrca
de trír; ta e c.nco bilhões
de cruzeíros por ano. de_'
mor:strando muito alta
proporção da b<meficics
com r � laçâo ao custa.
Ao moEmo tempo. uma

p�rte substúc:al 'este em

présthno será g-asb �om

€Qu'pame,r;to fabricado no
. Brasil, o que fortalecerá o

mercado para a indústria
braslleira, cr:ará rovos :111 .

pregos' as ár2as ma"tIfa:
turê:ra' 'e a �l; 'ará. i""d:reta
mev te! o bala "0 de )aga_
m.ent!'..s "a :::a:-ão.'·

, AI ',11 emp': 'stlmc
,8'1. ::J: '.0'.- .�"\ " � lo '.

�' a

c:deu a M as

outro dE 9 b:lh�"s ':: ,,:

zel;os. em abril �lm,--O.

Espera se qus o mr-::'1o,
ramer.to c�a co.� s: r';a Ião ii
estradas properc:o e '.in
a 'um, rt l ;: o Ccr.1'.érc' o . YJ

ter:::-o e eXler' (l "0 "'.::I'i'
e cf:r�l�a .

o·,'a.s O)O",:fl),'
'a��e,_, �€. erI1;JI',&,f c :\�
iFS :.s'ra 'as la,,10'·m ,,;e.:-

m'�·di.c ·l11an:·'a· t 'p
I -

m:a ::m cc, S2 to ,li ':

ve5s e te�mpo dé '.'·a��!�1.
-

Nos .. têrn"cs 'c1o aeõ:'l.:',·{)
'Denartame�to, de E:;' l'a "as
r;e

.

Ro-'a� �: * Miv êd Ge
tais (D��q;) reembt,;�::.
rá o em:�r :�tij'0 em 2Õ
fl

.

OS� CC1TI lln1 l1€L ;'':0 df
"axê - cia d ,,;.: a '1,'>, a

'ur� s t:� ?lr per Ce'O'O

ao a::-o.

O acôrdo também m.C. lU

um planá .opcio_ à� :çie l,�
embôlso s2gun o o q-qal (,

Govêrno B:asil�iro 'pede'
r,ecebc t do DE�!MG o ('qui
valente. em cr,;iz3iO:os,. 30
empri§s!imo em 1óhres.
Neste c_aso, 0.' Oovârno re_
embolSarã

. Vr. 'USAID em

dólares no prazo. :I.e 40

anos; .in clulndo;'um �Jeno::lo

çIr, carê��c:a .
.dJ3, io a. :-:0$. a

juros de um por ':!ento. ao

a�ó du:ade e )eríc_;'J d�

car§ncia, e de �1l/2 pGr
cento ao ar:o daí p<Jr d'an

te.

vermelha

laran;a

j,.
.',

lHDU5TR \'.nação de família. educaç,ão
, e expel'lencia, Steven;:ou
tra'lsformou-se em um ci

dadão 'do mundo, em.pe:
nhado, em ,defender a can-

,

R. Senador Schm:dt 218 - JOINV!U.E S. c.
rrandsco olenhno,' 9

, ,

,sa c'a cooperação interna
'donal. Por feliz

. casllait:

•

Fone: 29�Jj

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A 'Sec;c2��,ía .ríe Êduca_
ção e Cultura, leva ao co

nhec.m snto .dos interessa
dos, tópicos do decreto a�
sirado na f�s a c.il. Educa
ção .'pn'o .." ;., 'rr 01"; ,.. _ ..J�� .lo _ ............

so Ramc.:;, .� 'oE ta.n j 1 ::2

cebeu o rat.. e 'o ào títu
lar da Pasta ta EJu::;açã�
Deputado Laura Locks,
As bôrsas de sstu odes

tinam, se a suprir ou auxi'

liar, segunde as neeessída
,

des, aos e iuca J.:lc,;; caren

tes c:e recu ::..CS

Os recur.r s �:r30 atribuí
dos aos ecuca.uíos sob du
as modal-da .: . �_i),sa" gra
tuítas para cust.ao total, ou
pa- c.ar ,�Q", estudes. Finàn
ciamento para ;,'esmbols'J
dentro do prazo variável,

_______ ;..._R' _'" .�._' _

CI
'-
--

CINI� .'
' =Í<�

às :? � 311s.
Petel' Cushing

• YVbr. r e ..wnain,
A PATRUJ ,FA FAHTASl\1Á

Ea.stman 'olor

Censura avé 1 a' .es. '

CINE R"""'''''
, ....

�
_. s.

Frank Sin atra
D:::an Martin
A :1 D J'.rberg em

4 HERÓ_S :�O TEXAS

T'3CT i�olor

Cen�ui'a: até 5 anos,

CINB Ró:,"y
às 4 e 8 hs.

J.ack Sc"r.;u
Rossana :?oc esta
HE.u&'!'A DE TROYA

Clnen,6.:: �opé
. Ter., :.colcr

Censura: acé 10 anos

.BAI�l1J}S
, ( Estre�!} )
CINE GI� --"fA

às.5 2 8 us.
AntÔnio S8,':1paio
Ln;" 'T �'. Lâ.o
ZANGA ZUIú:;l3A

O RT t"':::- ?A':"MARES
Censura at;; I! a:�os

C p.... L' np!o
às 3 hs. I.

Charltor, Ir S:Cl:

Janet Lei;:\'h
Orscn Welle's

- em

A MARCA �p l:L\LDADE

Ce�Sl;.ra até !'; a,·':l]s.·

(s. O
CNl. i ,.J ".

à� 3 hs.
Richard To"d

Nícole Malll'ey
EJ �p ;:'ommer

AQUI MORA O PECADO

CinemaScope - Tecnicolor

Censura até 13 anos

nu' ca superior á q!:!_iríze
anos.

,

serão concedidaS hôlsas
dos seguintes tipos: Anui

dade escolar: Anuidade es

c la- e i:-terr'üe "J'J,r".. alu
,

esí ,Yt t es 2:d ',ccaljda
"s o:lr:r <i:: f:ll c.one-n
curso de nili: fi :dio; "A-

• nuídade .scolar f; semím

ter"'a.to; 'AYlui .ace sseolar
e auxílio qUI.', pcssibilite a

gr"Equada u"lií'aç'io das

br lsa-: Ai xíl':
A bõlsa de °s:u :'0 uma

v 'z . cocef rii:ir., SEr;; ma-rta
"'a até a cor ':lusáo do, cur

so, desde que o' candídato
contínua a fa';er ius à mes
ma.

Pata concessão das bôl

sas serão co' st'tuic'as as

,se;ruintes oem}ssoss: Cp
missão C,ál-tral; de Bõ),sas

cO'uposta pc":' um repr",_
sc"tante do Sec:ret.irio de

Éduca,�i'io é Cultura; um

répresentant:" do�' Direto
res dos ',Es'�abeleéiment�
de Ensino;" Indicado pela
S,i�ldica tlc co'npetente; um
representàhte' dos Professo
res indicado º�19 '�1:li!ldicato
respectivo�, um, re!?resentan
te dos Pais, ihdicado pela
Assod'açãô, das Associações
de Paj.g. e M�stres;
Comissões Rr gionais, em

ca ja sede de Ins:petJria Re

giOl:al de E'�sino: com a..

me!:ma cons"ituição da Co
missão Central.

.

,

A Comissão Cel"tral de
Bêlsas será constituída pe
lo �ecrftário de Educação
e

.

Cultura.

em

As Comiss5es Regionais
de Bôlsas serão constitul._
das pelos Irspetorcs Regio
nais de Ensino.,

Compete a Comissão Cen
traI de Bôlsf{s: Protocolar
e proceder 310 estudo de

processos de bô!sas encami
nhadas pelas Comissões Re

gionais e dar párecer, con
clusivo, após as sindican_
,ças que se tornarem neces

sárias.

Compete as Corilissões
Regionais: Receber ' todos
os requerimentos de. bôlsas
dos estabelecimentos de en

SiflO e súa jurisdição terri

tarjaI; efetuar sindicanças
a fim de m"lhor �onhec"l';'
a s;tuacáó �f'or ômiC<l dos

ca�d�dl'Jtos; Gal' parecer sô
br: o valor c'as brlms a se

rem concedir'as aos candi·

datas; verificar os casos

de falta de a._proveitamen
to pSf'olar dO'Fbolsi�tas; En

cami'1har à Com'ss80 Cen_
('J:,al ,le 'Pôlsa", réla�ório de
s"as atjvida'"�s: Promov.-r

jurto aos estabolicimeT'tQs
c! e p"sl"'o aI'1')la jivulga'
ÇS0 s&bre os p'a';:os 'e con

dicões para ''''sr,rjr��s bem
como for,ec' r aos mesmos
e aos cal1didatos 'os formu
lárlos para os pedidos.
A inscrição pa:ra obten

ção iniciai de bôlsas de �
tudo, bem como' o pedido

------�--�---------------

.

Eco�' Or.!:ij e Planejamento ltda.
- c. r.e. p 18-

Processos de financiame!1to. Projetes Economicos. PIa

nejmnehto/ Fcon'êmico. P811r;ias EconÔInica&-Financeiras.

Procuradoria, Legislação Fiscal.

Horário: das 14:00 às 18:00 horas

Ru'l Jerônimo Coelho 325 - Conj. 108 - Cx. Postal 659

FLORIAN(iPOLIS SANTA CAT�RINA

--------------�--------------

C"Lb: Doze de Agosto
Dia 1/8 - ENCONTRO DOS BRO:"ITINHOS - Apresenta·
Ç3,O da nOV2 Rqinha do Clube - Início àS) 21 horas.

Dia 3/8 CHURRASCO DE ANIVERSA'RIO NA NàvA
SEDE.

Dia 12/8 - ,''\NTA'q DE CONFRA'l'ERNIZP,ÇÃO
D> 14/3 - 3. ILE DE ANIVERS,\RIO - Início às �3 ho

,
raso

' 1 ; f· ;:;

OBSERVAÇÃO

SEDE BALNF.ARIA,

Para as festa.:.: dos dias 14/8 e 21'8 - Reservas de mesas

.lll'1 Se"r0t"riA do Clnbe :'NOVA :::lEDE).

',\" iY1S" ';PCC' '.c'�rfl' 'o b8i1e de Anhersário r18$ Dehutank�
.

t:errYli'18TiÍ i'��:' -eVerivelmente no dia 31 de ,iulho,
'Listas pra o Chnrtasco e Jantar de Confraternização, ins.,

.
.

(Nova Séc;le) e Bar do Clube•.

d,e renovação, será feito

pelo interessado durante

os meses de novembro e de

zembro, preenchendo um

dos formulários elaborados

pela Com.ssâo Central, e

n regues aos estabeleci
mr :-tos em que o aluno irá
estudar

Serão· indeferidos os pedi

dos de "bôlsas escolares ve impedimento por mais

de. um mês em virtude 'de

doença, com atestado médi

co fornecido na ocasião ou

por' outro motivo que possa
ser considerado justo; a

bôlsa se destinar à frequên
cia em estabeleeimento de

ensino 'situado fora do ter

rítõrío catarínense: o .bol
,
I

quando: os bo.sístas '
ou

seus responsáve ís tiverem

capacidade econôrníca para
custear os estudos pleítea
dos; os bolsista rôr bí_repe
tente no mesmo cíclo;: o

bolsista tíver "no ano ante
rior frequência inferior a

75%, a não ser que compro

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

Noticias

sista tiver bôlsa fornecida,
por qualquer entidade pú;
blica OU' particular, ficar

comprovado que as declara.

ções apresentadas, no que
se refere à situação eeonô
mica ou qUá.iS'quer outras,
não . se acomodarem a. ver
dade.

i '1 �"!.T"I�·\�J .: i
"

�

Escreveu: Nelson

Brascher

Repercutiu' com pesar
em nossa cidade, a notícia
do falecimento do bsnquís
to c'dadão Sr. Alvaro Silva
ocorrido, dia 16 p

,

pa,sa
"

o

Natn�al da 'caPital do

EÚaào aqui passou quasi
toda a sua· vid'a. Por lon_
g,'.g, anos desempenhou
ccm grande eficiência o aI

to' cargo de Fiscal Federal
em nossa' term e uftim�
mente estava aposenta.-lo
contan::'o 73 anos· de idade

Casado cdm a Sra. Da. Ines

noc'ha Silva; com ela del_
xcu bs seguintes ,filhos: -

sr. Helio Silva, ca�ado com

Da. Norma Ra)11os Silva., re

d�i Lages
sidentes em Va: aría _. R. Costa dilva-, -aquí residtm: tes em rmnltuoa ,De!,,=('u

G.S.; Da. Zulma Silva Fer- tes D. Margarida, Silva Mi ainda 35 netos e 4 bisnetos
Q'li casada com o Sr.' Nes- As cerímônías tunebres ro

tor At;_ioli",�.esid:entes ram realunrtas c.im numa

em Novo" Hamburgo raso acompanhaúlem9 até
Sr. Jal,r) 8i!Vb,' casado /

RG.S.; na. "'bálv� SHva'. o Cemitério "Cruz das ,AI'
com D'i. Kloko 811'(1a. "�qui Nicoléli, casa1i c:om (> Sr. mas" onde o corpo, fói s�
residen'!' õJ: Sr . .Dr. Dagn_ José CàibS- I-iicúlrli; . ,aQllÍ puitad�. baqu; desta' coJu
bert6 Sal�1. ,c::,3acto com resídefi�e� é Si·. AfOl:s(' CeI na' envm:'üos 2, famjiia en

Da. Irens Silva resdeJ1'tcs so 'SilVd, caô'l1:) CI!ffi J)� lutada os nossos sehtlçlCls
em Rio' t,',O ;,-u); Da. Hilda Mari�: rúw!'"Silva ,1'�'.i;dEm pezamec;.
Silva e !:�ih,1" .c2saOo ,:cm -,�'--------._--�..,-----------

o Gen. E'VD�'.l::�·l, Silva, )'e.5i ,', '

dentes em Curitiba� Sr.
<,

:R.EX,�MA'.RC" �s' E PATENTEJrRenato Silva" c<J,sado com H

�����:r��'�1 ��;��:Sj.��:�r�� : :Àgente 'Ofidal' 'd� Pràpriedade '

Sr. Clovis silva cásado 'com· . . '.. ..
"

Í) MariaRain'osSilva;resi-

'

. Industrial:
den.tes em Florhw.oj.rlis;

reíra, casado com o Prof.
Roberco Gevared FP'rrcka,

.

resíden-es em Fioria�lópolis

Sr Dr. :"Lliz C�lr;i)S Rilva

casadu '::0111 Da. Zul!drR. Sala �3 - Altos da Casa Nair Floria-

Registro de marcas patentes de invetl·

çao nomes come�ClalS: ftul-os de estabeleci..
mento insígnia,s frases, de propaganda 6 mar.

cas dE' exportaçõ�s.-/ . - .

Rua ,Tenente Silveira, 29 - 1 .. andar

nópolis _. C:::llxa Postal. 97 - 'Fone 39 L,2:

-----------------------

MISSA, DE 30° -DIA
por alma de Fr'ei Orestes

o Irmão Ministro da Ordem Terceir<1 de São Francis
co da Penitência, convida os irmíi,os e, irmãs, e os católi-

cos em geral, para a missa de 30° dia, que em nome 'da
, .,...- _

mesma Ordem será celebrada hoje as 18,15 1s na Igreja
de São Francisco, por alma do R,evdo. Frei Orestes, seu

"ex-Diretor EspiritUal.
Frei Orestes Pickmeir, nasceu li 5 de ma"ço de 1916,

na cidade de- Westenholz, ria Alemanha, tendo se ordenll

'do sacerdote a 29-11-1942, na cidade de Petrópolis, no Es-.

. tado dó' Rio.
O falecido sacerdote éra também o capelão da Igre

ja de São Fr<1ncisco, tendo no B.rasil, como s,ua irmã car

n2.r, a Revma Irmã Henrica, Diretora da Colônia Santa

na.

Dr. Norberto Czernay
,

CIRURGIAO DENTISTA

DMPLANTE E TRANSPLANTE DE DENTES
l>entistéria. Operatória peJo sistema de alta rotaçãó

(Trafiamento Indólor)
PRóTESE. FIXA, E MOVEL

EXCLUSIVAMENTE COM HORA MARCADA
.

'Eéuficlo Julleta conjunto de salas 203
Rua .Jeronimo COf'lho. 325

Das 13 às 19 horasJoão Egydio da Silveira - Irmão Ministro

'Maravilhas da Técnica e da Cultura"
,

..
' ,

maio completamos 1 meses suficiente' que o .mer,e�a. fronteira do nOSS0 querid(
de viagem.'Nesta data es_ Tudo isto abr.e o nosso hO_ Brasil,- desta pú,t,rh que ca

ArnaJdo S. TbiJago Neto távamos completandO o 10. ri�onte 'e enxergamos as da vez mais, 6ab(� construir

,país. que visitaI';,os, nesse coisas melhor, porque va- em nós um imenso senti-

(continuação) númerc, inclui''ic'c os EEUU mos vendo como vivem os mento de admiração 'e re..

De Madurodam m:ll�a coisa Portugal, Espa" lla, França povos, como lutam as na peito.
pF.demos filmar, para que Inglaterra, Bélg' ca, 'Holan;,. ções, sEUs hábitos, seus pro

éomo ê ide da, Alemanhà. Dinamarca greílsos;' suas atiVidades, as

e Suec1a. Quan o est o,u ter sim como' seu's caracteres

minando de =screve!' esta négatlvo que o tempo, des
carta, agora, já passamos truirá

por tôda a Alfmanha, pe_
las cidades de DÍ'lsburg, Até no seio de uma sacie

Dusseldorf, Colênia (!Coin) dade comunista podemos
Frankfurt, MeiRhein,

.

stut- nos introduzir. Na triste A

aPeeI', f!m! é un;,a ('S�(;riE gart, Muncher( Hanover, lemanha Oriental, na ' sua

de centro je div(;rsões, 1') Berlim Ocidental, Berlim cidade de Berlim Oriental,
Oriental e agora, de onde pudemos passar um dia in

vos escrevo, Hamburg esta teiro, justamente o 10. de

magnífica cidade, nos der_ maio !dia do trabalho) as

radeiros momertos na Ale sistindo; alí a miséria de.

manha, pois são cj.'1CO ho.- uma ideologia falsa e a bai

ras dá tarde, ssnõo que às xeza de uns líderes ale

três da madrugada �egare mães. De" tudo já presenci
mos

-

o trem rumo a Kope ainos� Estamos loucos para

nhagen, capital . da Dina_ ver todo o movimento da
marca, onde passarEmos se Rússia. Daqui a poucos di_
te (7) dias,· esperandO. en- as eStaremos na Suécia,
contrar lá um dos paIses pais francamente socia1is
mais belos da Europa, co_ ta. Deu_me pena cortar a

mo estamos accstu:nados a Po.lônia, tendo em visca

ouvir por aqui. Apó<, a Di que alí teríamos o panara

namarca, passaremos (lnze ma de um país com unista

(11) dias na Suécia. em e católico, o que, a primei
Stocolmo, ciépo's 14 dias ra vista, é um parador.
na Rússia, sendo 7 rias em Assim, vamos vendo 1e

Moscou e 7 em Lenlr.grado tudo é só desta f0rma- é

esta cidade hist.órica, onde que se pode forjar um p�n'
Hitler sofreu sua derradei- samento rígidO e, acertado

'

ra desgraça. Depois c1.a Rús pelas comparações que va_

sia, voltaremos a Alema_ mos fazenda , pelas dedu

principais um pouco despi- nha Oriental, �ar,'l. lima. es ções que ,podemos compi
das daquele encanto, daque tadia de 15 'dias. uma vez lar e pela o�ervação que'

la graça de outros centros ou,e eortamos a Polõni::t de vamos acrisolando dentro

ürbanos que cO:1hecemos,' fi:nlÍtivamente, indo depni,s de nós. Satisfaz_nos, inti

embora bastantp �nf)vimen para a Suiça. Berna, ondf' mamente, podermos ter a'
tadas e progre3s; 3'l1� passaremos 8 dias é, final consCiência, aberta a, tudo

As cin�u da t9.",i,' lã J1JS mente,' chegando à Itália isto e a certeza de qnC' ca

er,contJ"tv!lmo� no trem, ru onde passaremcs alg-urc: di, minham'Js com o me�hor,

as, passando o !Trupo 32 pe com· o mais iusto e o mais

las cidades de Milão, Tu perfeito. Sómente por 1sso,
rim, San Remo (Côte d'A meus pais, é que procura

zur), Veneza, Florença, Ro mos suportar um püúco
',ma e Nápoles. mais esta vida de nômades

que vamos vivendo, aparta
dos do nosso IÚ, lenge do
nosso filhinho an:ádo, por

que sei que·· estll é a últfma
e única oportunidade que
temos de corihe"cer um· pau
co :mais,' de além. da

XLVI

PI ssam VEr

ressant�.
A tarde passeam.os de

ôribus, com urr, glli!l pela
cidade de Haia, vísitandto

tc:dés os l!1aiS ..,itor: '3�OS .u

gares, ?r�Q')�..t"ner'.�� um

que ncs atraiu a, atençfi,o

calizado num granoe Peer

que penetfa pelo mar e

O1�de Existe de tudo aií
dentro. desde bares, até

jogos, como o famoso BO

LICHE qu� aqui na, Euro

pa é muito disputado. Os
demais· lugares nã') nos

trouxeram grande surpre_
Sa, deixando pa gente a im

presss,o de que Haiá, a ca

. pital· política dl! Holanda,
não é uma cidade de gran
de atração, com pouco 'mo

vime'�llo, um tanto esqueci
da, com cM:.ência de C0\3'1S

bonitas.
Com ista terminam0� u

nossa r;e,:rpanência r;esle

pequenln) país, eom suas

cidades e arrEdores, suas

praias ca(h qus..1 ,mais �in

da do I.f:.Je a o:Itra, no en_
tando com as suas cidades

mo a Dinibvrl'" prim85ra
cidade alemã que i r i a

mos pisar, quase na fron_
teira com a HOlanda, bem
ao noIte da Alerr!anha. Co
mo bf;m se pode avaliar, tu
do aqui nesta 110S8� via

gem, é movhnont.·). Não pa
ra,m<'t;j 'um lns'antE', e os

mas (' '�s 't'!cH(':; co-cn'm' cê
leres (graç:;o,:; a peCls).
No próximo dia 17 de

'-,

Portanto O que Ja vimos
'já é um ve!:"dacleiro mundlt
de coIsas novas e Ainda
'l"'os'fal+a<outrr: mun""o pa
ra conhecer. O que' apren
demos, há medida

�

. I

NOTA DO ·cOMPILAnOR
- Bem úteis, como se ,com

preende pelo contextJ,' esi
tas cartas de um

'

jove:m
brasileiro, descl'even1o-nos
o que viu pelo mundo Que
os seus depoimentos abram
os olhos da n�S3a jnven�u
de, para que aãn se deixe
embair pelo cant'l:! çia se_
reia cõmunista; ..

Aqui terminamos a pri
meira etapa desta longa
'Jornada a que nos propuze

mos, como jornalista; para
que não' ficasse desaprovei.
tado tão grande acên-o de
úteis informes encontrados

também, nas cart!iB de Ma.
ria Amélia, a jovem espô
sa do· missivista de cuja
correspondência temos, até

aqui, nós utilizados. Já ci_
tamos anteriormente tópi
cos de cartas de sua espô
sa e Iconti'nua-remolS' a fa

zê_lo com mais frequênci'a
"Em París, ela nos diz, em

carta de 12 de março. tudo
é grandioso e soberbo. A

cada passo deparamos cou

sas com as quaiS a histó
ria se preocupou. A visita
a· Versailles ê desl:umbran
te. Neste dia acompanhou_
nos um ótim() guia que nos

foi relatando tudo o· que
sabia acêrca do grandiOSO
palácio. .Quando ainda não

exfstia Versailles,1> os reis
franceses habitavam o pa
lácio do Louvre, que fica
dentro da cidade de Paris
até que Luiz .XIV resolveu
ter um pavilhão de caça
num lugar' mais afa.st.ado
da cidade, para sua distra

ção. Este· pa,vilhão, peque_
na construção, foi o come·

(.lO do imenso 'paláciQ .
de

Vlersaillés ,que !0s1reis fora"
aos poucos ampliando".

t
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,(

CONVOCA

para o dia 16 de agôsto do corrent.e ano a eleição pa.
ra B oonstitúição do Diretório Céntral de Est�dantes da

Uni�ersldade de Santa Catarina r:>bservadas as seguin.tes
normas:

1e - O Diretório Central dos Estudantes será con�
iituído por um �ldente e u� rep�tante ,de CRQ,a

U!lf.dade integrnnte,· inclusive da �dade. agregada;
2" - Na mesma oportunidade será eleito o rep�n

tante dos Estudantes junto ao conselho Universitário de
aéôrdo com o § 3 da Letra b do art. 98 do Estatuto da

USC;
3" - O D. C. E. Será constitilido por estudantes cte

ensino superior da use, eleitoS p€10 corpo discente da
ln6Sm$l Universidade;

.

-',
'"

b)
.

- &ema cons:ide�dos eleitos os estudantes que
obtivprem maior número de votos:

c - a eleição do D. C. E. será feita. pela votaQã,o di

reta dos estudantes regularmenta matriculados;
d - o exercício do voto é obrigatório. Ficará priva0-

do, de prestar exsnne parcial ou final, imediatamente

subsequente à eleição., o, aluno qne não comprovar haVe,t
votado no referido pleitó, salvo. motivo. de força maior,
devidamente compl'ovado;

e - o mandato dos membros do D. C. E. será ,de um

'(1) ano vedada a reeleição '�ra .., mesmo ca:r:go;
4° - A eleição dós membros do D.C.E. sará regula

da pelo Regimento Int�mo do.· mesmo, observan:do-se o

seguinte:
a - Registro prévio. de candidatos ou chapas sendo

elegível apenas ó estudante regularmente matriculado,
tJ:ão repetente, nem aluno de matérias avulsas;

,

b) - realização da eleição em um mesmo· dia, dentro
do recmto ,de uma das, unidádes Wl USC, para Ci)S respec
tivos alunos a

.

totalidade do hor!irio de atividades' esc0-
lares;

.

c) - identificação de votante mediante lista nomi
nal fornecida pel$l 'unidade res�tiva:

d) --- garantia de Sigilo dó vC'to e da inviolabilidarle

de urna;
,

e - apuração imediata, após o término da vo.tação
a.ssegura$ a exatidão dos resultados. Os' resultados parJ

. ciais de cada uma das Unidades unde se realizar o pleito'
serão levacios pela mesa tecept·)l."a e apuradora respec
tiva p-'U"a a sede do D. C. E. ou n'l. falta desta, para a Rei

tor�, oride .os resultados parciaiS serão tdtã1izados ,e, fi

nalmente proclamado o resultad.-: final;
f - os 'pleitos nas unidades deverão ser, realiZados

dentro do periodo compreendido entre às 8.00 e às 18.00,

horas, para o. fim de possibilitar a totalização no mesmo
dia;

.

g :- ao aluno regularmente matriculado em roais· de
uma uiliçiade SArá permitido votar uma só vez na uni
dade de sua eSéolha;

h - as mesas receptoras e_ �,puradoras serão consti

tuidas:
- nas ünidades: pelõ Diretor respectivo, que as pre

sidirá, pela Presidente do, D.A. e por um Membro <do Con,
selho Universitário. designado pejo mesmo,

I

.

II _ ,a mesa que totalizará 'os resultados parciais, e

proclamará os resultados, finais será presidida pelo Rei
tor e dela participarão o' presidente do D. C. E. e um dos

triemhros do Conselho Universitário, designado pelo
mesmo.
.. i - será assegurada a apres9ntação dos recrursos· que

serão decididos· pela mesa resp:.:Jctiva em se tratandó
de .Impugnação de votante ou de. voto. Recurso contrá a

validatle do pleito deverá ser apresentado dentro de' 72
horl1s da proclaplação dos resúltados' ao J:l.eitor, e Slerá,

anreciadi pelo Conselho Universitário em sessão " esPe
cial para êSS6 fim convocada dentro cio prazo de 5 dias.

..,_.
'

. ��qCa
FJorianqp,olis, .16 de juIh9 cl� 196q.

Professor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NAHAS

Números�,�'Finais do
Turno deClassificação

o Turno de Classifica-
(:ão, encerrado domingo
com os jogos Atlético 2 x

Guarani 1 e Avaí 2 x Paula
Ramos O, oferece a fisiono
mia. abaixo:

JOGOS EFETUADOS

Avaí 4 x Postal 1,
Paula Ramos 1 x Tamanda
ré 1
Sãó Paulo 2 x Atlétíeo . O
'Figueirense.3 x Guarani 2
Paula Ramos 3 x São Pau_
lo 3

Avai 2 x Tamandaré O

Guarani 2 x Postal 2

Figueirense 5 x Atlético O
Guarani 8 x Tamandaré O
'�aí 9 x São Paulo O
Atlético 4 x Postal 2'

Figueirense -o x Paula R�
mos O

Postal 4: x Paula Ramos 2,
Guarani 1 x São Paulo 1

Atlético 4 x Tamandaré 1

'Postal 2 x São Paulo 1

Avaí 6 x Atlético 3
Avaí , x Figueirense O

Figueirense 3 x Tamanda
ré O
Guarani' 1 x Paula Ramos
1
Tamandaré 4, x São Paulo
2

figueirense 3 x Postal 3
Paula Ramos 1 x Atlético O
Avaí 4 x Guaranf 1

Postal O x Tamandaré O

Figueirense 2 x êão' Paulo
O

A'tlético 2 x Guarani 1

Avaí :2 x Paula Ramos O

.--�--�--------------------------------------

' •. I," o',

•

-=.- . .t••

Paineiras -reabilitou-se batendo
r

,
......;: ...#.�

""

• .

....... .� �.

:o-Céúto'las ,
.. ', -,-:'�'�

Co mapenas 111'.1 jõgo t.i'
ve seguimento na l"o'.te
de siíbà:'o, nr) f'3t,idv SS.r:
,ta Cat�,..ina, :) c<t111pe 'l",v.w
salo'1.ist.a da 'i1 I�.

Jog;:tí'::\lll. as esquad,as
do P .. <:1:'1tôl:i15 r, cj'.l·l':>rto-·
las.

da reduzida.

Logo lias primeira, mar..o

bras o .Paineiras demons

trou m'l.ior. capacidf.,de ,�e

vitória f: a. pro�)()_'(;j.'J qpe
o tempo ia pas,,?pct:l. a Vi

tÓi:iA. d:) a!vi._verde ia se

concretill,rtd:'

------_._ .•--��

Fáci·1 vitória do G. E. IAPETe em sua

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

o G.1:. IAPETC, fc.rmou

com: �'e·l'-inho, Batata,
Nelson, Ce!.,o e Lall:,arq"e;
João j:"U,Z e Acari: ::v:'oraes

Walfndo. Beirão J Eliber

to

Federação Cafarinense de
Fufebo! de Salão

,ASSEMBLEIA GERAL
'.

CONVOCAÇAO'

De cenfo.rmIdade com o

que f1.ispõe os arts. 50.. e
.

160. do Estatuto, ficam Ml1

,vocado.s o.s presidentes ou

seus representantes 'devI_
damente credenciados dos

clubes a 'lig'as filiadoS, p3ll"s,

li ASSEMBLEIA GERAL

ORDINARIA, a se realizar

. 1.110. próximo. dia 14 de Ago.s

'ta ,às 20 bOras em :sua $8'

de, sita à. av;. HercUio. t,l1Z

4 (EStádio Santa cataHna)
ao" seguinte ordem' -do

tório. da Diretoria referen_
te ao biênio.' de 1963 e 1964.

2Q.) Ele�ção da Oo.missão
.

exeeutiva, Conselho Fiscal
e TribUl'\al de Justiça Es_
po.rtiva.
Sb') Assuntos Diversos.'
eMo. não. ha.ja número.

legal às 20 horas,' a Assem
btéia se ,reaUzará às. 20,30
hotas, com q1!lalquer núme
ro..

�orianópolis,
lh0 de 196a.

20 de Ju,or

Hamilton Berretta.
Vice Presidente eril

A CLASSIFICAÇÃO.·
la Ramos; Eduarr'o e oesá

�lo, do Atlético; Luiz � An

tônío Ca rlos, do Guarani,
Sabará, do Tamanda.ré; E_
nio, Acarv, Carlinhos II,
Carlos e Mario, ela São
Paulo e 'I'elê e OS'íli, do

Postal.

Campeão - AVAl
.

7

'Jogos - 7 vitórias, 14 pon
tos ganhos, O ponto perdí-'
do -- 28 tentos a favor --

5 tentos contra .
� saldo:

23 tentos.
Vice

_
Campeão -- ,Fi-

. gueírense -- 7 jogos -- 4

vitórias -- 1 derrota - 2

empate - 10 pontos ga
nhos -- 4 pontos perdidos
16 tentos a favor'-- 6 ten_
tos contra Saldo, 10

.

tentos.

ARQUEIHOS VAZADOS

Do Avaí
.

Alvaro
e Joãozinho 1 vez.

Do ·Figueirense -- Jocely
6 vezes e Edson (20 m)
invicto.

Do Postal '- Vilmar 7,'
Valmor J\o1ello 6 e Valmor

Schroedel' 4 vêzes.
Du .A.tlético - Lutz

30. lugar POSTA):., TE

LEGHAFICo. -- 7 iogas --

2 vitórias _o_ 2· derrotas --
Jorgõ p, :vP/es.

3 empates - 7 pontos. ga.-
.

.
. Do Paula Ramos -- Gua

nhos --- 7 pJutcs 'perdidos
14 tentos a

. rá 5, M�rcóo ,4 f': V.. il.,_t:l' :� ve
" fav·�l -- 17 tcü

tos con�ra. Deficit' 3 ten
zes.

Do Guarani __ o Gele 11' e
to�.

em o

menagem a
.. Fru desdobrada na ma

,

nhã J�e. dornínge na baía
de Saco dos Limões a rega
ta entre os três clubes d�
ilha, denominada Anima

ção, . prr.movída pela FASC
em homenagrm ao 240. aní
versario de' funda ;ão do I._
píranga F.C. daquele bair
ro.

A rrgata teve seu

bast ante, retardado
Início
te-ndo

em vista. que a maré bu
xa. forcou a Comiss.ro Tec
nica da FASC 'a deslocar o

balísamento, ocasíonando o

retardamento de mais de
.

uma flora, o seu inicio

.--.:.xxx

10..PAREO -- YOLE

QUAT'rl.Q REMOS -r-r- Prin...

cípiantes : Homenageado
Guilherme Renaux, Presi
dente da �Fecleração das I;:
dústrías.

10: lugar - R'achuelo
20: lugar -- Aldo Luz

O Martinelli não campa
receu .

-x x x �

4

20" PAREO -- OUT-RIG_
GER A QU'rRO REMOS

C_PATRAO - Classe' Aber
ta: Homenageado - Ari
Pereira e Oliveira; Presiden
te c'o Conselho Regtonal de
Desportos.
10. lugar - Aldo' Luz
20. lugar -- Martinelli
O Riachuello não campa

receu.

12 e
x x x-

30. PAREO - OUTRIG
GER A DOIS REMOS SEM'

PATRAO - Classe aberta

Homenag'eado: Ary C. de

Mesquita, _
Presidente do

C.R. Aldo. :buz.--. 7 jogos __..... :; v.l�/)tias --

4 derl"otas .:_ 6 pontos 3�,
n110s 8 'pontúi; pr::1·di�!"s.
13. tentes a favor

tentos_ (ontra. l)f .fi�lt,:
tentos.

Ferr�ira 2.

Do S?O Pau!(' -- C.:u';mhns
21 yêzes
Do 'T'ami"l1.lfU·'! __ J:1.ime .

10. lugar - Riachuelq
12. Hamilton €) e M11éfj,) 2

20. lugar - Aldo Luz

O l';·fartinelli não compa_
receu ·à raia.

.

40. lugar !,.TLE':'tc'O

18
vêze:�.

5

PENALJDIU�ES. MAXIMAS
40. lugar -- PI\.ULA. RA_
MOS - 7 jogo;; -- 1 vitória
-( 2 derrotas -- 4 'Õmpates
- 6' pontos ganhos -- 8
pontos perdidos -- 9 ten
tos a favor -- 11 tentos
contra_. Deficit: 2 t�l1 tos.

50. lugar - GUARA�I
_j_ 7 jogos -- 1 vitól-ia

x x -

40. 'FAREO - SKIFF.
classe aberta·- Homenage
ado: Narbal Vilela, Presí-

.rbente do C.N 'Frar�cisco
Martinelli.
10. lugar - Aldo Luz
20. lugar - Riachuelo
O

.

Martinelli deixou

comparecer.

-.X �� x '__'

50.' PAREO - OUT R10-
'GBR A DOIS REMOS C",
PATRAO - Classe aberta:'

A

Homenageado: Celso
mos F'l}'>o Presidente
C.N.. R:achuelo.
10,- lugar - Riachuelo'
20: lugar - 4ldQ Luz'
o. Ma.rtinelll voltou a fa

zer "iQrfait" neste . .páreo.

60. PAREO -- OUT .nro ..

GER A QUATRO REMOS
SEM PATRAO --' Classe a_
berta -- Homenageado o sr

Aderbal Ramos da Silva,'
Presídet-te de honra do Ipi
rar ga F. C.
10. lugar - Aldo L'lZ
20, lugar Ríachuelo
O Martinelli voltou

fazer ausente.
a .se

._ �= x x. ._

70. PAREO - DOUBLE
SKIFF -- Classe Aberta _:..

Homenageado Francisco
Grillo, Presidente de Car
los Hoepcka S.A
lo. lugar - Martinelli
20. lugar -- Aldo LUz

O Riachuelo não se fez
representar.

--x x}'.-

80. PAREO - CANOA A

DOIS REMOS - Homena_
geado � sr. �'oão Leônc.i0

Vieira, Presid,nte elo Con
selho Delib,etativo do Ipi_

çO�lvcrtidas e:n gol.
Mir!nbo, elo Avai: Ely
Paula Rarnos; Bira (:2) do

F�gu:irens:=;; Erv�rlo, ..10

Atlético e Os:úi, do Postal

Desryerdir,ada
�'0 At:étieo.

Deficit: 15 tento"
JUIZ�S QUE

OS ARTILHEIROS ,;

���-" it·W1,
lo. lugar - Milton, Ca�

vallazzi, do Avai, cem

tentos.
12

��:P'U"II ., ltP "jJ

(oNfiCGOIll·st a�&IQUBI l1It
OftllAV!

.. tllllClKl !o.� a' •

ALUGA-SE
ALUGA SE uma casa a

rua Padr; Shraeder n. 65

Agronômica (Chapecó).
Tratar com Da. Herodi-

. na, Diretoria çia Receita
(Tesouro. do. Estado).

::i c

T. J. D. multa Postal·e

Atlético por atras.o
Esteve

.

rf�lln;.d!) o t<l:u- Em ;:e,�,üd� -'-"1 in·.,:,ado o

nal de .I tli:i�bl. Deol1ortiv,J, julgamento. Pm,!es::n ...

tençio ar;?'ee;adJ e j,!l�'af�o 53
. .!i5: Relator: juiz Moa

"ci'lC,l l)l_'c::e:-;,�)S (j,.;L' c'mst"r cir .de Mcra('s J)ma - De

vam d:J p:wtn. e!sso: S:n�f Schunke do

os juízes Milton L:aerato, EaGpfc:c�i SUC1)2DSO por 'dfJis.
os juíz'os �LL;:-1 l-lLeraÍ"0 'jOgOS, Reginatdo :;0 Barro

plí.�id(,�lt:�, BaUl'o /,;;s,9.n10i" 80 susti�1tso 1,1"[' .2 j(',-;n .�

J�Q CG3.;.ri,1.'l ia Rcl'i. Os Altair da Cost,.! G')'l(;aives
ni!-�e��Kl '. ��:r,c1:�. de i\!Ielra oo::"rBaependi absolwido.
es Lima.

--,,;,x-·

Abert-J'3 !JS trabalhos,
Sr. president'ó! cómu:dco11

aos seus pare!> quçJ o seu

nJ.andato de pl"es'dente l1a

via se. encerrado, e que h�
via a n'3cfssidade 1e se

proceder n'W,t cIeiçao.

x x x -

De aC0r(l0. con: o que de

termim, j cõrtigo, a$sl.mill
a presldôuc;a do CCI]"':1r".0

para presirFr )5 traba:hos
de vot�'l.çã:> -o .iuiz Jú)io CE'

sarino da Rosa, por . SE'f o

juiz maiS 1.:1oso

--- JC X X -

Proc�tii1.t a eleição. (:(\111

voto se.!r€�l), hi api1rado
o seguinte l'esu1.tado. Para

Presid�nl <J: Miltcn Libt::ra
to 4 voto'), Julio Cé'3ar1l10

da Rosi!. 1 vot:) -- Par a vi

ce presid�nte: Laura, San
tos 3 votos. - Osni Meira
2 votos.

-,,' x' x -

Com esse rssultad:> 11

juiz Milton Liberata fol re

conduzldlJ a presidpnda do

Tribunal, ·'1 mesm8 acon

tecendo en'o. o Juiz Làt�J'o
Sa.nto.s, .lHe f(,i eleito

preSident�.

- X 'X'x �-'

.- x

c

Proco<:sO 137 '55 Rela-

tor: ,11.T" 0,�:o:-ino (1'1 RG.,.
sa _-- r.)2r-�sf�": RO' ..... ald 0,0

Olímpico. S1.7s,::·yI�c! nc1' 2

jogos e Jopl �'C ,�. ,-'
--

0""2.3

multado em 10 In:l 'Tllz8Í

ros, determinando o cok:n
do a volta do PC,) :e,;:;u il

auditoria. para que seJam

indiciados o t'.pJt:i1.GO� (: :.3

délegadoo
.

do prt�lil) 1'311

meiras e Olímpic:J.

O Pai)'1_f;ll'lS VInha de um . esforço.
tinsucessu diapte di, 1nd1's_ 6 x 1, f '.j 1. contagem fi
trial (p8,c:do pErdeu púr nal Cpr.1 egre tet'!1',ll'Yll a

2 x 1. S11Q,1").1":) qlle o Ca:' peleja;
tolas depois de um período O oute) ('(lt':',o "ue de':re-
d

- .' 3 derrotas - 3 anpates --

!7·._\.(p1TLSOSe ascE:nsao, começou a de ria reU:Et· Doze (' C!'\'?,Hr0 JCGADOREf; -"'._

I.
. 5 pontos a favor _.- 13 ten

c rrar perdendo por golea deixou 'h� ser efd1;Jc:.l de.
. tos contra _:_ Saldo: 3 ten

da para o Industrial,. PQr vida a r1'le <i 1:>rL .':'. do Do. AvaÍ - Nenbum:
4 x 1. Assirn" o f'air.,:;il'as Cruzeir'J nào fc! cientifica

tos.
. Do F'igueiré'n,;.) -- Rira

,;tA. ou . • . 60, lugar - São pauló --

..

tentaria a' reaRi�Gão I�'��.\ da a i;e-i��>:)� alteraG�o ;'7 J·OgO�. _ 1 "1·tórI·'" _:_,.., 4
Dó ·Paul.a Rp,,,-l(;'; --- Pizz(JI-

ta partida con.",Jima equi da ta'J?'::é��'vic1O a de;;i!'_
�
"

'� latt.i Jr. 'zes) e Hermes
""'� derrotas - 2 empl!;{;es --o

.'
. �-, lt'pe que aspirava <ais mFS- têt:>cia do BlJ·c.'.;ÚV1.. fi!-.r.n- Do T da"'� . � \\ a o

4 pontos ganhes __ 10 pon '.
.

_

dO. ,

mas pretenções.
.

do as!!im tranf.fer;c1a ,F,ra tos .uerdidos __ 9 te t" ·.E'�barfl 'e, Sa_,bas,
.�'Assim,' o jôg'o foi desdo'�' '-"lTsine die" '. '.)fC ,:., ""',." :Xl os a,

n po,st t
'. r �.

J lA

brado dianté de uma torci
.

fav�efi��t�\:e�:��::�'!'Ontr!i;" ���:�ird�";.>��.",,;..;;�R\ ,,;,: p.e e

60. lugar __ TAMANDA
Do :)ao Pa,lio -- Ct=;hz.l03

,
-

Enio, Balinha e Ar;l()!t:n
RE - "I jogos - 1 vitória

Do Guara:11 --- P·_'pL·:l.4 derl'otas -- 2 empal;p,s __

4 pontos ganhos _ 10 pon
Barnet', Gastiio C' Vll'1\:lr

tos perdidos _ 6 tentos a
Do ,'U!.édl:J - Hi":Y· ile_

nício, J)(·1:a c Gprmano.favor -- 21 tento) ee'mtr:l

prim1eira parHdado ano
Jogando amistos'amente dos por Acary, Moraes, Eri

110 gramadO dÓ Abi'igo de berto e n8ii·'l.'.

Menores , na tardc' de sá

bado último ,o O.E TAP.

T.E.C ... venceu de maneira

folgad,l a equipe :-b:: CAR_
TOLAS, pe'o e.SC0�·e de 4:

tentos ::0 1- .'-t 2. Os l'.mtos

elo IAP r�'I'C f:nam Ui'f,jnala

6 vê3es -- NJ) ,311"8.
5 vêzes SllvHl1j Alves

4 VêZ2S -'- M:uleclo M'.li·

1€ r.
3 Vê?0S .l\g:J1Jur f;aIl

...20. lugar - Rogé}':o do A_
tos e' V:\ ;21' Vleira

vaí, Nazarildo, do Postal e
2 vêz'c-; _. Ernani Silv�,Barner, do Guan!,llÍ, eom

6 tentos cada um
. Vi.l'gílio. Jorge e Gelson De

30 lugar -. Bi-r8.. do Fi- maria.

1 vez -'M'lrino Silveira
gueirense; Tullo Cavallazzi _

do. Guarani, Machado, do

Tamandaré, com 5 .ten�o.s
cada um.

40. lugar - Ro.gér!o I,
do Avàí e Paulista, 00. Fi_
\ gueirense, com 4 tentos ca

da um.
.

50. lugar - Maique, d�

Avaí; Paulinho_ do Atlé;;lco -------------
e Acácio, do Guarani, com

3 tentos cada um.

60. lugar � Zezinho. e Cs
eta!Jo, do' Figueirense' Piz
zollatti e Ely, do Paula Ra

mos; Covas, Benício, Ribas
e Ervátio, do 'Atlético; Pau

linho. e Laurici, do São
.paulo e Oulica, Çluará e

Zizi. do Postal, com 2 ten
tos ·cada um.

70. lugar - Mlrinho., Mo trma peq'!lena LOJA no

relU e Gilson, do. Avaí, A- '. centro e uma casa. de<MA-
'dir, Cabral e- Marreco, do {DE1RA,·· .)

·c'

Figueirel!sé; Bet(1, Aniba:I,' Tratar à rua. Consàfueiro

����.� .N()rt�� ,� 'vatUnho.� do Pau
.

MaIn� �1,

,x x

Processo 69/65 Rela-

tor: Miltón Libcrato - De

cisão: Jair do At.léti'Jo· 0_
perárió pena de advertên
cia e RubeT's 10. CO�L1erci

ário. tamõém p"!na de ad_
vertênCia e mult!\ de 10

mil cruzeiros ao .\tlctico

Operária com 50% de redu

ção .

--x.xx�

Processo 70/65 - Relàtor
tanro Santos - bectsãb:
Dalton Silva �0 'ra:ot\and:t-
,r� su�penso pOi.' do:s

'gc�.
._ x x x -

:R€-l�tol' : Milton' Libern.
to �. Der;i<,ão: nulical.- f,O

Postal Telegráfico a multa
de 90 mil cruzeiro.s cOm· a

reducào de 50%, 'O'or att'aso
de jôgo e ao Clube Atléti_
co Catarinense e 'multa de
50 mil cruzeiros

.

também
com a reclliçã.o de 50%.

ranga F.C_ surgindo em tercei-o lugar
10. lugar -- Botafogo de. o C.:', Riaehuelo, com 47

José Mendes .

.

pc .itos.

de

20. lugar - Ipiranga .: de
Saco dos Limões
90. PAREO - bl''Í' IUG
GER A OITO REM:O.3
classe aberta - homrnage

.

ade: Sr, Celso Ramo." ÇTa
vemador (lo Fostado.
'10. lugar -- Aldo Luz
20: lugar - Martlnelii
O Riachuelo . deixou de

compstír..
besta forma coube a vitó

ria p€la. segunda vez con
,

secutiva da Regata Anima
tão. ao C.R. Aldo,Luz que

sornou
. 58 pontos.

Em segundo lugar clnssí

hçõu-se o C. N Frandsco

.
.Martdnellí com 49 pontos

.OC'11 esta .,ité:";:l por' non
tos, a . díretc r.s do IjJi1"rtn',.
L� r f�tecer:i r -.:'ire' or.a ���
(' F;, .\](1.0 l.�z, u:n .1�.:'·si
ruo [;r)('� I, enquantr- que
tocos 1:; �'õ,11ad(!rf3 dos 'Pá
r2C1S ;'.o-enrede res serão con

templados com 'medalhn:;
gt.ntilmente ofertadas pe
les rsspectívos Í!:Jn!eYlàgC!!t_
C.OS.
Os vencedores recebr rão

S�l'S prêmios na
'

noite' de
sábado prôx'rno. na seue

pr:Sp:Lt do C!)'�"'. quando
Tp:ran:;a es:rã ence .ruri
do os t=sL�,'1:i em ngr;$ijo a

passagem do 5811 240, arn
;

versár!o dj fundação.

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

•

Ierrsno Urbano
r·

Vende-se um terreno pela meihor oferta com 13,50ln
x 22.50m na Rua Almirante Lamego. l"Jeo.:ó'�io direto sem

intermediários.. Tratar pelo Teletcne 3512.

\

"'
. FLÂMUlt�S

Confeccionam-se Ilamulas. Informaçõc:
. nésta Redação Com OSMAR ou pelo teleíone
30 - 22.

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

Moderna Residência
Vende-se. Acabamento esmerado, construção recente

em amplo terreno, desocupada, ótima Iocalízação 1K' baír
ro' residência] da Pedra Grande.

Contém 200 metros quadrados, sendo, 3 quartos, 2 \

hanheiros, 2 salas, garagem, coz'nha, lavanderia, churras

queira e depe�dências de. empreg:?da. Financia-se 500/0 do.
'seu valôr.'

.

Tratar co.m o Sr. Sidney, à

6, 1.0. anàar.
rua Fernando Machado,

Móve�s USf1dos
VENDE-SE POR MOTIVO DE �\WDANÇA, OS SEÇ;urN
TES:

1 dormitório de imbuia, com

1 sofá-cama, em vulca-couro.

1. sala de jantar cl 7 peças:
TRATAR 'A RUA MARTINHO

(CHACARA DE ESPENHÁ)
Das 14,00 às '18,00 horas.

'dois roupeiros.

CALLADO, 6

__-._-----�-----

VENDEDOR
Necessitamos de um vendedo�·.

Exigimos: Bom portugues -- boa .apresentação.
Oferecemos: bom .ente de trabalho -- boa remu-

neração -- não exigimôs·fj· cumpr ;mento de horário. -

.iInteressados telefonar para :1329 mercando audi.ência.

. NABOR SCHUCHTING
'BEmeficiamento de Madeira, Esquadria e Artefatos

de Cerâmica - Esquadrias sob medida - ·Lambris Moder-

nos para fines acabamentos - Alizares dos

dos tipos.
Rua CeI ·Ped.ro Demoro. lÇ1?,l - 'T'p'p.fr)ne

treito -- Florianópolis - Santa Catarina

mais
.

varia-

22-97 - Es-

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

Ministério da Educücão e Cultura
1

Univ.ers�df.fde de Santa Catarina

R'EITORit�

SECRETARIA GERAL
DIVISÃO DO MATERIAL

EDITAL N.o l5/6;;

CONCORRENCIA PUBLJCA N.o 14/65

10": Torno núblico, t>a:ra conheC'i!J'1E:ntc dr.s interess�dos.
que se acha ,publicada no. DIá"io Oficial do Estado, edtcão
de 20 de julho de 196!;', o edital n.o 15/65, relativo a' aClUisi
ção de material cin1r�co, de co.nstrn:;ão e móveis destina
dos à'Faculdade de Medicina da Uni'<.ersidade de Santa Ca
tarina_

.

Outrossim, esclareço que a abertura da concorrência
e!<t.� aprazada para àS 15,00 hor.as dó dia 6 de agõsto ele
1965•.

Jo.soé
Divisão do Material, 21-7-65

Fo.rtkamp - Diretor da Divisão do Material
.MI

,.
". """";.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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8en�difo Novo, Timb6; Rip� C�dro$, Tributam Ca Iqrosa Manif�st�ç60 a IVO /SltVE'IRA '. .:
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Cnegando à localida� de pelo Prefeito Afonso B�-

l � r" t·� I",�ta r' ·1na" ,',I
e' s t'aca

. se'" '"''-0'' ':"�e'm -.,n. 'a# r.' -I'o
.

.

:n��=i�o: ��, �or: :: I'�Op:retó:�b�::sed�,
'.' o 1 _" �,U ' >.� -

.

._ '.'.

".", ','
.

" ravana· da v�t6ria pôde outras organízaçêes p�rt:i-
.

. I
, santir o quanto penetro� d�rla!S" l:'�iJlC<?l1'�r�l'ld�:,

P
.. � "

;E
.

d I
junto aos �tro5 de tra- ·caravana'9 'deputádo, NU·

I�a .

n e J. aI m e n' t· o .'
.

t
\

.

.

.U· -,

�· ::�$�ura�ent���e��e :O�;. to� �e���etro poUtlcQ ré-
.' " 5;.' a·· � río,. não obstante os servi- gistrou temoeratúra alta .�

II, .

.

I 'ços' de layoura, crescído 'fa�or' de,' Ivo' SÚveir�. qU�
<3�t1endo que havia • ..,.

" vadas ' dê p1anejAAlentõ 6r�,3,os tinham, direitÓ a. �ese da' valorlZaçiq. dos re- Uhiversidade para o J)e.. nÚlIlero' dtt' pessoas aguar- se. conrírmou 'no.�'arinho,
toreado a esta Qapitat o tal'll�m lá ,e�tive�m· com eleger: um representante < 'cursos' hun'l.llPóg .que Santa senvolvímento, é uma das da·n chegassem o sr.

.

Ivo popular; Como nas .demaís
<Prui'. Osvaldo Ferreira. c:)e observadores, à 'Minist'ério para 'a .eorníssão superviso- Oatarína vetiJ. esposando e mais altas' conquistas do: Silveira e seus companhéí- localidades, o" encontro

. de PI�hejari1en:to '. mando. ra dó' Serclnário. . Reunídc)s" que ínstítuóíonalízou com a planejamente no 1'318"". reis de comitiva,
.

os depu- com o povo foi simples' e
c1i:eelÉmte squípe, bem co- no segundo dia dos traba- tados federais' Pedro' Zi· n:w,r,eit,(')so para ambos: ao

�.

�

mo o B.N.D.E. e a CEPAL. lhos, houveram por bern v
> ._-_._- _o __ o - �- .-------

mermann, Ollando' Bérto- c'l·nrlidato. por sentír.. po
O Plameg fêz.se represen- dístínguir

-

o Estado de, li; deputadOS estaduais mÓnr10 ln ...",l, (jll"n�n' n""i.&
tar por quatro assessores: Santa Catarina, cuio órgão Paulo PreiSS, Abel Avila la �pnte está cônscia de seu

o
.

Dr. Hoyedo -Lins, o Dr. de Planejamento, o Plameg,

O Ef.
,

T O'.O.
dos Santos, Jota Gonçal- panel no esfórco �de'" todos

.

Àri Kardec de. Melo, o Es- é .um ,'dos píoneíros no ,I
ves e Diu Chorem: dr. pelo desenvolvímente: a

tatístíco Ivo M�es e o .an- �aís, �o campo de plane;a··
.. _

.

,
,

Paulo M�lro,
.

do diretório pouulacão, que viu' um' ho-
trevistadp." menta do setor. público. .' , de Blumenau; sr. Hermeli- mem público" em sIntonia
A nossa "'terceira ,A -,í'U-. Assim fomos guinMdos, O M)JS, 'Álitltifl DlAllIÍl út l.AiI!A tilí1�R'!tA

nO, Largura, do Diretório
.

com os !teus PJoQ_lemas..

ma pergunta se referiu, co-' àquelà elevada função, ten· RégionfÚ; \ drs. João BOTba O!3 .orado!es destacaram'
mo não poderia deipr'� as,' do mesmo, nesse caráter, e-Ltús Procópio Goriles de

.
a direção da camp'1nha e,

ser, à atuàção do Plamag pre,ididO a uma das ses- Florianópolis, (Quarta·Feira), 28 de .Julho de 1865 Blumenau; veread�r Afon- .nisso, encontraram-se caril
mos com o Pl'nf ' 1;'�"'r�ira' naquele con::lave. .Sabía- sões plenárias do '!nnclave, 50 ' -ia

-

Oliveira, pi'�sidente os morad(n'es de' Rio dos

.
:"� �/I'"j'), v��,.a,segujr. na "10S, p'or'nbtídas publica· aliás uma·'dás. mais 'impor- - --_._ ---.-,.-_"_-- ----- �-___,. do.órgão part�dário .blu-' Cerfros. São os mesmos os

integra.' das ePl jornais ,do Rio, que tantes, quando se aiscuti- .

" °menauense;- dr. 'Zany Gan-
. camInhos, quando se' quer

.

"- ".__ eiramente quisemqs o Prof. Osvàldo Ferreira ram as experiências"re?Ü- As Sod,edades Anonimas 2iaga' e �éricles Prade. servir à causa púq1ica. F�
saber do CC é c n i:: o _

•
do . de Melo, em nome do zadas 'pelos órgãos de PIa- Além de outros próceres Ia.Tam na oportunidade ,os

PLAI\iEG quais as finali- :rlà�eg, pertencera à: 00- nejamento . no Sudeste
\
do

.

poÜticoS locais, � esperavam- (:)rs. Afonso Beni; Le.-andro

dadas básicas.. do S(>min�� �issão Térnir:<> Sllpe"i�o- Pe-Ís." A V I S O nos, os srs.· Marce�,) Cain- Longo, prefeito
'

municipal'
rio-, '''u.la impor.ância 'tem . ra do Semint1-rio, i:ep� Após prestar êsses es ...la- pestrini, presidente do PSD

.

e (IS denutados Abel AilUa
sido salientada por toda a sentando!il. R()giãp Sul do recl.mentos. assim C"'M1Uiu \ e' Márío Moser, presidente dos Santos, �ilton Kut!ker,
i""""'�en"1l dos grandes cerf" P�ús. Pedimos então a o Prof. Osvaldo Ferreira de i A BóLSA' OFICIAL DE ,VALORES DE SANT,\ CATA· da Câmara de Vereadores. Urbano Bertoll,., Dib Che-

tros. A resposta, aue obh· S.8a. que nos desse melhor Melo: HINA avisa a tôdas ás SocIedades inscritas em seu qu�dro r�m- Orlando BertoJi, e por'
vern':lS foi a seguinte: noticia sObre o aconteci· que deverãq provar, até o dia '30 de agôsto_ próximo,. a DIscuRSOS úJti_;n0.. O. çandidato' Ivo

.'tO, Seminárib :de Planeia· D;l�ntn t"lndo-nos d.ito o "Posso afirmar que· #- sua qualidade de �'Sociedade de Cnpital Aberto",' ou em de-. Silveira.
menta Estadual que se in$- '. Prof, Melo: quei orgulhoso, como cata- mocratização de c!il.pital, a fim da que suas ações tenham

, Falaram, " pela or�em,' o
iai;)ll em Petrópolis no di'i" "Realmente iS8.0 ncohte- rinense, pelo prestigio de ac�sso à negociação 'no MERCADO PRINCIPAL (Lei, Fe escri�ão·. Alex Pershum;
1,9 çlo corrente e que sO- ceu. A' região . Sul. estava que �oza o. EstqdCl de San- lr"al nO '4278, de 15/7/1965) - Lei Mercado de Capitais, der,;mtado fed�ral Pedro Zi-
,,€,"\te ser':\ concluído na: "'esen+e n� f.!'��i"";':'f) Mp, ta ;atar:ina, resultante do PPT9: tanto.- deverão as Socied2des apresentar, uma re- m.�rmann; deputados esta- de. 1.500 pes-

· 'n"\Í�I:';\?' se�tiô'-felra, foi ar· l�J0p'hn1ento atravé� dos / (;'lvórno plan9jado o.ue oh- ."
,,� em três (3) vias Ilutenticadns por Diretor (es). corr duais Abêl Avila dos San- soa')' nresen.tes, à' nl'�r.a pú·

g8nie:ado cnm d�jl> <;!?ndes �;eg!1in�es ·6"''''f\�<;· �""fl-" tiysmos desde 1951. 'O dq-" ·ü::na (s) reconhecida (sl"c0nte'nct" n"me e "'lnl'-ficaçãc tos e Paulo Pluis ,e o cano' hlk'" de �hnbÓ,·l'e"li7.oll-"e.

·

ob'c15vos .. Um dêles S$1& 'el!lc!ência da Fronteirá Su- curr.ento apresentad0 pela 'des acionistas; quantidade dos títulos pertencentes a ca· did,:!,to a :Governador. extraordin4ri� concr:mtrar.ã!)
a ':1l'imeira tomada de cooo d09Lste: Gqhinete .de As",",," eau;ne do Pl'!�'eo: f,! am- .1::; úm; sua fo.rma (nominátiva' ou portad0r) e natureza pOl)lllar. Sob· a. a"l1l.ma"áo
tr.r:b en1:re .os' flue 'i'O pl'eo· c:r.ri" 6 PJaneia)'Ylento do· pIamente anãEsado e II . Cl á:rirrs cu preferenciais).
'':- ','''''' �T'� .�1...,,�F}' ":",,t) Rio Grande do S1;1: B'l'1.�o nessa -e;.:periêneia· lcuv'ld't ..

"'feO:-:0n."1 '1e T)e<:enw,lnj"""e'1' n" resnl<.ad":'!'; dI" nri�s6
'. \ .'

Plano. de
. Escolarização,

n,.lnr'inll,lmente. ,sãb do co

nh;;cimento de todo o País,
·�ã0. de n��p",Tr)lvime:ht(') "'o face aos nú""o��" �"O "O

'-uma �<;íntese d(;l e<;ffi-:-r,o" c"e .

.

� --

� �
-----

,�l,,�,r;.ipMento realizado 'em ItUFO" 'r"aro"a
:

c�m I'"y O3�nt::l r,"t.,,�h,�" ':ro'!"�o1t"n* "
..

1�
" ;, '. � t, ..

t_ '

·.ia �)!!l resu!t�dos obttdos. O CO da Bôlsa Ofieial de Valores de Sarita Cat8;rina - Rúa
O c.a"didflfo rla. coJiga?ão "olirar'er'ade ca,"'-'dl'latuta Saldanha rvIari.nho nO 2 ___: 1° oand:'lr - das 9 horas às 11

revisão te0"!�a ele .-lp.t,er"1i-: ?SD
..

PTR �1O :govêr"o do Vrssa FX'C"l "r ('ia. ouera lonr::s e dJ.f' 14,30 às 16 horas.
-';;sta':o receb'u "'ovas m�n- eY'.v'!ir Jh� a

.. 't,(d�a-1a'men Florianópolis, 26 de julho de 1S65.
"�agers rl.e irrest.t"to apo!o, .

te m-u cord'a'] �,;,r ..,no br(
,

EúriGo Hosterno '

'a cjtlar1e de Itu:.>ora -p,:a. lht',�te vlt-'lrla lhe darã· 3 Presidente A tarde chega-se à seqe
S<io rlo S"'\!11iryte teôr: d� outubro. 6-M5 . do mU.l1i�ípi; de Benedito
"Dr. IvO SilveIra Júlio MuÚer F'llho" i(ô�1O, também em horã-

. Hipotf'cando inteira so.• "
-- "» - - .;"". - '" '-" - - _ __

.

'R t 'rio de futenso trabalhb no

!!dari:d�de caI)didat�ra nr . �r)H'iC:l & Desenvol!yr"menfo
f) 'candidafo a viee não. será o sr. Affo-"so, 'càmpe. Nem assim, foi 'es-

�}re "�m:go, qn�ro 'iSílegU--' ... _! I
,

U,
, , '. • Gb�zo, co�fonne está 1'egist�do n� Trl-, éasso o. n,ÚI):leró,;; <[p!,? -qlJ�.

.

rr-.l:)he não pouparei. $3- • M.M.f.,· huna} F_;';Il!1o"al. Eleitoral. e 'Slm_ ,;'1;' ,sr.. à' �reí:lÜ� õ\pa&re!'jfls�,'í.%tt-
fQ:'ços a fim . ofere�er lhe

. L,aert� Viei.ra, que 'neéi'-ssita de� J.�açáol 'ç�p� 'yif{"áítip �":�,'.�r?4.��;bt,'i1�a'1te vitória' m'lnicí ''lA IN'.rRANQUUAD.c\D'g .UDE:NISTA eldtoz:al para pQd�r ree]e�er se ��pil�a1'OI., � o prefeito. �rwm B1�lse,pio. A.yrton Muller",
_

, Como v�mos,' a ouosI-áo tem, carra_ recepCiomiram Ivo - Silveh,'
.

z\Tém h;.m 'a unÍie.ia· 'd'� a·.... rd·o e'ntr'e ,o

.

das' de razão 'l'ara m.ostra\" S� anreepsi·...a:f ' .

'Ih b' ih'.1111 '. ",o r�" desejando- e' oas· v·-

� psn e o PTR ganhava as ruas éomo 'fa-' ,J.\-1fJlS deve manter la si':re.,i..fade pois aln-.
.
.' ·das.·' "'.'

,. fO cot'.suma.'lo. já a UI,)N., nu.m, recónhe ,

da pão é hOTa uaTa· desesl)erat-se. Essa .En( ,isegúida� e' padre
em v'ári0s n<>íses su1ame-i- ,

cimento público d� sú,a ,falência elelto>rai, só cheg'ará a 3 de outubro. � -

Backes -ofeie.r.eu
. um' café

C'11-10<; pelo B N,D:E., C0"10 la"'('a""a ?S vai'as dá-sua frústraçáo 'oon- , aos visitant�;
é ') caso do fa'nOSO 'S'lCl6- , tl'a a sn,berana decisáo trabalhista:. .•

'

DOIS nsos
f Em .beàerutb Nõvo. in-

l(l�() colomblEz_no ,Rubem n· d'f·f.'jI �"�' nn . i\1' �(:-1ti,...dr· fs-ía.�ia ..rem_se as últimâs c'''orp'orou-se à :dele,gação o'.P;.,&!� 'iJ! �!.J� l: u�J' r;J ,

4- til l'l-i d V. f" ,

Utr;a e do economista chi- � f'spera7'-"'ll-S fine sJnda lhe res<l-avam. "ara, !mf.lOr a''', es c rcu os 'po h COS
.

o
.

a- .

deputada €!stadual f)Gia le-
len') G"J1z'l.10 !'/(anner." f um resul'ado ;me."os conhmllente nas l� do Ita;aí mostram_se ,�rofu"'damentet- génda, do parÚd,ô Democl·a·
Quisemos, depois, saber r , ., urnas de 3 :':e outubro, a agremia'!!ã.o 0"6'- decppcio"ar1or; coín a can lratura do sr.

ta' Cristão, sr..Urbano Ber·
do Prof, Melo, quais as !:SCO!tif sicionista, que antes busça,ú a todó cústo" Al?O Pereira de' Andrade (u'D:�n à pre-I' '. t:olch; que manifesteU� soh-
entiç!.ades que comparece- • C? a.uoift trabalhista ao seu cam:lidaro, feItura de Plume"'au Nos meIOS produ:.,. dariedade ao nome' do 'can- :

ram ao semináriO: Respon· ,Foi criado grupo escolar, � volta_S';'l"ago-ra contra o PTB porque êste, tor€s e, corservac.lores não"é visto com, :didato pessedista,' ao reco.

deu·nos S.S: com a qEDominação de, pela eswagadm·ja;. maioria dos seus con- bo"-'s olhos. nol' ·tratar so de . um ex._pre� Flheé)er-Ihe as qu�lldades
"Em princípio, todos os '�Samuel Sandrini", na' ci- venc!0.pã1s, decidiu. fixar se- na candiaa- �jct�'�te de sindicato:, entre os o'PeráriOs" pessoais � as dil'etrizes de

6rgaos d� planejamento da 'e de Orleães. Outro ato , tum d,!'} sr. Ivo Silveira. 'e. two como reurese"tan�e pat.r?!'a.1 jUllto.. �. campanha, que se fun-
.do c,étor pÚbliOO, '. existén� do' Gov,ernadór C�'so' Ra -

f . A e!E'mclltal' ati+ude da VDM :reflete às· clàss�S trabalhadoras. Aj:!redlta..:se. Que· dàm nos ideais de prega-
tes no País, quer da 6:r.bit!:i mos estabeleceu o' fun.cio b�lJll a intria.nquilidade de m.1e se vê pos- um bom candidato d,e. oposição. r.,o. �,�l;., ça-o' serena' .e 'construtiva,
fed�ral quer da

.
estadlln. 1'., nam'en.tQ de·

..

· escol'.). is'alada,4""
-

v .. '- � sui'"'a E' cr1rto que .a sua �hiação . at:nal' Hucillo Deeke' tenha uma· fácil vit6ri_a_ setl1 os atàqu,es aos adver-

comparecera� com vá:li"s na localidade de Pôço Cla- J não' a recomenda a entcla.r hir'os de 16u- nas urnas.

• sários, que não figuram
representantes ao Seminá· ro, município de Ita16po'- •. '-ores e homeJ'lageDs ao PTB, mtlito me_ .

.

ém suas cogitações, mas o
rio. Algul?as agên,cias pri- lls. n('s., ao PSD. Mas, igualmente, não a·obri- HISTóRIA DÉ JOINVILLE .•. ataque dos problemas que
---'- -

-,-'-
---- - .. _�--. - --- ,� a vii' agora la.ncal' mão de meios me

.

• cumpre analisar.

P'ART'IDO ÇOfIA'l D�'M'OCRATICO t nos el(wad�s no com1>ia+.e à vito-riosa An:'" ',' Com dprli'cat"l';a do lfiàustrial jéin-
J '.1..0

.

/..
.

anca qu.e há de reeditar ná história, �Ií':::' .fiÜer..se Dleter Schinidt, o. Gove'.:"nai'101",
'E"d,"fal de' fon'v'ocac..a-o .

� �ica de Santa .Càtarina o 'memorável ca';_" Celso Rámos recebpu um_ exemplar ,·ti
�

•
nítulo que o Df\VO escreveu em 19S0, àQ' ."Hlstória (le. .JolpviÚp", de àutoria de. 'Ttsa.rall1. da.', pala\-Ta o

.

Ó DIR�TÓRIO REGICiN'ÀL Dó �ARriDÓ .SOCIAL DE' eleger o ·sr. CelSo RÂnios para o Govêmo "CarloS, Flcker, prefaciada 'pelo )rof.·
.

05_' . �fetto Envin Blaise, tl
-MOCRATICO DE SANTA CATARINA, - por suá Mesa Di- , do 'Estado.

I

valdo RodrigUes Cabral.
.

'�.. �i>1ítil.do federal Pedro Zi-
retora, tendo. em vis�a a delegação de pode"es 'que lhe'" in�hnann, os deputac;J.os es.

outorgru o respectivo Diretório em sua relli"11aO de doze J
, d

_.......

COMO APELAR " .-> tadúais.' Abel' Avila" Jota,

h
.

ó
.

ali CON�70CA'" A'di" de�ll.!�.a!lo Laerte Vieira ''regra.
.

.

" ." ,de jun o pr ;amo P!l·ss o,. Y , ue 'l.Cul' o com. S .J .. -.".
. .. ':

'Gonf"alves, Urbano Berto-�r<es ao prsto de vice ')la cha"'a do sr_ '>

letra "J" do artigo 18 d9s E�tatu1os p.artidários, a CON-
-á Krtilder Reís, foi o primeiro a dar mos Na,�,entatiV'a de tapar o,sol.com urna, l�, Paulo .Preiss, o pre;;i-

VENÇAO REGIONAL EXTR."-ORDINARIA p�,ra re"llizar·se :J -

dAI""" d PSD
.

'. .. .

�
tras da, inseJruraneja qUe impe).'a 'no s.";io .·"'en, elo r.a, as clar;l"aflas da epo�iç.ão· acu-." �nte a. a �v�oça o

. ,

no dia três (3) de,' a,gõsto vin4ouro, ne$ta CapItal, com' . "'. ..

GI CÔda "1l"1ida famiJia u::en.is.a" catarirumse:. ,sam, Q ,at,ufI.] Govêr",o, r"e possuir hoje de Blunienau, auco, r-

infcio às 16 (dezesseis ,hora&), 'p�ra d.eliberar sobre a se- 1 , t" I Si!'
fi l"m!'1eteu tmeixal' se, da tribuna 'da Cá.' mais crianças sem esc�Ia:s,. do que nas e e o sr. vo velra.

gu� , �

• ma,}"a, i'bl. situa·e?_.O 'ttolHica no Estado.." ·.tempos, 'da administração tJ,denista. ,sem,Rpalm.ente, a UDN tem muitas -

queix�. ar!!umel"tanãc aeeitável para criticar o
,

, a fal1ier, sé'!>do que a nrlnéioa1 . delas é mo"umental acêrvo de realizações no'
j contr� a. OTlil'!iã� pública e o ele�ton:dQ,. quhlquênio do sr. Celso Ramos, vão' bUS_,

flue acrmrJa;r.ham com olhos de bom iUl car no setor educacional, justamentel o

• ..J!?!l{; .. 8S at!tud�. Que êss-e. 'Parti� te� rna;s eI�phe;"te, su�Sídjos "ara umá cam'
, a';;-ôt"nl'{lo T·las diversa-s situa�ões �olíti� ,

parha opos;ciordsta r-a verc1a.de lllúitó 'di_f,
I

eJH Santa C�tarll1a. O �róprio sr._ Laerte
.

fícil pira êles. Se não acreditam ria ver-,''_ Y.k,Íl'l'l t1!"'lb�rjl tem qUf'ixas '3, 'fazer: con_ da.de dos J)úmeros. que contem. uma a.

.,. tra a UDN e o gruDO Konder-Born;ausen ti,ma, qh. todo o Estado, às duas mil sa_'
. , �ue Í>:uoos ao parl:id� umla candi!!'at'ura las fe. aub construídas pelo atual ?over-I.

que, r'!,"S�� o início, foi repe,lid,a pnr êle no.:8, se ainda asslm" contin�ar�mos, ..

a
.

� 'Int'SIno-'-Làert�i, '.' nao J:cr�dit;1r 'nos fatos, restã
. .lh3s, ape-'

, Além dis�\), CI}",O f!tlharam as ten�ko;\ �lab dizer, como.o trióite. perso���erl1:.'
��ra:? da .(íDN �Ht Obtél' O,l1ilO)O úil Pt.,,,,:?,'PiO): .par� os fatos". ' ,

'

.

..,'

de
lIf1".0,' inte�l'ant�, ua equipe
� ...� -'o •.. �.:;�:::�, u.:

_ i.:J.l��Uneb. 4. e

co __.pareceu ao I Seminá

rjo de Planejamento Es

tadual, procuramos S.. sa.

para saber de suas impres
sões sôbre o grande

.

con

clav:1;-: que se 'realiM em

Fet.'úpolis, sob o alto pa�
tro�ínio do B,.N,D,E. e, do'

Centro CE:PAL/B.N.I;l,E.. , 6r-
J. '

gão da ,ONU. "

A entrevlsta que obtive-

e'� "'l1n"e t�d()s.
.

(IS Esta.

'1,-." Çj., 1;'p'or801'\,'1. t;; 'b �s<;e
asndct,Q ,foram colhido_s' dÓ
cn""'::ent.<'\s" df)s 6rgã·�s rac;- ..

pe-éUvos � ":t�m"r'I�<: 1'1e"''' ,-.
·

,.,-.""!",,S c01'1ulementares à

T1 �.:1'1':"-q:�:'!Ti.. n. .... rt·....
.

..... ":.......·�·:f'pt!l�?,

� .... ,
....(�:�p:::; riA. ,/�pl�.ni-(,)� ,...;.,��?'i

r0.rl,....n,.lf.'� ,e eXl).')�i.�f}@',�. or .... is

f(1·I·�."!'"1 1'"lT>�",:"",<C. .."",,,,,,,,,,1""c:; \- '��I:'!""!pt

��'1ti10 O Dr- Hayedo, de'
Gf'ipr_i'i�' T.oins 't,e.,e ., ,1 0'001.'

ttmi_d9�e d,p anrp.sent�r

0hietIvo f0i' U1TISl

Df'<1" ,.,.,"tp, ... ta �ientff;�a �\Ô

h�e ."l"'nfllq,�ento re!ZhIi'�l.
F':sse trahalho' foi óbUrto

�m quatro �0,...>i,,<;1'í�<; tÃe-

ni�a<; que- vj3rsarf!.in, r�

pediv-amente, sõbrJ'! ' 14e"O-
'

dnlowia d�
.

Planeí'lmento;.. � . �'

Estimulas' Promocionais' ao

Setor PIivado: :OrM.m�nto�
):>"'''l�!."nma.. e TipolOlY,la'

.

d,o
·

Plan�1alnento. E�S�3S �� r&.
missões flln�í(1nami.m Sé� a

r('�·��':'�n'l--)l1id"de t.é�njtli' d�
cientistas de aÚo' nivel,
ccd:rE',tl'dos, esnecb>lmente

DOutOR PEDRINHO

to: Gflbi?1ete de 'Plpne!a
;"""nt� .,,, p1nn" de l'--1ptas
'de Santa Cà41rina: ComIs-

_ :eferida relação dev€rá ter' pClr b.lse um d_s segurn·
" é'egistros. ou assentamento:;;:

a) livro de registro de ações :l,ominativas;
b) ·iivro de presença de oaciom�tas, em '�na das assem·

bléias gerais nos anos de 1964 ou 1965;
::) list� de :subscrição ou de 3umentb d� capital efe

t�ado em 1964 ou 1965;

De contato em centato,

vale 'dizer, .. de consagração
em COnsagração, a carava-
na SegUiU para Doutor p&

drinho,
.

onde sé _!izeram
"ouvi.r, o' sr. Nelson Viviam,
tnÚmdente municipal, Emi:t
da Bl+zzl, dep .. estadual

'identificados .para Abel Avila dos Santos; dep.
f.·fe;to de ,pagamentcs - de dividend�,s, en-i 196.4 cu

.

fedo Orlando BértoU, deP.
)965;, �st'tdua.l ,Dio' Ch.erem e o

d) Esta de port�dores q.e ações,
. 'identtfi;ados pa:'a sr.' Ivo. Silveira.

efe�t(J de p�ga�entos de ::'lividendos, em 1964 ou ,DoutOr. -pedrinhO tam-
.

1rIét�
i diS$ê ,Sfisri.-·· ,iEstiün,os".

êom 1v.o: porql.!.e nos int&

ressa o progresso. Sorn-en-
.

te êle. Nadoa mais pedimos

'Pn '!''''n'� (r,�'f")17!l" A_P..)' 'P1n""In

de D(2"pn,,�h,i"""''1tri, P'? :nA�
"'11:t):'" (n..... "nT.i"'nl�· �,...,.,rll"\ /10
Ti;c:l:p!'!.-, r1n P" ..."'n<>:. C(ln,;s
"5,,, -t" n""""""I"iment(') rió
"!'il ·rr,nnF.Rf.rr,) e Co�is-
s:'\o Tr1"+A"p<:tn'r'h''''l .d�

.

Ra-
. �ia P?raná.Umguái.' lts�es
.' .�.-,

'''-,,,,,, '1."$ pUblicqçôes dO
ÍBGE e 01.Ürns. Tod�s· ('1\1&

,1J'm conhecer pormenores
sóh-:é .

as "emp,t.qs
.
r,,�QHt��:i_

"as. tendo sido ressaltado,
nu��a dás reunV'\C)s nlp'1.á·

,"'].(1" .nor- UTl1 d"s :dirigei1-
tes do Semi.n�,rio,. que a

. d) lista de pbrtadores dé ações,

1-965.

Outr.cs escl.are�imentos no 'DEPARTAl.I![ENi'b 'JURtDI,

-Senão isso".

BENEDlTO NOVO

"Dr. Ivo Silv:eira .

Hipot: cando irrestrita

ORADORES

DEPUflU>O DO 'PDC JÁ
ESCOLHEU

I? - ;li:scolha, do canclldata

ÓRPEM DO DI!\

partido a Vice-Go- 'O �r. Ur:bano Bertoldi
disse já ter feito a sua es·

cólhq" . r.,à pessôa de Ivo

'Silveira; As palavras do

parlamentar pedecisfa cor

. roboram a receutivi'dade de
"todos' os . quadrantes .

. verna.dor;
2° - Outros assuntos de interesse Ílartidário.
Flórianópolis, 2(3· de jUlhó de 1965.

(ass) Ad0.{1':tl R<>.JÍ'ms 11;.>, Silva
P'residente em exer�í'-:io

-Ren:J,to Ramo� da Silva
Secretário Geral .

H�"Yl?·:'lJ30fi.l,�H'(,!,l!1·a
'2°' SeCn,f.".rio

IWb"'I�t.a Oll\,,�it'il
. 'J.'eso�;reiro '

'.

afirmando: "Posso

vos, . aqui neste. chão de'

trabalhe, C9lUc> 'em OUt-,rR{:I",
oomllnJ,da,des eu disse..; .��
ciliitriIlen-se;;', que .a preoCl,l
p�.�io .: primeira de eiu�
a:sl:iira: �� 111ais, alto 19�5to
eie ,.Flla terra,. é sentír; OS
JJro�le;nas bem

.

qa' pertó.
Tr.<tgo-vos palavras de tra�
qUl'Jdade,:, porque teIib:�
mensagem de paz; sem. 'as

'promessas mírabolantes dos

que, no rundo, não aGredi
tarn no povo, estou conste
to de que possa aruder-
vos, no esfôrço de cons-'
truir uma Santa Catarina

EM TIMM· No município de' Timbó
também se solidarIzou c-om

·,·a' c'1udid'lt.ura Ivo $ilveira
.e;. Sr;! . Walter Muller,: ex

dep1ltado .

da Uniãp benia:
cr'.:íti�a· Nacional' ao reco
.t)hecêt nela as virtudes ilf'
dtsnen<':'iveis à aclmulístra
ção púb!1oa .

Máior."
.

Precederam na tribuna' o
càndidato da Aliança .

So

Cial . Trab"llhista, os seguin-·
tes' óradores: Péricles prà-

· d€!, representando o· PSD

local; deputado Jota _G<)n

çàl:;-es; Sr. Envin Practe,
presidente ..do diretório pes-

I ,

.

sed1Sta: deouta.dfls feder"is
·

Pedro Zimrnepnann e Or
lJ1ndo. Bertoli; Sr.' Laur\)

· Bona,
.

candidato à Prefei
tlUra de Timbõ; . estwiante
Glauco Côrte. em nome do

,MoVimento Mor:_idnde e:.'1)&
mocra-cia-' Pró 'Ivo'.SiliVelr�.
e �Dr, João de Borbi:" "M

·

EX-n�:p'rTT4no TmEil.ft�TA,·
.

SOLIDARIO' «::OlVI . IVO

,

Com m8is

dn "l(lVO, o candidate I'!Tr')
. Sil "eira chegou ao 16c�1
._----,- ._-- __,_o _,_

, .

CONCURSO DE ·QUAD'RINHAS
Enquanto no lado de lá'

Brigaram áté na Convenção
Ivo' está absoluto
Com a faca e o -queijo nq, �áo

··_-X.-·-

No Oéste catiJ,rinense ,

A eleição vai· ser 'hacana
O povo votar,á em lyó
.r:lderado po'r Fontana'·

, \'
f ) .

Pràqueca
,__

o •

•

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

PA,RTIDO SOCIAL DLM:QCRATICO·
Edita(de Convocáção

O Presidente em' exercício do Diretó-io Regional do
Partid? Social :pemocráticQ de/Santa Càtarina, nó 'uso de

v
stJ,as, atribuiçõEls,. CONViOCA os, senliore� Membros do Di·' r

retório Region<:tl:i;para .�:,+e.!;i.tliiío �} .�aI*at;:s� .. ,d� t1'ês (3)
de agôstq pr;0xin);0 'vinlf9urd�iàsi r�;'b(Jífa�: 1* ;!:���e �ó par

tidq;n:es�.Câpít#, par�' dei1�rar -sbbte'ra sêg'íilhte '
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I � .Aprova�ão .

das
. nornia� para i o funcióii�inelíto

.

. dà Convenção Regi6nal ExtraQtdinári:a;
II ...:..:: Outros a,ssuntos de interesses' partidário.
Floriànóp0lis, 26 ds julho de 1965.

.

-

(a) ,AderbaI llilmo'i da SUya,
"

'. Pr�sidente em eltel'cicio
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�iz a estóriá popuiar, que �erta, 'vêz, um �dor.
.

afoito, largou-se campo alora, em 1)118<:a do ób"jO',_ evi-
dentemente, a caç,a.:'

'

Vasculhon o terreno alheio, v.ar.óu capões; .mediu
o chão' descamPado com paSsos de bota, e �� en-'

contron. .

�
,

Chateado, coç�u a cabeÇa, pois não potléria cpe
gar em casa ,sel1l- algo nas mãos, sem é-aça-alg1llria. Na
quêlé ÍIlStànte de reflexão, veio·lhe à mente,' o .refú,- .

. gio da pe,ta, tão própria aós mentirosos; Al:ercan.llÓ-se
de, uma' ..chác3ra, rond{)u o viveiÍo e afanou 1'rin jácli:
que tinha dono e possUidor.,

Em caso, de �olta, com
.

um sor.;so matreiro no

canto do, aparelho de mastigação,. deitou fal�o ga.
-bola, ,com o 'jacú nenduradn no .ciroturão. P"rqu� ;s
so ... porque aqufio ... �iJiatei o jacú voândo ...

'

, .. éhe

g'ou à 'saltar pena. . . e no qerradeiro, o l>ich�. cçàiu
juntinho do meu pé�'. A esto-rl.à foI repetida na 'venda.
do pov.oado, éntre uns �. outros ,goles de bral,lquil:ulll,

. até que, do' cànw; levanta u� homém e unia voz:· '\Oh
gente, pois ontem' mesmo toubara� "illll jacd do meu
viveiro", "�,

,

Q.. caçado.r mentiroso �Qssiti o gole de cana, sain
do em passo de trote,' dizendo com a mão n�rbôca:, "Já
volto ... .-

> tou_'àfõgadÓ .... já: vou,)". .

.

.

Mf'lr",l da: EstÓl"iá-: .c.. A UPN -;_ pélo$ seus belll .pa- .

#08 �nfqueiros rai'vetas ...... -pegou' um papel dite do
Ministério da Educação, e estrebuxa que a meta- -ftsco
lar do govêrno não foi atingida'. Pura enganação com'
toques de -peta� :Sssé "jaçu" diVUlgado; se existe �stá
mal contado, pois à estatística 'de escola�ização, fruto
U!} trab�.1ho do atual govêrq{i, confere, A ap�e��)ttada, .

�eve ser a d�correi1te
"

..
0 cOilvê�üo.; COn'1 Ó 'g'ovêqlO if;

.

detal, ql!e .seul; it a�ç�, da •.111�tlt, .e� 1,,; éf.-.c1i
.

'pão dã, c�i:t6: �Fo
.. '. ,_...,' .
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