
,
,

�

nze

SANTA
no

•

SI no

maior índ
g

I(e
'.

imário
Afirma categórico � ProfessorOsvaldo Ferreira de Melo

Em entrevista considcT?i.
da de grande Impertânéía,
concedida à rádio G'.laruJ!Í
de Florianópolis, lO Prof.
osvaído Ferreira .de . r,lcl0,
4Ss�ssor Técnico do govêr
no do Estado, 'prestou im

vortantes declarações sobre
o panorama real do posln')

primário, médio. e superior
em Santa Catarina, que

. esteja sob a responsaoí.í
dade do Estado.

Perguntando sõore a ve

racidade das notícias di

vulgadas por emíssôras e

jornais da capital, com
"

respeíto ao pláÍ1O� de escc

Iarízaçâo do govêrno, quan
elo se apresentaram resul-.
tados brutos do Censn Es-

,

colar e foram feitas ínter

prstacões maliciosas 2 in

'V�;ictica8, .respondeu o

Prof Melo que só podía
atribulr o rato à ignorân
cia, pois "lidar com esta
tistioa, com .números, com

,: .dados, .

fazer Uações, l�ltt'r':'
preta.çóes c análises. 1&1,) é

próprio d()� técnicos; 11:<0

é tarefa pal'{), ,(Ismagogos,
cuja ignoráncia para t41S
problem.as pode se� fie.'.:
mente comprov-ada' pehes
ll{)iicias espalhadas p<:ú.::'s
politiqueiros' da. opo.:liç·3.::>,

, 'lue ,apalll':aram dados bru
>

tos do último Censo E,'l:!o-

que jamais viessem os qUI;
nunca fiz�ram. nada de

positivo. falar sôbre pro
blemas de educação em

Santa Oatarína."
Ainda com respeito as

Infundadas noticias lança
das pela oposição, ressa.rou
o Prof. Osvaldo Fcrreir� de
Melo: "Mais de qualquer
forma, acho muito' bom te

rem havido êsses pronun
cíamentos. Creio que todos
os pais que têm os seus fi
lhos matriculados gra�Llit3-

. mente nas escolas, de níve;

primário e médio do E1ta
·do saberão julgar. se vão
preterir a mediocridade e_a

demagogia que quase liqul
caram com o ensino' em

Santa Catarina de 19.51 a

1960, ou se preferirão man

ter o ESTADO de
-

('OÍSM
atual, em que os governan
:.es e os técnicos se unem

para proporcionar um .. edu

cacão cada vez maiS de
cl110crática e cad.t vez mais

atuante em benefíclo de

11ense3."

AO SETOR EDUCi\Ç?AO

t"'ISSA' DE SEXTO MES
A Famílh do PROF. OTHON.DA GAMA LOBO D'EÇA

convida. aos parentes e amigos' de seu pranteado marido,
pai"e avp pára assistirem n, missa ,de sexto mês, quo m:u1-

dará celebrar lld pr6ximo sábadó, dia 7, às fi hOn1s, na

Capela de Santa Terezinha. (Asilo de õrf!is).

-------------------------- .-------

-TAC-GRUlEiR0-130-SIil: ·'rJllft/l.JiU;'�
O ',fEIJPO (MeteorológicO)

Sint.�sc U,(j Boletim GeometeorlJiógico de A. SEIXAS

NETTO 'válida ,até às 23,18 hs. do dia 5 de agõsto de 1965

possue· o
Pr

para atender a, todo .o Es
tado de Santa oatarína.
Até, então, somente os ri

cos ou os bem remedrados.
portam estudar em "ls:wlas
de currículo ginasial, a

não ser nas quatro. cídades
onde havia escolas grat,iü
tas, Quando nos lembramos
de que esta irrisória rêde
de ginásios gratuitos foi
elevada, no govêrno C�ldo
Ramos, de 4 para mais oe

100, poderemos ver, sem
que ainda tenhamos chega-

�:,
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do ao nível ideal, em qr.tf! ,1915 _ 13 MlÚo - 1965- t Ih! �
ponto trágíco estávamos." \

"f
;

USO'.tq/�.

A pedido do locutor que -:x-

U
.

. �o entrevístou.. o ,AssessCJr, a �
fe� uma síntese do' Plano LIDERANDO A

� ��. ANOS f.�Educacional do Govêr�o

'I'
B�.)A ThWItENS.-\ 'I (1 MAIS ,u'TlGO 1)1Á8ID DE SANTA "TAIIIA , .....

...._ ,/#t�Oelso 'Ramos, dando, eRI 11' f:L\!:unNEN5E' "

AD
. .

. •
..-.

Q

números, os resultados 06- �=;:-::.;:-:;:-:;::-=-:;;-;;;-=-.:Jdb===-.:;;:;=:;;:;::::-;::-=-�--;;.-=-;;;-:;:;:õ=============================:!.!::;:;;;::=======;:;===�. tidos até o presente. Afir-

PLATAFORMA DOS CAN-· Konder Reis, se existe. não
DiDATOS A GOVEP.-:- a conheço. Conheço, sím, a

NADQR do Sr. Ivo Silveira, que vem

Perguntado sôbre o que sendo divulgada já há ai
lhe parecem como técnico '. gum tempo. E posso arír
em assuntos educacionaís, mar - prosseguiu - cem

as plataformas dos �and!,," absoluta convicção" t:J.110 o

dates eo gcvêrno do Esta1- programa de govârno rio
. I _

do, com rererênoía ao ea- candídàto Ivo Silveira está
sino, respondeu o Prof. Os
valdo F. de Melo que, "quari
to à platarorma do Sr .

tão perfeito quanto possí
vel, considerada a realída
de catarínense. A sua pla-

tarorma educacional parte
de alguns pressupostos ab
solutamente validos, (!U�i3

sejam: há que cstcnãer
vertícalinente a escoíanca
de no ensino prímárío, ou

seja, aumêntar o número
de séries, com um curricu
lo capaz de oferecer inicia
ção profissional. Reformu
lação da rêde de ensino

médio, 'com vistas ao tra-

n,oRIANÓPOLIS - (SEXI':\.·FElRA) - G DE AGOSTO n:E l:J(;:í
1 j ! I: E TOnG li: R I·; ...,. 'r s:

balho qualtficado e prcsti.
glar enratícamente ::L Uni

versídade 'para o Desenvcl
vímento do ·Estaelo. Tam-

grU1JOS teu trais, orquestrais,
e i 'líterártos Finaliz:1udo.
declarou o Assessor (L� Em!

cação do 4c;vêrno Ce.so

Humos, "que há forte nH':1

sagern humana 110 progra
ma oterecír'o pelo �l'l�.1,�iCtl
lo 1voSilveira, que dC'lli)lk
irou multa seu ,iblk'il,de

para o problema :'1:1f.la
mental ela educação ::: cul
tura em Santa CaturlD:l."

mou que as príncípals ):10

tas e os -resultados alcan
çados pela at�nJ adminís
tração sâo OS seguíntes:
a) (reformular a leg'.si9- (EE'

'.

Inaugura
energia chega

bém muito importante 'ne

parece o .ráto ele o '>1'. Ivo
Silveira haver incluído, ern

sua "plataforma, vártos
itens sôbre os problenx.s
culturais elo Estado, di:'j-

glndo sua atenção aos gru

pos de .canto coral, ao"
-------------_.- __._
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mais uma
•

Bateias
cooperativa:

de Baixo
quadrem dentro do mes

mo padJ:ão de bem estar
soci�l que 1. cllorgia eletri
ca ante!> rc<:erv'\ya. apenas
às pOpqlHGÓO;-; u1'banns, di5-
::;e o :'1': i\rj;'o Morlüs .

que os objetos nfio pnss'),m
ele reflexos d'e luz. numa

camada de '1f' quente [;)1'
tre duas camadas mais
frias.
Tais .reflexos, conhecidos

instrumento' de desenvolvi-
.

( .

monto crescente e de con·
tação que irao çlar ao cano

didato que tem CQ,lUO uma

9·'i.S grundos bandeiras da
C:sna e:''D1D:>r,}lf! >l, eontinlli-

'tôdas as fanlilj,as caturi- .pf:iOt e.s.tadua�,de en!!inn

tOl�l1,al'do-a adequaàa à..�

exigências dos t,e,mpos pr�,
RAZAO DA ÊNFASE DADA sentes, que exigem 1i!D.im

elinamismo no prOC8';f;0
educacional e coparticipa A população de Bateias

. Gomt:s de Almeida e o
ção di\ família e dos _ edu- I

SÔbt'i ? razf.o pela ql1al' de Baixo, distrito. do' l'.!u- Eng<'. Paulo . Affonso de
cadoTês na solução dos p',o nióípio de Cll.�11pO Alegre, F e·t[l.<! 1\,�,'r'" P-ec:;irknt.,o atual governo .do E:;[�(b' blcmas comuns, o qtte fni r l"e, .•."-l, ", ', ........ 'U

deu t,[.·''''',b';Jl1 e'llf".se a,.) pr\) , ri � 'rec�eb0u cm fest·a a f,�llega- na CEE. Pi"l.o· jt)::-lw!ista Mi-�.. L« cOl�scguir1o atraves 1-'0 clS- ,

lar, ·confl111cliraJ;).1 criancfls' r',lCJ1',f' do el'l"I'I'.O . D.O Si'll . da da ��'lerg'i8; eJútl'ica l�CJ\le· 1'0 Mor,clÍs. (J�ip, "e dirigindo, ... � - -- tCl)1a Estadual de E.1iii.no ,.

. ,

t I "'� c,�c"l.a·r·,í- 1 1
. la· cotnunida,ck, 'cl)ra,. ·que ao _povo, Ü(lPoi�' de feita a�a an er O.::lUe-J.1 ...., "'''.- �...'.anejàmento g':o.::.a. V1- (lei 3 1 9,1, de aí5/63l e a J

zadas .etn lü\'el pri�úrio' sando o cto,tl)llvolvime'1to de 't
�

'd' .,
n�m rj:'Liitl11ur o inf;Ol1l,(;ls, �bençãó t1a obra J:llclo vig�i- '- . 'cepcional J;ofe-renem h VQ' experimen1a deselà' 1961.

, .' regulal116ll a�qO ecorrenll;, ,'. . ,>->', O ,., '. . ,'.. .'.
". . " ._._ .. __ � __��_'--'--- __ .__ . __

o

_.
'
�C"'m cri""'�!l '''';;'.1 '>f'5'?.1.I;;t" "''':n.'' C·'t:1ril�"·' ,"'d',_,'-...·t.. Ao,'

'

••_- ·.�r1'��,;,.."'";. ,�.', "'''''. �'1 ·1,."c1 ,dmal1l1SwO ae Olter·" 1'1\'» de, JOl'l"l",'"1üe, .• se' !"'Letl' F"lallo.o o. D,}p\ltado J. ".'--�--.--.,..,_ '".----.,----.- .. - .. -.,...-�." ..�_,;:._=v"''''" u.. -

.

. ."' .... "'1' � ',....,. '''', � ....-t�",'�" ''''
. .,t1.:ll,bi:'ra(ila.

"

l��ho" "-'{)'1�e. 10 .

'. .', ,
.

., , '. ,y, .
"

'. '" . "",
'

,
....

, "

somaram '-aiXM �.Jlá:l,'i:;3 ·'-=tntr-J)" :>d'!!l'''''((l'lt\ I'��, �+. �1�l�;M'M' ...ti�{i"C,í4"-k'" .i;
•
�n�. �..! (!j ����<,;i.;'..

},lt\:'150:1;l� �� ':'la, .an�s\tj?}?gJi: .. r�a.:.. c.;ç;n'ta1f� ��::: no_n:�..��:.� .. \;!h::tiE.J.t·4�· J�_�, V,4'·bl..iY'Jil'ir."6.;f'..J.A..úifcrel1tes, puseràm no lIteS ClfÍ<}(':u.)•.' Il 'ln';! cl1('ga-nm
. ,-o .. ·�dU;U\ltr .. *�f:lQ n'\)"�(),�: ('� ?o _�r·.i!iJ��!i:!"· ç:t",. e�n�f��:., •.. '.

flJ�laJ' t�Q�Q,
�

'l)qp .��1�; �����!;,liUll' ..."��tç,,,1'fI'-UO''R�<�Of':�l'-rftlU u-q-':�1O rol, :!'........Os .. , (M· ·i�!l.d-b5· loS € ·"1:", ;l'�·(lS· l1Pjd�rnci,: "0 .. "1 ,Cd' :;;., .

f' 'd" r gm elétnca, em tôdas aS 'COH'O o mmor C:RClllplo da to· do PSD-PTB,FRP à. Sll- ,
.

S
.

�''''IJ .. sa:lS i'! aU,f\. a' 1m e ·o .. c
.'

.

- . _l .

.,....

r""b
'.

T
.

J:'dativas ao ensino pré:-pri 0.11f' se r·'fcre H,O êeS211\ol-.. 200 r.oo
.

t, ;f'"dis rcglocs catm:mcnses. A lY.:lrnihi�t)·H,�ão (1,.'10.0 aDS', ta- eCS5p-? 40 (.ovemador Ce]·
.' :i'!llnn\l:" 'f" ·TP. lP"IC'.m'(\l.cc('r .v (1)01' ,lU. '-'c. t.'

(' 1
'

.··H..'. -'1 r d
... II .-, "'�,, V ,"" ......'. '.:t , .... 1 '1.)márin, primário e !!.lHlio, vjln "\21-0 :,I)dai P, eCQnõ'mll'\o de \escolalizacúo adetrull,da,

..oopemtiva. <: e Elét.rifica- tB;r�nn)�,>,'.s; num. peMnrJo, so �amos, [>" �(,P1, m;ao· f)

de 'participaTs.')J11o,ram tudo, subst.'::u!-' dos I)OVO;;, ress,:t1t9.-S(l a qUf. "'j
-

.' "
-.p-

1 dia Rural de Batei.'ls (l.c gOVl'rna 11ü�ltal em que Date]::!s de :8a1')(o, cadtl. vez
Afim

.

elo ..chJmcl1te!:olwidado peloem lllve. pr marlO, r:en:.'J. . ..; 1
\ simposio Internacional c1t{ Senado!' Cateto Plnh('iroram o eomputador eletro- evidêl..1ci", a íntipla C01'i'é- .

. t'" h d 1!Jf'"
.. Bgixo, se, .con:f;\t.itui <.:1\1, trgp.,btfoJ')nO,\t racialmente à 111ms ent1JSla�md(:1, prQl"-que, a e lUll o e JOPJ' ..

t· d .< •

6'
,. -'

, l' Turismo, ségnc' dia B p�ll',q 'portante conclave interna.nico do IUGE (que será la�,ão enj,re de.scnvolvi;1':.eJ'l- f' t'd"
llla s um pOl'\to 'noSl 1V,o o panuramfl.· S,.r.Io·eeoÍ1 mlCO T0ITWW en calorosos ap uu-

. oram COI1S rul. as, o,� r:€J.O
pmgrama d EI 'f

-

"r' "

"

"él' ."n ..> ,.
_

n· Guanahara, ° Prefeito ci..::mal.üsado para. a a,puraç·!.ü, t.o e educação c "qt�e basci't mencs iniciadas' 2300 110.
e

.

etn lca,çao do Estudo. ,'�S d �'" ,l. ,,-< .. que el.,. Cl
VIeira c1a Rosa. O 1d.urante Ulll àno, dos nl:i- 00 n',�:'ii·.a ('Onr,JUi13p, o [<'0- vas salas, srJmadas as (!e TIttrn.! exectitado pela, Co'

.

t.ndo o nom'? d0 candtdato
Como se.. sabe 0 Chefe Vj�i1'f;,·e��e��s.q'- ��táPpr��:jtxlhóes de quesitos do 'Cer:- vémo Celso Ran')os cnten"; c!'!c.olas rurais COIIl aI>

missao de Emn'gia; Ejétrica, Este c um Go-vérno não: !'\'o 8L1veita, Gomo cqnti.- ,
,

- '" de '.
1 1· ôb l' d' da MuniCipalidade foi espe· to ')31'a o dia 1"11sol, puseram os seus de- deu que 1.1 educação, co

grupos escolares;
vlnao a e_cvar o numerO apenas dpOn.IC\ldo S re nuador ceSFe g;ran c '))<:1'10- t' o .

-

magómcos cérebros el1� 1)Onl v-o de vista sócio- eco·' ,das que hoje distribuem todo o' ielTitól'Ío <'aL'uinell- elo dH deSCl1'.'olvimenfo por-� " cl Dl)plicar, 110 mm1m;),
luncionam€'nto e: che(",aram ilÔm!'·o. é 1'111 investÍlllcnto enE'rg,i'l ('�t[itl'ka m!s pequf) <;C, !li-""le os grundNl (·km· Cjll0 pR-S:>lJ. SaJ1ro Catarina..

. v., dc vagllS �'xi!'tentes (.:n
ü conclusão de qllC f.H.L \,,11 "\):11., ' '1111 ' verdadeiro pr.é- .

l' nas (,l'll1U.f1 idades paturluen- tros até o. ::<Cll. lllU1S '1"1::'('011- N'l.n1 ru:;eurso <'0movldoL , 1960 pata o ,m;;illO �;)f>': 10 '

eln O�nta Catarin" 'mi,is !:il'l"'e�.:.tin.· l_�+.;;to.. P(�1S ,:j;;.óL��'9 () t
.. , "d

.

l' , hOS ú quo. colõca Santa c:�.. ,mo intorior, ma::> 1 ü.)'l'}�.ç"l1'Í )1(:]n a1!"gti'� c!Ç) 11(�ontÀ:Íei.""" .. ,- - . � a en�ei1 o, PtlllC paLtl1!;n:e, "f;
,

ele 200.000 crianças Se:ll CG- homem dsvidument.e pre- t. lleCfssidade da forma<:..ão tarina, como
.
o 'primeiro s0bre iôdas as ;j'las!'!es tm· UW'1;,fl, falou (J fk 'J08,0'

C 1"',, Prcs"s;'guindo ,.; ';". p r·"d
.

...

que l'á de n�." t Estad.o, da FÍ3deração ncs- 1)'1''''''' (101'a5, <� cxenJ.plo ws- S.p]'h,.ldl,l':'jr, , .f,'1,11,· l1m'lle doso"",. '" ,"l'_- a "" o e l' .... 00 •. 1 -

técnlcn e profissional, me- 'W'.'.' "-',\
....

.

-d G t t d d 1 . te. ""to� so Ó à obr'u ('l" elet-lft·ca "'l·"I''ir.01'1'·,··,s'' (l>""(�O(),)D,ra.t.l'v·a;mou o n.;lsessor Q over- ar-se .,0 U o esenVQ,Vl- tu perfeitament.e atlng:da;
v '-Y �. , . .' ç ". ,- u <.' - i;j - "

. "Se n s 'l"mb"""rmc' S l' t "e e 'ta "o" TI' Nas sOlon,ida<1es de il'1'ltl· ção 'l'lll.·'ll que o (lovôrno c dá l.x'<)1.11:1r:5.0. flfi.rmundono. o '" u.� , ,1en o CI um s - . '" l;l0is de 2t>.OOO va-gas' ec{'s- . -

que de 19ST a 1960 f:lram prc)ssegu1u: '·.I;l'ol precl.sa- tentes em, :1960, 1l0'Úve guração daqúelt'�i sC.rviços Celso Hanl.Os· oxw·ut,l). aLrn- rglc à' 015;-a. ali realizada
construídas no Esta:'o p0U- mente csta; a tese esposa-:la 56.000 em 1965

ti Governador Celso Ramos vés da CE}'�, t'- qlll' -mm ia· pelo GOV!.'l.'l1ndo'r Celso Ra·
co mais de 700 salas de a'ij pelo Govêrno Celso Rftmos� d) Atingir 5:000 1J!'ofc:5-

se· ;fez representar pelo 7.,,1." ·com ql}o os anónimos mos através da CEE, iria.
1a e que o sr. Celso R8.mos Àl1tcs. em Santa Catarin.-t, .sc\,,�s l:!,timários da zol1a Deputado Federal A1)tonio hOJ�lens. elo campo s(� en- servil' à cOlUtmic1ade como

lnandou construir nla.�.S de não �Ó não se êllca"ri\va a ru-r;a.l C()ln cursos intensly.)s
- 4._._ ---� ....._--_..... �--..-__ .....-_.....---.� -.------- .......-- ....�-_ .....-_ ..-.-

2.000, em pouco mais cie educação como inves-i;imel1 de treinamento, 'meta igtal Te'cn·1co' d I-Z
.

que' de'S'00b r' I- U'quatN anos; se llOS' lem- �o, como també\;� ela nãe, mente fltingicl.Ei, poi::: até "". .

.

.

brarmos de que �lll 1,0. iU}OF tinha scntido dBmOcl'átj,_�o.· junho do corrente an,), ja
. os rQPosÍ(úm1.sfas ele 'hc:j� Até 1�60, não. só não h('l,- haviam sido atendidos ;5.10(1 •

t'
to'

d d·"'o,cresceram fi rêdo ..�-st�adllal
. ViR en1' 8allt.a Càtarina es.. O m" IS er Io OS' I S·COS' profc:ssôres;

,
'

.'

ete ensino médio de ap�ri.q,s., ��olas dê rlhrel pr!márlo Bni c) Especializar e tr��illl1.r
. .

,

um ginásio grattiiro ,e qt1fl ,1'1úrr).e�'o·· suficiente para 600 pro.fessôres de <?11sino
o S1'. CElso Ramos fe;� ês:se "atender ad.equadument.:! a nlédio, através. de cursos
!acréscimo em termos lie populc!'çào escolar, como tí- lntensivos. Atençli90s,. "ã,
mais 4e cem ginásios, !sso nhamcs uma rêde ridlcuht 600 professõres;
deveria ser' suficiente para de qltatro ginásios gratuitos f) Treinar. pessoal G!l1

problEmas de desenvolvl
l11ellto econômico. O 130-

vêrno cIo }<�')tado se tenl
valici.o dos cursos minisir.l
dos pela CEPAL, ór!'!ão da

ONU, para. essa. prepara
_ç:'io, culr_ninando por pa-
trocinar o 1. Cúrso realiZ;l:' .Em sOlenidaçlG, realizada,. Presi�en te .

dó .Pà:çtido 60- '

do no .. Estado de
.

f3anta
na tarde de ·ontem no Pa- cial Democráticà, Dr. Ader·

Catarina:' láCio da Agronômica, o .Sr. bal Ramos'.. da Silva, do
,

g) DefÍllir a ·vnlbrtzaçf.o Jade M>.igalhães tomou poso Presidente do Trib.unal de

dos re�ur.so� ll.-hdlanos. Me- .

se no cargo de Secretário Contas, do Comanwmte da

ta sl.iprGÍ11a ri. ser alc9-n.çll,-
de Estado dó Interior e Polícia MilitaT do Estado.

d� éor� (> funcional'nel:to Justiça, assIDllindo logo' do lÍder do govênlO na As

da Universidade p�râ ti D':l
em seguida a direção da· sembléia Legislativa, de Se

se:nvolvimentó do Estado quela Pasta. cretários de Estado e' de

de Salita' Catarina, oril em
O ato de posse do sr. Ja- grande número de correli·

fase 'nnal de i:d1plantaç:1o. de Magalhães perJlnte o gionários e admiradores do

qUTROS DADOS lMPOR� Covernador, Celso Ramos, novo Secretário do lnte-

TANTES _ C"..o111:pleméllt!l.fl ='c;:;o;:;n::t=o::u=c:::;o::m==fl:=p=l"=e=se::n=c=.a=d:.:o==I=·ior,=e;:=:Ju=st:::i:;:G:;.;a::::;.=====
do a exposIção das n1f:tu5

governamentais, o entrevi:�
tado ad1.l:t,iu os scg'.llntf:s
elementos:
Em 1960, b coeficien\e

verificado no .ensind nlêdto
era de 12 alunos por mIl

habitantes, que COITp:>Jj.lon
di� a um dos Ulais baixi)s
do Pais; hoje é de 23 pur
mil, já bem superior à 1!14-
dia nacional. Oütros:J:m,.
o e)�siro primário, pr;�J-

suimos, j�, o m.1is :11�o ín
dice íl:1cioríal de e::ict)jar!.-

DALLAS, Texas. 5 (OlE)
D'lvid ]I,1Ilford , técnico

dita ter encontrado a cha-
mach fonte elos chamados

"díscos-voadores", que se

alega terem aparecido nos

últimos dias. Milford, acha

como inversões, podem ser

vistos nas, telas de radar
elos meteoTológi· .

fôrto aos ,seus habitlsntes,
peio quo saberiam ser 'g-ra- ,

tos .quaneIo Q' momenlo se,
. "' .. ,,'

ap..t�schtasse, numa ex ....

c! ',df1; d" gnrndc admínis· _

tl'llt;'.lO quc n:1SSÓ Estado

em meteorologia, que tra

balha para a. cadeia de rá
dio e televisão W.S.A. acre--

servi�os
GOS.

O movimento ,que se ob·

serva, segundo o mesmo

tócnieo, é p1'üvocado pelos
desl6camentos cllas massas

de v.r.

Por out.ro lado, novos

discos-voac1ores teriam si
do vistos na Cidade de San
Juan de tos �,I[orros.
CêrcH de 40 pessoas vi

ram dOis' objetos de forma
arrcc1.ondacla, cr�lZa're,lU .' os
céu'; daquela cidade a grano
ele velooidade.

..,... • ...._....J ,·t

. Anti�SemHis'mo
rm Rr'"vpbc:
BRUXELAS. :i (or�)

Voltaram a �pJlrecer llas

paredes descidades inscri
ções injutiosas contra. os

judeus.
As inscrições amanhece

ram gravadas llotacmmellte
rtos ,muros de lojas jud;as.
A �)oliCip, deteve um pro·

vável in;l.nlicado que se do
c;1!al'ou l{l®'Í1)l'ú da sessao
bei�::r do'

Toma· Posse Novo Secrefário do
I

.

J
·

intenor e ust1ca

REITOR REGRESSA HOJE
DA EUROPA

IVO E OS t�OSOS
•

- .

n SUfprCClJdente .interesse que '\Tem deSllertando a

C!),Iuli,da.tm·a Ivo SHvcil'a, no .seio. da Juventude, estã
sendo élical'udQ pelos setores m:;lÍ:-J reslJOllfjáve:s, como

rI�sultantc . (Ia lJlclla .identificação dos ])rOllósitos daqli{�
le ParJaJnéutar. com as aSljiraçÕt's maiol'cs da juven-
tudc catarb,ell.se. ..c,

O Manifesto 1ançado t;rn princípjos . ele ;jullJO l1e�t;J.
CapHal WJr cxpr�s1iiyo grupo de lmlvc.rsitárlos, bf�J1l co· !
mo há 'POUt·os dias li, T�('.eiaração da Juventude Bluiuc.

I

11aLWll�t', (' TI:('f:lltemt'r!(..p o Manifesto de JUl'aguâ du 1Sul. all'sLalll de forma cloqqcnte a 1·cncl'cussãQ que o

nome do candl�ato (la .\li.ança Social Trabalhista e ro, .

Pllhn· vem al{'mwundo junto a nossa mocidade. I' J\ .j'iJvéntwJc cat!.ll'illense, altamente rcsp01v;lÍvcl c

eH1'Iscia �os seus devel'e� chicos: .quer p�rticil)ar do I{JeseJl\'(Jlv�mcnto do processo polítIco, a ele trazendo
sua (·ontribuição e o seu idealismo..

Ar) se idcutiri('arc� com a candidatura Ivo Silvei. !
rOl. �<: lWH:OS cataTinehses reafil'ula1ll o empenho na tcontinuação do llrogrl'sso c cOl1l1enam qualquer ,pos.
sibilidade de recuo a fases c 1Jrocessos inteh'umente Isuperados.

Hoje. entrc os jovens desk E!'itadn não 'ba lugar'
pa!"lt "Canwiros de' Panúrgio" - (I1.Ie >;;(" aiim';ntam do
"euio da� })ll:Jan:as. A l10va gCl·açân "barrig·a·,·erde" c:
formada de moros consciel1tes, .estudiosos dos proble
mas da comunidade a que pertencem e 'Vivamente il1'
fcressados no S{'U df'senyohimento\ l)olítico c social.
Assim, da sal)c que um program� de govêmo 'lIão re
sulta apenas 'de unta visão estritamente técuh�a, mas

de um processo politico·admillistmth'o aceito :lIor toda
a commrldade.

() Plano dI' i\lctas do Gm'êmo Celso Ilv.lllOS, Tesu!·

tan�e do Sl'mi�láJ'io SÓc�o.:Eco.nõll1ieo ('ln �f.l1f' foram IoUV1das as ma,s e1'l,lTeSSlVas, figuras. d'ls l!1.w'l'sas

ca'lmadas sociais, é ]1O.1e adnrltido' V"" todos (�tlmo o in::;,
1.rmlient.o que possibilitou a tOste .Estado uma noya er�
de ]ll"ogrtOSso e b('1l1 estar �l'Icial.

'

Assim, ao se identificai" com a candi.datuI"a Ivo
Si1yeira, a mocidade sabe flue o seu Programa de Go-

I
v�rno não está vinculado a um estranho no lJrocesso

J'fie reno\'ação que se iniciou em 1961, e sim que êle re
sulta de' l"�periêl1cia acu1llulada an·uvés de longos e

aprofundados estudos". quando do encaminhamento na'Assembléia Leldsl�ti\'1Í, das nUlllcrosas mensagens que
dcr..nu substância jurídica ao atual Plano de Metas. I

No l\lanifeslto dos Ulüversitários de 'F'lorianópolis.
D:cJ, Declaração da Juventude Blllmcnauense ou no escn.
to de Jarlumá do Sul, encontramos a mensagem dos
DlOÇllS deste Estado, reflexo de �il1a ('oufiall�a naquele
a.L�e nelo., seus i;I�",.1s, retidão dp. �urât ..'l' e P"o'.,.:1ll1a de
Hovêrno, se identifica com as esperanças da juventude
cu tarinense.

FRENTE FRIÁ: Negatiyo; PRESSAO ATh!OSFl!lRICA Mi!}

,�iJ.)�A: l081.G milibares; TEMPERATURA I>1'ÉDIA: 13.2° Celi
,.",

...

P-ósr D:M!.DADE ..B-�L1I.TIVA :rvqtDIA: 33.9%; .PLD'VIQ.
'-r.;;." >;2j.���im:;;:..';,;_T :'O�.t1yO - 12;5 1111,15: Nega�ivo -

.

. .. '..
. Ctthiular.:.. -';" 'Í'e!'l!PO . Mé-
.::'".... '.

-<:'�,'
.

Oe" ""

Procedente da Eutop.oJ" ucompaphado de sua eXÍlla.
onde esteve a c01wite dos'· e:;pooa Dna.· NeHy l"erreira
GovênlOS das Repúblicas LblÚ, deSf3111barear:í por
'Federai e Democrática da, volta; das 11 horas de hoje,
Alemanha, regressa hoje 11 uo 1\.�1"01101'to Rerrílio Lu::,:.
Ji'J()cian(Í�QoUs .

° Profobsor Além' das duns Alcma
João Davjd FcrreJra Lilna,' nl1tls o Reitor esteve eln'
Mag�lífico Re . l' .Cl'1 Uni- Portugal, Espa lha e Fran

('a, o;1de se �dL\_lnoroLl vis:..

ÜrJ.i·\,c���-
vem:,ià2,de
n:1,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CONJUNTO VOCA�·INSTRUlVJENl'A.L "'1:l-�E SN.\l\ES" ua
ocasião ern cquc so apresentava no prognama "nINÓ lÚ�·

l\'IEIDA CONVW,A", no CAN1\L 12, em Curitiba
THE EiNAKES, êsse . fabuloso conjunto da mocidade

Florianopolitana continua cada vez melhor e mais solicita·'
d? para apresentações. na Capital e, principalmente, nas

CIdades do interior catarínense, .

.

..

Formado por WA.LD�R, -{\1fFREDo., ;';:ENo. e MI.ao. (d,a
esquerda papa a .direíto l, T�IE SNAI\�S. �9j. revelado no

PRIMEIRO. FESTIVAL DE GENTE NOVA, idealizado pe
los diretores da RADJo. SANTA CATARINA, Donato Ramos
e Edison Silveira e, desde então, tom sido a. coqueluche da
mocidade ele. Florianópolis.

.

A próxima apresentação dêsse conjunto 'está programa
da pela União Riosülense de Estudantes

.

(RIO Do. SUL).
para o próximo' dia 14, Vislumbra-se ainda mais o futuro
musical dêsses rapazes: foram fotografados recentemen
te pel� .REVISTA MANCHETE para futura' reportagem
nas paginas dêsse Órgão de imprensa nacional sôbre o Es
tado de Santa Catarina. Parabéns, rapazes! Elevem' bem
alto o nome da terra que é nossa:

/

Eleições no Sindicato dos. Jornalistas
.

NENHUM l\'JEMB�Q" DA A'nJ1\L :m��'F�R�Á
CONCORRERÁ '1\ R\3J:eLEIÇÃO-

'" - . ,-',_
.

�'.<:\:.",-,j . -. .

, ' 6.ill.ltà J)11àflnil
-------_._.--�-_._--� .._.-------'.-'_'--"..-"-----�-==;",.,..,�...-�--,--.��.�=-
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S )C()nfecimentos·· Saciais

�""1. lJ{..__L-.t---
em todo

,

'contecim oto P la o com 'reio
Segundo deolaracõês do

Deputado Jessé Pinto- li'1'ei
ce, presidente da Conf'ede
ração Nacional do C arnér
cir), a sa. Convenção Naclo
nal üo Comércio LoJi;,r.á,
que se realizará no Ri) (ic
5 a 11 dr. setembro prôxí-

.

mo, será um .dos mais im

portantes acontecímentos
'na víca do comércio ue: to

do Q Pais, "Não SÓ1,11E:Ü1,C
pelo expressivo número. d,e

guardados. nla� igua LT)(�üt�

em, face da signiflc ... ·;ú')
das, teses a serem d:ol:Wt�
das no referldo r�e:'cl8.,:'·,
.pode-se antecipar qu e da

quela re�nião' hivel':i . o e

se colher valiosos subsidies
para, um verdadeiro L van

tamento 'dos problemas, (IUe
dízern respeito ao ma;, ilm
pIo desenvolvimento tio

nosso cOluércio interno"!.

! Adiantou ma"is o 'pre3j/t'�1
·

..
te da CNC qUlf a .1_Jos](:::10

. intermedi.á�ia, do coméf'�:o

. sit�qo entre o produtl'i' (:',

o. ,coJ;}s1.lmidor - con�'eCE"
lhe uma çod,ição d·::J_ vil'tnJI
tern16il1etro das

.

OScUB.Gõe3
que se verificam no mere:!

.do intemo.
Na atu?,l conjuntun e

conômico-financeira d�

País - dissé - o depoimen
to dos comerciantes, i'é'l:l;-

.
cularmente aqueles TI') Ii- zação (�O CDL carioca f do' despertando
dam no varejo, é de. gran- interesse ·geral. que Irem País.
de valia -para o correto a,

COn;lpjJ.J;l;.1melft� Ç],a \\:;11ic::>,
cão ou çorrsção da refer;
da po�itica, Porlsso, 'iQ'.l de

opínião .

que "as
. autorijacl"cs

devem estar atentas 303

resultados da
I
Convenção

dos Lojistas, para o fim'
d2 recolherem as rZ'ac:C:,,'s
elo consumidor diante cb.s
várias medí ras' que o Go

vêrno vem adotando para
conjurar o grave progresso
ínrlacionarto que nO.5 te:'l

-afl,igico,

CONFIANÇA

Por fim,' 'declarou que a

6a Convenção Nacional (o
· Comércio .Lojísta; e'e�ta
mente, contrl,bttirá'-pal,''1 fj

xar a [usta posição dos co

merciant'cs brasil.eiros de�1-
tre do pres.ente quatlro ��()',
i.Pa,ís. 0 des-eJ;wonh--o �c Opl
niôes 'fi conceitos SÔbl"2 ,,''

momentosos assmlt9> q'.ji�.

·

clIzem ré s.peito aos; in�r:'rm"
ses elo desenvolvimento C�f'

nômico n,acional deve pro
duzir, çlur:mte a COJ1V'encao'
debat,es vjl'�s e l'llar'Ci]Cí:1S"
pela objetividade. E fi%E-·
zou o Deputado Jessé 'l�jll
to F'reire dizendo que f.sra

plenamente con-t:iante [l(\

êxito, do e�contro ci.),) ln-
·

jistas de todo o Brasil. (;;1

face' do trabalho ele )r�':!. ,:i

.' DatiJógrafa Precisa-se
Por outro lado, os membros da DirAt"�\:,:, -Tcr::alista

. .•

Adão �1:irànda, Hernani E'ôrto f'
" ... c,,'__ .�,: 1'e.i-.ve, xeból\ie..

l?recisa-se d.eDatilóg�·afa· çom instrúeil�
ram �ao p':l.rt!cipa.r dés::lc p'C:,(. Lom tão pouc5).concoge.- ,

st'cundária, para trabalhar em esc,'itol':�; 'elE
rerr: a reelelçao, hcanc!.!), portanto, lures os profissiçmãis' F:,tma,' Comercial.
de rmprensa para organização dI? Güapa. ou chapas, na· for·
ma da Portari'l Ministerial n. 40, ele 21.01-1965. ' ", '. A ir\tex'ess9:da deverá COlupare xcnc' Es·

Sôbre o assunto, o presidente da e,ptid,ade declar�u.� çl'it6rio ela' Cafia' Regina, oara te.3te.
reportagem: �'Não concoFemos à reeleição. Os jorpalistas' T ' '1'

.. ,..'
.

� ,

devem dar exemplo de que cargos eletivos não pode� rie� .

./nuü a'preser�tar-se sem as rr�q1-1! jt.r�·
devem ser transformados em coisa própri�, As' entidades aClmp,

'. de Ch

...
s$e ,�e've.� a�gta: 0gp.stema. de, rO.di:(::iO e.lfl ,J;OdOSi,O'S ..

,

....'.'IilWIJ9.S Aa ;§Uti!ti'f;r",··,,_, . .,.... <., -.."'., '--ii .',"", .",' .}.'.", ..i _.,...., '-':s.'�----'--":':"';-
1-'�': .

�_s<_. �, • __...:-� :.:', :,"1,., '·,f'�;�·, '\� Y'� ""'" ,\o ,� ,.." t.'� "t��'.
:.. Fma�ment��.. pq_r<lue .' ,t�re�: �� _ fÓl'!iali���. -a. ':C\ese� .,':;< y
:-em perpetuaçao nos postos, meSmo sendo ,êsses ele bene� '," ,'.' .

merência ou de sacrüício?
.

. "

. .

� Precisamos· renovar os elementos nos carg6s de dire··
çao e nunca permitir que· o Sindicato se transforme' em

propried':lde de um ou de grupos.
.

.,' -

A nossa missão foi �wnpriêia e se fbi be111 CW1)�ridà
d�ve ser assunto do julgamento dos que·nos.,suced�rem na
Diretoria, a ser eleita a 3'de julho de 19'65. .'

(Transcrito do Jorna:! ." A Gazeta'" de 18-4-65. ,<

EDITAL
J. A. P. [E f.

Tendo em vista o termo aditivo do convemo entre
IAPETEC e SIND�A,.RMA que restríngíu a. acâo deste tNtimo
aos estados do Rio de Janeiro e Guanabara, levo ao conhe
cimento dás emprêsas que mantêm serv-iços corri associa
dos dos sindicatos de estivadores. conferentes, . conserta
dores, arrumadores e vigias portuários que, a, 12�J:.t1r qe to
d� agôsto corrente a contribuição devi(i1i'1 p.v.1::s sel?iwa�\os
vinculados a este Instituto será descontada. e Iiecolbiüu ao
IAPETC; diretamente pela empresa, salvo se Q respectivo
sindicato de classe mantiver convênio de arrecadação com
o Instituto, hipótese em que competísá ao. mel"f.10 Q preen
chímcnto da guia e reoolhímento da cOIatr�l;)Uição relativa
à parte 'do empregado,

Florianópolis, agosto, de 1965.
P�dro l\'Jiil'anda. da Cruz - M.

D. A. FI.

�esp. exp.

. Vc.nde:·se·, Ac'"b n 't 'd .

.

.., aI en,.o eSIDfr::,. o, cçmstr.uçãp reeimte
em arn1_)lo terreno, des�iJpact?-,.· ó!i1ma loea1tzação uc bair·

. ro rBsJclênciaL da ,Pedra ·Grancj_e"
,

. �n(;éffi .200 metros quadracj_f)S,. sendo 3 quarto�, 2
bJlnheltOs, 2, salas,. garagem, c0Z5.n.�, lav"3nderia, churras·
queira !'l depend,�ncias d<;l ·emp-r!}zyda. Financia-se ,50ü,ó do

'. ,-seu' ,y�lôr.. .'
.

'

Tratar com o· Sr. �,idney, .à ma Fernando Machado,
6, 1.0 àndar.

.VENDE-SE'
UM Lo.TE. DE TERRE_No. no' L�teame:nto Stodicck me·

dinçlo 11,50 por 33 metros. Trata!' Imobiliária ResSac&cla á
rua Tenente S�1veira, 29 - 1 andar - sala, 5·- 0\1 pel:J
telefone

'.

2571.

.... NABOR
.

SCHlICHTlN6
. Beneficiamento de Madeira; Esquadria e Artetatos

de Cerâmica - Esquadrias sob m"dida - Lambris Moder·
nos para finos acabamentos - Alizares dos mais va�ia·
dos tipos_ _.',

'
.

Rua CeI Pedro. Demoro, 1921' - Telefone 22-97
tTPito FlorianópoÚs, - Santa' �:,üariria

/

/nne Ronda
-, Continuação ,do trecho
do livro ,Revisão r:;;.iti�:'·
elo Cinem,a' Brasileüo de
Glauber. Rocha, págin:ls 13

16, 17

20.' Parte.

"��iio havendo antes PI)
. fisslonaIizaçf,o.,· as !1'')l"i-1S

(5erações, defini:'as p<J,."'l 0

.cinema assiril' procerleri/,",l
movldas POl: il11preter�\ �l

hlOtiv,1ÇãQ v0ca,cional: Cf,

'·1960 o q1i3 dro disponível de
: direto.res l�O\;OS no cinem 't

bra·s:i�irQ �ra todOt (-18 d'!":
"::lU�ol�es":.· em 1962 ,1l:-�;1l

. urna Deva onda de �liret:c' ..

rcs impróvÍ-sddos, saíc10f) do

t",atro.· da'
..
t'lev;são = cl',l

cinema: de' ch8.·neharia"
c�mpuser::rn: ·�s vagas exigi
dâ& pelo àU)11€nto ele' pro
Quçãp .. O que

.

detel':nin lU

êste: surta foi à m,entllllê[c
daqe' criada ptl� pul�I\C!cl<t
de,. (polêmi'cà. pijblica) do

grupo ele autores inco" 1n1'-
,mados que, em. 1960, 8e reu

nia no c.s�ritói'io de NelscJl1
Pereira. cios Santos: o 'têr-
mo '-'cinemá nôvo", r.usci
do eutão.,· 52 trc\usfonuc:}
em manchete promo�icinal
das grandes produtoras e

dos novos final1ci3.dores
que cl1egaram/ ao cinen!:1
at.raídes peJa súbita nJvÍch
de do negócio. o. autor, e

claro, comeu as migalh8,s
n-o ari1áelol'ismo, com :·8C.'J1'

sos impossíveis, não rJJ"S!'

guiu filnles Que ati11gh:: ('\l1
o públi.co "na, 1:11edich cio,;;
filmes campeio ficou à mar

gem ::lIlaEs0.udo as conLr,t
c1ições, exa,spel'ando e l18-

lnrr, hl"!0!1te enfraque':!�_(�:,) .

Em bloco, reorganizado [1",'-,

te aro, os autores rrt:-:
maram" {l..� pr8.�ica e n.gC!:l
nw::ta a cr:ànC'h/arl(j., !utcel.11.
CO!11 um ;n'n1.i9:J ma\s. for
te, t,rans1'ol'�},à:-,o ,'est2_ 111(.r
te, Os m:to .de :�é Tr\nc1;l,
de e O,scari)i:o fora �n 2'!i�S-

,,'

S'A B I A QUE
inte�naci()nai:;

Estqduais� ... . :..

VOCE.
/

ouve'agora, diár�'amcnte no horário rins

.9.00 12,00 e '18.30 horas no
,( f'epo�tCl' hGeJH;k.e'.'

da
"Rádio Anita Garibaldi"

1.110 Klcs.

. Nacionáis·

Es·

titlúdes peles mitos elo e:-,

cândalo da mulher nu,a!'l
,

/

do regionalis.mo pito1'esco
de ruacmmba, e çlíl�lJéi:l ele

co.uro, o, p.i\l;Jlico, ,sem px;e
paro, ,foi subt<lmente cto�i
naelo pelas fitas imitat,i"fls
da cinema americ'ano llos

an'os qU3 renta., caract�:riz(!�
elo no "Westerh" clichê 'es

púriamente'. usado. na, . t,?�

mática de can,gaço) ,i'!. l1CJ

"gangster"
.

(cliché idem
nos· filmes metropolitanc-:s)
o :público, inconscientemep
te reagindo conti:a 'ri. h:t::'

guagem pobre da cóp�J.; :l�

vestiu primariamente .:0:.1-
tra, os tem<ls:, o cangarp
ou' a tavela, zonas ,te:i.}áti
(las Íl:1'lOrt.antes no pro�f,
so

.

so�'ar brasileiro, sã::l cc 1\

de'nado,s 8 !.1tes mesmo cie

uma manifestação 'cineal:1-

tográfico de 11la�0�� Vl(' �rL

Ca.strado fUi relação a'�s tI')

mas -,. éstes popular<,s, 111

trínsecà�iente .eviden'![a:!;s
no SEm ,aspecto POVít,;C,l;
ea,strado quanto a li·l'�L'2,

gel�1" - es�'h, esquemati'Nc1a
extripse C(Im.' n te exi glda.

como gramáUca da com'}

nicação americana elo e::pe

tácu,lo, o autor brasilei:o

encon.rta-se pràticameEi.n
num beco sem saída. O de.
ls:envolí'il'ner. jj:) ind'.lstrial
do c111-: ma brasileiro. aL:'a
'sa�'o d� !1lC?io século, C'JllUl

rá com umtl estagnação cul
tural de trinta. anos, Os

equívocos incorporados à

indústria, agenciados pslcs
i.r!t,eléctD8. �s despidos, ti �

um conceito. moderno d0

cinema,' aCl':scem mais u:n

(lpdo às garras 'do monsh:6
n intelectual equivoc:;\{�:)
í:n:)rime um falso sêl'o artrs
tico no cinema coniercial �

, .
.

�
,

. iin.põe 'como ver"",)e a�(+
ta sem (js�ns' -.0, f1_·!'lti'S.
com louv3cãc. pç!a ct'l:'.ca

q\le iU,stifica o ci.nemet cr,

nJ.erc!al e dá a.o pübli<õo
1'111 falso conçeito de. Cl_Ü�
t,ira

o clwmado çinema ar' is'
(;co pro4�zido na's �ndÚJ
tl'!as se c:lràcteriza j tist'l
mente pelo €stetic;smo 'r0

expr('s�i()nist:a e pela ú:e".o

gia ccntfi.nplati\'a ôa :)��!:'

gue'sia: hl'mor, tédio � a

mar são GS g,ra;.\es t�·.n?s
c'iEl tôdas as Classes, enauan

to q u.e os problem�s soeiaj.s
siío resolvidos po,!' ref'lr...
mas oa1ia.tivas•.
Se �s cl�ses se �q!i%t�Jft""

ca� p�la,_ c��� � �,peIO
dinhelro. q, cin{!tM cgm.�:-

.

q14l I?;� a,' �� fQ�
.

a:rti§ijça. 1(l�!iJ nQ B).e!-XJ.ra.
ma: Q �rsonllge� pato\ó
giço, llerd,a,do qa (i�matnr
gia, padrp�!!,da d,os �g1J7
nlentistas ���ical16,s; f.€

opõe, com s�cesso, ao per
spJW,gel1l hU$tórico: Q pe-:so
n1agem llistórico,; comI) o

Pl;ÓpriO autor, é um co�\sci
enfe, qespido, objetivo, ._fo�·
t� e violento em SU!j. práti,
ca.· C\4l1pre, pois, extermi·
ná,-lo".

. Par� os próximos ar�;.go,'
liretenÇ10 r-eallzar como Já
disse em artigos �nterj(Ji
res críticas de alg� fZl
mes como por- exemplO Eva
e

I r;>esça.nSlo 'de u,ina gu�r
rcira i�to se ver que 18'1:
algum iJ;lt�reSf$e, ;; ., .•
','

:-. -
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Amanhã na sede do Clube

Doze de Agôsto, na Av. Her

cílio Luz, acontecel'á a mo

vimentada ChurrÍlscada co

memo/ração ao 94.p aníver

sâ'iio dQ, Clube Doze. Estã.o
em pautá como cOllvidad3js

eS],leciais, as Dehittanies- do

Baile Branco.

-:,-:-

No Querência Palace, o

Secretá,rio do Tr�baJho dr,

Ropel:to Mattar, palestrava
an�l):laçlamente _ com o Depu
tqdO ArmandQ Callil.

,
.

-.:-:-

De CUljitibf.l.: Foi altaJ;lle�
te festçjaçl.Q Q 'an�versário
da ��a n\Cll.ina Silvima'
do. RQcil, filha. do casal se

n)lor e senhora dr. Mauro

Martins.

-.-.-

Em SUJl coluna "Sbcieda

de", Ibrahin SUed escreveu.

Possivelmente estarei em

Floriª,nópolis atendendo o

convite do "Santacatarina
Country Club", no próximo
dia 4.

-:___.;_:-

Por faJ"a·rmos no· "Santa

catarina Country Club;', di

vulgamos hoje mais ltres
SO,,1O prQPdetários: Dr.

M��llel Orofino,' Coronel A

ry Mesqlúta e dr. Heitor

Steiner,

-:-:-

RIO: o. 'DeI;lll1l')do e a se·

nhQIq Doutel de Andl'ade.
elll Sel,l ltlxUOSO 8partameri·
}o, na práia IDBnema, recep
cionaram um grupo -de a·'

migos pa,rJl um janta.i' am,e
ricano: A. simplici,dàde,; be
leza. e ele'!âIJ,cüi da Senhor-a
Andrade (Ligia), foi ponto
alto na recepção.

-:-:-,

Circulando em nossa 'ci

d;tde; "o jovem acarlêm�cQ
de Medicina Herçílio Luz

CQ,sta, .

--;-:-!- •

A diretoria do S41.dicato dos Jornalistas Profissionais
d� Santa C3.t.arina estt;lve reurüo.<:t, na noite de antec.ntém
na sede social da entidade, nesta Capital. Vários ass�nto�'
f6ra� ventilados, destacando·s� entre outros, J1 aplicl:\,ção
de dISpositivo estatutário aos que até 30 de abril corre�te

.

não saldaram a anuidade de 1965, .:., .

A diretoria, fendo em vi�ta comunicação do Mini�tério
d� Trctbniho, segtmdo a qual deverá a eleição para o biê· .

mo de 1965/67 ser realizada no período correspondente de .

26 de junho a 26 de ju)ho déste ano, com posse' no termi..
·no do mandato atua-l, isto é, a 26 de agôsto, resolveu má�.

-�---_,_-----�--------

car para 3 de jLilho o pleito para os novos dirigentes' eh
entidade.'

.

�o Querên:?i-a Pa)ace,' o

;��elro..S:Hvio., Resende,
"1an�ava num gl'1,lpO de a

�igos.

-:-:-'

Pl'oce(\ente do Rio :de Jaõ•

nei,o a bQuita. I,)ulce Man

griche.

�:-:-

xxx

x

x.

X

x

xxxxxx

A propõsíto: Em menos
de 12· horas, foram vendidas
todas as mesas para o 'co
mentado "Baile Branco",
que no próximo dia 14, vai

reunir Debutantes da. So

cíedade br�.sileira, no clu

be Doze -de Agosto. Norber
to Baudalf, abrilhant<lrá
com �eu fabuloso conjtrnto
a noite de gala.

-:-:-

A bowta e elegante : SÔ'

nia Pereira, acaba de ,nos

comunicar a inauguracã(j
de sua.. boutique "tt.A"

,
'

in!!ta!ada, a, rua Felipe Sch

midt, ?4; n.a cidade de Ita·

jaí..

-:-:-

Em seu shnpáticó ap<:tr

tamento, � c!J,sal G_aldino
José t.enzi (d. Ruth); rece

beu amig()s' para um jan
tar,

-:-:-

A exótica Iara Pedrosa,
foi vista muito bem acom-

panbada� em recente
mão.

ren-

-:-:-

A festa marcada, para o

'próximo dia 4, nos salões
do Querência Palace, quan
do O piatiista Aldo Gonzá-

.

ga e seu conjunto, estarão

']acompanhando a "Divina",
:E::lizete Cardoso, será ex

clusivamente, pira os as

sociados
.

do "Santacatarina
Coúntry Club": .

-:-:--

LO�Q �nllis em sua resi
dência, a Debut:ante Feman

� OUvei,ra, t :recepcionará
�Qnviqaqo� .

para sua festa
de, aniversário. '�Aconteci�
mentos. Soçiais" deseja-Ihe
felicitações_

-:-:-

Na Camara MunicipJll de
Bl;llo Horizonte, o cantor
Sj1vio CaldaiS, recebeu di
r'nm� de "Cidadão Hono-

r:ário".

-:-:-

Os senho;rell P�dr() Die
triche. MIro Moraes e EUo
Vjana, em rodas de uisque
I?alestra,vam animad.amen
�e.

-:-:--:-

Dp. malas prontas para
;'uma ternporada em \NO'Ira
York � bonita sei;lhora Ste
Ia M\1ris Piazz� Souza.

EOlpresto Dinheiro na HOfg
Empresto Dinheiro na HOTa, sob (.taran

tia de Televisores, Rádios, Geladeiras';> 1v1a-
.

. ,

qUllleas etc.
TeI. 6362 - Horário Comercial

f
i atendemos eom exatidão
, suo receita de õculôs \

ÓTICA ESPECIALIZADA
,

.

. .., .

MODERNa. LABORATORIO
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As tradições do tratarnen

to com barro, medicinal,
foram seguidas pelos roma

nos, bizantinos e, um pouco
mais tarde pelos búlgaros,
Na' Bulgária foram des

cobertos 18 depósitos natu

rais de lama medicinal. Os

barros de, origem ínorgân.
ea que há na Tusla de

Shabla, Tauk-Limán, TL:S'

lade Balchik, no Lago S�,]

gado de Pomorie, Lago de

Verna; nos Lagos perto de
rio Ropotoíno, gozam' de
rqrande popularidade,
A lama 'medicinal é uti

lizada, amplamente, na lTIE

.dícína dêste pais O mais

aproveítável e comum é a

combinação dlalama com

águas minerais e a - cura

marítima, Os. excelentes re

sultados obtidos com esté'
tratamento átraem um nú

mero, cada vez., maior, de

estrangeiros:'
.

Um dos' maiores centros
e mais importantes é j cé

lebre Centro de Ve,ranei,)
Ma.rítímo de Vema. Ali, o

usado o barro do lago cio

Verna, banhos quentes C,Jm

água do .mar, como' tarn
bém outros

.

process:}s e,

granças aos quais se cura m

.Infermídades- do aparêfho .

.

"

respíratórto; ,neurológlc-'s,
genicológicos e' outros.
A lama do centro de VP.

raneio Pomcríe;" ríco em

sais de cálcio. e magnésio
alivia as dores reumáticas e

. outros infermidades.

Atualmente está se cons

truíndo ern
.

Pornorle Ul":1

grande e' moderno ,hO)l)it.�ll
para serem feitos os trats

mentos especíalízados. ,Êste
hospital recebera enfermos

do pais e ,de, todo o .mundo.
Já tem .sido -feitos. trata

mentos do sistema nervoso
parifériço e, dá' medula es
pinhal nos banhos de T�IS

la Balchík, onde há um

hospital. A Iarría medíctnat
é também utílízada, C011,)
tantemente, em vários lu-

',.'Fom Tryon gares da. Bulgária, mclusive,
Dany Saval em para tratamentos em cri-

O

=�:;!ia�IEM _no::���i:::t='::I:: ����ArábiaSaB�ita ceucenlra fôr�aJ &tIlt�aI IêBtrut

o
• Sofia' (ORBE-PRESS,
Monumentos arqueológ:os,
descobertos mostram QU8
muito antes dia., exístênc.a

"

dos Trácios - antigos ha-
cânica - a lama, com')

meio de tratamento, é utili
zado desde os tempos' 1T.f1.iS

bit.antes 'da Península Bal·,
remotos pelos Búlgaros. so

. bretudo na região
.

"ltJl'á�
nea do Mar Negro:

---,---�-------

CINEMAS
�-CENTRO-

CI,NE SAO JOSÉ
as 3 e 8 hs.
Jeãn Marais
Rosana SeMafflno em

O MILAGRE DOS· LOBOS
CinemaScope
EastmanColor

Censura: até 14 anos

CINE RITZ
às 5 e 8 hs,

Clifford Evans
Yvonne . Romaín

.

- eln,--

A' MALDIÇÃO, DO

LÇ)BISHOMEN.
EastmanCàlor

.:

Censura àté _:' " 'anos'

CINE IWXy
às4é8hs
.Rock Hudson
'Doris' Day em

,VOLTA: MEU ÀMOR
Eastm�nCólor

Censura: até' 5 anos

BAIlll'(OS
(Estreito}

CINE GLÓRIA
-ás 5 e'8 hs..
BRTGITTE BARDOT

. Robert Hossein em

O REPOUSO 00
, GUERRm:RO

-

Censura:
- até 18 anos

CrKTE Il\:IPÉRTO
. às 8 hs.

Peter Cushíng
Yvonne Romain

-em-
.

PATRULHA 'FANTASi\iA
EastmanCo�or

Censura até ,-14 anos

(SÃO JOSE
CINE RAJA

às 8 11s,
Censura: até 5 .anos

."- '__
o

- •
- __

MI\\/i DE 7° DIA
A familia 'Noceti convida-os parentes f

amigos para a Missa de 70 Dia de Sua ndie
sogra e avó ORLANDINA GONÇALVES
NOCETI, a realizar-se domingo dia 8 as 10
horas na. Catedral Metropolitana. "

Anteciria
damente agradece 'aos que comparecerem
a' este ato de fé cristã.

I, O PAPAI ESTÁ"QUERENDO"GA;NHA�R:O'BAR·B-·EADOR ELÉTRICO 1, PHILIPS .�. PH:II.ISHaVE !

AGRA,DECIMENTO
A família Noceti agradece as Irmãs e

Enfermeiras do Hospital de Caridade e de
modo especial aos doutores Waldomiro Dan
tas, Ney Mund e Heros Merlin peladedica
ção.com que trataram sua inesquecível mãe
soggra e avó Orlandina Gncalves Nocetti.

..)'
"....

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

Nos.so Voto - Com Ivo Silveira e

Celso Ramos'
Votamos com -Celso Ram03,
Não negamos seu valor
Também com 1\<0 Silveira,
Que conduz nossa bandeira
Para ser, Governador,

Avante pois eleitores,
-Grãos e bravos pessedístas.

'

Votemos em Ivo Silveira,
Candidato de primeira,
Para· esta nova conquista.

Povo ordeiro e consciencioso
É o povo catarínense,
Com os fãs de outros partidos,
Que também votam no Ivo
Temos certeza: êle vence.

Com Ivo para li vitória
Iremos todos, em pêso,
Pois será Governador
Do atual o continuador,
É nosso ardente desejo.

Ivo foi, lá na Assembléia,
Deputado e Presidente.
Homem capaz e honrado

Sempre um' dós mais votados;
Legislador eficiente.

Quintino 'Furtado

--

e Inuito' .Bci.
em

V. encontra o

PHILISHUE
em prestações

•
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IMPRESSQ,RA

desenhol

clichês
folhetos - cotóioQos

""pte liSOS �m Qerõ I

"apelaria
A IMPRESSORA MODt:.LO possui to do- os (ecu,�os

e � !)i?Cêssária' experiêncil'!, 1'0'-0 IJCIfoiitir nmplé o

BEIRUTE, 5 '(VAl - FOi1 gem 5 OCO guar r'as nacic-

«
a:

,
.

•

,

"l

1
_l

.

nais e número maior, r.âo

especírícado, de efetivos do

�x6rcito. Acrescentaram

que o Rei Feisal lhes órde
nau Entrarem imedia+.amen
te no Iêmen para apoiar os

rea"d;as iemenitas. no ca-
,_'

so "e ocorrer um ataque
egípCiO à Arábia Saurl!ta.
A Arábra Saudita �poia

os realistas do Iêmen. el1-

Quanto que o Egito �stá �1,

favor dos republicanos qU"'
derrotaram 'o reglm� clú
Irl1ã EI-Badr em 1962 .. A í

de jdl!o. o Presidente dê.

-,-_._--�----

IMPRESSOR" MOOÊl:O
1)E

ORI vAL.'') STUART. elA.
IWA DEODORO NI33-A

fONF 2517 - FLORIANÓPOLIS

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

rr.(,!�I"\('I em quc íqua- serviço do remo.
�

"i.',
Tlatl'.)It;,_ HJÓr'lfO e perfeito, ,,.' QU� V. pt.ld. centror,

el .....

Vl
-

VI

Sõbre O Projeto C9."llelot.
Rusit foi interrogado em

sessão secreta pela comis
são de Assuntos Extel'im'es
da Câmara' de Repres'Jntnn
t�s. :posteriormente, falando
aos. jôrnalistas, Rusk d:ss:>"
que o projeto fôra motiv')

.

de "má interpreta�ão" ::;€-
'_ gundo o Secretário. de E!;-

tado, alguns investigadorC'S'
do "Camelot" int.errogararn
certos pl'ofessõres uni-<r31'Sl
tários no chUé.-;'se.ndo eS;;a

�tividade D?i11 interpreta(la.
. .1· .

,

! O Departam,ento da. De-
fesa ailUn.ciou .

o cancela.
mentÓ 'ciD 'Projeto a' S dE;

julho. 'Q', representante . Da�l
t.�- B. F.ás,eelI, democrata eia

Flór,id�;' pré$ide.nte de 13ma
subcomissão CJ11e 1nvestign,
o ProJeto Call1'êlot e planos

tes bem .ínrormadas afir

maram ontefn que à ,1r,íb.ia
Saudita tem mais dc_ LO OOiJ

homens ení: armas na, rron

tEira celÚ o Iêmen, prontos
para invadi-lo, caso ocorra

um ataque egípCiO a t(;r!'i

tório saudTta. Por outro 1>).

do notícias não. conf1rnla
da.s assinals,m que no setor'
sul da fropteira existe llm:l.

conc�;dração idêntiC3. tie

fôrças E'�ípc}-as
'

e r�publi
cana,

.
lf!11.enltas.

,SzgundG as fontes, a>:

fôrças sa�ldj-arábicas abrem

WASHINGTON, 5 i 'IA)
- O Presidente Lynd011
Johnson c1eterminot1 .)lJ.tem
ao Secret.ár.io d2 Esta-do.
Dean Rusk, que dess.pro·je
qualquér investigação do
Govêrno em países e,tmE

geiros que possa afe':ar aé:

re1açõES internacionai'l. A
Casa' Branca disse qU'8 isto
se referia. a assuntos taí"
como o Projeto Ca!'i1elor" ou

seja, um projeto do Exél'"
cito norte-americano no

Chile destinado a est,ud3.r
as causas de intranqüilids
de social e revoluções e, até
mesmo, prever estas últi
mas. O projeto foi caneel�
do após

.

um_protesto do
Embaixador no Chile, R::t;P�1
Dungan.

relacionados, disse à j'!1-
prensa, após as d2c]ara-

çl)es ele Rusk, que' o "l�a
melot·, . não será revivl.do e,

Que sua ,subcomissão não
expedirá um relatório. Rea
fir�nou sua pos1ção de qne
tais estudos de inquietaçã0
soci,al �ão corretos e n:'io

infringem a soberania do '

A .entidade que tivera uma origem ,tão expontânea

pSÍs em estudo. Sôbre as
muito- Pouco durou, por razõeg que desconheço, m'ilS nãc

declarações de Rusk, F"lscell
deixou de ser -inédito o 'grupamento.

.

declarou que o sec!'etáiio Itajaí que contava com tantas associações e clubes

dera s�gurancas de "me- já com bastante tradição e p3trimônio não sentiu siquet'
'

lhor coordena-cão" no âm- _

a f.�ta daquela que deixou de exj,;;tir e que tinha a pecu
bito do Govêr"no dos Esta- liariedade de, mesmo procurando bem" se encontrar em

dos Unidos em futuros P:')_
outra parte.' ,"'."

jetos dessa classe. �UR<f JOSE l,tEMOR

RAU. Gamal Abdel Nns.c,ci"
disse num discurso que es

tava empenhado em n02;O
cíações com F'eisal para 1,)

grar a paz 110 Iemen !ilUS

que se as mesmas fracassas
sem ;poderia ocorrer tI�n

conflito armado direto entre

informadas asstnal.unrn. Gt1

teontam, que cs ó'1'J.'1cs S':"1

ditas acreditavam ser ím...

neru.e um ataque eg;).:co
contra o Dôrw saudita de
Jizan, sôb're <> Mar V�rn-.ç
Ihp, a cêrca de 70 ql1;;Ô
metros ao norte da .frOl,:.ei

os dois países Fontes bim ra com o Iêmen

�ma Assodacão tnédifa
, ,

Quando se construl"lm o abRstedmento de água da
r.khde' de Itajaí e o segundo trechô elo cais do porto
daoue.la eidade, nós do porto com os outros engenheiros
e den:üüs profissionais de nível universih:írio vivíamos
bem agrupados.

Dessa estreiteza de relações soci<1is 112sceu a idéia
de fundar-se uma associação de profissionais de nível
universitá:"io.

P<tr", a primeira Assembléia de {undaçã.o nos trouxe
r.o plen,írio um magnifico trabalho de estatutos sociais o,

?,dvoo.;ado José Medeiros Vieira, cuja aprovação, se emen

das houve. se prendeu ao fato (b todos g_uererem comen,
tar o seu trabalho.

Constituida a primeira diretol'i.8. o doutor Ivanencko
foi escolhido pacificamente

,

para Presi'dento de Honra
e a diretoria se instalou.

, ,

SERVIÇOS DE CARGAS, E ENCO�iEN DAS .:.EN'ITiE SÃO
PAULO ,CURITmA 3Al\T:t\ ÇATARINA

\
......

.' .deixar'o Papai oon,ten'e�;... :.'.

At� .. ".'�'�.-.. ',.1�,,,,,l'IiI'
�'. _

•

.
'.'�',

.. PEREIRI iOUVEIRA
Cr$ 5�200

1.

TRANSPORTES
J

"

NEVES LTDA.

MA� - ,FLORIANÚPOUS
RUA PADRE/Rt>�� 43 _.� 2159 - CAIXA POSTAL,

,

EN1)E'R1!:Ç(> TF1LEOUflCO. "'N � V A S c' A"

SAO PAULO
RUA . ,\NHAIA. �(j a 8$

?,�NE, :�?��
.
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Realizou-se esta' ,Socied.adJ
em 2<1 do corrente inês cie

julho" -':I, ["W, anunciada reu

nião,
,

dCi.JÜn;ldQ ;),' análü,c
da sitl,uçho atual da numa-

'"' nj(b�.dz no e3,JF1J�o d:�! mornl,
e seu cv:idof"to rdh�x,}, no

meio �>(\!.)ial brr1Sildr,J, cem

o elevado objetivo de po
der .levar aos poderes püblí
ÓOSi as ·{,�rgHn12i3.�:õeB educa

.cionais c príncipulmente à,

Instituição da . fBluília.. al

guma cont ribl.!ir:C�o útil no

sentido de desviar :-IS novas

zcracõcs (!O� camínnos pe-_.I b '.
-'

.' "
- .'.h. �, .I.,__. �.'

\

rir;o:"os- que lhes [oram '1,
bert-''l pelo materialismo e

J?<.�l') (1,esr.�on11t'õ('imento, d;;

Paternidade Dívina, respon
sáveis pelo pstaclo\ 'dn guer
ra e que ainda se encuni'j',l'

a humanidade, apesar ,dos

imensos progressos realiza
dos. -,
Abrmdo a sessão, a que

estiv.e:raE1 .presentes magís
lira{{.{)$, jornaljstas e soció

l0h:o;l, o snr. presidente Ca
n:11"I1'i'O ,Ueich31'dt, inicia:li
mente, 't:ieu a palavra ao

secretãrío geral da So(�ie
dade Brásileira de Fíloso
fin: professor Arnaldo S.

Ti1iu,;o . que' fêl. uma írnpres
síonante exposição do es

tado precárissímo em que
se encontram as nações
U1Ú8GÍvíJj,Zadas com rela
ct-lo à Ul01,

I

� Para cíemons ..

trá-lo, procedeu à leitura
ela í:'l1L"8'.'Í.sta concedida pe
lo Juiz Eli.Gzer :Rosa ao Dlã
r+o de Noticias, conforme
se vê ela edição de 18 de
julho dêsse diário. Dernons
trando que, em sua quali
dade de chefe de família.
sempre se interessou pelos
problemas educaeíonaís quê
têm por base (1 crença em

M!5SA DE 9° OlA

J\10SCOPiA' KOIZIAS
i\I'\Íi�S�rACIO KOT2IAS, MIGUEL ,A

KOTZIA.S)' C família) JORGE J.\.. KOTZiA��
c família c STAVHOS."A. KOTZIAS e Iami
lia, consternados coxn o falec�mento de' �;U(

(SPÓ�,�l' . C ) nuc. senhora lVIDSCOPIA KtY�',-
21AS,' convidam parentq, amigos e' pei3S0a;
de suas n�la(>o-·.:.'s pa"a a'S{;;:l·�-l.ll·l·c.rrl '-' m�sC"l ri

. A. ... '::;: ,_ .. ,- lJ....l. ....... � � \'... Cl. ,�.t �.,(... \..! ,,_

ljO 1'· ',. .' .' d·
,

.,
'

:,,- ma, 'Cm SUll�aglO e SUÇl alma, a �:er reu.l,��"
d'" '110

" •• \,-'",- "/b "1 "i- 7' ",�... o'r' '. .-
tJ. -, 1".lUXlúlO ,_,a at 0, u.a ,aS .);,)\) U("l" _,

na Igreju G?:egq�,Ol'todmp de São NicCI�'i �.'

rU�i Tenente SilvEira, nO 110. Desde jú� ::'1nt(,

dpa:m 'lgradecimentos aos que COmpDl\ <.:'2- ,

::'em (:1- este alo de fé cristã,
\

-,_'�-'-"���

, /
-..."",_...t.,__ •. �� ___.,__: __ .... �,":" __ ._.__ _,_____� __ __...� __..____ ._:._. ..• _�._.-------"- �

____ � •• .:..0.... ._._..:. -_._. •

' '

• .....__.__

Deus e na imortalidade da

alma, indispensáveis a isso
leu o. .proressor S. 'l'hiago
um poem� de sua lavra em

que se encontram estrofes
como esta: E preciso lutar!

. No pugilato enorme! há de

vencer. o' bem, que o mal

não tem valor/ e surgira
então, em tõda a magesta
tle,! sõbre a Terra tranqiâ
la, o Reú{o do, Senhor",

Terminou lendo os Versos

,de Ouro, de Pitágoras, 'com
os quais o Iildsof'o grego
procura, encaminhar o ho
mem aos grandes destinos
sociais,
, Abertos em seguida de
bates ení" tõrno do assunto,
nele tomaram parte os f'f'

n1101'e8 'desembargador Cris

tovão Breiner que se refe
riu, em sua exposição, -aos

esforços desenvclvidos ))C"-.
la Ação Católica, que íóra
Secretário' sob a 'pzesídên
cia do snr, Tl�lstüo de AChai,
de, no' sentido de ,mOrQ�izar
"os costumes. Enr.a.recéu o

ilustre magistrado Po. inic.a
tíva da Soef.cdaae Brasilci-

a
ra de Pilosofía e propôs que
'se realize urna nova reuni
ão e111 12 dp próximo mós
de agosto,

.

na qual' preme
teu, trazer mais amplos
su.l.lski.ios. ao esclarecímen
to (:12 �,l1o premente questão
sddaL Corroborando' as (l-'

I fi\r:.nati'f<Ls dos oradores
precedentes, usou da palu
vra o 'prestigioso e influen-
te jornalista Carlos rv:í:aul

que trouxe d-epoiment':s
valiosos, pura o estudo do\.
assunto eU.1 p.ebate e que
muito ímpressíonararn a

assístêncía,

F:s\;iVt�r8.rn presentes a

sessão, entre outros. - os

snrs, drs. A ríovaído Figuci
rcd!:/. Bénedito José de Sou'
za e P1Z�ÜTO Drumond, que
�<'Olrxe:'·D D1 esctarectmentos
ao »ssuntc. Por f�rn. o sr.
fn·e{:.��J,pnfe C:,�.TlG,hnl·Q. a�rt8�
('l('ef·�n.clo ::1 (I:-.:ntr·)f:)qícão d!�
n'''P00rcs. nCHit,:;·1t1 :1 PtOT'\O·�.
'ta elo desembargado!.. Crtstó
v::-,�) 13:'oiner', marcando nele,

va reun ião para o dia I:!·

ele !).f;n�lic:, 1\" 17 h01':1s o de

clarou encerrada a sessão,
'l,

, ." J •. ,( x ,

._ 'vermetha
"", -I

-t -'

'�?, Senador Schmidt, 228 -r- JOINVltLE S. C.
filial em

/

Horianópolis: Rua frB!lc:sCO Ielenlino. 9'
" '

(pelo Córres-,

Noticias·de ,Joacaba:

,GaR�itfatura lYo
·

�llveilJa alCaD�õ vDito
Vieira. da n,Ü'::m reduziu para /l':;(í� os �p" i'-

,

fIa r}�,:-}'re;1 \; r':l CO.lll ';l}f}�.s(}�l·')
"

A adl�lill\straç50 Vieir:l 1':1 45,:10% os gasi·,u; C.C'L

ca. Rosa .tenl se' l��v'::lc.dll r<p·Jj]�SO_J\.L·-l! nG j':t',l!,!' ._,)..

excBlc:..'1te sob tOdos os as·· elelS s<;'« primp; rOi
pecto�J

.

cU�ste ano.
Q;;rÍ' ]10 st:tor ele I,'vrs- Nos lU, ,lnC� 5 anQ';

t�'In.et:tns, 'quBr (1?- part'e fi- ��·H�.LOS r":?_ �. r�·rp:t l)�':l_

.(la�H�fí�\l ou �a,Ajlnjn\SLr;.t ··P'··"S0Uj" ío Dr!l c,S ;-,,'�":";jn

c;ho p:ropri8.nl�rte i,l1�l J
"

te$:
1960 - '65,82(;"0
18'51 .--- 54,21 �o

1865 _,,'45:)Dc;�
tl'e i

110,

dade Brasü:
Fílosófi

gl�.stão ,elo G0l"iE'Tal Pr,efC:lr)
te'lTI o.ado 110VpS 1'1H!'l<iS a
ilossa vcllln PI'2fp.lt:t�l'fl.

I-IOjf\ tl'a��I?T:1C'S ao ("'n1:;12

cimento do l<;blico ','1' f,,-

to reaimGn t .

A P:t;efeitura
3.ns:!ir:(J·�o :

r2�1uz:u >l,l-

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

Ijcrl(.i(�1)� f)) ,- A ('ada
que fy,ssa, tOlDa Vult.o
'v:..re do Rio' do Peixe"
can.d)dn.tU:'H (le r�m Silvei"

", l�a.· E'· dr�a no vitrírla do
candidato pessodisLa a 3 de
::mLubro, No Munic.ii�iO ,'de
Cat�1nduYas,

"

por. e�e;�pio.
onde Illevol'ão comparecer

,Ivo,'levar<'i uma vantagem n,icípIos), na sua grande
cl,�, :',00 votos. ps,de, votará én branco,
_ Igualrnente, os Munici, descollcertados com fi, de r.-

pi;"s de He_rval D'OSV), rot� de' NilsOll Bender na

Agua· nôce, Treze Tílias, cónvençáo �e seu próplio
Ibicaré, Ponte Serrada, Ira, Partido., '

.iUIZO D.E ,DTRBJTO DA ni €; Jaborá,' darão vi, Dl1::ante os três· dias que'
'\'AR.A DOS.� f'EITOS DA

'1 VITOR,I ..\ 2,0 CôO 'i- passar{ na, !'egláo de Joa-
n {Z'F'N'l" PU·B" I'C"" E f,1'.: ....;_ç.�!.�� •. '); -,.: ( ,,1-,-

..

�( \.- daf.o da situação. . O De- ç,ab�, a carayapa de' Ivo
CT._,DF:?J1T'11'S DO .TRA,Bt.· S'l' dá'--- ""n.c.. ..,. J;lutado Nelson Pedrini, que ,,1 VBl.:ra ,ever, Visitar a

LHO DA éo�fARc..Á: :DJri se �en,con:tra na região, que séde dé nóve �,!unicípios, e
; P!"o,RUNOPOLIS, é' (l seu colégio eleitoral, já mais " vinte e duas localida..

"

J':DJTÁL DE CITAÇÃO COM percdrreu todos os Mun,ici: des. ieritre Distritos e 1)0-
, CJ PRAZO DE ,TRINTA (30) pios, preparandO a chega- voaaos ..

DrAS'�;i L ,( i">i >"",.... ,_ ' .• ', (ta ,e visIta do DeputadO h,o"" ,;;", , ,

{i"" ;: i,! "í '1 ,,': ,�: Si2t1'4�a, R" que pei,in",n0�;J;Í, .)," "�, );�d.i.Q, l;Ie:r:Wd.1 \ ��Oste •

11,a regIão durante' os dias, ela Cid.ade de Joa,çaba, está.

],6, ;17' E). 18 de ag6sto.
.

iazend_ó a. cobertura' total
,; 'da candiá.at��a: cie' Ivo Sil-

, :B'AZ SABER, a todo�; que, o
, presente ecO,tal .. de ,"cita(,��o
virem ou dêle conhedmen
to Úverem que. p@r", pari;,c_ �
de ., Anl�ela MongqUhott,
b,rasüeiru,

'

'\��l:va, de pren
das

.. d0111éstJé'a,s, rel;1den'te
, e doÍl1idliada., nesta Capi
-tal, 'à_rua Dúarte Shútel, n.

5.1 f.undos,· foi
-

requeridO, '

êlll i"ao de Usuc:,tpEio, um

t€TrenO assim caraetcriza
do: Um terreno sito á rua

Duarte Slllltel, n.o 54;, fun"
do,<;, com a área do 504,47
(quInhentos e quatro me

tros. e' quarenta e sete -ç.eci
menfros qU8.rn-ados) m2, fa
zendo frente em' terral$,� de
Giorgis Stavros Koufos, on

de mede 7,50; lado norte

com terras de Aldeml!' O·

:lJÓriQ, onde mecie 61,50 l11&
t):os; lado sul com terras
de M"ria Silva, numa ex

tensão de 63,10 metros e

f'l1ndos, onde mede 7,50 me· ôrJrs<Ieec nluí ssnsibHizada' ao eOlllpetnÜt;tros, (10m terras pertenCÚl:l-
h"s a Caixa. Econômica Fe- .1TCdicc.l eh" P.AIJLO FONTgS a dedícaçá(

.

deràl, cumprindo obsérvm:, dis-,:ensada durante à enfermidade do su,
no lado sul., à .qltu,ru dos '

1 1 ."' 1
'.

;'lP"nper' 'V0 C �-e"" "e'TI COIT10 ")'� l1Tcstinioç'8"
'lQ,lO" Il1.etros .• partinç'io da

.1.1 ""')\..1�· ..... � ........ � ... ,.l...... �, l�. , uJo,) -t." -. ......, ....

t• i t' t �,,-r,,';;,.' o:' ('l,fn""""';l'�C": d,o LL,')Sp'l"t''-ll de CaI';ch�'(-l-{:1'en.:(;), a lnge o 'srreno u- ....< ••,.u,·, ""',.LU�",,,J. ;,) ,1: ... -> .. �. ., " .... ,

llla largura de 9,50 metro:". A_rroveita O ens-ej6 para
I cOI:�idal' a-lJ�

..

" - para; em seguida, '!oItar ii '

d.

iurgum de 7,50 mêtros, que )):3.J'€r!tfS e pCSSOH� i:1Tn.ig2.S para a Mis,::;'J. - E

,,?- 1?,')]onga até o, 'fim do . 'TO Ch-l que," em íntenção a· bonissima ahml
t,1:'.::1'e110. Peit.H, a ,J'ustifica- ' , , 1 r I-do seu jr,lranteacw C"lC(e mane am Cí2
dio' 'd;l pósse, f'"i a lllesmú -

,i1!lgada procedente. por dia 7 sábado 88 7 h:'l''''''' � .... ""1anhà ria 19rej2
,-

"'lJ1tcnça, E plolru que che. 'r" 1 F' t' d' E tr' 0......
"

.iú8.trJZ ce a 'lma o. S elw.
ffrl,; ao conhHcimentê de to- '

J\nteeil:8.m a�;lau.{;_c,HU'-H"OS a todos qued.,s, ,mandou , expedir o
\

t.., "

1,TT'eSente edital, (lUe será, n('I",.,n�r"'['Oi"'-r'�" C"'''C a-to I,o}1(l'IO"'O,_ J.A."r'''-' '-_ )C" ,_ L &, '",,0 _ c ....... ,..,� ,) •

ÍmbÚcado na fonna da lei G/A/G;:Jé fi;::::ado no looal de costu,
lHH., Dado' e passado nesta

eid'lde, aos sete dias der

( n�és de julho., do ano d ..

1".'t.iJ novt3centús e sessenta
;: GÍl1CO., Eu" (Luiz Fellne
Jor;.;e) Eso.rivi:w

--

da Vara' de
1"'::nÍ-1ma e Sucessões, no

;nlpedü118nto ,J�'asioI1(ftl ·do
J�sori:vão da' :V.ara da .. Fu- ,

I;unda, o subs6FeV:D,
". }QAO THArvIA2;;;�:)ARCON
;UE':�; DE . MAT'rn8, JUIZ
)DE·. �:t����Q'" 't�.'rULAlY ,,·:i\·

cli.n-

110

às urnas cêr(.'.!-J de 1.600 elei

t.ores, a previsão é ,11 de que

a'

E D I T A L,:
.,'

.

.'.1:

., O Dhlltnr ;JOÃO �TBOM-L\Z'
�(ÀRCO'S'DES t_ DU ' MAT.

'ros. Jui.z (H)'Dírdtif' Titu· ..

lor da Vara dos Feitos (ht

Fa'ze,lldá' Ptil)lj_�a/ e i\cidl�b.: '.",

�s do Traba!Ulo ,da Comat-
, . ea, ,de ];'lorianópolis, Capi·

\

�aJ do Estad:o de Slmta (',a-

tarina, .ua fonna, da lei,
etc. 1

"
'

de

168.000

Até mGsmo no Mu_nicíPio
de�J'Joaçaba� tradi_cional re-,
duto ll.denista,. deverá ven-

veira. Possui, a exemplo 'da
'Ouarujá, das 12,30 às_12,45,
o -programa "PoliÚca'� De-

ce, . folgadamente 6 candi-" penvolvimento", que , está
. dato do p, S, �, ComeDt'?"" obtendo a�' a�dição absol�
S?, a p::opôsitc) que os Di- ta de toda a região do cha
\'etórios udenistas qa C9.-" D}ado )\�eio .oes�e do Esta-

marca de Joa,çaba (9 Mu� ,do.
-

;, '\. '�\'
' .,,:1;

-A lU G A S E

- Espcc: ahnem,e para Estudantes.
C()mpl.�'tan'1-ente novo, co;::n ó�imas a�o

P10d,'J(�ões
.

si; !..lado no centro da cidade-
E.lH'l Deodor�) 19.

r:rrR1êr,:
;)clr.rüi2 t :3l1 ..

Dr. I ..acEo
-j o a,·��l;',.. na':a), ,uU<ü, i:;! �.

L,,/ l)l"� FeJ,;.,.."'--��, \, '.�,.\
. l1;" ....

A t

,

4 Te}. 283t:i
, ,'11/8

.. _;___ .. �-- _._ - - �- -_.

!

j\ tarnJl'a de ELISEU DI

,., J'j:- ,

'Arrn' 1< :t\-r'r'''l'(-i';-,
'

�.'

d" ',).
lj{lL.IClO .'�l.Ln.J.'{,..\. "'u, el1� con Ol11HlfG',

e-on6n;:sraClo como o melhor' e lllalS belo dé"
p1'8:ia, j\Dartarnellto� para pronta entrega,

1 " f" " -1 (\ ", (\ "I' Il r)' " . ,] _,

\. i.,('c,) �_.\ii_,v.,hil_·' ele entl'ao:.:� e rrcstí;lçU(',l,

rpi1.\yer1(i�s ,nD,�ocal�()lJ;1;
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cu, o mU:1.'_c�.:;Jl0, atual-úect.e
com cêrca de 21.0CO haoi
tantas,
No . setor educaeío.ial R:o

do Sul merece dist!..:,çêto,
pelo elevado número 'c: ,-5 a suntuosa Ig:eja Mi1.�llz
'co.as. ta; to estaduais ::0;:UO 'N. S. Aux 1 a: era, ve�d�.'::ei

mumcípa.s, espalha.. lu p;. ra obra arquítetõaíca dos
tôda parte, além de 'no-re r nossos tempos
nos grupos escolares 3 -gí- Mas o que mais nos ím-
násíos de ensino' médio. pressionou na vís.ta à "C cI,

'o Alto \"ale' [')j o

di,1r'fl, \If';�.

pz:og!'ann- .

na, Ri.o no Sul é, sem (�\!v:'

da, uma das mais' impor
tantes eidadz.s catarín..ases
haja vista o seu pro�re:-;ci'J
surpreendente que se tem
verificado nestes últunc s

anos, em to.os os setor. s
qe atividade

Prívllegíada pela. nature
za; R" cídade de 'ruo rto Sul
no rico e fértll Vale do Ha
[ai, oferece aos que visí
tam um' panorama' maj :s
teso, cohl, o rio que lhe em

pras+a o nóme Si dominar a

pa 'sagem. Dsminuldu 110)

seu território, com o des
membramer.to para �Orlli8,,·
ção de f_ovas comuna"" CO:l

com o Govêr-;o-.' .....

esmerada �- S"t8.(c a rcvs do P.trA·
1'.�=G. �jb:decendo at s re

(r�, E,�[ cs c, e1' ge, 11a1'::1 rrd

te,
,

,

,'. . ";_.. '- . ".
;.

'Para qúem milita na Im-

prensá. mesmo "por .dilatan
'J,(smo, corno é 0', nessa CaS)

I

é' 'sempre agradàve! '�escre
ver. 'a vida e

.

o .progress»
ele' uma cldà.d,e; prínc, pal
�ente qUll-n�o"se sente, de

" perto,' à. 'sua' evolução ma

teflal, €'C1)n.õrr:J.�a e soe:�l.
''', l!!ls :,porque �nos propuse
m.Ós . a falar hb}é' sôbre n:o
dO;' Sul, encantadora Clda
dê que \�·;:tamos" ràpída
mente, há' pouco, após uma

'iÍ:usêncla de 11 'imos.
. iS:tuada bem. no coracão
do Estado de Santa c?'tar:-

. d. :::'2." c r� t;" ( ...0 e.L.'· .... I!
cem 3 �.- ·�[lr�!s. o.r.:.:h"a ,,:�
; ír sta.a �o ":GS ...:J

'o-a"
,

c; J.,

''''-1�_';' ... �'�.J '''''

medes ,da .kn:u::i_::m .. L.3. I::!.

b fi como do serviço, fC'>�r;
se. Sua Inauguração está
prevista para os P�Ó-Ó,1l"5'
rncs:s Outro- ·emp:,�e.:1di ..
mco to e 'vulto que ']�h
a+esta a �a'}a�"'a'e . ., \L
ra 'ora ue um hom m pu
t:�co : a Ectaçã0 Ro .ovia-

. iA7ARC RAB'C01JOMEU
.' �

,
.

".' :"';', .;.. ;1

� .. :- ,-:,
, � .",

",f: .

r >,_ ..

•
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•
•
,
,
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•
"
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•
,
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•
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•
•
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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,
,
,
•
,
t'

" >. ,",

i��lal.
prog:-,ama de ra j:llh>J a

atual Admu.ístraAo ','1(11"_·

clpal, ar ra vés do PLAG-::';!
__ Pla+o (o �·o,,"'r·�o � ..'TE·.I

cípal, Em tn.'cs cs q�:a((;-an

,
.. I

'. ':111",";"
�
,._'t',

Para áss'stiÚ:c:a m
'

�ko-
hospitalar, pcs..uí Ro d0
Sul o Hos,;Jital Cruzeír.i, pu.
trimônio co munícíp.o,

LOGO, 'mais às' vinte e
t.rirltà ·.h-ortlS,� no T:atro; "

Alvaro ele �éàrv.a,Jho",' SC�.1;·
rea:�zada' :'a Aula, In�'laÜ;,.

.

. ",'"

ruI· Solene do' CicÍo dê Fs
tado� c!e Segutança, :tia.�l�-

.

nal, promovida pelà A;i�"!)ci
ação dos 'Diplomados da Bs
cola Superior de O!lerr:l..
P.'!'esidirá o Governador CeI
50 Ramos. A PrilnEira (;op'
ferência .oSerá feita pel�'Ma
rechai Ignácio Veríssi!1iQ. O
Almirante Aurco' Da'ut.es
Torres - Comte do 50. Dis
trito Nával, fará uma ,sa��
daçã.o acs alunos ESf,:lr;"1O
prf:sences .'aItàs àutori,i4' �s
civis, militares' ééles\;1st.
eM, Virão' ma:is de c�nto
e cincoenta alunos' insCl'i
tos em Blu�nenau e TQin
ville, onde seráo realizados'
os Cursos sinlUltaneatnepte
Supervjsão do Sr. 'LotlÍar
Paul, Diplomado na �SCÇlla.
SupErior d.e Querre,.

"

"

ê:ldto daquela Feir�; que'
vem dlspeI:tando '. 'Qs: n.aís
destacados' s2tore�' econô':
o/-},cQS do' Paj,s.'.,

" ..

'� .: t.,

qu parlo com os ma.s iV,C

demos a":ar�lhcs ·pa:'9. CJ'

rurgía, raaào pela qual t)

considerado cc me um cc:.;

principais estabel:c:mentüs
hospltalares de santa C<!,-'

t.arin�.

., r 'C. 1. t: a r a -o j 'i.' 3. ..

\::':: 19"C mercs qua :H. .r.s

cu.a co: s.rução p:CS3' HL�
em r, ,mo acelerad.o, �,t,l.n-
do já u'D.rca�la a c ata lie

sva i" au,(Suraç3,o pa:.l Otl

tubrc. do corrente a"o.

F>ahpe"te, :stvertlos D,)

'Lar ('Ia Melli"-a", S:t:H1jU
em locai aprazívzl na Vala
::;a do, Taboão,cll:" 'o': ;itr:.
ros carscu a melhor :',)5
impressões. Graças à 'l.one
g'ação e c.'espl'endimer:to d"
uma pleíadE. de sen;).oras

ríosulenses que integra '�� o

C!:ube das' Mães, tendo a.
frente, como pf€s:dent�, a

pri;neira dama do mm,ici
p:o, sra. Lindomar Farnel·v.
'li, foi possiv:l· a CO'1Ci'f't;.

zação daquela obra de alt.:')
alcance soc:al, para o quP.
não faltou,. tam9_ém, segul1
do est,amos informado�, o

auxílio da Prefeitura, CI�I

bes de serviço e partiCUla
res. ReC§m-:naugurado, a

quele orfal:ato é a a "mEni
na 'os olhos" de d. Lilld'
mar Fornerolli: que n,.;)

pçupa esforços para riR!
tô� ass:stência nec"'ssar:a

tes a �í(aLl� es":

prssr nt e. o poder púhll, r;
inun:�pall seja T.a abertu
ra de novas ru.fl.S e. ,W8' li

das, se 'a 'r o alargame'Y1 t'J 'c

·calçamento de outras O

calçamento, a paralelep'tp8
dol:', na presente admm·�

tração, já at:Ilg'u a e81'.:a

de �3.0GO metros qua '1':1-

des,

Acompa7'harl,os do c.t�l.:\!
chefe do Poder Exe�ui;lvo
do �micípio, sr Vitória
Fornerolli, que se

_

revelou
um perfeito "cicerone" ti
vemos b prazer de '''Ii3i��"r
as princ:pa's obras do seu

. govêrno. ,E', realmznte, �;Y,

pressiorar.te o que êle 'r(;;1",(1

realizando em beneficio d.'I.

coletividade, em menos de
3 anos da sua gestão.
Aspecto ma] �fico nJS

oferece à d'ade, ao ::.mmt,e

cer, notu'damente nas aVf;

nie: �1 Ar!.stÍ!iano I

Ramos,
7 de Setembro e Bela'. Ali .

ança, com iluminação i'eéri
ca ,a mercúr:o, realizac;à.o
tamb.:m uo prefeito vi'.;0r;o
Forr.erolli.

, Comun�cacão.

,'COMENTA-SE .que ,no
JY:t16ximo dia· �'1ator�

'

.. () .

O-over.r:nidor' de -.�ão é Paulo
o comércio encOntl'a-d':)

em franco desenvolv.imz1i.

to, e gran' e é o n üm<.,'o

de casas esp:c�ali;:a,:a') f"Cl

determinados ramos, .; m,�s

mo acolltecendo com 'J p'l.r
.

q.ue industrial.

PACUECOMURILLO DAo DR.
Dr. Adem�t de' Barros, . vi
rã. .a esta Capital. MOTTA comuniq1 aos seus clh;l,:tes t_' anübú�

que iristalou / em s>su CONSUvrOR�O, t -.

talmente remodeiado, sito á RUA FELIP}
SCI-IMIDT N-. 38, completa :lpatelhageul
�portada'dà ALEMANHA e dcstmaà.a a'.

tiÚ\GNÓSTICO PRECÓCE no LANCEI?'
GINECOLÓGICO E DA MA!l.1A.

'

HORARIO DE CONSULTAS: àiar�a·

r�ente á 'p�rtir das 16,30 horas.
�1.�.6')

,

•
•
•
•
•

.

r-ro
.

Rest;fl.urá.n�e ,
'de,,' Q-.le

rênc:à Paláçe 1l0tel .3.�x;no'r'9.
'lar? . 00 t�xD: ps' s.r;�. <?;u\I��r .

to �aV1ade e jQs�}�il).'Gi),-, .

I;Df\S. C(ltn�ptav�lÍ1. o' S\K".es
so c'a, e�ega'ntC ilPita.d'à. qpe
aconteceu' na .8. 'Hár.norúà.
4'ra de .Joinvl1le. 'tiereu·;fe�

. .:.,.: � 1 .�

ra, quamio foi ,:w.res�ntad,o
um

.' '(jésf��� de
. �odaS' '�.�

manequIllJI de : São' Paulo
feminino ·e mascti.u�o.· 'z,t'rJ
··'show'" pàr.ti'6lp,atám 'O é,<il)
JuntO Farropil��' de' - Pô:�\o
Ale�� ,e � TriQ' Samba, de
,são Paulo;' ,

.

".

A inaprensa é repres�nta
da. pelos peródicos "Tr:bu

na' do Povo" "Nova 'El"a.· e

'''Corr�io do Vale, os qual�
divulgam, com fideli<.hde
os fatos de intoresse pú
blico, contribuindo, em fi'll

to, para ti progresso d.'iI. Ci

da_' e. Equipada com o que
há de mais moderno, r..O

'que cÜz resp::ito � radiJdi'['l

são, está a ZYM-6, R!:Ü'I',O

.Mirador, que aprese_n:.a. ao

...

,
•
•
,-
•
•
.,

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

VENDE.SE TELEFONE
Ilnformações pelo fon� 3273 'das 8 as 12. horas com

Emlha'AS DEZ horas de h�je
110 Destaci3.ni�l1to de B,:)_;;e
Aérea de, Fpolis, será r�a'l·,
zada a Cerimônia de PosSe
de Comand.o. Nlsumirá c

Ma,icr-AV - Odo� ,1,e Ale
nüda Ramos, que rec'!berá
às funções do Major-AV,�
José Ferreira. Rossét.

'

AlUGA·SE-_ .._-------,-------------
"

,
'.'
I

I •
., '

"
,

J
•
.,.
•
•
•
•
-
•

•
•
•
•

sat.éHtp.'l e<:t1'''·oS", e�t,-rêll"S
• ,pàs�<i1ri�s lá fln>est,<:,rlo de
, 'êYOj,�r,ão nt'i,..., ..�,,·! ;,,,,t�!tS
II d�S�lli; Eli;f;rê1!l!Lnão.,' de' 'e;;'
IJI' tar ""e�js!>mente 'na f'\t�8.

•
•
•
•
•
,
•
,
•
,
•
III

•
•
•
-
II
II
II
II
II
•
II
•
•
•
I
I.
I
•
II
,
•
•
J
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AINDA flala.ndo de Join:
vilIe, {los" quartas-feir�s;' 'e
doming<?s, o Gr�m:Ú).' '.'�·'Qe
Jul,h(f' esta, prQven�o':às,,2()
'll.t; l'as .

...,.. reunião' danç{"ll�� ,

COn;l .'a. jovem ·g.uárda. Jt';�n:"
-

v!i�nse.·
.

."

,

ALUGA._SE uma casa a

rua Padre Shraeúer n. 65

Agro;:omica (lJhapecó).
Tratar com Da. Herodi

na, Diretoria da' Receita

(TeSouro do Estado).

II "DT�r,()c:; VOA1)O

RES" -. INCOGNITA D'U·

MA HUMANIDAD�

tas ao nosso planetn não

são recentes; documentl)s
de 3 a 4000 an0g pass3(10S
revel"m os voos de na"es

'(D�"1,,"',mtãrio de A. Sei·
. circulares. Mas há sois nró

xas Nettos)

:
.

�

DOMiNGO' às, 12,30,' ,�s,
e�-t'.&>I'.e.i - n a R ,A'D �_..()
Guan(á, para e:pre$ent�<; ,Q,
Uieu progra.ll18:'-,�iâl" p�:
troclna'o per' MachadQ , 4-
Chi. M debutantes 'dQ� (;hi�
.' . - -.

'.. � .' ,', �.
.

. be Doze doe Agosto, são oo.n

yld�daS .

p�ra ,�ína." ..

'- tãp:.da
entrevi$tã.

'. . ,
..

'

'."'�.

'.i ,-

. NO CopacatJana Pa.1.ace
.',« Hotel' '(Rio' de' Janek?l., �n

� ,- tre OS «.as onze. dezeSlfei.&
será realizado o III·SU'lpó.

�

sio Naciona1 'ctti 'Í'uri.:smo .e
. o i S.mpÓSio InternâcioluU
de- Tur.smÓ.

, O Pres_idên·te
CastelO BranCo;, ó senaçor
Moura. Andrade e" o

.

oePJ.:..
tJado BÚac Pinto, seãó Pr€:-,
sidentes de Honra. O pre
feito Paulo' Vieifll; da; !_tosa'
estará presente pa:queJ�
Conclàve.

','1

sob
.

g2lr ,:,n'_';'l '<i(
\ .. '.

.�. .�.
\ \�', ) i!"'�' .' f

"

.

I �/',_ULC:r_nOV!? • "

'Tel; p362
,
,�

",.'
.., \ ',.'

H
,.

C
J
4orarl1 '

orneI'
;"',

lI4IES 'BMsil' uo.. 2 ":_'8AN
'_ '.

.

_ � ,�l � .. "�

DR4: R0I3!\" p�lã...v��q �e
guiu P'!;r& I,on�-�acp" ,oq •

doe 'dlSf)úta.rá o Jituli? �
�' '" 'i)eleza, Int�rri.i,.ci(jnah
q� 'ser� �l�aPQ',,�:; prc>:-
'. xilno dila. trezê, Levôll,' o"

Qüa,c;lro - "O Cáhg�te�ro';,
de Adernar Mil.rllÍ1$; . páia
oferf€Cr ao Prefeito·. gÓ
Long Beach.· .

f '

'd' ., ,

cT).:...or ,o: n0",:en,:r'0. ,a CICl8.':Ae.
, Trilar a rua Bênto Çi-on�a'veSj

Lá
o SR ti S1'a;'Capitã,p-Te

ne�te. - Leon�d6 &piDet:,
(lvanlse). ;,'ntein comlÍmora
ram o prímeiro aniversariO
de sua. filha. LUCIJ\.NA.'

consta a soiuçM.
_ ....... �---::;

� .... I' ..._,:,.......

'-,--,-.-

.� i'
"t" ��.�.} . t. t r

.

,. Q"FundQo(\rio Púb:�ico Perante a lei
v _: �S(lonto' CcmpúÍs6rio contudo, entender' que não

a deve, 'que ela <seja ilegal
Nuno da Galnâ Lôbo D'Er.a ou que.a importánc� co·

'Qrada 'não representa cer-

Certa f�éionária públio teza. Temos, então, que o

ca impetrou·. segurança con . dtlscontó compulsório se

tr'1. ato da autotidade com· ria ato unilateral' do Esta�
petente, pôr, 'ter sofrido do, ca};}endo apêlo ,ao Ju

desconto noS seus ven�i-· diciário, unic(_) compétente
mentos,' e a título de repo- para convencer o· devedor.
sição. "A ninguem é lícito fa-

Acontece que a impetran- zer justica pel'1s p-ópr�as
mãos, mormente descontnn
do compulsoriamente em

veI).cimen,tos de funcioná
'lios, dinheiro' êsse destina
dos a alimentos" (Revista.
dos Tribunais - M3!446).

ecn1nmcl'l rins .<;e1.1$· �c:t ..os

centr"!s: hão de nos<;l1ir vi·
.

da, em fonna· ioo�dl.zente
com o seu n:r6nrlo"Jl' Í.'J'lrtf·
cuh'r 1'I"Ie�anlsmo:' ffsiorl11i
mico. Não 3er:{,c nór. ;sto,
possfvel a -alguém n<l Ter·a

imaglnfll" ou' desç;e'rer o

que sejam êsses, sêrés, por·
quanto se desconheGe a qtli·
mica e I), física 'nuclear o

planeta ou dos planetas em

dedução; não . serii, i�al
mente, possível. tentar me

didgs aos coeficientes de

j'
,

.,tI'

\gU""Llr-\ '�,'! h , , l�,. ES:roU providenclàndo' li:
ampliaçào nOS serviçO.'!, de
Rela "ões Públicás .� r;r�aní

. zando
.

uma c:Qmi.ssã:o ,de'. re
present1!-ção do Jornàl Ra,
dar na Sociedade;

MISS SIMPATIA RAD�R
de Santa: Catarina de �964
_ EDY ALVARES CABRAL
hoje seguirá para São Pau

lo, com. o Coral da Univer

sidade de S.C.

1 f

.::)ala � - Altu� UQ ,CU;"l I�!iU
,tl.t.gl;:,tHi Út iUdll:!'!.l' 'pdkHI,I;;:::' Ql .U .... ...:Ii

l LUlu;:, J.t: \'::'UlJ€h;:,�i�I(au llUHl.e" L:UL<lL,:'Llc,dS,
nent'o lnSlgl1lo.� frases dé' prup;::,ganda � !l)al�

vwAliA hOje par-'�,Sáo
Paulo a Dra. Lea p� Net
to.

te tivera sel! pergaminho a·

postUado para determirut
do padrao e .PQsterionnel'l
te. t;al, apbstila foI' �nuládá"
por considerada negaI. Des
sa anulação resultafà� pro
vidências diversas para o

desconto mensal, das im

portâncias recebidas pele:
funcionária, durante o tem·

po em que a apostila vigo
roU.

Foi-lhe atendido o apelo
pela Justiça, por. :conside
rar que hO,uve evidente ex·

oesso na tieterminação' do
desCQnto, visto represep.tar
cobrança. por' meio de CÓ.<l-

, çã,Q.. e' a' ninguem 'é licitá,
nem mesmo". o Esta'dQ,. cc>=

bra��e
.

pai" ',sua, próprias
mãoS? '(ReVista. de Direito
tAdÍ11wstràti'il'ô.""':" 631110).

, Nei:i:huma ':difiauldade 'há,
OOmO" é' ó�ViO. se'e fUnci�
riá'l:'io

_

CQiico�da' '�ue' se' lhe'
desconte' ;'rep(Jsiçãb. ,'.Pode.'..

. �

., J
'

(

AMANHA o Clube Doze'
de Agosto prem,overá um:a.

churrascàda. na noV'a' sede
inteUe;Bncia desses sêr�s

potquanto a f.ormacão· m�
dia dum cérebro .ca,i:m� de
annàzenar imagetls" e meio..
cinios e des�voJ�riTY!ent.o
comnleto é em ,'anos, da
trena. para o�" .te.;rrenos,
um neriodo de 5,000 imos.
Mas há vida, ineg'9.fEl1ménte,
em vária narte !io Univer
so. Todavia. e. jsto é cate
górico. não há YlDA c"naz

de ser útn, a não se,r bão-
r térias primitivas

.

e virus,
'\ .-

. ,/
em qualquer prs.netd 'do
Siste'1"'8' Solar..De�isivaineri
te: Marte é um plJn�ta à

,l'::- 'j( l:AjJllrlaçÕp.s
!tua Tellt:ll�l.

i1ópol;�
,�:hlvCliú, ��
"

.

..
",

I �.,", 1 �)
I .

,i, ri .:._
"

1. cili.i"

r,'nné :�:·l,� �
t·

_. .FA:LANDO em .tajar i>il-'
ria. São· Pau�o, tainbélll � ...

guiri'l: hoje, o Sr.' .Henrlqw�
Cassi,o Abreu.

o TEAWO AMADoR'de
Fpolia, no próx1ruo dia vin
te se apresentará na cida:
de de Cnciuma.

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

Conheça os últimos lançamentos
NAtri'Icpo CLUBE "

M'ART:J:NELLI .... está. ' come
mbrando o seu Oinéoente
né.rio' de Fundação. N,:)- do
mingó

.

reuniu aS8'o·�iM0!'
com 'lima. �hur)."a3cada,· dr-:
,ganizada 'rdo seú Pte.si':'
dente jornaliSta Na�bal '�i
leIa.

RETORNARAl.\tI do Rio de

Janeiro, o Sr e Sr3., CO
mandante Jose A'lves MeY. A ROUPA ESPORTIVA MAIS fAMO::;A no MUNOO

�DOF( EXCLUSI}_JONO SE\.I,:

f('
"<�

.��:

morte; Venus;, um' :cQlY'eta'
recente, ail1da',�tá em fot
�qfJão: .Tuni.t.er, ... iS�tumo,
Uranos. Netuno,' .são' 'envol
tórios de gazes e trnlteria
em evolução .

fisioauimicQt;
Plutão, um ex satélite de
Netuno. imnossfV'el de' alP.'o.,_
Mas sabemos qu� as vI$1.

BLUMENAU em o'ltubró

próximo receberá a' vista

de m:Ihares de .pessoas que
assistirão a .IV-FEIRA de

In:ustrias de Santa Cata.

l'ina. Posso a{irmar que· o

sucesso está garantido. As

comissões organizadores a-

11Sm da competência., tra

�nlham, bastante .barg, .1)

,

.�.

, ..

,"
" .o MArrRE 'do' ,Que:-

rêl"cl:a, Palace Hotel gr. Noo
tor C<>tita, hoje, reunirá con

vidados em sua resldêT'lc;a,
para. Comemorar "N!VER.'.

. ,

. ..'
-,

�.

'C"'n-;' ;;0:,'" 't_, :;:',� �:;(1' q::;.t�ç. ,

, 4"cL ,_ "_.') .. ��i',J�""�'lt."" _�t;;;>
. �. �. t1 ,l.. _ I

,,:,,':�tv" ,'� -,�' éalças,.(. o,::
'��'"

.

,

.

\

...1, •

_
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1

�

l

,'" Rl.I� r: \:tpl' SCAMIÇ>,T. �2' "fON$;�767J
'. .', ('. �":4'�';'l1f:" 'j"·.NÓf'(,.(..iS", 'tL'"

.
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I
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olri
nhos com uma lauta mesa. to vindouro encontra-53 elu
de finos doces, aqui deixa- linha de trente, pois '0

mos consignados os POSSGS compadre Ivo sempre SO:1-

parabéns com agradecí- be ser amigo certo de t.or,as
rnentos para comparecermos as horas: Dirigente ínratí

ao çaré-rrsttvo em regosuo gúvd do renomado Cine
3,0 evento.

�

Ríosul, Presídente dos mH!S

operosos' do nosso "Duque
S11,A. NAm.'R B. R.O�Ll"l" deCaxías", político de eolcól

- Dia 12, destacamos em "a representaçao pesseriís
nocsa Agenda ma's um arn- ta, exemplar Ch2fe de fB,

versárío da exma. sra. Na··,. mira, Ivo Luiz KnoIl (le há

dyr B. Rollin, espôsa (o, muitos anos vem-sendo me

nosso velho' amigo Rer,� recedor 'de nossa sincera

RoIlin, alto funcionário uo homenagem. As felícltaçôes
Banco do Bra�j.l, em Jo:n- que receberá dia 15, [unta
"me A nak'";ic:ante" . '·s mos com satísfação as do

r>,essos rcsprítosos cnm- C( rrespondcnte Cyzama e

j;'s família, augurando ao IvO,

esnôsa e filhos
-.
muitas f r�i

cl.lades.

aqui estan C' {'O - ''''''Ia_' "-' U.i'Y!.D.. Vi:'{�

homenage -

c .os na' '1t(('.
a-;' tes de �

�.- :'
-.. C

-

ue t ernos

anotado eu_ .,ç�:_, :J.gt��1.J.J.,.

MENINC """':':' '1:'! NOVAi!3
- D'a ·i. " � r'n .; SP'1].<; jO

anos o menino Osmar, apt.»
ca.io al .,"c· do GruPi? Es-
,(',.."'I_, .e

cidade, filho do r caso p�r-
L �,.,..... ..o ). 1,10

�J"OV()jg e e J.:.i"} ;. +a. e;·-

r- ,- r <> '1 ::::�.�.:.� a. :x,ss1,1.imos', eri�.' Rio' do Sul,

Ao Osmar, C'O' na--:�-,l:::l(l. 'd: .tvo s zrrrpre Iyb Luiz Kn:Gll,

L" "'__ ;"'_ "c.. amígut- '< o na+alícíante de 15 (l,:_e ;tg0s

.

'vó UJXz K"XüL

Dc·r,tre O� bo 'S \ amigos' .que

ção do r ; 1

. "

r'
.

C
\

'-'Oi -...... r"

..
'

nr ......... 'Y""
• I

� r�:8.t€:�"ias, matérias primas e energi�,
�. f2.3tOS e para a eleva�ão da' quali·

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

os senhor·:,s
'"' "<;;, p2.ra se� reun:'rcrn em ;- �

i- r€21i�:a:r-sc no próximo di"
�"

.....') 1"'or'�s 11''') Qe"da" -'''''1''
_ _ ,� ,) �d. . �, ............ �; '--',;U \. l.

-,

4: 2(j andélr. é) fim (,�,
,,'

',-�� '"':_� fi SGo.re 4·"I� seg.J�·
-

--'��--l� � .. ""t� �)1·'·
1, '''�ra Diretoria.E .::;:ut'"\'c

_

.., b"';l
t""'-�

..l,. ..

kdallVO,
-" ",..".�' s ,l·e .='ntcresse sado:> 1

........'.._
L ç, .'

• __ •. C(.

�N ;:: (i� a -'êsto dê' J 265
Fresi.den+e

,.
- Sã!) considerados so.

..

... "- a voto, t�das :"s r'E�sôas qu"
f�'ã.0 co:rüribuirdo/ C01T'

('r$ 20.000.
1Ó/8/65,

/ti .".
'.1, "

T
,.

-- ------.-,-�,- � ..__._-

Vpnrl"l.�," 1"\"1 LO�""nf) nel", meih'or Oi'flTt::l com la.50m
-

�

x 2'> �(1)'Yl no'" p·-n '"h,in>nte TA)me�m. NW1:6cio direto Sem

intermefliár'�s "'i';,tqr pelo Telef0ne 3512.

PI

"O<;!uti1' ;_ (

I

'lZClí'<O 'D'RNTISTA
� �RANSPLANTE DE DmNTE8
< tó�ia peln sistema de alta rotação,

("';t!11l'!'",ento TndQlor) I
,.. �I''ê�''-'' FTXA E MOVEL.

"'T"F crM \-TOR/\ �v1 A T?C A.D.A
.

"o • (l' ; II r'ctc', p ,a1as 293
,�,. INonimo Coielho. 325

Das 13 !is 19 horas'

.....
'

reside, .estará 'comemorando
à passagem de mais um

'àniversál'io p.o próximo dia
. 16" noss"a sàudcsa f:lha

Aéy., €spôsa ,da prc:/:'ldo
amigo José de Andrarl(l

Thompson Júnior, um dcs

baluartes.da concei+,ua d-a

Tecidos ..Rejatou. "pela se

gunda vez distante ,3m 23

,á[los, através 'de "1\ Na(!ào"
e "O ESTADO" envi"m(.,s

para/ a Ac,y os nossos. para
bens -com votqs .de mUlta

srB,úde e alegJ;ia exte!1siv�s
a �e'u dspô�o' e' à '3c1n:pre
lembrada Lígia Maria.

SR·A. ADELMA OLINGER
- Para -a maioria dos mo

radores do
.

Balneário df..
Camboriú o próximo .19 de

agôsto é uIpa dat:a das
mais alvissa-reiras. Isto

porque,. dia 19 estará atir..
gindo mais um .ano rJe útil
e proveitosa eXistên:::i't, a

.

exma. sra. Adelttllá. OEnger:;
estimada Agmte .

de nosso
Posto

-

do Correio, �spfl83. ,

do J;íosso particular amigo
sr. Adolfo Olinger. fUnClOn:l
rio público federal ap(1ser�:-

_.'

e

110 de 'Camboriú
tado. Na repà:::tiçao' :' que om amigo, o nosso abraço
dirige com rara erícíêncía, com votos de felicidades.
dona Adelma consegu.u
grangear a estima do' pcvo
em geral. pois a to-tos
atende com uma solicitude
cativante: É J

com grande
satisfação que através elE':
"A, Nação" 'e "'o .ESTADÓ·"
homenagearrães a bon fosa
dona Adelma . pólo trans-. mais linda'. que conhecemos

d t I'
•

. no Balmiârio·..l,e .Ca.,mb.1rlú'curso e seu. r a a ici-x.no 4

próximo. dia 19, augurando- dia 24 deverá apagar um

lhe multa, saude,' mintos magníüco bolo' com vell-
·

anos de víca e multas relí- .ilhai' que será conteceíona-
cidades. do por' sua avó dona Ad<31-

ma Olínger, ,8: mui Ji�na.
Agente de nosso correlo:
COm nossos familiares esta

remos: si Deus, quízer.; dia
24 compastílhacido : da. festa:

. de, aníversárío' de 11.08s'a que.
rída Marístela Olínger Ri-.
b'eilíQ�

REPRESEN!f'ANTES
_Soi-rée - Inicio'?:s c'. i

. O
'.

Representações A: S. L�ra Ltda. Riio (GB) Rlla_ Seria,

(Traj�Es,por.te), dor Dantas,. 40 - 50. andar '- São Paulo- '- Rua yitó-
. , ria. 651 - eonj,mto, 32 - Bele Hl"ll'izonte - SIP - �ua-

Orquestra - Clube Doze dos Càrijós, 558 - ,fo. andar - Pôrto Al€gre - pp"o.
.-'de Ag'ôsto - Apresenta�

,

.PAL .:._ Rua ·Gel. Vicente, 456 - 20. andar.
.

.

ção � Orgão E1etrô-i&�o ADuneios mediante contra.to de acõrdo com a tabela: em

'LISTAS .PARA· CffiJRRASCO E ,JAN- tigo�. ' I

,

.

\

TAR DE CONFRATERNIZAÇÃO INSeRI;," ,�SStNA1�'UA AmTAL 6r-$ t 10.00 VENDA AVULSA

CÃO N'A SEr"lRR'l'ARIA (N'OVA S'EDE) CR$ 50 (A DIREÇAO NÃO SE' RESPOSABILlZA PE-
� �,

. , ,

..
,l

'.
-' 'L

. E
LOS CONCEITOS EMITIDOS NOS ARTIGOS ASSINA,

BAR,DO CLUBE 'oos.

ADE�IAR BmtNHAUSEN
- o �osso prerado amigo
Ademar Bornhavsen, o po-

· pular Mazinho, "('eia 22 esta-
· rá mais uma vez. "�asg-anci::>
folhinha". Dirql.rt d�' n�'li1a

MENINA I�UCIA IN�S -

Dia 23 teremos o 3.' anlver
sário da graciosa menina
Lucia Inês, filra . , do sr

Erlí José Arruda ÍIildebran":'
do, operoso Agente da' "pe
nhé aqui no Balneário de

Camboriú e de .sua
.

�xnll'l..

espôsa dora ereza Leal da

Silva' Hildebrar do. Nossos

parabens a Lucia Inês a

quem déiéjamos um futuro

risonh{) e 'feliz para gáUdio
de seus paiS corujas.

EUGENIO HOFFMANN
O nosso velho amigo \

Che·
fe· de Escritót'io da rep.c.
mada firma, Irmãos. Hiíbs";
ch, :de Rio' do' Sul, 'C\ :&:ugc
rijo Hoffmann estará dia

24 completando mais' ,'uma
etapa vencida brilhante
mente no róI dos, mortais,
motivo porque' �nviamos ao

"Cotema", construtora til!
SRA. 'AeV F. 'THGMP- : grande trecho ela 'Ro'iio,,'fâ

SON - Na Guánaba:ra on�le, SC 23 ,amÍo-o certo dê tndas''o, o,:. 1

as horas. nem podi�.'.. ser
diferente poiS I'/!:azinho . é

filho do estimar'o ca:sal ,�r.
Wal" emar - dona ... Pi.�uch't

.

Bornhausen. Ao Mazinho,
as nossas fe1icitaç"Õfs ex,:"

tensivas ra dona Luizinha: e

diletos· filhos.

-Conclm,ão da 7. p§.�.
tal iá são intetramen�e c·'"

. . .

. ..,_

cer o todo, par0c€ ser' a

chave do êxito rara o Cam
Df'O�ato Murdj9'.� orne o

lJJ,r1o V''3�ce�'or 1ev,rá jo-
J'tn-:---10 "�s;m ao futebol· qqr c-'lrra '-e S-'3 pa�ti'lar
i""·�'l1\s. l11h'a"'"s'ur CO� !,,'. 8\1'1 m"�0S .c18 t:'''3 E'ema"""as.·
la' lva fa ,:'licl,ar') e o vár�Uf) A a"sê.'� cia do ''1ter''1ado-
OU" �x'stja e'"\t""'e o estilo 'l"'a'pmnte co�her:r'lo eraq�.
br'tà''1ico e os estra11gejr,ls P'lé da equipr brn"silei:ra
e qbriT lhe inúmeras. r,�rs- aue disputcu a Cada. .do
upetJ'vas d" êxito para as Ml1'1"'r10 em' 196?, se ·ra sú

�:l·a� provas d!a- próv.:imi) perfície. pareceu en�raque
a1'n.

/ c;pr o seu tiJYJe. "ão l"'lpe-
'

,

(\ 'o!Í'a"or i'"l!'-Iês. te'�':'!i;:8 d'u flue o Bras" r"ti"e.::se
Yr>"'-;''3, n80 "g°1;'alp1P"i'e a (;0.1")3 �m seu "oner ,poiS
t. .q(' b0nJ_··i"'''l��;'n,ar'n rrnnll (;1:: 1": ....,,:;l,r:!·'fo:lirr: r1!S·1jll","",1:u;.TI'!
seu .('orripa'�h"iro co"'�.i'IET· c--;'?0 r!p out·o.s iQq",�C""'3'
�aJ "lO]' ('n-trôlf' rle bOl.H' -'p alta rtuali"'aCl� téf''1ica
nr�:'l'':''8r rr� ""9�S08 ó f"'�I:?- �<,:;:;"a�'ps �p SD !nccr.1j.(;ra-
1"0." "Us� '1O"(lra i>]p a"1"""�"

'eu q, torpar�sp o mpmbr.o
dis(':'nliraro' rle uma "árma
çãe lO a ÇI.;us"a,. .. sp a '1fWJ>;

rem. "(P'l'1 fa��l;(l::-.,-� "ao pa
Clriío b'<s'co qúe '1avh s!do
a�tpr'o�m·ente tragado pa:r9, J

a equipe

TC"TTTPl<: nrnLF,S ,\ :

AGORA UMA R"SALIDAf'E

MENINA

SRA. IRENE BECK FER
N,tl1'JOli.:S - Encerrando os

natalícíantes do mês que
temos em nossa. Agenda,
�c"lél.(.;amos dia 25 o natalí
cio da .exma. sra, Irene
Bec" Fernandes, espôsa do

nosso bom amigo LuIzinhu

Fernandes, do" alto comer
cio aqui da Praia. . N08S0S
respeitosos cumprimentos
com votos de felicidades.

rnstituto de Anoseetedorle e Pensões.

.

-dos tlnpregados em Transportes
e Cargas-

DELEGACIA ESTADUAL' EM SANTA
CATARINA

EDITAL DE. CONCORRÊNCIA PÚBLICli
Chamamos a ateneão', dos in'teressado::

para o EDITAL DE CONCORRÊNCIA.- Ptr�
BLICA para aquisição de MÓVEIS E UTEN':'
SÍLIOS Ie MÁQUINAS E ACESSÓRIOS ."

.publicado no DIÁRIO OFICIAL DO 'ESTA·
DO, edição do dia 4 de agôsto corrente.

A concorrência .será realizada no dia
36 de agôsto, as 14,00 horas, no Gabinete dr

Delegado Estadual.
.

Florianópolis, em 4 de agôsto de 1.965,
Walter Mel10 -.
Presidente da. Comissão.

- .' �

O"'�""
_-

��� - PRAGA (Especial) - No tranScur-

so, do :-:L�r: � �r?1estre do corrente ano foi alc:mçs,do
u;-:1 �8;O, _ '�':' i10S pre:�arr.tiv9s ,p�ra implantar. na

'I'(>tscn�'" '.. "'''''J sistcm8 éle ·direção eda ec"m.orilia

l1rci:ma" �� q ;'1";;';1, m.obiltz\l.(�ã.0 org�n�zad'ora dos ar·

r8 .... � (1(,1 ). � p -�-iA�",..1_�b,� e pa:�:'tja�ãrios:· lngo.' ficou 'de-
mcnstl"Y'''' � ,-� c,,�;_,':tlvo eTame' da sltw�ção� eC'?::tôfuica
drJ p�-::, '"' ,

� -::,.,. ,..,'''.0 efBtu:1da em .Praga.
R"�:""'-' Co :-" ClJoi'tunidade, q!1e deve ser dediél1da

, . � .

extnlol'd':,. ":8, 2t€"193.0 aos instrumentos eronomlCOS que'
orientar"';} _.) 05,0 dDS salários. Faz··se notar que'
ccnt:'.p·_·r'-o � r 1- '=:es d!1s possi1)ilidades de ultr!1passar
o. p:�';nc :' , • �s .8.no com 'base nos êxitos obtidos até

ae;c':a r-f I r '.� 'rs do cumprimento dei plano nos pri
r:-e",'cs ';.- r '�s d::> 'ano em curso dem(i)llstram exis·

,

t�·":3·"'. :�--
, -,,� :'8.ra um desenvolvimento mais rápi·

d::> da e�r��'
. r�;onal do que o previsto 119 plano.

Até co,.., (
..

o pn5,o último. o pl3'no de produção foi uI·

tr!l:rRss-r-'�, 1 (' bPhóes de coroas obtendo>se o aumen·

to da ;. y:r
,,_"

p -c cérea de 90%, graç8.s ao aumento da

prodnti-'ic"
.

r n t�2.'�21ho. Na reunião de balanço foram

traçad8s r 'e- r·!,?s destin'ldas a assegurar a segunda
e�81'a (�s'

- -,.
�s rela�i"os à preparação \ do plano

As:' "�m, a necessidade de que os esfor·-

ços dM '
"03 ccnc8i1ü'ados no cl'mprimento do

pl::.:'1.J (. � 'i1�"1 o.rie'1tados pelos 6rgãos econômi·
co� e f<

�. '" f l""lanlltenção e o incremento da pro-
dutivid'.'.c:e de ''1':'''''>1110, para atender aos compromissos
ass:.:l'niüc;:, - ..; c-':,·.•ércio exterior, para a manutenção, de
fun:los Si.: i":;

•

�� do comércio interno, para a. diminui·

")al'a o px'to tom �jd'J o

iY.U'q 1)�slc- r'I!,�' t.';l'�i('f)';; i""

?J.€"lo<; f' 3 "r'!isei:oJira rI'� e·

qulur", aPa fa ao ent1)�ja,
mo " -ar ';'08;,io 'de V2ncer

....
s"'.. "ram 1')arq. c0Iocar "lU

pla"'o s�eunrlqriO qualqlle�'
fr:ó\.qusza técnica.

'1.

RECENTES EXITOS

Os mesmos asup.ctos es

tão ureserotes roa esfera na

cio"'al. Uma vit6'i:i sôbrc [).

Hl�""!?"rira. um emna.;'p com

a Iuo:os18v'a e vitór'as sã
bre a Alen'a�ha Ocidp'!)+,al
e Suc\cia tudo isto PO 'cnr

to o�na('o ne doze rUas, 'pJ,
rer""m j'''s!''llar b0ao :OCl.S
Tlt'ethas 1'8,'1 a 1'10""11, <ÍJ

l'.lfu·" -'o r]" 19�.f< 0-"+3.""''''1-
te. � com hase sobreturlo
ne�tps últimos I resultados,
a �elocão inglêsa tem uma

boa chance de ser, b"m su

cedIda naauela disputa
Um

. esquadl'ão de bons

cracmes, foi copstituíC'l.o,. 0

mesmo com as ausênclas
mais notáveis de Brlbby

• Chal'lton e Johnny Bime

e (le outros exceleptes jo-

MARTISTEIs,\
'_

- Dentre as crianças q,l€
possuem. , 'lugar reservado.
em .nossc coração, Marísre
Ía ,aqui na Praía é unia
das maiorais. �A . moreninha

Casa no Centro
Vpnde·se

Vende-se uma casa . no

centro, à rua Frei Evaristo,
,27 (antiga rtaj?-í). 'rrater
com Drumond, à rua i3o
caiúva, 20 - 'nesta.

2'5.8.
.

.

10//885

E�mprêsa":Editora "0 ESTADO"- Ltâà.
Rua Conselheiro Marra 160 - Tel. 3022 - Caixa

139 -'- Endereço' Telegráfico "ESTADO"
DIRETOR-GERENTE
'. "

l°

Dommgos Fernandes de. Aqulno ,

REDATOR-CHEFE '

Antô�io Ferruindo do Amar.al fi 'Silva'
.

.

DEPÁRTAMENTO DE· ÉJ)ITORIAI"
.

Pedro Paulo' Machado' -' àsv�lldo Melo .

-Joãc Vaz SepeÜba - Sergio. Costa R�mos
.

.

PIffiLIClDADE'
'

Osmar Ar.tônio Schlindweiri:

Postal

.

"

. .

• GlÚSE DOZE DE AGOSTO _
,

, Mês de Agosto

�'/

DEPARTAMENTO COMERCIAL

,

.

Dia 12/8 '-, Jantar' - de Confraterniza-.

!-

..ção
L�cal =- 'Sede' .

SOciàl :._-.
_

, .,. .

.",,'

.

Rua J .:>ão Pinto'

Preço Casal,.-·... Cr$ 5:GOC

,

_.' Individual,.-.. Cr$ 2.700
..

.Dia 14/8 -' Bàile
.

de A:iüversárlO.--:
Inicio as 22 horas-

.

Local -' Sede' Soda.I'-
Rua Joãó Pinto
Mesas - 'Cr$, 19.000

.

Orqu�stra ,- Baldoff
SEDE BALNEÁRIA

Dia 21/3 - Festa àe Inauguraçã'o
Parque Infantil
T�rde Dançante
15.00/19.00
Infantil

Div!no Mariot

.

I COLABORADORES
prof. Barreiros Filho, Prof.

.

Osvaldo. R0drigues Cabral"
. Tito Carvalh�, Prof. Alcides Abreu, Walter Lange, Dr. Ar,
naldo Santiago, Doralécio Soares, Dr. Francis'c.o· EsCobar

Filho, Zury Machado, Láearo Bart�Iomeu, A. C-arlos Bri·

tõ, Oswaldo 1\-I:oritz, Jacob Augusto NácuI, C: Jamundá,
Jabes. Garcia, Nelson Brascher, Jaime Mendes, Cy.iama
José R;oberto Buecheler, Beatriz Montene"O"fO D'Acampo- '

ra, Manuel Martins,' José Simeão de Souza. Sebasti,ôlO Ne

Ves, Johnny, Luiz Eugênio Livramento" "José Guilherme
de Sóuza;- Sra; Helena' Caminha Borba; Valéria, 4. Sei,
xas Netto, .Wilson Liborio Medeiros.

.�

IIVI0BI

'. "

LIÁRIA

.:.

B1�
1811".,

,

•
�. I"''',

Ttaiano 12 .. Sala '7 / Fone 3450
INCORPOft,A.ÇAO. - A�JA!"gCÕES -

LOTEAMENTOS ADJ\oIINISTRAÇAO.
APARTMiENTOS EM CAMBORIÚ

Prontos para morar neste' próxilno verão - apena,s poucos
d.emais informações e� nosso. escritório.

DE 'm'lóVEIS CONDOMINI{)S � �.

•
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•
•
•
•
••
-
•
•
•
•
•

.
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..
..
•
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•
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•
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•
•
•
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•
..
..
.'
..
•
•
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.'

Super' facilitado

.J

para vender
I

Plantas e

RESIDENQIAS.
'Casa no. centro -" 'Rua Alves de Brito, n.o 73 Casarão; LO --:- Na Rua Oleg:ário da Silva Ramos N.o 434 - Vila

Senhorial CGm 4 'quartos, 4 salas e lemais' dependências.; São João - Capoeiras .
_

Casa no Agronômica: Rua São Vicente de Pauia n.p 31. '.!la Conse1heiro Mafra 132 �- ponto. comercial ou re::

-'- Casa de Alvenaria de 5 x 13 mts, ter.reno medindo· 11: sidencial - muito valorizado - casa de 3 salas":_ 3

x 3;' de funuos. )reço de ocasião: Cr$' 3.000.000., ou em I quartos cosinha e banheiro.
condições a combinar. '

, Rua Almi.J..unte Carneiro - Bairro Pedra Orànde
It-ua Engenhéi:i:o Max de Souza 740 - Coqueiros - Pe· Casa 'de const�cão esmerada com 2 pavimentos
quena casa de Alvenaria construida eln terreno triangu. Térreo: Varanda -- amplo Living - Sala da Jantai: -

lar com 20 metros de frente para a rua prL"lcipal Bar· com �dega - e cozinha 2.0 pavimento: 3 quar·

Preço especial de Cr$ 2:250.000. tos grandes - banheiro completo - Terraço e ainda.

Rua Antônio C;;11'10s Ferreira 40 - Logo depois' do Pa- fora de casá construção c6m tanque - Sanitário e

lácio da Agronômica - Bairro com casa de comercio quarta de empregada. - Area construida de 150 m2.

de todos os gênero� - 3 c,asas -novas de jnadeir� - Te- Casa de material nova � A Rua Joaquim Costa 23

mos preço para doS 3 ou para cadà em se!)al'ac\o a partir AO"ronôrriica - Com 72 m2 - e habité-se de 2 meses .

de 1.500.aOO. p;eço de ocasião: 10.000.000, ou em c?ndições a combi-

na�
, ,

Rua do IANO Barreiro.s :._ Município de São José -

Casa c:e madeira - bem conservada � de apenas 2

anos � Terreno. todo cerc'l'do � por apenas Cr$

2.500,000, ou em condições a combi.."lar.

Rua IANO n.o 49 Casa de 8x9 mts - Forrada - to

da pilltú,da, com' água e luz, com 4 quartós _:_ 2 salas -

copa � cosinha - banheirú - Terreno todG murado -

Além' de água encanada tem .uma excelente água de po

ço. - Porão cimentado e com tanque. Preço Cl'S .. "

3.,500.000 ..

f
A p(Jujne i"'gg�a torrtol.l-

s" a "'01'13' uma rf'al'dadf!. Pa j
c;p'-t?m,,.,tS', o "pu tr:'.n;cl) •
Ali Ramsp'V te-u tr-stado
m111tns ',(lQ"�(lores de ót.i.mu'S ,
ql'aHr1a1f's enauflnto, pnr'
outro Irara, ma,rtém \ r;m

,plena forma uma "''J.ulpe
.

- base de craqué'S já tari.:n _
bafios e que devnrão est::.r �

. afn"'a em plena forma e"11 JIII
1966.

. ,

_
Est.és jogadores �resce-!!II

ram ::ob a sua tutela i'ul- JJ

(Ju;rir3r.l co"'fiaDça e C':':!l,
uree'"'sã.o mút"as, O ou;> i
n2reco ai,.,r'!a fa'.L'lr a�(tJ:"a
]1a f'�;ne britâ,-lca. é um"
O"('Jr;arldl' au:é' h:ar-Sfo'm.E"
em "'úJ"YIE'ros UCl�'t.ivos t,ó- til
dàs as boas' oportun;(fades III

que possam s:er forma'las"
nas pontas. ",

O cenái:io já está mon- ,III

tado' pois para J 966.
/ pelo'

meDOS ci'1co clubes' ingl.�· ,
ses pa�ticiparão brevemel1,t"
te de competições europei- II
as E se os result3dos a:j�?n ,
Gados na temporada 1!)1)4 41

ga.r"o"es do l\Ifa"cheRtec- U-' 65 pud,erem ser �onsoUda- �
l'llted e do Liverpool, . um' I�OS na, -'(' 1965-Fl'l a TnP.'h ,
ótimo conjunto na(';onal foi terra. na sua qualidari'! de ,formado e mesmo' com as anfitriã, deverá enfrent.ar
ausências acima assi.nala- o seu primeiro obst{umlo'
das, os' seus resuItarlns fo- 'em 11 de julho de 1986,.
ram os mais auspi�losos c.om exoçelerote dls'Ons!C!áo

•
pos�í"els. de ('snfrito e por f!lue não J

A 1ia,hmrlade em (,<;l1tor- . dize,r _:_ eom óti'11as chan J
na!' mud9"cas '

ou dlficuI" CES de tarIfar-se pela ).)l'i:-.c.âd�des de última· hora, senl meira vez em spa ·história !II

de modo ,lí:Igum ' en'fraqué-. Campeã·
�

-

. j.'j.. "
'

,
,

Casa e lotes na Lagôa da Conceição ....:.. No Retiro
Parte a vista e parte facilitado - Entrada a partir de

500,000. Saldo em até 20 meses.

Box - No SuperMercado (Rodoviária) um box.' de

3x4 rnts. " I
Rua Santos Saraiva 56 - Estreito' - Local muito va

,

lorizável - Casa de alvenaria -- construção esmera·l
da - com 2 salas -'3 quartos.=....,. cosinha - banllt:.iro

completo -_ qu�rto de empregada - gl1rage ao lado
- Pagamento:' parte àJ vista.
Casa r-ecém construída - ainC:':"I em fase de acabamen.

TERRENOS
Lotes na Ressacada - Loteamento Santos Dumont ções.
Lotes n,os 75 e 76. quadra 4 - Area de cada 360 m2 - Avenida Santa Catarina - Lote n.o 127 Estiéito
Preco à vista Cr$ 300.000 a prazo a combinar Cr$ .. :. Lote de 10 metros de frente com 35 metros de fundos.

450.000. Rua Casimiro de Abreu - Estreito - esquina de To·

Lotes no Bairro JoSé Mendes - Rua São Judas Tadeu bi'lS Barreto - lote bem plano, fácil de cOl1stnUr.
- Lotes n.os 40 - 42 - e 09c4 -medindo lOx2''( cada Bairro. Santo António -::->' Barreiros - lote de 360 m2.

lote. por apenas Cr$ 600.000.
. .

Morro do Geraldo - Terreno de 26x18 líltS. - pt�o ltua Professora Antonieta de Barros - Lotes de 207 m2

de ocasião e a combinar. .

- Bail're Nossa Senhora 'de Fátima.. "
.

Lotes enire Coqueu'os e Estfeito - perto da Sub-Es- �tla São. Cristóvão - Coqueiros - terreno de 2OXI0;SO
·tação Elétrica '-'Vários lotes a partiT de Cr$ 500.000i metros - bem junto á rádio da VARIG - Preço de
- Com financiamento em até 40 meses. I ocasião.
N'o Centro - Rua AI,te. Lamego 252 - Yastis.,imo lo-

I Terreno.s - Em Barreiros - 2 lotes de terrenos,
t� com 4� ""t" de cfrente e ál'ea de 1.140 m2 - Ec[ui" 'medindo cada lOx34 mts. - cercndos· com sarrafos -

I .

"1l1ente a 3 lotes. , Area total 630 m2 -'- por apen.as Cr$ 1.200,000.

erren.os, com .. Bakro �om A.brigo,- 2 attmos "totes bem junto,á praia,
25 .- com - 'Na Rua Teófilo de Almeida -- Veúde-&e os dois, ou

'em condi· somente uni, Preç.o li .combÜ:irLr.
._---.�,

.

_'_,__ .é�,

__ ' �� :., 0-. -, ' '.'
• ,',:'�:,,";
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Postalp'deu trabalho-
.

Novamente com <a ificuId'ade;
Avaí levou a melhor: 3x2

'o

II

Avaí "versus" Figueiren
se é a batalha monumen-

vai come o mais embala :o -----------

tanto (J_UB Icvou de veuclda
tal de domíngo, à. ta tdr , �s SF:e encmtror que dís

r-o ssE "ío "A:'!Jl�o K011Uer" putou no turno de '!lassifi

c]'3.':J.d:o s-"qU$:êc:a ao Cam- cacão, Todavia, 'os alvíue

jXo::atb Estadu.al de. Fute- grcs .nâo qner'm, adnuttr
bel "8- sua ,Zó!'a .Um, s<:ja o F;:g�; 2!.r:f'Â'se ir<:rer},or
. 1"al8;1' do "Fla-'Fln" "il!1éu ao A\1<l,l. técnica e :fisl-::a�,'
é' corno fs'ar (0;'.1u�ebql cLt -,> me!'h:�,'·e .pretsndem provar
()s,pita'. 2ITl tôda a sua grun na tarde o: domingo quan'
,d'''sic1ade, pois os . dols ve-,' dp, esnera-se- os 'õol� clubes
lhos rivais quase sempre' venham 2:' atuar com suas-

pcssu.rarn o qus de mBlhor
cx.ste na metrópole barrí

gp-verde . Atualmente es

t50 pcssu.dos de equipes
}lnlTlüg';neas, graeas 23· con

tratações Que reallzaram

aparecendo, porém, o A,-

.

formações máximas. M�HS
um motivo para atestar o

ínterêsee do- público pelo
encontro que vsm l,TIOl1ClpO
lizando as atenções do pú
blíco afíccionado do espor
te-rei c'a cidade. \

..�' .

======�==
=.===:.--

Contínuaçâo

d - O Conselho Assessor

A esquadra do Ayaí vol
to.u,. a. ve�r.'.....,.,com"dU!cul
dade. Não ref'Jizou o "Léão

uma. boa partida. Mas !e

vou d e vencida seu �n ta -

gonista, embora tenhêml()�

',que admitir que, o r;:-;core

não coaduna com 'a dÍ;;vari
dade de fôrças'. Favor!,to
na propcrção de cinco pa
ria um, o alviceleste velo a

triunf,ar por apenas 3 x :Z,
tendo no final ela' porLa.
que lutar muito para qu�
o antagonista não d2sma.n
chasse o resultado.
O camp::ão do Turno de

Classificação jogou bel" r, ..

penas na etapa tnici"l'

quando o Postal teve ql'e
contar com o fator 'D':l,;;

para eEtabelecer 1 x 1. N;�

final, depois de .s�,bi.l' pS.,!,·G,
3. x 1, o quadro'·"oriónt..::d'J
P()IL' Jo�é Amorim 'claudi-

meada como Toninho � GJ. vallazzi, o qual , em C'al;;\e-
, v-aHaz�i: ,-', '." -, - � çàda'

. ihteTIgentê-, -éfiv't,u
Toninho. a cada dia que . no ângulo direito do' âl'n(')

,passa, mslhicr ambleVll;ado sem qualquer chance ce

com o time, rende. l1lai<�, defesa para. OD8vato ') gr;h';
técnica. e fisicamente A:1-- to colerado,

teontem deu um veidiç!ei
ro "show' no gramado, ccns
tituindo;, de fato, um pIa,
yer de qualidades técmca'3

admiJ,:áveis; além de ')xtfi�·

mamente combativo. M:u

cou três tentos, um :.1'1s

quais anula "'O inexplic8.vel
mente pelo tirbitro. Oa"

,nhou o extrema Ç�anh)tr)
as hO'lras ela partida, se

cundado por Cava1!azzi. RI)

gério, Gilson. Nery e Dpu

dato. Est.e vel1� co.rresp)'il
dEndo na nova poslçã,o de

late"ial direito, devendo g,-1
n10ar a posiç�o.
No quadro postalist,';t os

que melhor im\)ressional'am

nê que muito deixam' '1 ce

sejar, sem credenciais, pdr

tanto, para manobrar .00

ataque C(1111 craques d3 TI')

,---------

OS TENTOS'

O \eseore foi' aberto pelo
Avaí, aos 25 minutos, a,"ra
vés de Cavallazzi. Num a-

z::: u com vlolência, salt.all
c'n Vilmar que tocou bola,
i"clo esta de ..encontro ;l,O

trr: v:'8são para cair com C!),

Febre do Mundial de 66 atinge
à Ino'laferra

,Na elil'EÇào c'a
com hom tmb�lho

I')llgna
�s�eT!e

Aos ::,1 mi.nulo"-,
de várias incürs52s

o sr. Siln',:co Alves D';,l.,>,
,auxil'o.do p('\r ,Agobar San

. tos e Benedito. de Oliveir-'l.
o.s "c;uadrcs' ''l,�uaram a;s'fru.0�f; -

das do Av,ai, o Posta! Tp,
.

legr�fico €mpatou' por inter
médio dé Nazari:là,o, que ;;.

proveitou uma falht3, de Bi.

nha.

s:m corstituídcs.:
AVAT.\ -- Jcãcz:pho; DeO

dato, Bir.ha, Nery e �VIl�j-
: nno; Rog'ér:o e G;l"O'�:

I�-JY'ê, J.ral:que.· Caval12,z:,i
e Toninho.Aos 9 mtnutos do' f)�ril)

do final, Toninho des8mpa
tou C',!TI H.ma "petar-lo' ;:te

Ifora,.dal �r,:IJ fr:'u:::-à aos 12.

ininutos�' em. )e ;, ,é).;- c1ás.'!�- r1r·

ca eleva r '3, co"t::gem p,Y8,'
3 x 1, diminuindo OS:1i. dI')

. :POSTAL - V..Jmar: U::i-

ID'ar (Ch2checo l,

Nazarildo, Osni '3 2,]-
zi •

RIO, 5 (V.A,) - A� 8,,-
. feções cariocas € panlis�a".
de futebol juvenil são f!na

listas do Campeonato Bra-,
sileiro de Amadores. :\ noi

te pa�,'acla oS cariocas dt:'l'
J.1otaram a Bahia por 5 a

zero e paulistas v:ne�I·.,),m

o Paraná por ,4 x 2,
f '

"tt ;- '.>;: '.'

"

Eleicões na fedarf.c50
, -.)

As eleições para a prE'si
(lênc''l c'a F.,,�iprac8,o Ca'n,

rinense de Futebol de Sa

lão a princípio cofrv0cada

para o dia 14 do corrente

foi anteci.nada para o p�ó
ximo dia 7 às 20 horas na

sede da entidade, anex:3, �(l

estádio dia FAC.
Todos os presidentes dp

LigaS e seus represeni:llntus
deviclamente credenciad.Js
foram convocados par;t es

tl'l, Assembléia que ':leverá
�er das, mais movimenta

das.

da orientaçãq e contro!e
médico de alimentaçã·) e

massagem para treinan:�en
to.

e � O Conselho Asspssor
dê Remo indicará um trei
nadar e ,'léUS auxiliarp.." pa
ra :a prepc.ração técnica e

fisica dos, atletas COnVI.1Ca

dos.
. f - Para a escalação dr,

équipe a dir:_eção tec!liCa
fa:á n:al�zar testes com os

sete, bal'cos,' apQs o q\ló S8-
rü,o c}J.spe,n::adcs da C0:1VO

cação c.s élementos qu� ,;"áo
obtiverem condição de tiru
Lar ou resprva nos t' pro :.te

barco' a ser,ení dj;'3)ü.�J..,jOE�

a sua realizção ETAPAS
- Após convocação dos

remadores Que Será no dia

19 de dezembro, portanto
logo após o' desdobramen-.

to do certame nacional da

canoagem,' Õ médíco ínrüca
do pelo Co�selhà, no p!'az�
de 10 dias. procederá a'J�

exames (cIi�ico, geral e

b'cm6trico) {:can 'o' os e)':a

m= S fsprciaUzadc'l e ce la

t�or.3�·ór�os, �.)en1 CO�').10 Ct�H

tir:o, a criLério do pnf:.s
s:o:\al a ser indicada: t;l,d0

tudo isso se;n alterar :J pro

grama elaborado pata a

preparaC;30 física
ca dos remadorr:s.

,- x x x-

O treir ame" .to v:sa o e:;

·�a.-o dr:; 45' eras e o plJno'
(":�r3..pl?1�orp(�o eiu duas cta

nç� :> ..., �1" r1'3tl'!bu:das: 13

apr::sen::r em todos 0.3 !lá
r?os cem '?;uarctiç5es mIS

tas, reptEEertatldo real!'ll:::n

t.:' a 2'orça <:lo remo bar:'��;),
v2rde, D.nver'lmos d!' �evar'

pa:-a G Chile e para 'J Ca
J�adá duas gUarnições na

pior das hipóteses com 1).Ú
mero muit{) grade de reser·
vas, como diz o plano da
CBD, salvo: se a entidade
máxima do' esporte brasilei
'ro proteger os seus ;,Jo'iSi
veis "afilhados".

x x x-

(fora d'ág,'s): r; ---- ,,'T�.ptn.
çãc técrii ca E 1'0 .: �t�; J t; �

r?ma:1.a 8

I�', ,,!ii
.�&�.�"",.�

Por' Décio Bortcluzxi

�l€·r� Sç::i" (1 respo ....... s:3.;.,,�! Pi;:', :a's dos -p·se",
lo AtlEtismo, Cicl'smo, (' - x x x

oU",rcs f'sporte'l filiarlas :t

q'l'la. Fedo,'acão, Nc' p,:-'"

ao Cesto, deverá ser i:tdi,-.
ca r10 o f)'.-, Carlos AI�p.rt,o

Brog--olli para dirigir o

l'.0880 s"lecionado. Es,[}clba
rp8g"-if�na !,Ta .f111RPrlprTl)

,.1" PY.: 3tleta, e pelo fs.t'J

de J'am::tis haver abaYlc1.ora

convite foi feito, em 'l::�' 4.

de muitos dos bons espor

tist.as que naquela terra

"'fstem. t ',rem lido um

dos meus escritos, Em flue

Clrltiç.uei com veemência,
os 11 cort,pc\mentos du rante
a reallsaç" G do campeona
to eatarmr-nse de [uvenís.
rsalza "O r o "BErço da Fia

ção". O convite foi extensí
\'0 aos JASC. Querem aque
les dirtger.: es que eu narre

;::,or 'intermédio de nosso

:ornal, o dt senrolar das

"com:Jet;çõf,.! A ambos os

convite acuícscereí com o

maior pra=er, Pois que, a

fi'Caljc1ade c1aquele,s que 11'1

l'tarn em jornais, é mtor

mar o que ocorre ncs s-.�:::

res por êlcs abortradcs Di

S'O mesmo que rícueí 1;";:1-
! e,' te em receber tais ccn

vites, pois foi devido 9.5 se

guras fontes de íntcvma

ções, que escrevi aquele ar

tígo ccmba tendo alguns des
portistas brusquerises.> que
!-r f�lizrno'1te, pareceram

representar 0.'1 ma ndatárícs

do esporte caquela ocas.ao
e�i qu:: lá '·est;a. vez, Sel
Irei preor, trar coisa naa e

rl��:--'ifj_ca�-t"" à.quela la:lcr'i�

q g"ntf, [U'3 cr: '1 r' ,l1-

1}1C' nsf-8"Y'tr o título 1.)

E' provt- �7'""11 qES o
� nl1�:G

d:: Regatps �o F1a�l1Q��:l\
da GU:3;�::l_�!ara, ;3,'irese"'t?)

so ao nosi'o público CC'111

sua equipe de ba,3Q_uet"'Jol
:"0 dia 1:1: c:e agos'o" n f:.:�

-:'0 I'lU"'12 ".' ",7f--:O r1.B.�· üe

·sts.�10 � t"puxe "c:') "'S1"··'. <-t,

P1\ p"'sta ��o r�"bro-�� p.gro
da Gávea Pedem os fia

mengu's�:as sàme "'e a f oi;a

da. O Clu� e Doze clf::Jerá,
a.:_"'jt�..

Y" o c()nvit� fazEn:lo

<'a partida a fEsta do s·�

tor esporti"o, pela:;:la,.:;; ;J,
g2rrl do se1', aniver<:ário, De

veremos tE:' er,tão, um C:'l!1.

bate Entre õuas fêrç3..3 -h')
rrwgê'::eas, pois s, fi d(�',J 13.

'alguma O 'Jaze pOSSe'" r ..

rUÍ1)e capac; ele se i2''''),;8,''
(.'�n1 outra� 'de mài.or�s cen

i",'S. qU8,n(?o se G',pr'Os·,'1t.:'t
('('n tectos os SfUS �it;lla�

r2S, o qU2 não ocorr.?ll DO

campeonato regio:1al.'
Lembremo,-nos, que o C'�U

be Doze de Ag-ôsto ve:well
a equipe do Bobafogo 1:' ..

'0'
•. ,

pa última grarde parLc::t
que tivemos oportuni'19,c:e
ele ver, pdos festejos de

inaugura�ão do G"'1."S;') ('O

SESC. Des" e já cl.ever8.o ü;J.i
�: 2. r os i-:'� �"!� a rnen tos l18 rq,

�'., P:-;ze: para con-

persrnos 1'-:€ t-u ...1o se C"-j'·_1-

crptize, e que tcy l1am l.S a

oportunidade dea pr'es',mar
a mais um bom espei;icul0
de basquetebol de alta.. ca

tegoria.
Por hoje é tudo, meu41

caros. Até o próximo l1Ú
mero,

BrRsHeiro de Fpfebo� de S(�ão
Santa Catarpna estreará contra

São Paulo
no ct'rtame no (lia 5 na s�

t-f'n;h-ro, r"'1"te fi·r) sel.'clo
... ,,�o "'o C;<�n 'Pl'l"'(, ") (' ...._

tame cOl'ta ��j coro. 9. r.a,.t�

Sl1."t,a Cat:�,.�. II

Guanaba,ra, Pa,
Grande dó S14�!

g - O Conselho reCJmen

da a conveniência de se

concentrar '8, equipe no 10-.
cal e'a, regata, dez dÍ'13 a'!1

tes da data marcada pa:'a;

_v'sa!lflo
(�OP10

I :l,'>�i,,'J.

cou bastante, do qlli:: ICe foram �J.zarildo, que \2m

aproveitou o adversário ,p1. se reve.J<l.l1do um �Tan,lp.
1:a ,empreender a re2,çr(O, "c:,nter", co�stituihdJ -se
com a qual diminuiu a dl- graças ao seu l)Orte a:;l�r,\
ferença. por pouco não c1,1e co rapidez e combativJc1a

gado ao empate. de, num espantalho parJ.
O time de .Rogério I não as retaQ'uardas contrá:·ja',.

'!está,' pelo 'visto, renden��b 'iF,;"';:v:: Secu;;-darimi-no AroIdo,
o que esperam os diretc:'es ViJmar, Checheco, Pav!i-'
do clube As ausência.'; (;,>. nIlo, Culica e Zizi.

-jogadores do porte téC:1ieO
de um Luizinho, Mário, Mo

relli e Rogério II, além ;�o

Arqueiro .�lvaro, todos (;0:1':

tundidos, estão ui:o.ndo :;e

rios problemas à Çllreçào
técilica qUe Se vê na CC.1.- taque que provocou' [Cl"'e

tingência de lançar (',('- barafl1'"!Oa frente à 111'Õ:.'1
mentos como Maique e P"t> do Vílmar flue tocou na bola

ra com qllalquer �1,úmero.

Srj\J11 'o nd'.C'RS de BIu
P1?�'av �"';<'lue, JoinviUe

Jaraguá co Sul, O nome
do çané(ic1ato para a �)1'e
sl.dência da Federacão Ca.

tarinense de Futebol 'ia Sa
Ião é o de Hamilton Ber:e

ta, atual vice pr<si :ler.!;e
da entidade. Sabe-se t�!1l
bém que as Ligas, atl'f;W�3
de seus presidentes ou r!'�

,lPresentantes C»€vi"amente
credenciados, rea1iza.r��o

uma reunião antes da A<;�

sembléia Geral Ordinária

LONDRES (B.N.S.) - O ,principa,Í$ clubes inglêse;:; para tratarem do assunto,

futebol inglês prepa::a se em pelejas internac!onais Além da eleição para. o mnito embora' saibam quP

para julho de 1966, quandc Lipe:J:Pool. West H�m Un1- cargo 'da diretoria, s:�l'ão Hamilton Berreta não S€l:!Í
a Grã..Bretanha será palco ted" M�nchester United e também apreciados o rEla- apresa1"tado como cal1d'lc1a

do Campeonato Mund�al e Everton - :mostram, to- tório da diretoria refe:lm- to oficlal. Como se obsp.t'va

'de Futebol,' dav1a, que os. inglê,ses voI- te ao biênio 1963-64, êl'31- poderá repetir-se às elel-

Nos ú1:timos anÓs, po- taram a, ocupar uma p()si- ção do Conselho Fiscal e ções. de 1963: quaTldo Mil

rém, hoUve uma tendência. ção de alta relevâncta no Tribunal de Justiça ES!1or- ton Lem,ps do Prado .
foi

para denegrir o futebol in- fute'Qol mundial. tiva além de outros assun;" lançado como presideme
glês "como não send,o pos- O e:x;celente desempenho tos de interesse dos conv::> mas a vota�ão foi ma:>.içe

oUidQl das altas qualirtades técnico destes quatro clu- cados. >
em tõrno do nome. ds H:t�

"�é��i<las do futebol jogado bes inglêses del;l10N';_tl'OU ,C_aso não número milton Berreta, um ins
.

"

oritinente Europeu". ii'! que a experi,ência !:! as -;;8,- sufldente :;i.. .' O ho�as a fundadores �,verdadeiro
.

\"
.'

�bâ;,', ,'ppiú;o. :üt<as 40 tyt�bó1 ,CQ:nt�!!-�r,"'. A�sembléia' vqIta.rá·"','" a: se, sustentáculo de, nossa er:-

,.Q_oiit.inu,ª" na·. 6, : pã,g. ,
,"1.'eluül';�às:�2o;3Ó]h6rasr agO':', ,ii4ád-e Slf�óé1;�;; :.'.._1 c_:/_

"',' ; '>.: .

'.

:;�{�c;ifti/;;! '·;�,;.:c.,;;)}b�",':<�i:Jt:t.;��

;-' 0 V'f") l) c- ..

xanle lnéct�G t�-.r!.1 J., ·!�i:1:���.-.
dade de demorstra�' <.\(..

treinador o estado a.tlétl"

co de cada rema ',or e '" C'S

forço que do mesmo pode
rá ser exigido, sendo que,
durante 'o pEríodo de pl'P.

paração e adaptação risie!),
a exercícios muscúlare3, fo

ra d'água, também será 113

vado a efeUo o' treinamen

to técnico dentro do b'l.l'co

mas com menor intensida
de.

{II dê uma série de 3 at'';f

gos).

EnQuanto não reconquistar o t:tulo,
Éder Jofre não aban'don'ará o

DIJoilismo
São Paulo - 5 (V.A.) -

O ex-cal1l":leão mu;'clial elos
pf'sos-["alos, Edel' ,Tofrc. (le'

,

clarou que l'.ão abandar;ar.a

o pug!l'smo, enQu'l.."to nã.«

reconquista" o' título per�
d:õo 1).0 Japão.

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

Rio, 5 (V,A.) - A 1'1'("
da (i."a';ah�"a teve 8'1'1:1-

mento ontem COlll o �_)r�� li)
noturno entre as eq,�I;p,�S
.do Amerlca e

vencido
mos, o clássico; F1a"F1u.,,:,

Meus caros, estive pre-
,

s��1te:3. reuníão reaJjza(l,
.dfa 3" na sade da F'A.C,
qt1ando '.

várícs assuntos (e

cabal vímportância para nos

S0 e�),)(,'·];te amador, rore.m

díecuttdos pelas autorída
des presentes. O principal
para minha satisfação,' fOI
o r·::ferente à' partíctpacão
c.e Floria"0uo1is nos nró

xímos JOGOS ABERTOS

marcados para outubro €111

Brusnue. O Sr. João Nunes

Presidente da Comissão

Muníeípal de 'Esportes, reu

nido com
�

vários de SE'11�-aS

sessôres, resolveu, fazei.'

uma visita ao Prefeit·, M"

nicipal. afim de saber da",

condições de parttcipacúo
ele nosso muuícicío da f es

ta do amadorismo cataori-

nense. As=irn é, que se con

firmada, tôr nossa prsscn
ca .. deverá sair de imedia

to a convocação dos atletas

para os treinamentos. Gt'

mo possuímos . j;"'ederacó=s
esneéfalízar'as, a cHclR urna

delas, cabe; a pedido (:(,

Pr-siflente da CME. l'�di

car o técp;co para sua :tT,C,

r'alidace. O Sr Ody 'Tare

Ia, Pr('si().c,.,t-e ela FAC, c1p-

O

do o �s!Jor�,e da c§·s4-a. ,l.á
é o bastuTlte para po"'3:- a

firmar ou", corhece o rlifi

cil €spcrte. Carlos B�(;g

,"('J]i, 8J/""0, do mais C'1nt'l

mrT1 "'TO de várias d!r·�t!'l"i
a.s da FAC,

'

e atualmcr>l'p
df'. FOB, não nossui cM Cl1�
bistlca e é amigo de t:l

dos. A o:;>inião corr':nte CU"

i:.. " "'�"�lc� OU'" sora-o ('or,vu'.. .. ,"....
- �)' --,

1'8,""", ]:::>.1'a, os b:eil1amer.tO$
é de q;;e _�"'�.0 ·,l::'��l":a ter

sj�o 111.1.-2I�-;r� '1 ,,:�·;r;'l1:1�:l 6'1,
Sr. :yoáo !\�lvr",ç; 'T8 ·_n>�1·�.)·

opinião, o' B_r�1·t)�0 "P.3.�_11:�_'

'SalTá maravilhosa11len�2 C(J

11"0 técnicode possa seie

<;['0. Cora sangue novo, só

pO�frcrp.8s esp3.rar· c·Jisa

boa. Torço é que o Sr. Pré

feito l'l,')"'i�if"!'I,1 , amaDt�,
do esporte como sen: Cfé;

fof, não fé' ('"",., ·'ra de (1\1';

nossa moei ad" '," i'··'�:a
por poder 1'2pr: ';.

,
", ' ii

altura, o nome de ",' j,

cid'ade nos JASC, Ma3 p
ra isto, é necEssário que I 'J

cebam todo o apôio mora.!

e material necessário.

- x x x - I

Recebi, por interm,�d;o
d,o técnico Hamilton Au.
gusto Paut, que dirigs ós
brusquenses, convite para
visitar aquela cidade, Tal

A Federação Catarinense
de Futebol d,e SaHo: reC't'

bau da C:B.D, a tab619, de

',[!iras nas �lilT1'natór'as v�
s8"do o' brasileiro ::ia moda
lidade,
Santa C�tarilla estr��at'á.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



s contatos msntldos por Ivo naquela Regi
A rf'�2: ção prestada em

Ch?pEC:J ao candidato Ivo

�ilve:m to; das mais ex

press.vas, notando-se a

presença, no aeroporto da

quela cidade, de ,alt8.s per-
80'" alídades do mundo P'J-"
lítico e socíal da região
oeste, destacando-se o Sr.
S' ratlm Bertaso, o Prereíto
J;:_áo D.stri, o' c eoutado
rn. ia de Nez, os verea.íores
da, Câmara lccal e de grano:
de rnas:;a

.

popular que
acompar hou O cantüãato

at� o centro da cidade.
':n.c::lda ofidalmentc a'

cac"l�a�hn, -vaquela ng�flQ
no

.

último dia três, :l. ca

ravar a do candídato da

Al.ança soe.al T:aba�.his�:t
IS Popular deslocou-sa pa
ra o município de San a

des, onde foi prestada 'cu

lorcsa recepção no C!ube
da locaücade. Fa�aram na

"opm'tul1iuade .9 Pl-efCjtó

Dall'Igna e finalmente . o

candidato ao' govêrno do

Esta.do, dIscorrendo. s:,�t'e

aspectos de sua platatorma
com rt Iação ao 'oeste di�

santa Catarina.

Perfis Humanos dos Técnicos ligados'
a E�etrif�far.ãn no Estado de

Santa Cafar;na '

Nosso perfilado de hoje urna bôa base. na área Ma-

OcupOu·· posteriormente,
M'l' Ch' t· "v.'>I<-> no G,'ovêrno celSO. Ratn0S,�ü sgn aplno L. t. t,,,,) t. .-

cendo' á decis:va cobi'';c�ru- os C�l'gos . ci;3 Dti'etm' Téo-

ção d2 Ivo $Jveira na àp::( nico �e de t)'1emc;ões �a.
vação do projeto de ·emª--u- .

CELE�C.· tendo u"'ss�do

cipação ,do municiph, de por todos. os :cargos aue

Sau ades e h:poteca'1ctó sl1â um engen�eiro' uouco �fei-

scl:dariedade à can�il:l8.t\:_- to a ae:1:'U-oar-c;e l,>oUtica-
ra de Ivo ·e. nalógha; Oi; mente. Pode asuira-r.

deputados. Eig�dio - LU'· ârdi .' 'Pe$!Oõa exil7ente no t�aba-
e' Antô::;id Pichetti; 'Í) ·8r.. lho .. eXigia bq.stante u"'in'�i-

Serafim :E3ertaso,," Ij_izer�do 'p�lrher�e de 'si J"1es"lO,

1:fa. im;'lOrtâ::ic:a para. :\(1_,;e- sendo dedi.c:>no int,p.i-a"""on-
. Íà' rsgião da criação' ,}='.:::;;. 't� '�.J)s serviços de sua pro-

govêrnc, 'Celso Ramos, ia fissão.

s2(:rêt�r:a d'b Oêste; ) d8- Formou-Se na. mesma tur-

puta:lo 'fe era! Lertélr val'- ma e na 'mec;"'1a escola de

gas F .rreira, tecendo C,iJl- Karl
, ·lúséhb�.et.el'· e P�ulo

$iderações sÔbre· as' p9l.'S.>,- • Afonso'· de Freitas Mel"'o,
r...aLd,:ades dos ·éâ.nçHddr,s· ess�' J.tfinidade' de COlag9S
Ivo S] ,. irã e F'l-anclsi:o juDtou-�e para formarem

,

JOVENS AO LADO DE IVO: I

Ó entusiasm') j0vem d.e S?nt'l Cat.ari
rina tar.r.bém está ao hdo de Ivo S'i"ei
r!),. É o processo n?tural de ren' vaçãó
q_u.e 'se opera no P��D cat9rinr-ns,. En

quanto que, na UDN, a "re"',ú '-a�ão" é

subl1,etlda ao arb!' -'i') de um' cú ub,

a':'e?ic�' que. ref:e-"!:\ r,bm"nte, n s1 pr6-O-ria
'rs di.reitos p;:>r' 'd'irios, o PSD s' be �oo·

11.'er e"n suns fi1"i-'IlS os m�ç'-s de P,!';nta
Catarina, dardo·lhes cen"li -60S e estímli>

,.
lo nl'l"� fi. defes'\ dos seus i!ieals.

O )\ITrwimf'nt .... "M-ci--la-ie e De"""o"'a
r.i.a Pró Ivo Si'vA1ra". (me se amplIa Jar-.

f n-""�er>( e nor t0do o BShdo. é ÍJm atas-

I t,,,('I.n el�(l"e'1te d8. rpn"""ç[í,'1 a"e .,�. u"'o-

I rop�S::l no ·sei.'" d<J. �e-l'-mi-qão; �t"riip \1.
rH'"enã'1 nesped's's, (me os ;-v ns h·t. l-

I
:'<)'1.o;e'" ,,,!á, nor'!e�' fí<>ar m�r"hd z' dÓs
rl,"S dp'h"ltes nrlí"crs e, assim _nTdçe. 'en-

. ::�s�onta tambéin com o apoio dos .10-

Tl�,..q ""\f.l�� .;nte�e:tf;0p.rem�se
os trabalhos de eletrífíca

ção.
Inicíalmente o último ,..i

tado nresidíndo ,3 Çemis·
são de Energia Elétrica ti
nha no pr+neíro.» SAU !";"e
diato auxiliar e Heinz IJp
peI fora convidado ao car

go de Diretor Técnico' da

CELESC, que receberia da

CEE a oríentacão geral q.JS
negócios de energia. ;

. A díterença de opiniões
modificou a posição íntcíal
dos três amigos de turma

e de �scola
.

e' as modifica
ções de estrutura. da.

CELESC com a instalaçiio
do Setôr FlóriauÓpoUs.
criou Ul11.'l função com

atribuições próximas a �e
Gerente que He� escolh<õu

para si, v01tando as fun

ções das quais nunca se
a.fastara de todo.
A sua presença em mui

tas decisões,'· as opiniões
que emitiu .

e
.

o trabalho.

que efetuou, fazem do nós

so perfilado Heins . Lippel,
uma das.'pesllôas ·lig'ldas
as estór�s e histórias � da

eletrliicação
.

do EstadO de

Santa CatarlIuí:.
l\'Iauro J. Remor

CANDIDDATO
.

Ao ser ouvido pe�a p:évia' elelt - ral da

Rádió "Anita Garib IJ.i';, o jOrIllll.'sta Jai
me· de Arruda Ram s, após pergunbr ao

entrevistador se p�dia idénti:iear·sé, de'

clarou: ('Eu sou J;dme de Arruda R�n�os.
lelho ba-talhad.or da L'DN, e r.in V1'!Lrel
�m Konder Re�st'. Depols, pe'.·gunhdo se
ida, então, votar em Jvo Si'veir<l, resp.)�
l1en: "Ainda não me decidi"_

.t -- Notíc�as ('·11 g das de eh l? CÓ

lão centa da 'verd .. d i!'a cons'g:f!çá pc

pulá.; que vem re eb.ndj ):lJ.qu�la e .ião
JS p.eputados Iv;) Silveira 'e'· Fran i co.·.
Dall'Igna.

. ,; .. _,; .

,�'. :: .�

.
.. '

�',

2 . - Aeompanb.a,jo de vá.rios. pu;l'1a.
rn�nta::res do sul, do Est::.do, o dep'Lado
Joaquim RamoS seguiu 11a tarde de on�
tc':n p::u:a 'l'ubarâ'l, a f;m de manter inl:
por!antes contactos políticos_

3' -- O sr, Jade ,��.-1�gJll1 'a3 . to:;:ou poso
se ontem no cargo de Secretário do. Ii:):
teri:" ü J'lstiço., em a�o presidido pJlo
Gc v-srr.!l.:L:n' Celso R-ames. Em seg ida,
naquela Se�retari:a, recebia os cu:npri-
nl€ntos dos funcioT'.á'ios e amigos. i
�á:á�ad�ry;:;:a!:::nhãc:�:a R:m��n�� I.
dJf! Cm,pecó, on4e j":wg"rarl o Fór'm da I
C\:lmarca, Corpo de BomheLos e dois

I'gTUpoS escolares.
'5 - Circulas bem inf rm-dos ass 'gu

ram que '11' UDN, a)éln (1.e V"ri2S Gutr?s
imuortantes funções 11<1 r d:ninistl' ção
estadual, ofereceu ao PRP a direção do.
IAPM e IAPC !"m Spnta C!'!tari!)a, caso

essa agremi8ção se dec':'disse pe".O apoio ,

ao seu c'llldidato, ,. •6 - Repe"'Cl'.I.t�ll in'-ensamente' n'l V--.le
�o Ita;,rtÍ o manifesto L'lnç"do às últimas

I

I
,"oras ce ontem pch· <;1'. R�b!:rto M·ttaT,
'�icl' Demoerata Crbtão .qaq1,l.ela. região
do Éf?todo, apoill.nd<l a (�.nr1idatura do
'de-rnitado, Ivo �i"·eira. S"be-se que o

PDC dê Blumenau lhe hipoteco" solida·
riedade.

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

Ap6� a realização 10 có
mícío, o Sr. Ivo S.lveira. vi
sitou o grupo escolar 'tio
mW1iCl,Ç1Q, on�. lhe foi p:""tI
taC1a homenagem' pOi' pro
ressoras e alunos' do, esta

belecimento: seguindo apus
para Cunha Porâ, onde se

repeuu o cuma de nbra,s:J.o ':l
em torno U� candícacuras .,
da Aüança Social T::aoa.-
lhista e Popular. �
COMíCiO EM CUNI!il

PORA
Em' virtuhe ue forte cnu.

va, '0 comicio ·em CUldl�1.
Porá; que seria realizado
em' praça pública, foi mm',
ferido para o clube da 1<>

calídade, onde o PrefE'tO
�láth1.0 Benínca Lena IiSU

_ ou a caravana em ncme

dos hab.tantes da cidace e

os deputauos Plínio De Nrz
Antônio Prchettí, Jota oou

çalves e Genir Desori E!!al
tecéram as qualidades oe

Ivo e Dall'lgna e jus�iflc'a
ram o apoio dado pelo PTB
e PRP, qualif.i.cauo . �o�nu
reíÍexo da aspiraçií-o do pe
va oatarinénse, que de:;eJa
a éonMnuida_e da gr9.nd!o
sa ol:)ra: encetaC:a em S'll1i.a
Catar.na pelo GovernaclOr
Ceho Ramos.

. Nota de graneie de�trlque
no comício de Cunha p"rs.
foi a i;oUdariedade prsstadu.
aos candidatos da Alian� a

f-SD-PTB-PRP pelo Sr. HeI
muth Zimetmann, de.,klc8-
do prócer . u:enista, q'';'f.)
funcionou c(;'!1Jo' Delegado
de seu partidp na cpnven

ção regional que Escolheü o

candidato da oposiç3.:> .:,0

govêrno
.

do Estado e qua

representa. 'e;xpressiva pa .. -

cela do eIeltoràcto da UD�

naquele mlli.'1.icípid, o C:'li',ll
de'élatou" na oportunida :It�.
"

qUE dentro ,ia União D(.'

mocrática Nacional só te:••
vez o grupo Iiderad�o por
Írineu_)3-umr..au.sen e q!�e
resolveu afastar-se' de �11

partido para marchar }o
Indo de Ivo SJveira é. F:an
cisco Da,ll'rgl13.,·

RM

O teroeiro municípi.J vi··

s:.tado peJa" Cara \'a:na" 1')1

Maravilha, onde se l1o!,:m
a participaç�o.' ativa ao

preteito', t1-dei;1il1t� ·:Nldo1'fo
M�tjo, que recepcionoll· o

candidato e ·s\.ia coml�!va,
particlpanào inclusive do

comício hal�m '0, on1r; �

velou sua ident:fica�ãQ cem
.

às candidaturas ·da All:=tnç3.
S,� �:al Trabalhista e Popu
lâr.
De MaraVilha a comltlva

segufn para Modêlo, . onda

também' 6 Prefeito EJWl'l

Berger. el::itO pe1a União
Democrática'NaCional hi

poteccu solidariedade 1; 1.0

e Dall'Ig-na, () mesmo a�C!l

tccenuo com o ex-d�putado
l.ldenil:ita jojo MüxC2Id!"

que revelou' seu desconten

tamente com a canjidhttt
ra Konder Reis.
No salão do clube local

realizou-se comício qu�
conteu com á presença de'

grande nu!nero de pesgt)8.'S
fahmdo i.la_ oportunidil.d,} cs

Erg, Plínio De N'ez, EIJ'ciio
Lunardi, Antônio piche,ti e

Ivo Silv[ira, que, etn €xce-,
lente oraç�o. detalhou sut-

. participação na' vida' polí�
tica e administrativa do

Estado e teceu cons:de.a-

Aoni mesmo e"'l Floria·

n�p·"lis, a presença da_
3,�" .. 1 a<l,..., •.,;o;tr"('ã'l é' nor

'dermüs c'l .... ;.. ..d.;.. n... "'te se

refere a Saúde Pú�lí�á, pa· :

ra qne, fiqllc; .q�l11.!5tuer· dú�

ções I!lObre.l!lua coniub pa
ra com o oeste, após' lua
eleição e posse no gové.rno
de Santa Catarina.

,e
- ..

popular foi prestada RoO

eandídato Ivo Silveira ii
entrada 'dó munícípío de
Pinhalzinho, ' seguíndo �n..

càrá�ana 9., Pó, até o clube
di�, lôoálidade partt' parucí
páI<:de eomícío, onde Ivo
silVEira demonstrou mais

.
.

. ,
.

GRANDE M��TAÇAO
EM PINBALZIN�C)
Estu�nda' manifesta�'a()

uma vez seu exato eonh-
cimento dos problemas ela

regíão oeste,

Ivo SU\'ejra em munl!:ltJi.,..
do este cio r'siado foi ct�
mais proveírescs, intjl'.!ll.�do

.
êk1.�am�atE' que sua candl",
i.'atura, j Ul1t.tÍ,me:1LC cem �
de Francisco D:111�Ignà, lllal!. \;
cará estupenda vitória. llG
pleito de 3 de outubro.

o SAJ.,DO DE L"I\f RO'rElRtJ

(

}<;m....suma, o primeiro dia
de atividades do deputado

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

i Ml!SCU do Homem de Sambaqui
reanza Pesqatses Arqueológicas

Reunidos," durante a..tVl.- vos pré-hiStóriéos.· .tas anteriormente e estima- datação pelo método. do
torse dias, em uma casa, :. A' ontra. metade, é com- da em 1200 a 1�OO. anos, carbono l'udio--ativo, que,sita sobre o Sítio. Arqueo- posta dos seguintes tipos' ,�stés dados, no entanto, . para êste fim, foi encamí,Mgico da Tapera,( os Pro- decorados: . níntsdo

.

de ver- estão aguardando. confir- nhado ao Museu Nacional'
fessores, Ignor Chmyz do

.

melho, corrugado, corrun- mição, pelos resultadós da de Washington.
Centro de ll!nsino' e Pes- gulado, ungulado. esc.ova- ,- -- --- _. _

quisas Arqueológicas da do, íncíso e cuneiforme.
Universidade do Paraná, .'

e A popularidade dos 'Up'1S
Q.Pe. Rohr 8.J., do 'Mu�eu d�ora,dos, oscila, lígeira
do Homem ·do Samb'lqui, mente; nos diversos niveis;
fi",p�m, sezundo o' méto- �ndo·, alguns tiu"s m-ís
do amcmC8llo���do por . popitfáres no' inicio da.
UU.l.l.Ol·q_ Evans e Betty QÇup.-ição; óutros mais no

Mc��rs, do �- Sniit$O�8:D '"ftm. '," �'..:

IIlstitution • de Washington, Cáraterlstica. do povo da
o estudo ser4uio de. mize Tánera; é a. cerâmica, cotJ1
mll fragmentos de cerânúca incisões c.'Unetformes, que
indígena, encontrados;

.

na- foi ·encnntrada. tamhem, na

quele Sitio .A,i'queo16gico. . :BaSe Área; ma.s cuia pre-
Os dois a.rque610go�,· che- 8eW:!l.. até a presente da·

gl).r�m às segUintes'conClu- ta, .Ílão foi const.atada no

sões gerais:' �stado do Paraná .

Trata·se de ·uma
. cerânú- A manufatura da ce�â-

cá, bastaüte' 'si,Inples, : tal-. miCa -

çla Tauen..c"m nou�
�êz; pÍ'é�guaráni:

.

CáS exceções, . obedeci'l à
Foram encontrados, a� técnica do· acotdelament').

soct_ados, �iros cerâmi60s, :Ccimo antiplástico eram

comumente relacionados ao usados areia. quartzito, he

grande �po. lin@lisUco matita, carvão e .,.,.,ka.
tupi-guarani,· . que pa.re�em Em oitenta por�ento d"s
sugerir um oontato: entre .

peç�s, êstes anti'Dlásticos
os mesmos. eram do tipo grosso.
Os recipientes cerâ.miCós, A

.

queima era. de média a

são, ná sua quase tot.a�ida- boa, e a dureza CS,..il,.",tl.,
de, de porte .pequeno' (J entre. tres e .quatro, (Esca-
médio· e tinha� �ins utili- . la de :aohs),.

.

táriM: i"!rrn!;, hacias, Pi:.s.v
' ,

Entre

tos. tijelas, etc.
Metade

.

dr.. cerâmiCa,
consta de va�ilhas d.e � p�
redes' lisas. sem decor��o.
que . rillatitinham' fregt.têncla,
praticamente; cohst�nte,
em �odM. p� níveis. eS��a-
dos. desde o início da ocu-

pação do Sítio példs per. .

�

Ó materi�,l: não
salientam-se

tres' cachimbos indígell'ls,
élassifica.do,

de barro cozido, e' b"lst"o
te,. arttstfcamente, � decora
dos_
A cerâmica', parece C(lu·

firmar .l1S pre..,isões, refe·
rentes à idade do SHio ,AI'
queo16gico

'.

da Tapera, feio

/
'.

.', À, BÔJ!.SA.OnCIAL DE VALORES DE Sp_NTA CATA-
RINA avisa a ,tôd�'l as Soo!edadés L"1scrtt'lS em seu quadro
que deverão próvâr, àté··ô dia, 30 'de agôsto prÓxirrlo., 'a.
sua ç,talidlU!? de "Sociedade' d13 Cnpita' Aberto", ou em de

mocratlz!:l.ção,'·dJ;l capital, _I), fim d� i.1Uf> _suas ações tenham
acesso à. nl�ocjaçcy.O no MÉRé.ADQ PRINCIPAL (Lei Fé-_
derul nO 4.278, de 15f7/196�h- LEi! Mercado de Capitais.

. Para tâllto .deverã.o' li.s :Socied.ades- apresentar uma re

lação em três '(3) vias ll�te.nti9adà.8 por Diretor .ces), co'm
firma. (s) reeónhecida (s) contendo nome e qualificação
tiós àcicnistss;. quantidade dos titulas 'pertencentes a 00-

.

da um; sua fQnna (nominst:1va ou po.rtador) e natureza

(ord:'nárias oú prefenmciais l.
A referida· rela,çã-o .

dewr� ter por bEl,se wn dos seguin·
tes 1"egl.!itt-oo ou �eIÍtamentos.:.

.

.

a,)· li-vro de regiStro de &ÇÕes :lo.minativas;
b)

.

livro de presen.ça de Qciom�bis, em uma das assem

blôi<ts gerais nos �ós de l� o.u 1965;
c: iísla de subs�tip,ão ou de. aumento (10 capitill efe·

tuado em .1964 ou. 196;;;
d) !ü,ta de por�otes. de ações, identificado.'; para

efeIto de pagamentos. de dividendos; em 1964 ou

11965; .

d) lista de port'ldorOO (le. aÇões, identificados para

efeito. de pagamentos de dividendos, em 1964 ou

.1965.
,

Outros esclarecimentos no DEPARTAMENTO JURíDI
CO da Bôlsa Ofici�l de Valores' de' Santa Catarina - Rua

Salçlanha Marinho nO ,2 - 10 ll,I.ld3r �- das fr horas à� 11

'hora,s e ,das 1.4�30 às 16 horas. :
FloÍ'4\nópólis, 26 dê julho de 1965.

.

Eurico )lostemo
. Preside�te'

o s

"'l 11'n"'O H�;'...o;·T,jn'"'e'. me·

cãníco eletrícista, rormado
em Itajubá.
Sendo técnico competen

te e trazendo consigo ex

períêncías profissionais, ao

írigressar como engenheiro
no Setôr Florianópolis da

CELESC,. (àquela época
ELFFA), revelou-se bom

administrador, sendo c-in

vidado a ocunar o ca-g-o

de Diretor Técnico da sub

sídíáría..

.

Ó :�.;,; 'M -'õ 'D'�'�"'n'·v·'ol�}m:�·�nto·
.

JAIME 'C(�NTRA
r {) '.Hca C>t • :jJ;� " �. ,;' c JDENISTA.

. ..

·M.M�.
T1!:RMOS Im ·CAl'\1:PANH�

I

!I Ir: fácil, para cU'11Q.ner obse"v::dor, em

uma simp�es e superficial anát'.se da cam:

IV· ..nha é'ei.toJ'al flue se des'�nvolve etn

R'·.p.t.a, rpt?ril"a, �'ei' C'ude resfde .
O �m

I senso e o eq_umbdc' politizos, entre 8..,

I doi!s c".n'entes �l1e 'dif.!mtl'm &S p.l"cferên-
óas do e'.eibr-do bauig-a-veÍ'de_ .

I l']nqmmto os Que apOlam a .A�ianç'd

I·
pp,n - PTB _. PF.P rni"ntêm em,um 'JÚ>

ve íligno e e�evllitl!)· (JS têrm9s dà camp�
nha d;"s seus c�ml:dat0s, 'B ·OfilQs1e<ft,',,, na

rp 0'es métodos tão c()nheéidanien�e' a

seu gõsto, ll"oeu::a f��ê;'I� (feseer àq-�ê'es
terrenos impur�s, :r.elGs· 'q;uo,is ;lama.·s· ha
v�mos de cam!nh"'i": pois entendemos

I fl Ie, numa democ�a.�h, as lubs poUt*�as
�.e-;rem. se!" tI·?-.v?!ias em' ·tõr.l.'H) de Mensâ·

1r,ens e não oe. insultos. '

,! .

Cun"_e�em\ls - c!)mo o pnyi> e"nhece
� :>s vu]n.erabm�ades (�a cp·psição..

Nessa resposta,. � 'poy� á dará em �
(1e outubro:

.. :- .

·Il�··- candidato da aliança de programa, capaz, inclu- . se os pontos de contacto

"I social.trabalhista-perrepista
-

sive, de garn.tttir a COD 'i· dp.sse Pr�l!,"t'aml\ com a

ao Govêrno do Estudo, nuidade: da obra adm!nis· ohl'a rme vem se'l."h reali·
deputado Ivo Sflveira, eip ,trativa· de .celso: Ramos, vi· z:\(l�, np,sse setor _nela atual
dul:'.s L.'11portantes o�as oes sandfl a d�r maior dese·,· ad"""ini.stI'�p,�'l catarmense.
dialogou com o eleibta'dó volVimento eoonÔrrii'lo 'e S'l· Cum efeito, !'le enumerar.
catarÍnense, deline�nd.o O' éÍaI. ao Estado de Santa llWS '\1'1 l'e!>lb:!\cões do Go
Programa' de Trabalho' de' Cataiúia. vêm" C'e'sn "Q"'.m"'-s n ..... �l\..,,-

iii.
Sua futura' admitiistraçã.l.

� """h,,_� ".s "'�sliõ-s �: ::l':;SiS!ê�:��-:'�.�i�.
., A primeira dessas oca- lyn' !ô:n..,.��':"3 f;"z se-ntir a

.

t'l, ...este Quinquénio, vê-se,
li 6iões ocorreu na memo á aecesstd-de:: da perm".nnn· nUidamente, nue não. há ne

II vel Convenção do Partido "aMlatê&la aOs uróbl-'l- nh',""a sf)'up.ã·') de c�mti

" Social De'Uocráti.-:o, em d s .mas reJacioDM� �oin a D"id:..de, entre a obra rea--'

I cu"sf) nrnnunciado após . a
I

Saúde PúbHca, endereçando l,:?:�rl't e �" TJl'O�"",,.,...!>r.ão de-

,. ind!!!,:;H?ão de se'j nome, sem sua menSllo�em às cria...,ea<; (inida n"''- T;v" SilVf'!;�. ua

I (Ussi.dênd"s, às eleições de e às mãef!l. "n..j.,n.h-."h"wrot.e ra, o quinq:uênio se�te.
I 3 (I.e nllh,_hro. A sCg'!!llda" i'ls do:ts P.'rnl)�s soclais me-
l'

t�o iI_e .....ocráti�;\ qú:mto a nOS. ut:'",vid<:ls . �e "e,,:u�sos

11 p'+"',cir-', ocorreu qm;uldo o ffnan�eir.os". à'l o"l"'{s, afiro

ii canõid".f.n, !!,Ill'eSentou.· ao . ma (, ·can<fid ..�o, "não j'''l.
li . r,o"''' ('."t" ..ine".;�. súa' pIa- +"d

f

"'. 'nrofeçâo governa.
-. li iz.f":·'.�la ú;:) !;;uvéruo, admi- mental" ..

D r'i r:1vel síntese de um gran- Não é difícil encontrar·

�fi1t·,:
.,

.� ':,;' .

, \'
...

==========================��==========�===============================�
-d ==--t- -

=.
f

-

t be"m em Ita.iaí estão con· lúvcI m&1io e sUl,lcrior e!1VI a. Bas arla lem"r'1r és- lPE!';C,. cont"'ib,d. não pleno unClona!'l'en o, o
.

te monumento arquitetôni. só neto temo.f) recor� com Hospital, Infantil Don a cluidos os renarns, adapta- teremos uma rá_nida vis-áo

C(), e�ido uara orgulho que fr.i _. constr.uido, m<\S,. EQith Gama Ramos, com 25 ções e equipamentos do da grandiosa tarefa realiza

do flnrian"politanll e a'e- sllbref.f1.iió, pe}<ls heneffcios. leitos; I> Insti.tuto �e Car Sanatório Santa Beatri.i� da pela administração. CeI·.

gti.a de tndo ,.. f',n�;"n"J:s. que irá. mroPQrci'ln;:tr à diôl,)�a, o serviço de Dh.g. Em Imarui, as obras do 80 Ramos, no setor da �aú·
i ai d

- nó'sti'co Precoce do Câncer Hospital São. J....ão Batista, üe Pública em Santa Cata·mo estadua.l, o Hosp t os classe'� tiltnl,l e n'1",P,TOQa>.
com' 32 leI-tosf, bem com'o a rm'a.Servidores Públicos. Com a dos servidore.• estaduais _, e' (, 'C��tr� '. Hem'lterápico

Catarinense, u""p''ólt'',ndo tô- aqujsJ�ão do equip!\m�l1_to O Programa de Govêrno

das estas unidades notá- necessário ab seu "erfeito de Ivo Silvetra aí está, am

veis serviç<:ls. estando COll. fUilor,j"namento, atestam a plaDi�nte diVlllgado, para

chtido o nrojeto do mo<ler· ativid�de governamental dar·nos � c�l'tez� .

de q'fe,
no prédio Que, futul'amen. neste- setor.. Em Jaguaruna em janeiro, de 1966, coril .. a.
te, abrigará a inshl»ção de está concluida à pa,rte .

da: ,itória do' candidato llá'

tão importantes centros. ,ala do Hospital e ,Ma;teÍ-ni.', ·alianca· social-trabalhist�
Outras, .

muitas outt:'as dáde, com 44 JeU..s. P-'r' perre-pista; b3,veTá, pe'\) pro-
()brn,s, de relevante intoor· Slla ,vez,. o 'H,>Spital C�lõ- cesso democrático, �ma suo

t' � •

f e li- nd
.

"in Santana.
.

de' ,São José. b�tituÍção,' de, �"ove.�ado,re.. s,anmn._ . O.1'1J·ffi l' �l 1'Z,. as pe-.. .

áre" tntal construída de um marco autêntir,o rJ� um' lo PT.,,,MJU;', no' set"'r da vê: seu pavi.'''ão �<I,J,'a. ho-" mas a continuid,.de. de
15:000 metl'o� quad"'ao"s e·, govérno cqja. preocupaç�ó··. Saúde 'Plí!llica, em div��!CI"'S mens, c9m 234 leitos, em uma obra rqne dandQ roawr

o_. _. 2"'0 ] -t
-

r" t-.,
- .'n� in' .'" - A"1 'inf tfl ra"o,·d·a c·o·nstruçã'0.'. exp'"'.·nsa-o à ecollom'ia do(l;I,n!lC'"3,,e 1)ara ". el 'IS, mlunr OI a SR 'r" ".('.ao � liml)1nl0S. a. a !a.n, q

o ROSn;t3J' i{r-q f'Se-rvi'1.ores, ne.n�,,<;irlades coletivas_ e Mate""l,l".de S"".-,e-se esta,s' obras com Esta,dó, vcm impu1sinnando.
E f,ssir:n C"lmo o Ho-'ví- R01'nI1"U' as in(uv.e-::as bolsas de es·._o_ hi:"ú .esta,r e:'o '�:ll''lg'i'e��ollta! dos Se�,."�;'I't';f;. ftmti cs-· 20 lei. tllc:los concedidas pel(� soCial�d:I,c9kti�"'d�d�,._'.Ca;.!,;.tão , .FtcJ'::i.:ufóPD1ÍS,

.

énlt Tam. ·PLAlVIEG. pará pesson} . <te taril_te�se.
�

J
'h ;-'-,,' .

_'
.

'.;_:!i.�:-.;,,'�ft�"":�:,_ :!f��:<,.:-'{' \ �; 'f.

.' Saúde. Públ�ca' Temb€m . é Meta

-'-

. . ,

. Florianópolis,
.
(Sexta-Feira), 6 de Agôsto de 1965

---_.- ,_ ._'...- ... -- ._- __ o __ o - .... __�

-CONCURSO DE OUADRINHAS
Santa Catarina

.É 'um Estado de progresso
Estamos com Ivo Silveira
Pra substituir Celso

I',
Praqueca'

--::--

J A oposição que adquira .

Pern'3.s para espernear.
Três de out.ubro está na mira

E as que tem nãO vão bastar.
(F.B.V.)

.

�Se Ivo foi apontado
Pelo próprio governador
É por ser capacitadO,
honesto e tràbalhador.

t

.
,

Vote b"en� e acerta,4o
. Em· "\I?- homem bo� e tr"1balhador.

Para felicidade tua;e teu Estado

Es�olh� I�o silv�'ira para g�v�rn�dor.

LPG

('}uintanilba
---- ----...--._-----

PAULUS PúBLIO

o cinisrr;-o é como água de caximba, " cada

toma o quanto '(uer..
.

. Os ra-iv.etas�:�adiqt,ôclco�_;;<;u�_am o cinismo
/

resposta às nQs�s àtkrltaçÕes" 'de intervenção do 1'0'
der. éCQnômioo, na campa.iiha tio candidato coniven- I

te AC_
.

-

.... ...
..

.

.

.

DescóQ.veJ;sam, . �lo drlIsnio, à nossa CQllversa sô
bJ:� �s' M3.nüest�s. --'de dãtfte!tó' d� Loyola,

.

e do. Dr.
Brasílio CeiestiDo d� Oliveira.

De caluniadores passam à cínicos, e de (.,'Íllicos pa
ra caluniadores. Procuram desenterrar fatos julgados,
\ :inclusive pela opinião pública. Nós_pJdería�os abrir

o túmulo da tramóia' e da corrupçao udemsta, . ma's

não o fazemos. Não desceremos a tanto. Nós; leal·
mente, desejamos uma camparilia elevada, não por te-:

mor ou mOOo do passado ou do presente (e êste é o

temor e o mêdo que determinou a súplica do candida-'
to udenlsta). Desejamos uma campanha ,elevada, ein
prol da moralização dos costumes políticos em. nQssa.

.' \
'terra, como disse um confrade na "A Gazeta�.

xxx

Estamos tranqÜilos, de consciência limpa. O reco·

nhecimento' da opinião pública ao
..
Governador e ao

seu govêrno, são o aval da nossa afirmação.
.Por estarJ1los tranquilos e. pelo' crédito favorável

do govêrno :ê a sua obra, ê que nos sentimos com

energia para :'defender e colabQrar .com a vitória do

candidato IV9 Silveira, que sem dúvida, em 3 de Qutu

bro, erguerá :'galhardamente a bàiJ.deira vitoriósa das

coligações, Pardo colocá-la no arto do Palácio Rosad9.
x x x'

e os raivetas, que se .lambuzem na sua própria
lama!

met"" do Pf,AMEH� (-J>n cm',

v�nio com a Se(,ret,��ill;' .d"

y:raçãg Ob}.':ls .p{(!lli�h,S
.

é

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




