
o TEMPO
Síntese do Boletim Geometeoroló

gíoc de A. SebtlS Neto, vãlida até

às 23,18 118. do dia· 6 de, rnaío de
,

�966

Frente Fria: Em curso; Pressão

Atmosférica Média: 1021.7 miliba

res; Temperatura Média: 22.6° Cen

tigrados; Umidade Relativa- Média:

87,3%; Pluviosidade 25 mms: Ne

catívo - 12,5 m111S: Negativo
cumulus - Stratus - Nevoeiro

Cumular - Chuvas esparsas

Tempo Médio: E!tável. !
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EXÉRCITO' DA
'A S. PAULO

BILHõES

O II Exercito aplicará
em S. Paulo, até '1967 "cel'_

ca de 4 bilhões em obras,

I
'gerais, ínclumdo sedes de.

, ,três quartéis generais na

capital (II Exercito, 2a: Re

I 'gii1o Militar e Divisão 'àe
: Infantaria), 'casa para ofL

,ciàls e sargentos, quartéis
nas cidad�s de Lins, Itu !)'
Jundiaí e um edifício pará
Gircunscrição Mili-tar em

Sorocafia. Há também o

bras de �mpliaçã:o e� ediÚ
.cíos, milrtares ., de Campi
nas, que, como as demaís;
serão entregues até o 'fim

de 67.

A INT.E�VÉNTOR

O ministro Mem de .Sá;
(le� posse. ontelll ,,:m seu.

g-abinete, ao novo ínrerven,

,
tor tio munieipro .paulisto
,de Morro Agudo, S1'. Heitor

da Silveira, qUe estav;;t a
eompanhado , do presiden
te da ,F;diljda<l '" «-\{Ill_el,,�
munícínío, �'Crpailor João

Gonçalves Chaín, e do ds.:'

putad() Paulo ,de Castr�
Prado,

EsteVe também no' gabi
nete do ministro da 'ustí
ça o deputado Antonio F',.,

liciano" qu.e·_'foi ,tra�ar ,de
,)JIi'o'-blémas relacionados
,c,�)li: a ,'�ldade de, Sa�tos.

'

li ENTREVISTA no
, �{)RTO_VI'VO,

" \

uin;i,'
hO_je; o -semanàrio romano

"LIl Ore".
Segundo essa :revista;'

'!'Che" declarou que "o des
, tino do Icontinente ameri
cano e.stá vil'tíwl'l1I ente de
termInado: dentro de 5

anos, no maxÍlno será com

pletamente l..-:.astrista".
Como s� ,recorda, o eX-'

ministro de ',Economia e

"htaç,o direito" de' FidlH
Castro, desaparecell,:,".mis-'
terios�mente 'de Cuba 110

ano passado.

'SEj� CHANCE
"O general Justino Alves

Bastos não tem possibilida
de de ser 'indicadQ-candida
to da ARENA ao governo
do Estado", 'afirmoÚ. ont�ln
o ,deputa,do Euclides Tri.
ches, a9 desembà'rcár', em

Ppr,to Alegi;e procedente
-

de
Brasília.
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f'

·'tosta N'ão Intertéde PorNidguem'
Embora Acre Domicilio Injusto ' ,

RIO, 5 (OE) -/ Um grupo de depqtádos esta

duais, que esteve ,na Guanabara, em longa, "conferen
cia com o ministro da Guerra, gen. Costa ',e 'Silva, em

seu gabinete, trouxe a convicção de que -o o ministro,
embora considere a exigellcia do domicilio eleitoral,
para militares e funcionarios, do governo, �prrro exigen
cia injusta, não interferirá na deci�ão que o governo
federal tomará a respeito. Dessa forma., em São Paulo

considera-se remota a possíbilidade de .revogaçâo des-
-sa exigencia. i

'

Sabe-se que o gen, Costa e Silva 'disse que há três

problemas nos quais não deseja interferir: 'Domicilio
eleitoral. vice-presidencia da República e sucessão nos

Est�dos,' pelo '�en('s' até' ser lançado oficiahnente pela
ARENA como candidato à, presidencia .da República,
na Convenção Nacional do partido marcada" para - o

dia 26 proximo.
Desse encontro, alguns deputados voltaram ',.C0m

n12.�Or entusiasmo rara filiar-se à ARENA.
r No 'encont:ro com O' gen. C".,t? 8 Silva, [ez-s€! -um

exame ':n�orr,�al (tratou-se de uma troca de f,<mtos de
v: sta) 'Crl' forn6 elo problema -da sucessão :nctu]is a. O'
-rninistro mais ouviu do QUe. falou, Os .deoutados fize
ram uma exposição d� panorama atual, adiantando al
-g).lJ'Y'::JS nrevlsões. aFixando a sitúacâo. de cadà Ui).1 dos
candidatos potenciais ao governo :)0 Estado.'�'

Ôs nomes focalíaados no erícoritro forarri 'os do
gen, AmaurY Kruel (dependendo da solucâo "a ser da
da R questão do" domicilio, prof. Carvalho Pinto, prefei
'to Faria Lima, deputado federal Herbert Levy, sr,

Abreu Sodré, vice-governador 'La�do Natel, ministro
Paúlo Egidi,o', o ,sr. Gastão Vidigal.

O gen. Costa e Silva I).ão externou qualquer opi-
nião sOQre esses 'eventuais candidatos.

'

II

Vieira Diz Que
TeAdencia"é a :Absfencã'ó

, ,
"

RIO, � (OE) -'Na conversa q�e ,mapteve ,'on
tem com os jotnalistas, no Palacio Tiradéntes,' o depu
ta'do Vie'ii� de'�Melo disse que se está acentuando, no
MDB a tendell�ia-15a;-a a abstenção total do partido
no pleito p;:;ra presidente e v.ice-pr,eSidente da Rep'!bli
ca, que' 'l"ealizará pelo Congresso _Nacional.

EsclaÍ"eceu qbe, co;1trarimi1el1te ao que tem :�d6
not�ciádo, 10 Ga,binete Executi;vo tem pode�-e: p�ra �dis
cJJL�r, e encaminhar, o pr?ble:?a _su:�e,s,so,rio" �Cl ?ao, ,p,o
c1ênc�o deLberar, o que e prlvaüvo ,da Com�ssao Dl;r�
tora Nacional.'Disse que is.s'o e,stá 'serido cumprido, não
passando de especulações os, rumores de ,desentendi
mentos entre os doi,,! orgãos parLidarios.
EMENDA NÃO PASSA

"
,

,

/

"

,�ICA'RVÃO" 'PARA LUZ
, .

� ,/

'. \-
,_

f.:
. � _, I

0" $eéretário da Çasa Civil,. de)lutado Dib Cherem, repre sentando o .governador Ivo Silvejra, que se encontra na

,�:n��làbara recebeu reeentemente 'o Coronel Moacir Do ningues, Cheí'e lle; Adminis'Ú'açâo Regional da CPCAN,-

QPo�tunidade em que lhe' foi, entregue o 'cheque de 10,0 "mi !!,f)e�.',nnr1'es:rfOndellte a verba concedida ]'101' aquele ÓF�O'
)�',
",

ao 'fJl:ognn�la, i.le eletrificqção '�ral àe' Santa
J

Catarina.

E

';4\" r"

RlO jj (OE) '...,..,- O, s�nàdor Auro"deJ\(tóur�
d d,' L� a�'ct \:om O mar-;"chàl EUI:1có, Gasp,ar A senvoh,riment(J �d:;a,;i>c'rl'SC':'" 11"0ra e, que ü0J-, �0'" _., "

d
'-

D\ltra, chSse a PQ1J,lh;0S no 1"'-0, .uelHm�,strand� ,�ran, e crise 'surgida 'na' Assem- Legislativo, o, ':governador
itritacão, que a maneIra cQl1lU v_em sendO conci'l�Zldo bléia' gOÍllna, quando da, Otavio Lage: esta�ía cUspes.
I) pro�blema sucessono- nos �staa0s evIaenCla ,u mte- ç-Ieição da mesa há algu- te" segundo se- anunciou, a

l\:;,sse decidido do govér.Íl@ ePl 'll!arginahzar as liperan-:- mas semanas, em' pleito solicitar do presidente da
.

,Las ma.s' expressivas' do país, , ,considc�'ado irreguÍar pelos Repuhlica a imediata decre-
�

U sr. hl.�Ura Andrade, que hoje à noite esteve na da ARENA, que foram ,der- ta,.._.,ão 'cto reces�o, dá Assem-
, ,

"

-t· ela Guerra ,aoompal1ha-' rota'dos pelo MDB I bl-'
'

.

reS1WolU;ia ÜÜCHÜ do 1111n1::> 10 c _', • _ '.
' que e e· ela '

gOJa'�a.

do do ::;enador '.:(liberto lVJannllo, n��lstra-se' 19�alinente geu (j pre�Idente e todos os GOVÊItNU DIVUÍ_,GA
Irritado Gom' as posJc_;oes a::;,sumidas i'Jelb".:;;r. �dau.to Lu : postos im�di�tos da mesa NOTA

cio Cardoso, alegal1l10 qu_e l}é,O e ;'>0: :0, p:a;,s�,tl"ent� da: diretora,', àiingiu ontem a S.{)br�' ó épisódio, o govel'-,

. ' , -

" ,,'
.', 11 a' ó Cong-reó;so '," ,

,�alna�-a dos l)8!JU1,atlbs 'CJ.��J<.iPI��,"" � ! :,.' , -, sua-,fase crítica, quando o no do Estado divulgou a

Nacional. , ','. ' ,

, St'. Olímpio Jaime - o pre- seguinte nã'ta �ficial, sob ,o
,

d A� Ld C'; d' , ue veio 'se aVistar -
, , .

.0, çlepu� o· pla, o er efr�, q, "!.'
j

, �:,. 1 ,sicJe!11e - al've,jov a tiros ,título "Presidente da As-

con� o' presidente :d.a Republica, aCOrllP?�ha'do de e e- de\fevhlver, o deputado Ge- '; sembléia 'tenta assassinar
inentos da ARENA. 'paulis,ta, disse hOJ,e que.o -g0�er- nésÍo Borges, da ARENÃ, deputado":

.

nador Adernar de "Barros l"n&o ,h;m força, e 11-�l'll �em que "protestava 'em plená.
votos ,e sua car;reii'a,poI}tica 'chegà::ao fi::l:.'�C '_' ,: ..

)'"
-" rio, contra ato, da mesa ;}tIe

O sr. Al'l1aJdo Cerqeira manifesto� '., "a lin,prfssa? entendia, como discricio�lá.
pessoal de que o' governaq..or 'paulista não,'1n�rel's�ra rio'.
,nem na ARENA' 'e nem' no MDE, sendo certo sey, fim
pol-it�co. Diz, ainda,- que dos_40 de�utaq.os ademarl�tas
nas Ass,embléias, ti, �ão' P�ulo,){9 ticaranl né?-, AR;ENA
e só l}.m foi para 0 MDB. \

RIO, 5' (OE) - o Gabfne-
. "

te Executivo da ARENA

�evel'á réunír-se amanhã,
no Rio ou ,êm .Brasília com

'a finalidade de _preceituar a

escolha de 'candidato a vi

ce-presidência dá República
na chapa d,o Ministro Cos-

, ta e Silva. O nome mais' co

tado é o do ministro Pedro

AleL�o, da Educação e Cul

tura. A informação foi pres
tada" pelo senador' Daniel

Krieger, 'depois", de duas

entrevistas . 'com o presi
dente Gastelo Brancó.

Énquanto os círculos pô-
1í�iéos Iigados ao governo
federal mantêm enbendírnen

tos visando. a escolha, do

companheiro, de chapa do

míntstno da ,Gu�rra" os se

,t01:ês militires -da G,llanaba-
'Vê'i'- ,-_ l' '. ,

-ra continuam alheios a

'n'l(-""Ui o, .dando a nítida, imo

pressão ,'de que, qualquer
que seja o escolhido, será

bem _lJ.cqll,üdó'.pelas Fôrças
Armada�.-
',O próprio general Costa'

e Silvi' não par,icipa das

-c articulações, devendo acei

tar quem
-

fôr indicado pele
G a b i n e t e Executivo da

ARENA.' Além do ministro

Pedro Aleixo ,:_ sem duvida

. o mais cotªdo fala-se

'muito_ no nome elo sr. Etel-'

VillO Lins,
O mu�istro Ney'B;raga, da

Ao'ricultura, embOI'a 'l;lão te·
,\ . n�a sido ali jado- d, proces-�

so ,de, ,escoiha, d'e\!cl'á ficar

si'clente thi' Ciasa. qualquer reação verbal, saiu-
,Sem q11e houvesse 11ume·, "de sua cadeira da presiden·

1'0 regimentàl 'lmra, aprecia- ciu e tentou ag'l'edir fisica
ção 'de" materÜls, o presi- mente o deputado governis
dente OÚ.ll1ilio Jaime con- ta. Impedido por outrol. co- ( Segmldo' o{'se'tiores 'liga
siderou, aprovada proposi-

'

legas e funcionárois da 'Ca- dos ao mUlistró da Guerra,
ção Íla bancada oposiciorÍis-' sa de concretizar seu intcn· ,qualquer non�e escolhido
ta, convocàndo par,a cmll· to. sacou de sua círma e pelo presidente C a s t e 1 o
parecer' áque1a Casa o se- tentOlI atirar eHl seu, �oie. Branco será imediatamente
c:reta:rin da Fazenda, sr. Ce- g'a, no ,que foi igua_úpente aceito pelo general Costa e

sal' Ribeiro de Andradc, impedido. Silva e s�us, partidál'ios, já
qQ.e a todos os uonles em

c01!itacão não se fazem res

tri�õe�. Alélri' ';:lisso,' 'Como o

próprio "ministro � Costa le
'su"â afirmou :-li cpolíticos da
;
sua, ultimidade,.' 'sua ca�ldi•
datura uldepellde -totalmen
te da es�o�' do ',vice-pre-

Segundo a 'Versão mais
corrente do episódio, o sr.

Olimpio Jaime só n1Í€l con·

segUiu 'atulgir o sr. Gene

Sio Borges devido á pronta
intervenção ,de terceiros,
,que lhe toma-ram a a-rma.

Contrariado COiU o de-

o líder {tO gO'íern�:, depu
tado Ari Valadão, . através

q.e questões ile or�lem, né·
gadas pelo, pr�sidente da

Casa, tentou protes�ar, con-

"Descompondo-se da COll. tra a "atitúde antí-reg��n
dição de l)rimeiro�nandatá- tal do dirigente elos' traba�'

rio do Parlamento estadual, lhos, Indignado, COln a, pré·

o deputado, Olimpio Jaime, potencia do sr. �OlilUpio
at.rav.és, ,de tresloucado e Jaime,�em negar o que por
reV'oItant; ,gesto, ten�ou, na (lireito assistia a seu l�al', o

tarde de hoje, assassinar, \ deputado Genesio BOl'g'es Ie
em plenário, o deputado, 'vantou·se, e 'pediu' ao pre�i-,
Genesio Borges, quando '�s, i "(lcnte que pelo menos" l·és·
te usav-à de uma faculdade peitasse os direitos dos par
regimental, pro�estando con- lamentares. IcontinenÍí, o

tra a prepo�encia do pre-, sr. Olímpio Jaime, sem

,

, I
O scnador fluminense Vas

�Olicelos "Torres anul1ciqu
qu� vai abándd'nar a· vida
Publica, renunciando ao

se)! mandato, qU�' só ' te�"
minaria dentro' de quàtro
altos,
; "I\'linha politica,' de agora I
e� diante :_" ,diss� o 11arla
�lent,ar - 'será a de agra
dar a minha família".
() ,senador 'revelou a �ua

de�isão durante entrevis'ta

��letiva, em que afiI'mou
Ja,"estar pronta a carta de Reconhece o deputado Viei�'a de Melo q_u:�, dentro
renunciá, que' se1.'á chtre� das condicões é\tuais, 8. emenda con�tituci01)al alteran-
g�e,. ainda f.esta scmana ao

do o domicilio eleitoral não uassará no Congresso.,', -

,pr�sidente' do Senado.
'

Estranha o líder dp MDE a Dosicão do 'gene!:3l
Có�ta e Sí};va em face do problem� elo' domicilio eleito

AfMISS§.O·'DE 'BILAC ral, e afirma; que o ministro da Guerra não.d!=ve olhp,
b:�.. estimulo 'dos intercal1l'': . o general Amaul'i K];u�J q,0l110, um. �eu eventuar' COIn
�8) e a cóoperacão tecni�a .'petidor, mas coj:no um elemento decisivo para a -tra:a:".
eIlhle

' '. l'
, I d d 1 d 'dBrasil e Franca' 'será' ,qui i a e po itlca e São Paulo, 'o que eve interes-,

�.ill1isSão, �ssencial de Bilac: sar- ao candidato à Presidencia da Republica", Argu-':
Bll;It�, Uovo embaixador do mentou ó sr. Viei:ra de '<Melo que, 'estando São Paulo

d
tasil em Pari, segundo intranquilo � e ele acha que, enquanto o general'

b �larações do próprio em-
KrueJ não' tiver condições para se ca:pdidatar� haverá

. aaador. um éllllbiente dessa natureza - a :candidatUl� Costa e:
Silva terá dificn-ldacles ·para consolidação,

.' RIO, 5 (OE) -: O de�uta·
do Vieira de Melo, lider da

opó'sição na ÇaIi1ara dos
Deputados, ulformou hoje
que tres deputados' do ex

PSP 'pll,lilista firmaram um

protocolo
..

com O'. senador
rJhw Ide, Matos, pelo: qual
todos os ademaris'tas UI

gressaráo, no' MDB. PelO'

,protocolo ássinado, o l\ifDB

dará uma sublegenda aos

�

'ademaristas para oue

possam concorrer às

ções parlamentares'
ano.

,

Na ']'Iróxima semana cer

ca ele 400 pret'eít!,s, ' ,depu-
'

tados e veréador�s, presta-,
rão uma homenagem aO"

governador Adernar' de Bar
rôs. hipotecando-lhe' solida
rie'd8,de pela decisão de UI

grcSS<1I" na oposição, Na

1'11'", OllOl'tunida,L1e ti gOl'cl'na"lor
p�ulista fará um discurso

explicando as razões pt!l<.
qual/nãO' ingressou na

ARENA e' O}ltOtl pela oposi·

e)ti- "

deste

ção, apesar de
lÍos principais
Revolução.
O sr. Vieira

1?1'estar esslis
fez questão de
entClld.inlentO's

tel' sido" um
líderes da

de 1\'Iel'0, a6

il1form'áções,
dizer que O'S

para o

Ante' a falfa de segurança
.para sua permanenda no

plel1arjo, a b.ancada (la
ARENA retirou.se:';' fazendo'
'p�sterior reunjã9 '1m r��in
to" fechado, '�pa]'a adoiar
uma atitude' P!1e.rgica c9n-
t1'a o irresponsavel ato , (le
truculel1cia do .sr. Olimpio
Jaime. O�pro�pósito da ban
cada da situacão é o -de não

" .

retornar ao plenário do Fa,
lado dos Buritis enquàp_:to
nãó forem facultadas reais

g;aranti.&s, de vida' aOIi seus

integTantes" .

in-

;!,l'esso do sr. Ademar de

BaJTos e seus corl'eligiona,
l'ios, 110 IVlDB, foram pes
sóalmente 'pon�luzi:Jos ]Jel()
senador LUIO' d'e Matos, pre
sidente do partido I:).e opo

,slçao
<

em São Paulo, ca·

bendo·lhe apenas acompa
nhar o encaminhaluento «o

problema como líder da
bancada ,oposicionista na

Camara.

,
, ACEIT�ÇÃOJ •••• 'A

sidente.

S@ Convenção
faz Cosia falar

,
RIO, 5 (OE.) - "J�c falei

muito, Somente farei novo
f__. ....

pronwlCiamento no proxl-

'mQ' diil 26, quando então

votês 'vão ter "panos para

lnangas:',' declarou;, O'ntem,
o general Costa e Silva, ao

deb:ar o Palacio das Laran·

je1l'as, ap'ós en<?�mtro de

wna hora com ,o presidente
da Republica.
Ü chefe do governo rece·

helI,
- ainda em 'sepal'ado os

mUlistros da l\'Ial'inha e da

Ael'ol1autica, 11ara despa
CllOS de rotina. Q almiI'lJ;nte
Zilmar de Araripe lVIacedo

informtm ter tratado, ape·

n�s, de assuntos admlllis·

ti'ativos relativos à: sua pas·

'ta, enquanto' 110' encontro
com o marechal-do-ar Eduar

do Gomes, o presidente da

Repuhlica assinou decreto

promóvendo rt patente de

major-brigadeiro os briga
deiros Renato Augusto Ro

drigues e DorvàI Borges e

ao posto de brigadeiro, os

cOl"onéis João Camarão 'l'e
les Ril)eiro e Delio Jardim
de Matos.
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:/ LIRA T6NIS CLUBE - PROGRAM�IÇÃO PROTEJA-SmB' Morrem 96

10LHOS( pessoas .ao rom-
\... /

..

. 1') 0/ per rlepresa na 111-

� use Óculo� �
I

bem adoPtados.J ) Buloaria
SóFIA, - Um total 96

pessoas morreram pr au-

sa das umjdações e� jgo-
rigrad," no domingo .un-

ciou a agência d! ti�,ipsa
"Bgara Bta". As inur.c1.gões
se devem. à uma ruptura de

uma reprêsa numa usina de

beneficiamento de minérios

perto de Vratsa A ernprêsa
já estava cheia devido às

torrencias chuvas da sema

na anterior. As águas des

ceram como uma torrente

pelas montanhas e atraves

saram o' centro do povoado
.

v de Zgorigrad, destruindo

pontes e 153 prédios em sua

passagem, Milhares de pes
soas auxiliaram os sapado
res do Exército nos traba

lhos -de salvamento e o prí
meira-ministro Teodor Zhiv

k e membros. do govêrno
compareceram ao local do

flagelo - acrescenta a infor

mação. O govêrno determi

nou' que terão tratamento

preferencial os que pediram
ajuda para resconstrução
na zona flagelada.

DIA:
14 - TRADICIONAL BAILE DA CAVEIRA
- 2:1,00 horas
:19 -- CHÁ BENEFICIENTE

.

��SHOW MELIN
DROSAS" - 16;00 horas
21 - REPRISE PO SHOW REVISTA 'WIE
LINDROSAS" oferecidos aos Universitários.
23,00 horas
27 __:_ Baile em homenagem ao Exército Nacional.

Santacafar1na Country Club
Programa de Maio

Dia 7 - Sábado - Jantar dançante, com a apre

sentação de 'The Snakes',
.

,

Nota: Todos os sábados, o restaurante do clube
e- '/. oferecendo, no almôço, FEIJOADA BRASILEI-
RA.

;II � ...

.....

eludE DOZE DE AGOSTO'

PROGRAMÀÇAO PAR!l O MES ÍlE,MAIO DEl HI66
Dia 7 - Chá em Homenagem ,!;W Dia das Mães Desfile de

Manequins da Sociedade que concluíram o Ló Curso
.

da

r>��fA"sôm D. Léa 1<'ons3ca - Convites Cr$ 2.0QO. Início

15,30 hs.

Iha 15 � Soirée com início às 21 horas � Traje. esporte -'

Orquestra' de Nabor - exclusiva do Clube.

Di� 22 - Soirée com Início as 21 horas _:_ traje esporte -

Orquestra de Nabor - exclusiva do Clube.

Dia 23 - Baile da Engrenagem com início às 23 horas.

Tôdas as terças e sextas feiras "CINEMA", - cdiáriampp-
te "Curso ministrado pela Professora D. Léa Fonseca.

lancha Vende-se
Vende-se uma Lancha a Motor ê!.e Popa 28 cava

108 -- Marca .SUl Americana. Tratar à rua Desembar

gador Ppi!]"o fiilv8; 70R,ou telefone 2237 - Coquei-

-�-'-_._._._._--�--

HOTEL BROGGEM'ANN
Rua Santos ;é.,-.l·aiva n.o. 300

ESTREITO - FLOiUANÓPQLIS
Recem construído com acomodações de prtmeíra, exclusi
vamente familiar com preços' mcdícos, inclusive com pátio.
de estacionamento próprio para 50· v.eículos.

As suas ordens
. '

.?

I
t
i
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BARCELONA, - Trinta e

sete estudantes foram ex

pulsos da Universida.de de

Barcelona e ôutros 24 per

deram. direitos a matrícula,
devido aos incidentes do

mês passado - anunciou

hoje o gabinete do reitor.

A expulsão significa que os�
37 estudantes terão de con

tinuar seus estudos noutras

universidades. São acusados

ele responsabilidade pelos
incidentes ocorridos na Es

cóla de Ciências Econômi

cas, a 18 do mês passado.
durante os quais um profes-
sor, Francisco Canals, foi. a- Como,já havíamos divulgado ante

tacado, ao' tentar suspender riormente, logo mais, participarei do e-

t d t Iezante J'antar no bonito apartamento.as aulas dos es .u an es. �,

,A� que parece, êst,es não do sr.e sra. Dr. Hidelbrand Marques
'1

qUe:�iam comparecer as sua.f So�z� I(Te�'�zinha)., \
aula , mL'1is�ddas pelb prq- I

. ,t't
tess 1: substituto Manuel I

----_._ .._-------- ......
- ... ;_ ..._--� --_ ....._- ....--- ._--_.............-----...,___

ª���"ª�1�Cu'·b·'a,'··'a'.t·rav:e'S· ". 'a o p. i.Df r'p'e' r'IO',dntuada aqui, em março pas- . ! .

.

.

.

.

I iJ I U'U
sado, num }uosteiro. •.

�:��!�:!�l�:i�es����a�:it�de· e,.s···cass··-·e,·z d·e. S"·U·'!l h'-Ist'o'r. ·Ida.Descazauz, foram hoje pos-
.. J

tos em liberdade. Haviam

sido presos depois de ma

nifestação, na semana pas
sad"t, mil que se propugna
va por. sindicato estundan
tis livres e a demissão do
reitor da Universidade,

atendemos com exatidão
sua receita de óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA

MOOtRNO, lABORATÓRIO

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

�DESENHISTAS
Precisam-se para ·desenhos de Plaritas 'I'opografi

cas de Áreas de Terras.

Informações pelo telefone 2933.

,__._(--_._-----_._

Banco de D'esenvolvimenfo do
'Estado de Santa Iaíarine S. A.

Universidade
Expulsa
Estudanfes

t

Assembléia Geral Extraordinária

São convocados os senhores acionistas a se' reunirem
em Assembléia Geral Extraordínária, na sede dêste Banco,
.·à Praça XV de NovemlJ' n, 1, esquina da rua dos Ilhéus

nesta capital, no dia. 1 fi elA maio corrente, às 9 horas, com
fi. séguínte

.

Ordem do Dia

1 - Eleição de Membro da Diretoria.
2 - Outros Assuntos de Interêsse da Sociedade.
Observa-se aos senhores' acionistas: que ficarão suspen-

sas as transferências de ações nos dez (la) dias que antece

derem, à Assembléía..

Florianópolis, 2 ele maio de 1966.
,:'.;

:1'

Jacob AugÍlsto MoojenNácul, Presidente em Exercício
José. Pedro Gil, Diretor

no de São plácido Brandão, Diretor.

I ,

__.._._______...�_.�' .._-\-.-t-��_.
.

\
/

<;

Estudo do
Problema
Hab�tacional
SANTIAGO: - Un1 grupo

de 3:l profissiomis de 17

p2.1ses do Herí.1isfério .c0l?-1e·
çaram a estud.'H. sob os aus·

pícios das ]"hc:õos Unidas,
05 prob1enj8.5 q_ue enfrenta a'

construção ele moradias naIM'PRESSORA

LO

Amél'ka Latirn. Ot::ívio

hellO, assessor regional

'<lesenhol
<; cliches

folhetos - CitólO\jCt
cartazes e carimbo'fl
itl,pre!isos em gerol

.,:

Dopelorio

ONU, dIsse ao ser Inaugura·
do n 1 Clll'SO, Lo.bml.Arneri.
r:ano elo pJ'ogra.ma(,�f1o de

moradia,s, que durante os

merciais, engenheiros agrõ
conhecidas as condições
partictilares de cad.'), país e

a extensão elo problema no
.

Hemisfério. Se assim. fôr -

disse Caoc110 - serão cons

truídas quantas moradias

110cessárias, quantas a repa

rar, como .'lproveitar melhor
os recursos naturais, indu-,
sive os 11l<,t811rus e como

dover�o se ajustar os gastos
com a habitaçi'.o em função
dos níveis de viela ela popu:
lação latino-americana. Par

ticIpam das reuniÕes arqui
tetos, engenheiros civis, eco
nomistas, engenhe!ros co

merciais. engenheiros agrô
nomos e sociólogos da Ar

gentina, Bolívia, Brasi.l, Co.

lômbia, Costa Riça, Chile.
Equador, Guatemala; Hon.

duras, México, Nícarágua"
Paraguai, Peru, Pêrto Rico,
República Dominicana, Uru
guai e Venezuei�,

A IMPRESSORA MOOÊLO póssui fado'! os fecurso�

e o !lecessório experiência poro górantir sempre fi

máximo .era qualquer serviço do ramo.

Trob"lhl. Idõ"eo e perfeito, $'" QUI! V. pOde r.onfíor.

,,"'

fMPRÊSSORA MOOÊLQ'
QE

ÔRivALOO sTuART & (;IA, ..
,�UA DEODORO N133-A -I-

"

FONE 2:S17�F.t.ORIANÓPOLl$
1.

'.

Acontecimentos
Amanhã às 18 horas, na singela

capela do Divino Espírito Santo, reali
zar-se-á a cerimônia religiosa do casa

mento de Terezinha Amim, com o Dr.
Nei Gonzaga. Será no Santacatarina
CountrY Club. a elegante recepção aos

conyidados.

- x x x x

'Com a apresentacão do show "Mi

Iindrosas", dia 19 próximo no Lira Tê
nis Clube, acontecerá elegante tarde
de caridade, promoção da sra. Nevde
Costa. r

'

- x x X. x-

Também amanhã as 17 horas, dará
'entrada na Igreja Matriz da' cidade de

Itajaí, a srta Elisa Santângelo, para sua

bênção Nupcial, com o sr. Jarom Ro
di. Os convidados serão recepcionados
na sede social do Caca Tiro Vasconcelos
Drumond.

- x x x x.

O' Decorador Mário
. Moritz, está

em atividades, para ô curso de decora
ção, que será realizado nos salões do

Qüerência Palace Hotel .

-xxxx-

Jantando no-Querência Palace mui
to bem acompanhadas: Neda Oliveira e

Terezinha Szpogannicz.

-xxxx-

Circulando em sociedade, o Sr. Ro

gério Queroz acompanhado da exótica

Virginia Gil.

--;- x .x x x

Além de movimentada a noite do
último sábado no Santacatarina Coun
tl�y Club, tinha gente muito elegante e

importante, no Oitavo Botequim.

- x x x -_x

Por J'Lw,n Gonzále\;;

Ca
eh

Eram abundantes dos alim.entos ei11

Cuba, antes do advento de Fidel Càs
troo Em consequência daquela abundâIl

cia, os preços eram sempre acessíveis.
Uma família cúbàIia média estava

em cOlidições de comer à vontade. Em
1958 o co�sumo diário de alimentos n�
ilha era de 2.900 caloriaS por pessoa,
UIll.· dos mais elevadas índices de consu

n)o da América Latina.
Hoje em dia, a despensa' da família

cubana contém muito poUco.
O regime comunista de Fi.deI Cas

tro substituiu a abundfulcia pela escas
sez. A produção agrícola, per capita, es

tá reduzida a um têrço ,do quê era an

tes de Fidel Castro assumir o poder na
ilha e continua declinando acentuada
men1'e. Ein 1961, com o regime castrista
os viveres foram colocados sob raciona
mento peJ a primeira vez na história de
Cuba. O racLonamen�o é, a"gora, mais
severo do que antes.

Alguém vivendo hoje em Cuba só
poderá obLer a seguinte rac.ão' diária de

. ,'llimentns:
arroz,: /1:-:; 0"1"::)1;' as;

feijão: ?�'1 "fTTas:
car�;0: Ar; �rarnas;
le:t'e: 1/5 ele litro:

manteiga:' '20 gran�as;
óleio e banha: 20 gramas;
queijo: 20 gramas e

café: 50 gramas.
A ração de arroz, que é um artigo

essencial em Cuba, foi reduzida à me

tade no início de 1966 e agora e:.,'ü\ a
le a menos da têrça parte do C'ÜÚSi ,ü1u
médio de arroz per capita, e111 (V'1:1�q,
anteriorrneJ;lte à instalaçao dv :'T;_;:_lle
comunista na ilha_

Fregúéntemente, embor;:t o consu'"

midor Possua o cartão de ràcfóname:hto'
certos alimentos não são' encontrados
nos mercados.

.

Entre os produtos alimentícios per
mahentemente em falta figutc:im, por
exemplo, Ó queijo a carne dé porco, a

batata e a cebola. ..
.

P:ara se conseguir comprar uma la
:ranja muitas vêzes é necessário ª apre�

--

Sociais
EÀú seu moderno escritório a tu

Deodoro no. 19, o jovem advogado l\1aa
cílio Medeiros Filho, está em atiyidade:
diàriamente.

x x x x

Marcelo Rupp, .sér�o
.

conhecedor
de Caça Submarina, sera o responSável
por uma promoção no Santacatarina
Country Club.

.
,

. O Dr: Emanoel Campos que Se en,
centrava na' Guanabara a serviços 'da
Retoria, pela Cruzeiro .do Sul, chegou
ontem a nossa cidade.

- x x X. x-

Bastante. preocupada está a l110dis
ta sra. Valleurga Beck, com a confecção
do lindo vestido de Terezinha AmÍln
para sua bênção nupcial amanhã, as 18
horas, na capela Divino Espírito San.
�.

'

-xxxx_:'

Assumiu interinamente a

fi'a do Gabinete do Palácio do
o Dr. Deodoro Lopes Vieira.

- x .x x x-

No American Bar do Qiuerência Pa
lace gente Importante palestrava em ro
dadas de Dartmouth VerY Old Whiskey,

-xxxx-

Segundo estamos informados,
tureiro Lenzi, também vai criar e con.

feccionar o vestido de gala para Miss
Crisciuma,

.

Srta. Leila Peixoto, partici.
par do concurso Miss Santa Catarina.

_'xxxx-

De Concórdia: Estão de
marcado dia 21 próximo, as

na Igreja Nossa Senhora do Rosário, a

Srta. Elizabeth Rigon e Dr. Gerson ..

Dalcanale, A recepção aos convidados
será nos salões do Concórdia

.

Piscina
Clube. Agradecemos a gentileza do con

vite e tudo faremos para estar no acon-

tecimento.

x x -x x

Pensamento do dia: Poucos os que
estão em condições de ofer'ecer gm bom

p1.(;niwdo de obras em favo?' de
melhantes.

sentação de Uma receita Inédica.
,Os artigos racionados s�o ve,ndidos

a prêço,s tabelados. Porém, como i).ão e

fácil encontrá-los em quantidades de·

sejadas nos mercados, os CUba110S recOI'

r'.,m ao mercado negro, on'de os preços
E'ão bastante el�vados. Por exem.plo, o

café. rac'onado é tabelado ao preço de

LIlT1 ';)('30 por libra, alcança, no roerca

do negro, até 15 pêsos por libra.
O pêso cubano, que antigamente_es

tava a par com o dólar em operaçoes
financeiras internfl.cionais, é cotado, a

gora a somente oito centavos de dólar,
, Outros produtos ;:.:limentícios que

não se el1co�tram racionados oficialrnen
te, também l1.S0 ,,5.0 fáceis de adquirir
nos mercados. O saL o peixe e a .leye

dura em, pó eséassei�m,'hoje, em cuba
tanto qua�to qualquer outro produto
racionado.

_

Os ovos foram retirados do regime
de racionamento, mas, em compensação

. . a
a carne de galinha voltou fi. ser raclOJ1
da. O' pão, embora não esteja raciona'
do, leva

.

os
'

cubaúos a esperar. longd�horas em extensas filas, para poder a.

quirí-lo .

Não contente em haver arruinado
.

• eJU
a fartura de alimentos que havIa.
Cuba, o govên10 de Fidel Castro exige

.

a e
regularmente dos cortadores de caJ1

de outros trabalhadores que a.'lmi)11 ":
Tilão de sua qucta de feijão e de outro;
alimentos raciOl actos, como um "ato l1

róico' de coTltribuição à revolução co'

TilUlrista.
.

."

.

precos.

Entretanto, restaurante C0111 ; Si
elevados servem abundantes ref�jÇoe8
aquêles que podem pagar caro, C(l,no

,

o caso dos funcionários do govêrllO GOj

munista. II
A questão dos alimentas conv��

se em um grave problema para o l:"'�
cübano. Os refugiados que sairam, lfJ
ilha ultimamente dizem que jamaIS sJa
nheceram escassez maior do que e

\
que ass;>la Cuboa, no, mome_nto. ,Ulif

Apos sete anos de regmle COIll-IIu1
ta, Fidel Castro, não obstante suá5�merosas promessas de fártura e de �
é;tar para todos, condenou o povo cll

no à fome.

. �
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Momento
Di Soares

LINDOLF BELL -

VANGUARDEIRO
O' BRASIL tem uma poesia hoje

que participa en; f�rma e c?nteúdo d�
civilizaçao da maquma e da Imagem. E.

o illi.tonomismo de Cassiano Ricardo,
concretizado em .Jeremir.s Sem-Chorar

e defendido e explicado longamente em

Algumas R.eflexões sôbre Poética de

Vanguarda. E" o Totalismo de Ida Lau

r'a, defendido em Convivium no. 7 e te

. alizaclo em suas obras Poema Cíclico' e

'Antecipação". E' 2. poesia-praxís inicia

da por Mário Chamie em Lavra Lavra

e o respectivo Manifesto Didático. Ei a

poesia concreta dos Irruâos Campos, ..

Pignatari, Azeredo, Pedro Xisto e 011-

tros, defendida desde 1952, sempre em

novas fases. e muito bem recebida no

exterior.

MAS, ao lado dessa roesia ele no

vas formas se desenvolve uma outra ..

corrente ele VANGUARDA: são os ..
'

Rirílbaldianos e Nil+stas, assim denomi

nados .1)01' Homero Silveira, em virtude

ele se filiarem, quanto à revolta e ao

caos. a Nietzsche, Michaux, Freud, ..
'

Rimbaud, Apollinaire, .Asimov, Breton

Blake, Desnos e -outros. NãQ se preocu

pam .com inovações e novidades for

mais. Seus poemas S8.0 menos artificiais

Seus versos são interjeições. São gri
tos de angústia, Os gritos de angústia
dos jovens que doparam com a Innj-;l'

dade das soluções até aqui apresentada
aos problemas. humanos. Os gritos da

queles que, submersos entendem o ma

rulho ela lama, único som real, e têm

por' única luz o vazio das distâncias.
O MAIS autêntico e melhor dêsses

revoltados contra as estruturas

__........-v-� --------

Literário
vigentes, contra a' lama em que os ho
mens sanguessugas se debatem é -

..

LINDOLF BELL:-. Seu livro, CONV,o�
CAÇA0", expressa bem a alma daque
les jovens que, no mundo inteiro se

batem pela destruição das paredes im

possíveis e inúteis; as quais impedem
o homem de tocar com os pés. em sua

essência, fazendo-o ficar suspenso no

vácuo e impedindo-o de ouvir até mes

mo o seu própAo grito. E" um livro que
traz a mensagem audaciosa e sincera
dos que se viran1( no dilema em que co

mo observa L.B., \ 'Ou a gente mete ..

uma bala na cabeça ou fica no redemoi
nho vital para dizer e denunc.ar-'.

.

pedro bertolin.o

GALERIA DE ARTE
.

O mensário ILHA está com U1.11a

Galeria ele Arte funcionando na Livra
ria Cruz e Souza.' A· primeira amostra
consta de apresentação dos tapetes de
;;Vecchietti. Outros artistas já foram
co�vidado� para exporem no 1l1eSmO 1�
caL

EDIçÕES' RECENTES
..Pela Colecão A cão e Pensamento

da Editôr2. B;asiliel;se, s�u primeiro
lançamento: Nós, o .Povo (Epopéia nor

te-americana), do conhecido sociólovo
Leo Hubermah. Este trabalho trata da

formação- do-povo estados-untdensos, co

lonizacão e, ;principàlmerite, das fontes
precursoras do grande" nrO,i'ITE's::O danue
II? País, Ainds da Brasiliense, pela Co

lPção Teatro 'Urriversal, 'Vestir os nús'
de Luigi Pirandelo. A tradução é de
Ruggero .Iacobbi.

EnderPGo nara informa-õos:
Oswaldo Cruz, 40 - Estreito.

o último recenseamento
os -EUA revelou dados
Ignificativo5 ".

Conforme recente trabalho realiza'
do pelo Serviço de Recenseamento do

Departamento de Comércio dos Esta

dos Unidos, 38 milhões de norte-amcri
canos - ou seja, um em cada cinco ha

bitantes do país - mudou ele rcsidên

cia no período de um ano, entre' m..arço
de 1964 e março de 1965.

A maioria destas mudanças, ou se

ja, cêrca de dois têrcos daquele total, re
gistrou-se na própría cidade. U111 total
de 13 milhões de norte-americanos, no

entanto, deixou suas 'comvntdRdes, e

dêstes a metade viajou para o estl'angei
1'0.

..

O levantamento do'Serviço de Re
cenó:eamento apurou, tambéJn, outros

dados interessantes sobre a situação po
pulacibrral nos EUA. Desde 1960; por
exemplo, a P9Pulação norte-americaria

. vem aumentando em uma média de ..
'

dois milhões e oitocentos mil habitan
tes por ano, sendo calculadá, hoje,. em
aproximadamente 198 milhões.

A margem de pessoas jovens vem

aumentando anu�lmente e11j1'e a popu
lação norte-americana, e êste aumento
é que explica a crescente tendência de
mudancas de domicílio e de modos de
vida. Os jovens estão sempre pré-dis
postos a tentarem novas atividades e a

se entro'sarem e111. novas comunidade.
O 'resultado mais acentuado desta

grande movimentacão populacional tem
sido o desenvolVi�ento crescente. do O
este dos Estados Unidos nestes últimos
anos. Três do;:; quatro estados norte-a
mericano que tê�n registrádd maior
crescimento de população, desde 1960,
estão no Oeste: Nevada, Arizona e Ca

lifórnia, Floi-ida, no litoral atlântico, é
a exceção. .

O ma.ior nlll�1ero dos. norte-america
nos que se dirigem para '0 oeste· parte
dos estados do sul e das regiões norte
centrais dos EUA. Com excecãO da FIó
rida, de Delaware, lVIarYlanl e do Te�
xas, os estados elo Sul têm perdido po
pulação nos últimos 5 .omos.

Como resultado dêste movimento

migratório, a Califórnia ultrapassou ês
te .ano, o estado de Nova-Yor\{, como a

�lll..dade da f�déração de m,a�or popu

,

açao. O CreSCD11ento demografico no Te
xas também tem sido -substancial, sen

do, que êsté estado é agora o quinto elo
paIS em número de habitantes, tendo
ultrapassado o de Ohio.

C l'�s �rea:S metropolitanas �o. sul �aallforllla, do Texas e da Flor.tda sao
as que maior cresciniento populacional

Ági�trara111 nestes últimos ,cinco anos.

cIdade californiana de Los Angeles
l11et·' 1

.

.

"I lopo_e em tamanho e nOD'11acão nos
u tr .., •. •

E
apassou Chicago. com.. a seguncla

stados Unidos.

19�O
ComparatiVflll.Wnte �, r\�c��('� '1 ele

n';) , o aumento das populac/'JGs na:; Zn

tas lmetropoliJana,s 1ll)rte-amenCCll1hS {.
a Ua '11en"

.

'.. ·e menos ácenilH1do
O t
...

.

....

'.

l.Lro elado reglst. ado pelt\ l'eCH1-
se<1ll1ent '

d . .

1'h. ',0 e Q .e flUé () núrr>ero dE' n'Ll-
'-eres e 11' a d hat 1 1al<:r , 'o que e .. omens, 11<'

lll�� fop�ll<:çao dos Estados Unidos ..Há
. nulhoes e 600 mil :mu1here,s Com

parativamente, para cada grupo ele 100
mulheres há 95,·4 homens.

'

.' ,

Registro 'notável é o que reflete o

interêsse pelo. estudo 'nos Estados UDt.
dos. 'De acôrdo com o ]lecenseamento,
56 milhões de' jovens no -país estã o ins
critos em .instituiçôes academicas, O nú
mero de diplomados em 1965 foi do dô
bro RO nur;cro registrado e111. 1950 .. ,

No quê concerne à vida matrimcni

al, o recehseaB1ento apurou que d�las
de cada três pessoDs com mais de 14 a

nos .de idade nos Estados Unidos se ca

<;arn. mas a tendência de casamento e11

tre �s maisjov;eur.: vem dimil�uindíJ des
�e a décad'a'de 15Wl .

Há 57 miÍh6É:s e 300 rnil donas' de casa

nos EUA e .a:' In'ai"oria d8s pessoas é res

ponsável �las' suas: nróprias casas a

partir; c1-à' idade de 25 anos.

A proporç8.0 de famílias com três
ou mais filb.os em 1965 foi de UIl1a para
cada: quatto famílias; isto representa
Ui11 aunlel1to sôbte a década de lDSO,
QUe e�a d� mna para seis fan1íhas.
.

b número: de- trabalhadores nos ..

EUA atingi\J, em 1965; a 74. miE1ões ,

um g-,mho (lI" mais de ,trn milhão. com

parado a ;196.0. O <;l.urnento de trabalha"
dores veriflca-se, prÍllcipalmente, nos

campos de· trabalho especializqdo: TI')r

oütro lado, registra-se' 1.1n'a cl:minuição
do número de burocratas e de fazenclei
ros.

Os Estados Unidos, a não ser _em
curtos períodos de reces"o eeoLlômico

I tem registrado uma contínua pro'spel'i
dôde nos ÚltirilOS vinte anos. D-esde ..

'

1950, a renda da família norte-america
na, em n1édia, dobrou. O aumento dos

preÇos tem absorvido, em parle, es1'a

ascensão da renda, mas o aurrient6 do

poder aquisitivo do povo tem sido subs
tancial nestes últimos ·15 anos.

O recente recenseamento deníons
trou, ainda, que a popula�ão negra nos

E0A, a partir de hi(j(J, tf(m amnêilÜ1ÜO

proporciónalmente em 1112.ior número
do que a populacão branca. O numento
da populacão n�g'i;a -nos últ'imns cinco

an03. foi d� 13 por Cej1to, e o da POD1Jl<l
ção branca d(ó) 8 nor cent0. ,o;; ,negros
representam, atuãh11ente, 11,9 i:;or cen

to da população do i)é\Ís, enquanto em

1960 representavam 11,4 por centO.
A distribui cão regi0nal da popula

ção de côr também tem se modiEicado.
A população ,I).egra está aumentan

do no Oeste e djJJ'ümindo o seu rit:il1O
. de crescimento DO Sul. E:m 1950 apenas
um t@rço dos negTos vivia, fora elo sul
do país; atualmente, quase. a metade

.

vive em estados não sulistas.
Proporcionalmente, o número de'

pessoas de côr casadas nos Estados Uni
elos é .menor do que entre as pessoas
brancas, mas as fmuílias negras são
mais numerosas.

O recenseamento demonstra, tam-

1)ém. cme foi notável o él1J1.'".ento de ne

f1'05' e�11pre�ados em tl'ar�alhos especia
l
I

�(l"s l�'�S últimos anos. O número de

pessoas de côr que passar;'lm a traba-
.lhar em funções especializadas e, por

tanto, ·nlelh0r remuneradas" nos últimos
. dez anos, ��entou, em 73 por cent9.

·Pequeno
. "

Problema peta o.

la nç�:nento da I
'"Gen��

.

i 9'"
"-
.,'.\

'

r
.

CABO ,. �": t1muv' Um..l.�"·rl:;
..

.1.,-

pequeno-''':-'vazamento num

díspositívo que, se pretende
utilizar. quando o astronau

ta Eugene Cernan efetuar

seu próximo passeio espa

cial provocou um atraso de

48 horas na instalação def'i

nitiva da nave espacial "Ge

mini-9" no tôpo do foguete
"T'itâ-ã". O problema não é

de grande importância para
alterar a. data do lançamen-

to, a 17 elo corrente, para

vôo espacial de três dias,
de que 'particilJarão Gernan

e Thomas. Stafford - decla

raram as autoridades da A

gêncía Nacional de Aeroriáu- I
tica e do Espaço (NASA). . I
O ceI.' Jack Albert, direto!' r'do lançamento "Gemmi"

pela Fôrça Aérea, .dísse que i�o f��;t:�!� ��laab������1�:��1Ito de oxigênio para a unida-

de de manobra que levará

Cernnn às costas para írn-

.,.

pulsionar a nave. no' espaço
extcrror. :Está sendo instala- I.do nóvo mecanismo ele ror

necimento de oxigêncio. O

problema atrasa '1. coloca-

cão dn nave eS�]R0i_·al ,�[)�)re·

o projétil, porque a unidade

se armazena na parte de

trás da nave espacial. Entre
tanto --- disse Albert - o

tempo perdido poderá ser

recuperado, 'trabalhando-se
nos fins de semana.

_--_ _-. "', _ _.�_ .. -,--

Hf:ND,·E-·SFV -.1 t .....

,Vcnde-"c uma máq-uill<l
de escrever, portátil. ma r,

cu Ol,IVETTI-�2. Em es

tado ,1e nova.:

i'ratar com () Lt'lZ IIl'-;-

te .ínr na l no horário das

I!) às '!:� hs.
i �. ( .Ó: 10(.

....

Cinemas
.(EN1RJ

Cine Sfio José
às 3 e e 11s.

John Forsytl1e
An,n Margret

-em

ANJO DO DIABO

Censura até 18 anos.

Cine Ri'tz
ás 5 e 8 h�.

José M<:triano Filho

l\l1argarida Cardoso
'.,- em -.

A ].a í)USSA

Censua até 5 anos .,

,in? Roxy
às 4 e 8 hs.

Verd.8.deira fábrica de gar·

galhadas!
- Prograrüa nr. 1

FESTIVAI, DO GORDO E

O MAGRO
RisoScope

5 gozadíssima9 comédias!

Censura até 5 anos

B/\IRROS
r;!1p G1Aria
às 5 e 8 I1s

Pete1' Sellers

Richard Attenborough
-e111-.

,\BS()LUTAl\'IENTE
ERRAI10

Censura até 5 anos

.às 8 11s.

812'111 Connery
U1's1.11a Andress

- em--

� SATÂNICO DR. NO,
Tecnicolor

Censura até 14 anos

Cins Rajá
às 8 hs,

Chr'1rlton Hestol1
Rhonda Fleming

� em _;_

AVENTURAS DE BUFALO
BILL

Tecnicolor

C�nsur� até lQ anos

,� .

TERCF,IRA PAG:LI\A
---------_

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

Basta telefonar para
3478 e você recebe a

vislta de um técnico,
em sua casa ou escn

tório. Veja o mostru

ário, receba o orça
mento, combinequan
do quer o trabalho e

como quer pagar.
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< f
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o
.0:
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NÃO FAZ MAL.

Jerónimo
r" I� 5,-,oe! 110, .
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meses
E; além d?s �O meses de prazo, você tem:
Preço de. a VIsta, para pagamento em 30 dias,
Desc�>nto� �speciais para as compras à vistà.
S�a lnscnçao no cadastro de crédito, bastando
para 3711.
Serviço de. entrega a

telefonar

domicílio, fácil, direto e rápido.
_-9-.

Maior
Fílcilidadc
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o Congresso da BR
li! uer varias vêzes nos ecupames do lema "BR

IOl": suas ceníradiçães, desenganos. e esperanças. Junlo
conosco tínhamos governadores dI) tslado, homens de em

rrêsa, pe.íííces, enfim, todos aquêles que ,de algum
.

modo
Hnham n direito e o dever, de clamar pela sua conclusão, a
€;omeçar pelo próprio pÓVOa No entanto,

\
os ouvidos padras

ícs �cs Govêrno� Federais não puderam ou não qúizer�m
ouvir a sentida reivíndícacãe de Santa Calarina� Sucede-

;).,
,.

ram-se as adminisirações. umas bôas, caíras
, J .

,

,

mas, sempre

primande pelepouca iníerêsse com. que olhavam a triste e

mH2ncóiica JUlIOL Animaram-s� campanhas, algumas
até aparenlemenle viris e nederesas, mas que infelizmente
vinham a estrebuchar nas �nte-sal:as dos gabinetes mínisíe

riais. N&ua disso, entretanto, foi o basíanle para fazer com

que os calarinenses deixassem de manifestar .cem igual ar--

-

dor o seu anseio pela rodovia. Hoje, numa conjugação de

fôrças e aspiraçêes. unidos aos seus irmãos gaúchos, -vol
tam a anelar ao Govêrno Federal no sentido de nue êsíe,. .

� �

acompanhando a orientação das medidas, de trabalho e de
senvolvimento que tem lomado, proporcione aos dois Esta
dos sulíncs essa condição Ião pri�ordial para, a sua fixaç.ão
íeenêmica.

E� , li" d II/C P
r nn � n Ir

sse e o OJQ)chvo ' .0 ongresso· ro ;tJ!�,_. \J t i';t se

realizar .IÚlS' próximos dias 14 e �5 nà cidade· de Pôr!a A�e

grei sobj o pairbCÍnio da Federaçã'o _das Indúslrias de Selltia·
Catarina e da Federação da� lndúsirias do Rio Grantle Ao
SuL ConsH�tii, na verdade; a inkh��iva mais' s'éria deu're'

.• "_.J. " •. ! ,.:..: .

1u@l'i1a,s j� �e fez á fa�Of, d, t'G�Ovi��})ela. _ll·arHdp-1r�o �h�w! .,

fes d.e emprêsas, representantes dr:s dois Eslados n�s As
semb!éias :Legislativas e no Congr·es'so NacionaL ií' bres

mlmidpaHsl(lsl p:refeHcs., 'vereadores, e�ouQmisbr. �; �111em ..

nr(ls ci1as ltLais' diversas asso�iaçijes nue unem SP�lS i�eá)
em tfrrno dessa sadia reivindic,iJçãc de cai: rilHm�es e g.lÚ
chos. Convidado lam'bém para o conclave, é aguar:lada
com expechdiva a resposta .�do Prr;-sidenÍe Cash�lp Iiralu;'o
�ô}jre; o se�, COl'llIHtrecimento. ,Disse.. algu,ém, que,

l'I

pa.r). os"

cai�rinenses, a �m,ld,usão' dajlR-IOJ ou, pel� men:os, a in·'
tensi{icac[�o dns seus irahaihos. renresenÍa um rlezaHo f,O

(�avÊr;o do f,1arecbal Castelo llnm;o "en) sua c.apa:-idade )�e
da obra adro:-
lodos os pO�l-

E';ln!�r��mdhneIaio". Acredihüllos que: a par
rdsrraxhra (tue Velt1 d�stnivolvendo em quasec. .

r

lns da N2ÇlOr râio iria o Pretidenle da RepÍlhlk� lhúx�r
r.p.\!8 Cf.mHUv.8in est!uécidos os a,rise�as q�e há �ais dê vln�e
;nes teniam sUÍoc�r 'no Sul �o Uns].

,

A im!)t\r'ãncia e a imprescindibilirlade dR IR -101

p2ra ii rroduç:ão �.. a circulação das riquezi'!,s que r.,oro hH1�O

!rJh�lhn ie \�o;íl��rf!i nê$fes dois B�htdos, há de por cerio ser

�1!'ô�1''''·''lJ,r.s·11,Hrla .'ta'!" G"'."v. ê_':r· l't".. F. e:_le
..
ral. y'e·m.os r'ecenlesV"'I .... �\�' }, \>,/I;.-,t 1�1·,.f.,;-i" .�_,�;A,U .,�� 'lJ _ "'" �

•

P':Xf;!:��'1\·;{!S rl·e (:'011"0 �e nO'!e eSlr?nqJzJ'ar -R etunomi? de uma

rügi�o r.�m· 'l rueda de )UUl1 partir. ,Mais do "ue exemplo,
tlP.t'tl, �dver'ênda do NPe'im::lusive pode significar para' a
,;errr:H\(�a naciona.L foi o falo da .rmeda da ponie �;{},hre o rOo
_'" '

.

Pel�!iB:s! pr!rvoca�a pelo jmpet.o da� ágU1S
.

fral1sh�rdan�es
apé,; um� fempnradi:l' de chuvas.

CanlkmJs nle, desta vez,\ sejam olwi1as as VQ-::es

'te r;uase oi!o milhões de'hrasi:eiros do Sul que n:::o ne,lem
�:m��o éU1Emas uma 1l2féela do muit� que coni,rlhuem para o

- �
.

r,n!1ran{�eC1rHndo da Pá!ri�, para que tonUnuem, em me�

lhcres r.ondi�Ges, a lrabalhar c a ajudar a hnpulsitm�.r o

Brasil i;lO entamlro de sua longa e esperançosa 'caminhada
em bu�ca da emancipação econômica.

Florianópolis, 6-5-66

..

f
/ '.

Costa debate rim de
.

r
. ,

(I

I

f

interventor munie;pal
,
'.

,'XójtlCa o d .». Cunha Bue
.10- nedlu - adiamento,
por nã� desejar discutir

problemas politico-admi
oi' trativos antes : da Con
vencào da Aij_ENA, mar
.�a:1 ,; para o. d a 26, Ores
h�l) lr r':lT'\r-ph1 r1él. ;:'t'ltOlV")
+ ia das capit-ais foi soli
.,;lncl0 Df'J.O prefeito de
S::;n J,,�í'S dn lVf"1r'anháo,
sr. Fviitacio Cafeteira,

.t :

BRASILIA, 4 (OE) -

O ministro da Guerra,
general Costa e Silva, a-

.

ceitou debater com
.

lide
res municipalistas de todo
o país a possibilidade de
supressão do dispositivo
do Ato Institucional n, 2,
que determina a- nomea

ção dos prefeitos das ca

pita-s dos Esta-los pelo
governador, com prOV8-

çào da Assembléia Le

gislativa. ,

prcsdcnca e vice-presi·
drncia da Republicét con

vidados para o debate
com preceitos e vereado
reQ, apenas o ministro .da
G'yrrq r��p')ndeu atir
'" a t' \."'\ 'T P11 te.

ll''\ "ficto, cl'·lItelosamente, ainda n�'l·
co-rversararn sobre o assunto. Mas,
uão ha nue negar, nara um pleito
eJ11 que votarão eleitores ele todo
o Estado e cuja definição certa

mente implicará na .futura posí
ção politica nacional de Santa Ca
+artna, não podem deixar de ser

iuvocadas
.

as razões de mérito
dêsse ou daquêle candidato, nas

especulações que ora se processam.
O, que; na verdade, não é difícil,
lldncipalmente quando se sabe

que Santa ruhrhta tem (l"e'YI IHIS·

sa reoresentá-Ia. para honra sua;
1'�l\ni!1(10 a maior so)'", c1.(> lvm10"

em rnereeimento. trabalho e Ufl.e·

rança, cujos exemplos estão ben�
pr6ximns n'\ snà história política
e adminlstrativa.

,

,

O de�ate em torno da
materia se realizará no

próximo dia 2 de julho,
em Brarília. e ,egundo o

dC'Dut'l,lO Cvnha Bueno
(ARENA-SC), coordena-
dor do Grl1:1o Parlamcn-
1·::11: Municpalista, d n s

candida os em potencial à

Inci sl . nte o d ·]Jc:te
�

S 1- '") V
� '\- 1''-' r:",� ::Yl""'t� .� rl0. prY� 8

o V)}"jr,·.-ir"(' ��? 0,.:t. ",","':={, o

'-''';':'1 C·, .: ta e S'Iva

P F"T ,'{TV ("0]H r" Ç'l'ELO:

BR·I01, E COM IVO

O Presütel1te ela Fetleração. das·
.-Tndústrias de Santa 'Cafarina, . sr.

GhliH,lenne ,-Rcnaux;, seguiu às 1'lri
Illciras horas da tan'!e dc ontem

para a Guanabara, (/cvendo hoje
.

:llmoçar com o J"Í>esilléntp Castf'lo

Branco, ocasião em que lhe 'for·
.
D.mh:lrá o 'convite para comparecer
aJ Congresso Pró BR·I01, a se rea·

. itzar nos próximos dias 14 e 15 na
'

cidadf' dc Pôrto Alegre. O concla·
'le tem o pat�ocínio das· Federa·
çiíes das Indústrias catar:inense e

.gaúcha é contará com a participa·
«::iu de l'ellresentantes das Assem
bléias estaduà.is e das bancadas
fe:lerais dos dois Estados, além de

representantes mUlúcipalistas, en·

tre os quais o general Vieira da
Rosa, 1;'residente da Associação, dos�
:'Vhmicípios elo Estado de Santa'·
Catarina.
Ainda ontem, no Rio, o sr. 'Gui

lherme Rcnaux avistou·se com· o

Gi>.vernadol' Ivo 'Silveira, cujo .re·
.

gl'esso se dará provàveltnente na

tarde de ho-,je.

r ,
.�_. ._. .. _ •. _

para qualquer parada.
ralo-vos sério. Muito me rejubi·

laria em ser um prosaico cocheiro
cOlh um impecável repertório de

bJllS palavrões sel11p're atualizados
e com a preocullação, sempre viva
de criar, nos momentos de inspira·
ção, o neologismo obsceno. O Jla�
lavrâo cuspido entre 05 dentes se·

da ·0 santo ópio pam os meus do·

cm; ca'valinhos. Teríamos o nossO

]l,.'óprio oialeto. O nosso próprio
esne>'anto. Além disso, mil e uma

,:u'.inidades.
TI ,I

t' 'd d'
.

,.
e restO, .ena a ,VI a que pe la.

pn .. " p ao diilbo· também. Tanto Ie·
v'lria beatas matronas à missa, co·

mo furtivos anIantes a alcova. '

No verão, arriaria a toldá para
ll •.le os amos desfriItassem, ora do
calor d.{) sol, ora do fulgor das es· .

tl'ciJ\.s. As cigarras cantariam - e

num trote preguiçoso tran'SP'orta�
rb jovens namorados, col1tribUÍll'
il J para que se amasselll cada vez

,nais, um ao outro. Nas noites

.::Jucntes, seria cúmplices dos boê·
�\lios, (Ias, suas serenatas _e das
SUfiS cc:mcupispênciás." Lev3tria lllna
\'d�, muito liwlhol'- e lnenos' triste·
d) flue esta, ',amorfa e seln gi'aça
qlle levo no Ioeu execrável cotidia·
)10.

Sim, havel'ià de ser bem outrll,'
j)'ll' certo j1mito mais fascinante,
a minha vida de coclleiro, de carro

de ct,valo;
O cal'1'iÍlho .scria o meu htr, us

l);1val�s llIeus :umãos, até- lluC a

murte ups separasse.

..

EXEI�IPLO NAD�-, DI: EXEMP� f�R '. MM,f.

ELEIÇÃO PARA O SENADO
S.L.

O exemplo mostrado à Nnção a crise lU Assembléia
Legislativa goiana e que culminou com tJrns e oancarla

rias, não é o primeiro. Em outros Estu(;vs· ocorreram

fatos semelhantes - o !íHim.o aconteceu em São Paulo
-, e é de se acreditar (jEe o costume ccntlnuarú em vi

gência, �Jodenc10 até ser considerado -. por alguns parla-.
mentares - "corno um. direito adquirido." I

Embora ainda taltcm alguns mê

ses para a reatiza=ão (las eleiei'ícs
diretas à Assembléia Legislativa,
à C&'Wlnl Federal e ao Senado, há
unia íntima e disfarçada preocupa

çao em todos aquêles que preten
dem concorrer à reeleição, vísan
do ao resguardo de- suas .b.ases po
lí.'Í<'as e .f1 integridane das 'posícões -

-

que ncunam no mo-wento. Dísso

., 'urjo, porém o (lne de mais impor
.

(ft.,te Slll'''l' é. "f"11 ,lü"ida �I. clei

',"10 nal'a o Senl1ro, J.1(1 v\lga QUC se

·:hní CO'11 o t·"r'nil1o do man-1ato
ctlil 8('n-1(10/ Idneu }J,ornhausen.
'Com as mãos' calejadas por em·

n;lnhm: dnl"'llte torJos
.

êsse" anos

as l'éc1eas do �;ell' "nti;?:o lJart'd'l,
�:nJ}:'r') 110r mais de n.ma vez )lês·
"t', últImos teml10s elas quase }be
ténluun e,capa!-lo da bo]é·1� pelas.

··Oj)C'''llas nrxelrctJr!as de um j(wem
Sf:"';hfl" r1e nq'p"'e BC'''fle� - C'1nJ
as miios c·'11e.iad'1s. (lizi>mos, é cer,

to q:Je o yc!ho sC1la(lnr .lá nào ('.",

baía l1wis [lm11iç.ões de ser. recon·
dnzido ao ni\sto e!etivl).· lJl'ererii1·
cleJ, como é .lu<;to; a tran�umdade
e o repouso .do lar. Por outro lado,
os desenganos que as· últimas der·
rotas da sua desaparecida agremia·

.

ç.iio lhe acarretaram Únu!-tos. por
S:UI nl'();JJ'ia CUIp,l, no dizm' dc ex·

correligionários) tamhém eoutri·

huj�'am para·· a fiua .rebirada d� vi·
da pública, o que acontecerá ao ex-

Mas o que nos preocuna em tõ-tas ess -s ocorrências
insólitas, é \Irc n·Pllf'a ovvimo s dizer flue :1h�·tlln rle·ou";u!o

.
• •

I'

ti\'e.ç.:.;:p l'!'if!'�'HL") -nu ;.. ti·r:�rl�� �l1�l def'(��1 (los �eiJ� elc·�.'·:�.'es.
�it"j�l, pfl''1 �� ;dt��· é'PV;l,:hl do (·,�<;;·tn r1c' vif1a. con�'!'a 'jnjns·,

i:·{:·-':S ,- ·�I,;"<·chs rC'f)!'( ditos org-:os COlll'1.etentes, c('n'l'a a
"P' ':.;"� :' '':,8n:'>nch11 e o 10cupJetamento iJic:to d(! ccrtü
cnmerel(L

Grf2.Jn;cnte os (Jeput"dfJ"i hl'ir�am por, posiçi)cs poli·
.;" 's.·o PtlC p',?jr1.eheia mel 'illlJlU'SO tJersona'istll e que se

: ["qa dos f's';err::s advin�os dos ,n�alJ.dat_os .e�etivos ou-

;;org'i!(!os pdü pÕvo.
'

i, ,

>�i��r: - j. - '.1... l
ÊS"eS aéontecinlento�· afl'stam c.udà yêz .nl.air; O' povo

rlcs �;eu" l'e'Jrbe11t:wtes, fazendo óüt:.ar fi� lJ'··se"; do Po·
.

.

dcr 1��.{·.·i�t:tiv{) para'
.

l:lÚl� no í�esel'édito·. 'e rnai,(j, ê�;.;es
··r"'n[('dme'líos. só dii6 l':;ziío anuê1es' 011e (1ese_jam. aea
!, . ,. ':Ol!1 a; democracia, c o g·o';êl'no civilista.

Na(Ia Oxenl[l';Jl', port?nto, o nôvo e'(emplo (le má edu

cação (1.0' legislativo goiano, que à primeira vista p01e�'ia
,1'1re�er coisa de ín�.'io, mas que pela erradicação em QU·

tros P.st"dos
_
da fedel'açà0, vai se tOl'llunclo l�m vício.

peC;0nhento como· diz um colega aquí da xedação.
•

NOSSA CAPI1'.A:L í1;l'nr seu mandato.
N o entanto, circula COm Íllsis. I

t�ncia nos, meios
\
nolíticos e por

'éntre a o11inião pública i proce·
,bnte .pel'ê:unia:' "Quem será o

c:�ndidato da AUENA para o Sena·
do?".

ror achar que resta nlnito tem

P�) pela frepte e muit·l coisa a ser

d�cidida antes disso, as cúpulas do

,

OS\' \LDO MELO

E OS PREÇOS SUBINDO SEMPRE
,

ne;;al'ia:ndo a "sa1)(.'(I"1';a .(l,OS in(eliilldos", os 1Jrêçes ('Ot1-
ti!Ul.ll11 s'lhi.ndo. i\qllL a.li. acolá, llortod'à a. parte :l nã..

' 5'C1'

.eOJTl0 .já dissemos, h"ix'°nf1o em algumas ciclade�' onde ·V

I\, I
impostos foram. elÍJninad ()s_

I l� me,olo ilssim, por qílanto tempo?I Por OldTO lnd.o, subiram os cil?,'arros e a cerveja e outrasi )1P))i.d .:s ::lIcál, como. refrigerantes, etc,
\

j. -

HI�TO}UAS & ES1'OllIAS
s.c.r.

A MINHA VIDA DE COCHEIRO
JVIis'·e,. (;l)tc1on, o ex·r·'1l1haixndor. nesalnJO'Il: ·dizendo

'>lle p� f'''isi'S no ano pa<sado a respeito de f'nanças no

Hl'�sH, riiio deram resulhdos esperados, mas, qne:. iaul

I· meUiora;:.
j

I' ('"Iem per!l'unÍ'lram

BR-IOl e os preços, ..

AlI, se eu tivesse nascklo boleei·
rn de carrinho de ca \lalo, estaria

hoje, com certeza numa núséria
a�l'OZ, terrivelmeI!.'e Intki3tna. Selll
"alH,rio desemprêg·o e eOlll Ó eXlJUr
go do poético e sau(loso meio de

Lransporte, seria hoje um ilhéu ao

léu, desamparadO e sem ne111mmà
razão para. continuar "ivcndo,

.
'Ielia sido, no entantu, muito me

lhor, para mÍln e para todos �vús.
SÍln, se o destino fôssê .qonesto

e cumpridor .de seus (leveres ·ter.
me,ia feito um bom e diciente cho·
fei' de dois fogos,oS cavalos bra,ll'·
<:ii" de Napoleão� que trotariam,
soherbüs, lHas servis, pelas ruelas
seculares do Destêrro. Só llle preu·
cuparia a saúde das rainhas duas
ric::as bestinhas e - C01110 negar'?
- tamlJém com o prêço da alfafa
que a cada dia mais Si; �.il'ia conio
tudo o mais neste país. Seria sim
ples, :sem dengues, sOfisticações ou

..

ademanes. Não usalia desodoran
�� e até cheiraria um pouco a es

têrco, Q que, talvez, fôsse· a lmic3t
(:oisa em que lJoderíeis recrÍlninar-�
me se, porventura, houvésseis sido
l1u:us passag;ei,ros. Ou, quiçá esteja
exagerando e não seria eu tão p/i'"
C'J, 11em vossas narinas· tão 8"'111{.
vzis assÍlll.
.o meu canO s��,ja côr de rosa

.t !:iua chllJ)a levaria o número un\;_
Estaria sempre rc1u�eHte e prollh.

qual era a diferênça
,

entre a

Claro que a resposta está na cara,

., Os preç·os sobem sem]Jre e a BH.·I01 continua sem cair
do ]l1!"'l", haixando cada \ez mais na cotação popular.

I Será isso? _

, I
I !

I
I
I
i

I
,

ENQlJAN'l'ü ISSO, A M/JEAÇA DA TERCEIRA GUERRA·

Foi U J.'�IANT ,ql!'-' fal"u a,I1alisantlo a situação mundial.

I· E assi.m se, expressol. o Secretário,Geral da ONU:
I

(Fie as �ensõcs pOlítico'<)((i!lômko,sociais, aliadas á cre"·

cClIte breeha entre -as l1::lções subdesenvolvidas e as aü..

Jnente lm:lustrializadns, R disCl'iminação racial e. a outros
fatôl'es, �meaçal11 levar • 11umanidacle ao desastre total de
uma conJ'lagTação mundtal.

O ilustrc sr, U THANl esqueceu ele mencionar como

e�lllsa do desasü'e, a ganducia dos Ínsaciaveis que estão le
vnl1do o povo ao deseslJCro e á completa desesperença dc
tudo e de todos oS homens.

E ASSIM MEllS CAROS LEI'I'OltES

J.

IJcscstitlluJauo c deal�le ue lutlo e�sc quutll'{) tl'Ü;le tj 1 /

Li í ficou, pingu u ponto finaL
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SARDINHAS'EM OLE9 éDME�l'IVEl,
" ;

.

SOLMAR
tias boas casas do ramo procQrem Satdi..

nhas SOLMAR, um ptodu"lo c�la�i...ellse'
,:..', lo-

•

:

.;;;::..-c.==-'---

NORBERTO CIERNAY
.

cntURGIAO DENTISTA
IMPLANTE E, TRANSPLANTE DE DENTES

Operatória pelo sistema de alta rotação
(Tratair-.ento Indolor)

PROTESE FIXA E MOVEL

EXCLUSIVAMENTE COM }IOR,A MARCADA
Edifício Julieta conjunto de salas 203

Rua Jerônimo Coe.lho, 325

l;;>as: 13 as 19 horas

Residência: Av Hercilio Luz 126 ;- apt.o 1

. âaiai COm :OsmaP' J./8Jfcl )'e(!aç(/IJ
l_�'

IMOVEIS·
COMP'RA E VENDA

CASA COMPRA-SE. Em bom estlldo' de· conservação, com

tri>'l dormitórios garagem e demais depel1d�ucias,. no en·

tro ou irnct!iações. Paga-se até trinta milhões em 'c:mdições
.

OfER'1\1. DE OCASIAO: P,or Inotivo de viagem, "torra-se"
uma exceJeJitc área em BHrreiros �om 20 metros fie frente.

e 65 metros de i'umios, pJdelido. sér subdividido em 4 lutes,

por somente· I milhão .e quinhentos mil cruzciros.

2 LOTES JUNTOS - próximo a Capela de Coqueiros. Lin·
da, vista panorâmiCa. Pos"ue o terreno fig'ueira centenária,

Il"lIir cahno e próprio pal'êl. resid�rrcia de estilo.

nu E<.IÍl'ro Campinas' por, 2 'milhões I!.

quinhentos medindo 24 por 'i!8 metro�. A metade filla.ucia

da em' 12 meses.
.

em Bom Abrigo por somente dois
,milhões e cem mit - 13 oe _fre�te por 50 metros de fWH\OS

,fÓLIDA RESIDEN\CIA por preç�' de ocaSlao VeJlde-se
'Rua fi'll'lda Júlia Franco casa ®m 119 metros quadr�

tiO!!. em terreno de 430 por; sómeI).te 11 milhõea.
<

.' ..'. I"
_'

(., ,_

, (iNIFICO TERRENO COMERCIAL - No cruzamento
da rua FúlVio Aducci, com Mac�do de ASSis," passag�m O·

1JIrigatõria para· quem vem óu vai para� o Estreito com Cer·
ca' de dois mil, m�tro;s qiímdrados apenas, 6 milhões finan-
J:iados.

.

'l'FRRENO - na Rua Waldemar Ouriques - rua que Úga
Capoeiras ao Estreito sÔmente dois milllões em até 10 me-

Bes. )

,. �

SA DE PRAIA -- Vende-se' em' Itaguaçú, Coqueiros, com
•

da vista panorâmica. Casa de M�terial tamanho ideal,
m grande nem pequenà.· contendo 2 qua.rtos, livihg copal
zinha, banheiro completo. Recéni, consti"uida.

NDE-SE a R�a José Câridido d� Silva 350 - Esltreito -_\
ma casa 'de madeira aritiga, rua calçada, ;)om ��sa de ma
eira nos fundos. Terreno' de 10x37 metros ... Quatro' mi-
... '\. '

.

.

oes e quinhentos mil à _vista ou cinco milhões a prazo.

RRENO NA PRAIA DA SAUDADE - a cinquenta' me-
Os da praia, com água, iluminação pública, fundos para
Condomínio Normandie' 10x27 metros. Dois milhões á
tà. Fináncia-se.·

.,

, .

I

ITIO EM ITACORUBI. _ Na rodo>ia que vai a Cana�viei.
, s, 1 quilômetro após o cruzamento da reta das 3 pontes;tom ótima casa de madeira com instàlacão· sanitárias de

venaria e garagem, 6 mil �etros qua�adOs de terreno.

/e�las Tres milhões e mei� à vista. Vende-se ainda ao ·la
tr° Um terreno conÍ !1.0 mil metros quadrados,.com 50 me
Os de frente para a esh';da geral por dois milhões à v�
.

..

e
RRENO NA RUA ODILON GALOTTI - 12x40 mts. com

u�ena ca�a de madeira., Um milhão e oitocentos à vista
prazo a combinar.

_
imobiliária ilhacap\'

lRETOR· "s'

AFÊ \ DR WALTER LlNHARES

EDIRNANDO MACHADO, 6 - .FONE 24-13

'I .
ENTE: Das 8,30 i;s 18,30 (Não,fe�hadial'a almoço)uSlve ao 'b

I .

S sa ados e feriados
(Oi'l1g0;� �ll ....<',.
l

' ,'·10 fone 23,H
lJe$elub".'"

'

u ",. . Sillca, 196.

, ,

.s

IJabamu: Esposa de
.

gaver·
�:��;TII�����:�l��!"E nador r�cjsta é· candidata

.na

. )
NOS salões do Clube Dóze de 'A:'

gôs�o, ho�e, das 15,30 .iS'. às 17,30 hs.
sera, realIzado elegante desfile de mo

=. com modêlos de, 'A Modelar", que
serao apresent ...dos pelos manequíns tle
sociedade, que fizeram 'o Curso com o
Prof. LEA. Desfilarão: Vera Goulart
Marita :Balbi, Ana Luzia Silvestre Le�

, tíci� Becker, Nurse Oliveira, �gela
'I'ancrçdo ,e 'Carrr €m Lúcia'Silva. Ac.O'n
te irnento G:é!hominado _ TARDE ELE
GANTE, que marcará o encerramento
da la., í.urma. A elegante reunião será
em homenagem ao 'Dia das Mães'. Na
ocasião a Mãe do Ano de 1966 _ Senho
ra Cec.ília de Souza Machado, mãe de
treze filhos, com sessenta e sete netos e

trinta e três bisnetos, será homenagea
da.

- X X x X x--

ENTRE as Patronessss da .homena
gem que van.os prestar ao Exérci,zi, pe
la passagem do primeiro centenário do
Tuiutí. As Senhorr.s: Zilda Silveira AI
da Dal'Igna, Zilda Jordão, Edi' S�tia.
go t� Mara Cherem. De Johville, Blu
menau, Brusqu€ Itajaí, do Sul do Esta
do e da Capital, participarão sete 'patro
nesses. A homenagem constará do ele
gaJlte baile de gala, que acontecerá 11::>

Lira T. C., dia 27 próximo.

- x x x x X" -

o PEREO Club� de FÍorianópolis
est!;; em frilnc?S atividades: Brevemente
{adt a �erimônia de batismo de seu no

vo <,lvião FI-19. O Governador Ivo Sil
veira, será convidado para padrinho do
batismo. Aqs convidados será oferecido
um '''COQ'.

- x x x x x

-'A'S dezoito horas de amanhã,' nQ

altar da Capela 'do Dívino Espírito San
to, Terezlnha Amim é o Dr. NeY Gortza
ga, receb�rão 1l. bênção de De{ls. Após
o ato religioso, os convidados serâo re

cepcwD:;tdos no Santacatarina CountrY
Clube.. corp serv�ços de bar e· copa do Sr
Eduardo RQsa ..

_ x x x x x �

0.' SECRETARIO Sem Pasta, Dr.
Armando Calil, esteve em Curitiba, .

com Q Governador Paulo Pimentel.

- X X x x x -

DIA 21 próximo no Lira T.C., será
realizada a vrepríse do "show das Milin
:drosas':'

'

x'x x -

DEVERA retornar' hoje, ,do Rio de
Janeiro o Ooverriad..r Ivo Silveira.

_ x x x

A POLICIA Militar de Santr Cá-
.

tarina, comemorou ontem solenemente
o seu 1310. aniversário d� fundação.

,

x x x x x -',

o. DR. Odson Cardoso, retornou de
uma viagem por São Paulo e �io. Está
preocupado com a' Feira das Indústri
as, que será p<.crocinado pia Prefeitu-
ra Municipal.

' .

-x x . x x x _

O SR. Tarcísio Gandolfi; assumiu
a direção do,serviço de bar e copa, do
Clube Doze de Agôsto.

- x x x x

;NO teatro "Alvaro :de, .

foi reaE�ado bortito Recital;
nagem d Jose De Patta:

Carvalho:
� .. ,

éril" hOITle-

....,. v x x x x

o. DEPUTADO Mário. Olinger, re

cebeu convidados para uma peixada a

'moda da casa.

-x x x x .,}Ç

O GOVERNADo.R Ivo �ilveira, ,no
H'o de J<111�iro, esteve com' o Millistro
JUéi,rez Tqvora, t,ratando 'de assuntos
da BR-101, cuja campanha, será coroa
da dé êxito. Em matéria de estradas
no plano federal, Sàhta Catarina; é' o

. Estado mais esquecido da Federacãó.
•

.
_

.
.2 .

�
..:..... X X X x x _

VOCES observam o movimento de.
veículos pela cidade _ Ás ru�s·são as

fuesyna:�. Const�héi'fo M...n-a, João' Pin":
to,o Tiradentes; Feupe Scllmidt e-Tenen
te SUveir� .. Ruas do tempo <io�trn��tâ
dor Pedro II. Só Pa_ssa uw carro.

'

N;ão
vai deIjJ.orai muitÇl qú� o t�ansito ,na

'Ilb.acap', ficâ.�á 'engarrafado" _ A cida
<ktem que àv�çar pa17a,o mar �a ba
se 'do.ateqo, cOmo foi feit!:' na P:raia, de,
Fora._, ;._

:

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

CINE
EMANUEL MEDEIROS VIEIR,A

)

.ULTIMAS ESTREIAS

5. IPCRESS, ARQUIVO
CONF1DENCIAL :_

.../

Elenco - M!ÍchaeL 'Caine
Direcão _ SidneY Furie

, /' .

Primeira 'aventura do ag�nte Har-

\�Y Pél.hner, personagem·ériaqo pelo es-

critor Len Dighton. '

.-

Segundo· um cronista g<ilúcho, é
um filme aue se pode receber com sim

patia, p�is '"seu he�ói 'sem ser um super
homel�l à moda James Bond, está muito
lmi.is próxil'nõ do comum dps homens,
por isso mesmo se comunica 'muito mais
Com as platéià� masculinas:

;. \' '.

6. FAVOR NÃO INCOMODAR
Elenco _ DorYs 'DaY e Rod TaYlor.

Direção_

___é Ralph LevY
Pseudo· - comédia, estrurada nos

moldes mi/is burgueses medíocres do (
'american WaY life'. 1)orYs 'DaS num es

fôrço vão para conter sua vetustez e

chatice, incarna a títpica burguêsa ame

ricana, escondendo atrás de um aparen'
te liberallsmo,' um puritanismo exaspe
rante.

Carregação de início ao fim, uma

câmera. manejada ele lorm:a hlais ana

crÔnica e 'al1�lLab2tica", Favor ,não In
comodar" é uma coméJia de mau gôs
td, que já pensávamos devidamente se,

pultada em HollYWood.
Um filnle !1ara matronas entedia

das e" butras que apreciem desfile de
modas.

\ 7; 55 DIAS EM PEQUIM

ElencO _' Chàrlton Heston _ Da

vid Niven· _:_ Av?, Gardner
DÍrecão '_ Nicholas RaY
Tem�: luta de onze legações estran

geiras eslabeleciçl.as en1. / Pequim em

{ 1900 contra 0S 'Boxers", membro's da,-

seita secreta, 'o.s Punhos de Ferro do
Direito e da Ordem', :que durante 55 di
as levaram pânico e terror ao corpo di

p19mático europeu.
'

'

Sem negar o talento de RaY, sem

negar a beleza, épica çlas cenas de mul
tidão ou a ,perspectiva humanística que
dil."ige o tiIme, vê-se que êle resulta te

dioso, sem a dignidade de um 'EI Cid'
ou 'LaWrence da Arábia" .

Disse alhures Nicholas RaY: \:::ine
ma .é a poética do olliár'. E êle leva seu

,conce�to a prática, como já o havia fei-;
to em 'Reis dos Reis' e com maibr gran
deza en'i. 'Sangue sôbte a Neve"; sua

poética mensagem do olhar é o Raio X
de todos os personagens.

A esparsa beleza do fihne .resulta
dessa c�era envolvendo o· olhar

.

8. O DIABOLICO VAMPIRO
DE DUSSELDo.LRF

Elenco - Rober Hossem

Direção - Robert Hossein
Um fihne' que merecerá mais tarde

,urna análise bem mais profunda, . p'or
tôdas as'·suas implicações, não só estéti
cas como tarnbém sociais ,p persona
gem está ins�:rido em tôda 8" plobleniá-

.

tiC;'l. do nazismo e não é analisado como,

um fepômeno estritamente individual.
, .

Como disse um crítico gaúchú 'Hos
sein acentua as correlações do plohlema
indivic1uai do personagem com o dramá
de monstruosülade ,coletiva represeni a
da pelo nazismo, então em pleno proces
so -de desenvolvimento pa.ta desembo
car, an�s mais tarde, na -loucura da ..

guerra e na estupidez dos campos de
concentracão. Hossein "retoma a trági-.

ca históri� do monstro de Dusseldorf,
que na década' de 1920 ganhou ti"iste fa·
ma ,internacional através de uma série
de -crimes que horrorizaram ,o mundo,
crimes praticados, principahnente, CQn

tra inocentes iueninas'. Como' se vê é o

mesmo tema, do qual Fritz Lang ex

traiu um dos mais beLos filmes da his
tória do cinema� ,

BIRlVlINGHAM, Alabama, :-. O go
vernador George C. Wallace, que de
senvolve sua campaha por intermédio
da espôsa, esmagou hoje os integracio
nistas moderados e obteve uni esmaga

'.

dor apôio à sua pclítica anti-federal,
nos resultados quase totais -das elei-v
ções primárias do Partido Democrata.
A espôsa de Wallace, Lurleen, a primei
ra mulher que se apresentou corno ean

didata ap govêrno do Estado, obteve cêr
r''l de 400.000 votos, e seu opositor máis
próximo obteve somente 143.000 votos
nas eleições para a candidatura. A vo

tação excedeu a obtida por seu popÚJ.ar
espôso, em H)62, e estabeleceu um re-
corde.

,

A esmagadora vantagem de Walla
ce derrotou decisivamente a primeira
tentativa negra de importância. no terre
no eleitoral e debilit�u· as 'esperariccs
de vitória dos republicanos, nas elei
cões de novembro. Os' recordes de :(. .rm

,�àrecimento eleitoraL e de vo.ução em

favor de Wallace, deixaram aniquilados
dois integracionistas. moderados, o, pro
curador-geral do Estado, Richmond M.
Flowers, primeiro candidato a governa
dor, nos últimos anos, a solicitar aber
tamente! o voto dos negros, e o êx�deru
tado C�rl Elliot, um democrata leal' à

política do govêmo de Johnson,"
Em 3.371 colégios eleitorél;.�, (l,e um

:total d� 3.654, a espôsa de Wallac'ê obte .

�e 34.848 votos a mais que todos seus

adv��sários combinados, sêg:uncÍo o' se':,
guinte resultado: Sra. Wallace, 399.024
votos; FloWer, 142.665.; Elliott, 64ã262;
senador do E:stado Robert Gilchrjst, ...

45.857, Charlps Woods, ::\6,0:)4; �x-gover
nador John Pattetso�, 32.305; ex-gover·

nadar Jó..:nes �. Folsom, 217'29; A w.
Todd, 12.90:; Sherman Powell, 6.846 e

:...,:. L Gore, l.556.
Os negros, <'1e votaram em consi

derável número sob o ímpeto da lei de
direitos eleitorais, aprovada em 196;;

aparente-mente conquistaram boas 'posí
ções para tentar obter seis cadeiras, ha
Assembléia Legislativa do Estado e vá
rias dependências administrativas em

nível de Condado" lia segunda eleição
primária, marcada para o dia 31'do cor

rente.,
.

O dr. I1Iartin Luther King, ao eXq·
minar.' os resultados da votacão ·numa·
entrevista que concedeu aos' represen-.
tarítes da imprensa, ·disse. que a esma

gadora vitória de Wallace ',é .,1!l11_...voto
de protesto contra à inevitavel maré de
progresso', King encontrou ,,<01'1sô10 na
demonstração do� candidatos negros e.
'no que,' segundo êle; eonsü+uiu- um -vo

to em- massa dos nigros em "favor de
F'lowers: Outros, quatro. anos de .govêr
no de Wall�cf

..

cl.is':'-= Rins, não impedi-
6_,.. o progresso dos rlire1,tôs civis no Es
tado.

.' ,

'Parece óbvio oue os�branco$ 'de A
Iabarõa se aferram- desesperadamente
ao caminho de retôrno aos velhas tem-

-r:

pos: .da supremacia branca" , disse King
, Mas prosseguiu: 'Os negros têin avaii.
çado :l;t1ai�, apes�r:,d<;l tei�osa resistên·
ciá e das reações emotivas d� walface
que· sob muitas. das chamadás adminis.;
traçõés mode��da�". 'Á 'a�áÜse de King
coirietde num ,pQnto, con'!' é\ .,de Wallac,e: r'
(lUP a vot::\C80 sign1ficou tiro anôio à po
si("�() ,de J!",1J8C� frentê 'as p6iJ.íticàs do
g.ovêrrto federal

Estudantes·Chilenos.

,

promovem·manif�stac.Ões
,

SANTIAGO DO' CHILE, - Mi. brados e alguns motóristas queixaram�
lhares de estudaritel? saíram às ruas I" se de que foram ameaçadós pov grupos
centrais ont�m e hoje para expressar, de estudantes: Um' grupo estud�nti.l
às vê:z,es violentam€Iife, uma variedade " disse que um motorista os árrÍeaçãrc:f'
de queixas. Informou-se que estiveram com uma� pistola.
ausentes das aulas mais 'de 25.000 es- N(ii Sindicato. 'de Pr6prieÜrios . d(""
tudantes. A ma\ori�".�,?m�u 1?c;rte ,J;l,� _ �ô!fi?u� o�. est��<;\p,.��sc;:que9rfl�;�s }li . �
protestos. " ..

' . '. '" dros'-das )anelalilJ e. abraram frutas rou· _

'

..
,Os estudantes" �uj,tpso,fl,êl�s,jcQ� � �t�a4� d��Wk��t.<%tl�e�I3��ita J!'ef';,.�

unif(}ffi1Ji) azul da's "'"<lscõl'á S'" sª�un:aãfiat' iam danlfiéàôos auton�óveis e· cami:
e primárias, assaItái·'Ill àl1ihu:; e:�s�' r'(�u '0,11yõ�::; ,ci'u�' 'estavai11.,'cliál;ité do Siüdié:itõ.
nirarja ruidosamente diante . do Con-

,

Os ,�studant(.s. secundaristas prp'"
gl'es�o Nacional e do Ministério' de E- testaram' ante o Ministerio de Educa:
ducação .. Os ônibus foram alv-o de su�s. ção 'pelas. condições em. que, estã,o a!j'
iras, � porque, segundO os est:udari�es, aI escolas. Foi dito que o edifício dã. esco:
guns' motoristas nã9 reconb,�cem as car la de Rançágua é sujo e inseguro., '

.. ,
"

te:iras escolares de tarifa especial e'pas As n1a.nifestações ocoi-rerani quase
'sam sem se deter, pal'a re,c�lher ap,enas exatamente un1 éill) depois '1.e uma- vio
os passageiros que pagam passagéni in- lentaO':nianifestação que se seguiu ao' .lu
t�gral. As passagens variam, entre 140 menta dt:; 50, por cento" mis '"pass·age1;1s�
e· 250 pesos. Os proprietârios dos om-. dos ôl,lÍbus. Quadrilhas' juvenis" muitas
bus ameaçaram retir.á-Ios das ruas; ca- c delas dirigidas por coú:nmistas� deshui�
so continual�em os ataques. Muitos ti- ram jane�as, cQTtaram éabos e bloque�-
veram os vidros de sua§:: janelas cI,üe.

.

raro ruas por tôda a- eidadé.
:".) ," ..

-----------------.-----_.�--_._'�'-------------- ------------�------------
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, Lua I

Eclíse:�

NO Praía Clube, associados,do Clu
be Doze" partici.parão de um almoço ,em

homenagem ao Dia·das Mães, idealiza
do 'pelo Coronel Gilberto da Silva. A
lista de adesão enéSntra-sé na secreta

RARA OP\ORTUNIDADE - Véndenl-Se 6 lotes JUJltOS t'3ta- i'ia. élo Clube. No c'ardápio �onsta creme

lizanclo' 28 metros de fren te por 72 de fundos, com IÜl.da de ?sp'argo e· peru· galifória Dois mil
vista panorâmica,. �m. Bin�· ,Abr�go" com· f�ente ,pára' iluas' crúielroi < apeh:âS, por. l�e�soa.
ruas. Lo·caI: ,ideal paFa,��li)nstll�9ã"d'\de",resld'ência,. de àl>to '1(:3:-"-"·' """'. 'i", "_' \c. ' ,', ';r; .4, -,

barito. . !
� X

I,
X x-x x--

os
/

(Uma hist6ria dos Eclipses desde a An
tiguidade) .

A. Seixas Netto

IV
,

.

Os Eclipses. até mesmQ nos tempos
mais recentes, têm' irifluªnciado sobre
maneira a vida hUlllana, tanto

.. relii�iO
sa, política e me�mo socialméh��. H'á
notícias de rituais vários em dirétentes

,

povos da Terra, cumpridos por ocaSIão
dos EclipS'es, quer do Sol quer da 'LUA.

'Era c.ostumes dos abissinios primi
tlvos e tribus por outras partes db

.

.' ..
M{;_ndo lanç�r -frechas, na direção da�'
LUA ou do SOL, na ocasião dos 'E.clilJ
ses para impedir ou matar algum mo�s
tro que pretendia engolir o astro do dia

. outros povos ente1).diám-nó' como sinal,'
das entídades celestes contra os ho-.
mens; outros reverenciavam os Edipses
como augure de c2stigos à humanida
de .. Todos esses ,cultos e rituais, que a

nós ITIcdel'nos meno? c
avizados podem

ser ridL::úlos traziaài 'em si muito de ....

verdàde: As c2t2strofes cosmicas true
abalaram a TERRA e ai�da �ba:larão
em' tempos futuros, sempre foram,<o te
mor da b.umanidade ou das humanidã
des várias que existiram: é um· reflexo
do medo e· da nost",lgia do Infinito, dos
Céus, que existe no profundo da, álmà
humai1a; disto tr;:ttamos jÉÍ em outra sé
rie de artigos.'A Bíblia é urn."grande te '

positórib ,de Eclipses; sendo alguns de
les fanv::sos; os Vedas, registram-nos;
os EdcIas, igu?lm€nte. Tôda 'a literatura
passada, quer oral, quer escrita, são far
tas em documentar Eclipses e interpre.

os
.1

'e.
.':,.', .

tações; os ba1gilônios e �aldel,l;;;" bons, as'
tronomos, tinham tabelas de�, "Eclipses;
os egipcios, também, os ;:chin(i.?;�s fize.
ram longos estudos há mais çle> 3000 'a-·
nos; os indu·s têm teferêncía históric2f�'
àpreciâveis: Autor(;'s, clá.�sicos, tai� ço,

lIlO Plutarco, HeJ'odóto; Xenofemte; 'E'li,i
sébio; e tantos outros. Em outra; H:wmé:(",
Íüdàde passada, G'LI':ias "rlbtícias 'nos"che-,
garam orahnente ou por meio de monu,
lne�f6s líticos, o

-

m.�e?l:lÍsn;o . GientíficQ ,

e Ipatemático dos EClipses ::€o,i 'con�e'ci�;
do

<

e aplicado. Os primeiros' saéercÍofes
da nossa) Humanidade,:; usavam ,dos E-

"'elipses 'à,'oéasiÕe� pré..det�riniri�da�, pa
ra lancar profecias; anátOillaS: E� rnui;te>
citado �nos m2n��is' à.:Sh�QnôrriiC'�s Ó �ecÚp
se 'do Sol o�o:ttkló I'la,�Chi:I1a €ln' 22' de'
outubro de 213i7,..aT,{tes, da! inqssa, Era; çi
tam as crônl_céls à história Çl fiin tragic?
dos asirônomps ·'i:tjlperirais,"Ho· e/, Hi: :rià�
quêle dia.' ,

: '\ ,I;
"

{ "" ;� ,.. í.

Também é muito citado nas crônh
cas da Idade Clásssica, o eclipse de 28
de, üfaü) dê 585 antes de Cristo, �bserW
vel pa Asia Menor, e que provocou a"
assinatura di paz enü;e medos e lídios
porqué o céu escurece� .dy.rante o ·di.a
foi 'pois, 11m eclipse totál do 501 para
·aquela 'área. ,Cristováo ,Colombo, na,r-'·
raln, usou de um eclipse, a 1. ,de mar

ço de 1504;, este da. Lua, para ameaçar
OS indígenas. jamaiaanos. Oferendas di
vinas a Eclipse era. comun'1 e riem 111es-

/ mo Alexandre Magit10 e' outros grandes
guerreiros da' antiguidade deix,aram de

.

oferecl"r tributos religiosos ao fenôme
no, tal erà o terror ,que O eélipse infun..

dia ..
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Brasil Saldará divida de gratidão I
com a Suécia

,

no 1° (Iássico-Rei
"I r de," .1i:;�n:::'��,�:Oq�::,::::�O:en;e;::��::'<o:;

primeiro clássico-rei do ano, os conjuntos -de ,AVAi e

_J
I

l,:��
I

grTOP Pp·urt .:r�.uJo l'/"a�ado - CQLABORADORES: Maucy Borges
I �i!b�lto Paiva - lttarcelus - Decio Boitulozi.

Gilberto Nahas -:- Divino Mariot ...,..

..

!lu)··' e
de salão da cidade prosse-
f' [,U

com

ó')is
Jcf retu-no.

I\Ta Iprel:"'1i�""", i3gE'ram as

�'-"uiY��s � ...... n ... VOo::'! ':"l.)"", do l'.r

e do C!"11r-0-i,..�. -.0')n'r ....-,-'f>·l(O
o elenco

(le
ela

da Base Aérea, venceu- a

representação cruzerista 'por
3 x 1, depois de uma

. prí
meírà fase de 1 x O'.

Enio, Dilmo e Hamilton.
contra marcaram para os

vencedores enquanto que
Hrmilton , fêz o ponto solí-
'tário do Cruzeiro. Arbitra
gem de Hamilton Berreta.

TERE8C'I!QLIS:
receber a déleg,J, .ão

1:'o.r'3.·

brasi-

le.ra de fl tebol ontem,

faIxas, ror- 111, à.·jsflaUadas

rir sta cida�J.€. E�L su3, m:.üo,

ria as fa�_( .;, .. ev-=l .:l E,ste. tex�

otimis-

I

COI'tras�. e

o qu,']' �cc . r

e em Ca:n �l

• f, hJhvê .:; _3, eH"

,� J.!'i3� �

. P ,S51"ii31, ; �

a conflan ii, P,J I; ,'- ,.:.0 des

;:;_ mesma Co: 1.:r �ã� Técmi

cÇ),.

Asr.:eSS016S

�be""é e .

-ri· flr J���3, �

'm:";'�ios di e!j.üiac:e· esti-

-: .ntl"'1r-,ã?
:1" .,0 H0t,,] pj h :

:Os, n"çt8. a

...... ,' I:. M.t:f"1•..• 'e '1e".' -,re�C�nL[ '�. . 'J,_. Á ....

:!'le :l_á se er6'l11 t',B,v,...·'n, �m
numero cl,� vin';e, 5:�ira�11 do

rcin�o, cie acordn. corn o es

",;"belecido pela :;J3D, que

:ú só :;üo-aria a de]e�a';ão
ch!sdÜ que' fosse r8sj)'3itado Q
""3ime de exc1w(vidade. A

dt"3tancig .;1',... ciCI' ""8 '1- Fi

n: 'eiros é ,de 3 cclilÊnlet:·os,
IX ,m perct.rso mn·ge3.do por

p;opJ;'iedatles de long:os alo.

q:.1eires, SGm 'ma'0TB'; coflta

tcs COl'n o pÚbl"0. FO Ho

tel Pinheiros, 36 empregados
ar ua�'dav<n:1 a hora c1é ser

vir ao ele:1Co nacioral.

O campJ d� Te"'3� 5polis

1"30 mereceu rctri;õGs da,
c,'mitiva ceber�E.t "6. Jl í'Ta·

rr '3. não é das �""( '.110 :p� e os

,Y1racos são' rrtlÜOS. Ontem

"'\ esmo, ,s"'b flS o.·'ders do sr.

h; 'ltonio ·C'>elh'o, responsável
1'), las ol::::rs ,d') ('am']o, sure

t; 'am 08 efeitns dar; ,op'3er
v::ções 0.03 vist')'riad�r8� ca

QBD: tapararn:Gê os bura,
coso

o Que imn1'"eSf'ioJTl bem

n� e;tadi(l ç10 l;,',êlnsónolis.
S�J 18 ,�;:i: l'1·j'�r'l't1 ,flq."'S. Filas

servirBtr' fr) ,...n .. '>·�' r,Q9 �]") Car·

"'''vi'll Cip ·rv" ", �!' '�ide·-:lte

y'tn:ps e ";""" ':;N':�O para

1)1 tro eSy,lE3 "'Í�1 1" <:'ão 10 mil

:. t) ;arBS que :p .€1" -1 fler ,to-
) I tdr's ·p ..... 'o .� ':'1,_ "

....0 �.�, no

t ' 'no c'é r1rr1O;"""O, e reuder

3(1 mi1:bõ,"s �0 C'" 'riros,

pél'.S os incrresso; esUio Sen

Ido venCliAos ao pl'eQP único

60
.

de 3.000 cruzeiros. Em caso

de necessidade, o estádio. de
'Teresópolis poderá runcío

n:11' sob a luz de 80 refleto

res, distribuidos' por oito

torres. A tribuna de honra,

03 vestuários, os lugares pa.

ra a imprensa, rádio e tele

visão, tudo - parece - ga

nhou previsão e realisnio

em tempo recorde. E os

craaues terão o espaço de

101 'x 65,5 par,8. suas ativida

des físicas. O 'campo é, pro"

tegido por um alambrado

novo.

já os 140 a 150 mil metros

auadrados de gr?ma no

P8tque Guinle, onde aconte

cerão os individuais com

Hermany e os treinos' técn�
cos com Paulo Amaral, não

oferecemm qualquer, pro
h'!',1'YI" n",,· H'Teirrl "n'no da

grama deu o toque final. '

No 'outro cotejo da noíta

da, o Paíneíras deu compa
te ao Juventus, êste osten

tando ,'3. condição de co- lí

der.
Prélio bastante movimen

tado, especialmente na se

gunda etapa, quando .se ve

rificaram alguns' lançes de

emoção. \

O Juventus, foi levemente

superior ao 'seu adversário,
m8.S disperdíçou várias

chances de marcar, termi
nou o' combate amargu

rando a perda de mais um

ponto que o arrancou da li

derança, isolando o Carava

na do Ar naquele pôsto.
Na prírneíra-. fase /j_á ven

cia o Juventus . por ,2' x 1,
com tentos de Tamino (con

tra) e' Pauling0 enqU'3.nto
Neném marcou o ponto do

e ate
s

Paineiras.
Na fase final somente 'aos

19,40", é que o Paineiras che

gou ao empate; por in

termédio de Meira, não tían

do. chance ,8. que o Juventus
. pudesse esboçar uma rea

ção pois o tempo estava es

, gotado.
O Paineiras alinhou com:

Beto; Meira e Alberto; Ta

mino e Neném.

O Juventns: Baracuhy;
Segala e Paulinho; Borges e

Osmar.

Arbitragem de Flávio Zíp
peI.
Arrecadação de Cr'S ",.,

16300.

Hoje jogam Juventus x

Bamerindus e Paineiras x

Cruzeiro, numa rod,ada fra

ca.

FIGUEIRENSE, este campeão e equêle vice-ecmpeno

,da cidade e que tiveram aprovadas suas participação
na Divisão Ecpecial .de Federação Cat.arinense

;'
e F 'J

tebol, constituindo o amistoso de depois de amanhã

parte do programa preparat4rio, das duas equipes
que no próximo mês estarão intervindo na dispi,lta co

Estadual de Futebol de 1966.
,

O "Classico da Rivalidade", como sempre a�on-

tece, faz afluir eo estádio do rua Bocaiuvo, público
. considerável, não sendo exceção .deste vez, pois se trey

ta do primeiro confronto do ano entre' os dois Yelho�,
mas sempre leais adversários.

O' público, que ainda, ontem viu FiC)ueirense x
.

'Barroso, voltará, ao "Adolfo I{onder", hdje, 'paFa ve�
em acão, em sensacionàl e renhida batalhc� .es duas
.. .' �

moi,ores expressões' do nosso futebol.

Brasil X Estados Unidos na redsda
inaugura'f do Mundia"1 de Hoque]

I

Sõbre Patins
São Pdulo Brasil x

Estados
.

Unidos e Ingla
terra x Chile jogarão na

rodada inaugural do XVII

Campeonato Mundial de

HoqUei sôbre patins, cuja
'abertura dar-se-á no dia
11 do corrente, no Ginó
sio do I bi rcpuero. Esta é
a primeira vez que uma

competição dêste vulto se

real iza no B rasi l. Dez paí
ses participarão do cer

tame,' aparecendo como

grandes favoritos Porta

gq! e Espanha, e 'com boos

pos,sibilidades a Inglater
ra.

.. ,\ ..

,: A T,4.BELA ,,� . i
i} ,,�;., � ',f' '.v' ::If'� , ,;'.

A tabela do campeona
to foi, divulgada e a or

dem dos jogos é (] seg',.lin
te:
No dia 11, às 21 ho

ras: Brasil x Estados Uni··
dos e Inglaterra x Chile;

No dia 12: Espanha x

Argentina; Itália x Súiça
e .. Portugal x Holanda;
No,dia 13: Ch:fe x Es

tados Unidos; Portugal x

Inalaterra; Araentina x

Holanda; Espanha x SLií-

númdial dos pesos-galu, tros sob intenso aguacei'rci.
Masahiko "Fighting" Hara- Rarada concentra seu trei-

-da, prepara·s� intensamente namento especialmente em

pám pôr em jôgo seu título, çorrid8.s ao ar livre, para

contra o brasileiro Eder Jo- diminuir seu. f)eso, perigo
fre, ex-campeão mundial, no samente, superior ao nor-'

próximo dia 3�, em Toquio. mal para sua categoria, no

. O pugilista·, japonês per- ,;:oomento.

co e Brasil x Itália,
�

No dia 14: Itália x Es
tados Unidos; Argentina
x Inglaterra; flortugal x

Chile; Suíço x Holanda;
Brasil x Espanha.

No dia 15: Chile x Itó

lia; 8rasil x Holanda; Es

panha x Estados Unidos;
Súiço x Inqlqterro e Ar

gentino X Portugal.
No dia 16: Portugal x

EUA; Chile x Suíça;' Ih

qlaterra x I�ólia; Holan
da x Esr onho e Brasil x

Argentina
No dia '17: Suiça x Ar

gentina; EUA x Inglater
ra; Chile x ESDanha; Itá- Os homens do rádio, em

lia.)( Olanda; I;lrasil x Por,' prensa e televisão terão ins

tugaL talacões �prom·iadas, cons

;' ,No di,a 18: �stodos U-' truid8.s especialmente em

nidos x Argentin.a; Chile At�vidab�rg é em Linkoping,
x Holanda;

.

Brasil x Sui- para facilidade de suas tare

ça; Inglaterra x Espanha Lq,s durante a pe ....manência

e fl'ortuqal x Itália. na Suécia. Até lahoratórios

No dia 19: Holanda x e estúdios para. Rádio e TV

Est,.,dos Unidos; Sr,asil x

Inglaterrci;. Argentina x

Chile; Portugal x Suíça e

Espanha x Itália.
. No dia 20: Suíca x Es

tados Unidos, Inglaterra
x Holanda; Argentina x

Itália; - Brasil x Chile e

Pórtugal x Espanha.
"

.'Padre Roma vence e conquista' taça

RIO - Retribuido -uma

dívida de gratidão, que vem

desde 1958, quando Belini

ergueu ,8. Taça do Mundo

aos olhos da platéia que lo

tava o Estádio de Solna, 'o

Brasil cumprirá o seu últí

mo e�tágio para a Copa do

Mundo na Inglaterra,' de

26 de junho a 7 de julho,
quando rumará para Man

chester, local de seus jogos
nas oitavas de final do cam

peonato mundiaL

Todos os detalhes foram

cuidadosamente estudados
e planificados pelos suecos

para que nada falte aos bra

sileiros, desde as acomoda

ções em Atívídaberg, onde
será cumprido um dos pro

gramas de treinamento, co

mo ao atendimento, não só

à d,elegação, quanto aos ho

inens do rádio, imprensa e
.

televisão, que vãô" fazer a

cobertura,

foram montados Com eSsa
finalidade.

ho'ou se com

Pail1. ir

com

�

.
Caçadores de Autngrafos

Duzentos homens do . E

xercito terão a incumbência

de cuidar do isolamento da

'ccncentração, que dista trê�
quilometros do centro. JO

sé Carlos p,'3.cpeco, um dos

homens de frente da Comis

são de Recepção, assim diz:

"Teresopolis preparou-se
cemo nenhuma outra loca-'

lirlade para receber e con

servar a visita da seleção
br2,sileira. Os rapazes terão

c,?Tinho, atenção e tranqui
lidade para o trabalho. Tu

do dentro de uma esquema

tização disciplinada, onde

n2.0 haverá privilégios para

caçadores de autografos ou.

tantos outros importunios
ql�e prejudic,8.m o funciona

wento normal da Comissão

T:�cnica. -Temos, inclusive,
um responsável pela concen

tração, que será uma espe
cie de imediato, do supervi
sor Ca'rlos Nascimel,1to, Tra
ta-se de um acatado. sonho,
velho teresonolitano, cuja
mlssao, justamente, será
essa de atender aos recla�
mos da Comissão. Técnica

para efeito externo.

Material Médico

Desde ontem o Hotel dos
Pinheiros já abriga mate
rü>J médico. A primeira re

messa chegou' procene'1te
do Vasco da Gama e sob os

cuidados técnicos do funcio- -

nário cruzmaltino Jorge Bar
celos, também requisitadO
pela CBD. A tarefa do dr.
t-I:i1ton Gosline; contqrá, com
ap"relhagem de íisiotera"9ia,
ultta-som, Forno de Bier e

infravermelho,

TOQUI O G'tmpeão correu ontem 14 q�ilôme-

Por LCR

,.'

Como parte das festivida-
des do dia do tmbalhador e

do aniversário "I". "'1-

ção do SAPS, nêste Estadc�
jogaram na, ta ... uc � v.-

mo sábado, no Ipiranga, as

equipes do Padre Roma e

do Grêmio Getúlio Vargas
(do SAPS). _Após noventa

mmutos renhido e movimen

tado, registrou-se' a vitória
do Padre Roma por 2 ten

tos a 1, conquistando, desta

forma; a taça ora em dis

puta. O marcador f-oi inau-
.

gurado aos 20 minu�os da

primeim fase para o Panre

Roma,' através de Wilson,
numa feliz cobrança' de um

escanteio. O goal de empa
te surgiu minutos após,
quando Rocha, aproveitan- ,

do um bom lançamento. de
Alípio 'em cima da área,
concluiu certo a jogada. Na

segunda fase, um único ten
to foi. anotado, desta feita,

mente igualar-se, porém Di

co, cobrando tuna penalida
de,.máxima, o faz de manei

ra bisonha, propiciando a

firme defesa de Sílvio, que'
substituira Paim' naquela
fase.
As duas equipes:
PADRE ROMA: Paim (Sil

vio), Cesar Melo, Renato,
Jaceguay e Dida; Gilber,to e

Demaria; Mário, Adilson, A

ri e Wilson.

GETULIO VARGAS:

milton, Bires, Dár�o, Esta
nislau e Zéca; Ney e Dico;
José (Oqnei), Rocha, <Alí�

pio e Zimmer.

Padre Roma x Mariano
Prelimillar de Avaí x

Figueirense

Dep\')ndendo de entendi-

PROGRAMA

,; Hospedagem

O ?ro.grama I)fici�l da Per
manencia dos b,rasIleiros n
Suécia, elaborado de acô:
elo com a CBD, é. a seguinte'
! Dia 26 de Junho - l:nega:
da, com. recepção no Aér�
porto de �rlanda - -,

vôo
758 BEA, as 12h30m. 13 h�
raso '- aImôço no proprio
aeroporto: 14 horas, entl�
vis�a à imprensa sueca e iii
ternacional; 15. horas c: Via,
gem de ônibus especial pa,
ra Atívidaberg ; 18h30m. ,

gada a instalação da delegl,
ção no Hotel Stallet,

27 e 28 de junho - Prep1.
ro físico e treino leve;

29 de junho -"- Viagem pa,
ra Gotemburgo, de trem
saída, às 18h40m. e chegada
às 22h40m. H0spedagem n�
Park Avenue Hotel.
'Dia 30 de junho - Jôgo

Brasil x Suécia, no Estádi�
Nya. Ullevi, às 19 110ras ,

Juiz Bertíl Lov.
-l.o ele julho - Retôrno I

.Aticidaberg, de trem, saída
às 7h55m e chegada às
llh52m. - Hospedagem n�

Hotel Slallet.
2 e 3 de julho - Treinl

mento leve.
4 de julho _:. Viagem pi

ra Stocolmo em ônibus e.

pecial - saída pela manhi
e hospedagem da delegaçã�
no Hotel apolônia; 19 horas

-: jôgc·treino com o AIR
110 ,Estádio OlÚnpico.

5 de jitlho - Vi�g'em pari
l\'lalínoe - vôo 163 - SaídJ
às 14h40m e chegada às
161125m - Hospedagem DO

Hotel Arkaden.

,6 de julho - J[,g'o treim
com o Malmoe, às.19 hor�

110 Estádio do Malmoe,
7 de julho - viag'em pan

Manchester via. Copenha·
qlW.

"(

mentos a serem mantidos
ainda esta semana, entre di·

rigentes do Mariano e da
FCF, poderão jogar domin
go, fazendo preliminar de

América vai 'correr em três

. .Em face das dificuldades

de acomodações nos hotéis,
na época da visita dos brasi

leiros à Suécia, não faltou

o detalhe da articulação en

tre os integrantes da Comis

são de Atendimento e o 'em

baixador do Brasil" senhor

Basfian Pinto, que designou
o Secretário Castro para
manter contatos com aquê
les que' desejam reservar os

�eus lugares, garantindo-os
com a --:,'lntecedência neces

sária.

ESTUDIOS

.

Lamen'táveh Riachuelo ainda às vol·
'tas com o problema dos barcos
Fontes dignas de crédito

revelam de que a diretoria
do Riachuelo não conseguiu
contornar a situação da fal-

.

ta de barcos para a regata
em que estará em jôgo' o tí
tulo da canoagem estadüal.

.

o clube presidiào pelo d1.

Celso Ramos Filho não CaD

seguiu .inclusive o Oi!

com o Martinelli. mesmo I

pós desistênci8. do Améri
o que é de se lamentar.

�

.'

Por intermédio dg Confe-

Vô:ldem�rn Pinto desafiado
deração Latino-Americana,

tinental da categoria .

Nesse sentido. recebeu co

municação da Confederação
"R�nQ'1oi,." r'!e Pll,f?'Uismo, que
levo1l !:la conhecimento do

pl:lgilista o' repto,. que deve

r» 8tH·' aceito para breve.
. \'

Diretores do Carlos

Quer Ed�on o 'C�r'o� Renflux
Re- tupiense segundo a nossa

fonte de informação.
Os mentores do tricolor

de Brusque não lograram
êxito.

Juízo de Direito da Comarca de
FlorianóDolis = la. Vara Cive"

.

(201

Ha-

E:dital de Praça, com o prazo de vinte

dias

O Doutor CLÓVI� AYRES GAMA, ��iZ ::
Direito da �a. Var.a �ível, no exercie�o di
cargo d� Jmz de DIreito da la: Vara ClVe1
Florianópolis, se, na fo:r:111,a da lei,

pareos ,

programados. Os al11erica�
nos participarãa dos páreos
de Dois Senl, Dais' Com e

Skiff.

na

FAZ SABER a todos que o presente edital de pra�i
com � prazo de vinte dias virem, ou dêle conhecüneJ1'

. .
. to tiverem, que no dia 6 de maio do corrente ano,

.

15' horas, o Porteiro dos Auditórios dêste Juíz�, le��
, ,

p' 11·
_

d d
.

t
_

a paIra a . U) iCO prega0 e ven a e al'rerna a�ao' , ,

principal do Edifício do Forum local \ (Praça perfeI,r'01' '10)
.

d "1 'o o·eI�
. lVle:-a, n. , a. qu_em m.als, e1' e rnm�r an<;. ri1�
ceI' acnna da avahaçao, o imovel a segUIr transe

ÓI

penhorado a' ANTONLO ROMEU M<;?REIRA na a�
executivéli n. 287-�5 que lhe inove J01\O DAVID F.

e
REIRA LIMA, em curso nêste Juízo: .

.'

- Duas tercas p"lrtes do imóvel sito nesta C�Pel:" r'
tal, assim caracterizad�s: o terreno medindo

,

a �ro'
de duzentos e vinte e nove metros e cinco df'Cirne .'

.
. , �'

quadrados (22905) com frente na extensão de n.,
.

d �
. (9) metros à Rua Saldanha Marinho, 38, fun o:rell
extensão de (9) nove metros, extremando com N

CO

.

Ramos Filho, la.do n. 'Com a extensão de vinte e c�r8
(25) metros e 45 centímetros, extremando con� Je
Batrllha da Silveira; e lado sul, com a extensao ,ui'
25.45

..

m., com ArauJ'o Figu.eiredo. 0' nrédio é constJ"
". - 'm&

do de alvenaria de pedra e tijolos, com, um paVl Crí
to. f'Dl mau estado de conservação. Avaliado eJ1l

8.000.000.

Clav diz que dará-surra em
LONDRES '- Henry Co- a crónica desportiva. "Quan

oper, campéãobritanico dos

pesos pesados, que eomple
tou ontem 32 anos de ida

de, recebeu um telegr.ama
de

.
congrátulações do ho

mem de quem espera tirar

o título mundial, em Lon

dres, ,'3. 21 de maio - Cas

sius Clay.
Cooper, que resolveu não presente de aniversário, um

treinar ontem, leu o tele�ra- pomba de barro. (Clay).
.

ma durante um almoço com

de Boxe, Kid Pascua}ito; o

campeão p,8raguaio dos ga

los, ' desafiou o brasileiro

Valdemiré> Pinto para colo·

car' em jogo o seu titulo con-

naux estiveram na cidade

de Ga:spar, tentando a con

tratar.ão do atacante Edson,
o 'melhor jOiador da equipe

Cooper
do eu o pegar, voce vai so

frer, e, quando eu acabar

de lhe d'3.r. uma surra, certa

mente se sentirá como se

tivesse 42 anos". diz o tele

grama de Clay, cumprimen
tando Cooper pelo seu ani-

versário". Os cronistas ofe
receram a Cooper, como

.

O Caxias estàrá

-Caxias ioca dom�nao em na iaí
. ...� ,. -

,8.tuaBdo
na tarde do próximo domin

go, na cidade' de Itajaí dan

do comba� ao elenco ,da
Almirante Barroso.

Na primeira partida tr,<l
vada entre os dois conten

dores, registrou-se uma fá

cil vitória do clube barrosis

ta 'por 4 x O, lá em Joinville.

Guarani e Fla'mengo abrirão
o Ouadrangular/

Continua marcado para @

próximo dia' 15, a rodada
de abertura do torneIo qua

drangular interestadual a-

. mistoso; que xeunll'á FIa-

mengo de Caxil1s do . Sul,
Palmeiras, Gua'rany e Almi.

rante Barroso.

Na primeira rodada Ioga
rão Flamengo e Guar�'ny.

novamente em favor dos "'R Avaí e Figueirense, as equi-
'

drerromenses, num, centro
.

pes do PadreRoma F. C.
levantado por Cesar Melo, vel:sus Mariano F. C. Caso
do setor direito d'3. inter- isso se concretize; provà
mediária,' encobrindo de velmente teremos um.a boa
maneira sensacional o ar- preliJ:ninar, pois ambas as

queiro do SAPS. equipes vem atuando na

Aos 40 minutQs finais, o várzea· com ,uma série de
;"arcador poderia nova-II vitórias consecutivas�

A Diretoria dÓ América

eOll1V
Em vir�ude do que, expede-se êsfe, bplU

foi'
outros iguais, que serão imblicados f' :=tfix'?,dos n�, [1&
ma da Ipi. Dado e passado ne8ta cidade de Flol,tn�
pq1is, SC, aos sete dias �o m.ês de .marco. �le 1111

Bpf
vecpntos e ses8.-,,,t::i, A Sel$. Eu, Vemse de Senna
de Serviço, Q subscrevo.

CLÓVIS AYRES GAMA
. Juiz de Direito

de Blumenau, inscreveu sua
. \

equipe' para às disputas do

Campeonato estadual em a

penas três páreos dos sete
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Cientistas Americanos Produzem
Vacina Contra Sarampo

ASHINGTON, 5 - OE - ?ois'
tas norte-americanos produzirams

f" t teira vacina e icien e con Ta o sa

alemão � anunciou o Instituto

nal de Saúde.' '.
vacma, ainda em fase .experlluen

oi produzida pelos drs. HarrY M.

Jr. e Paul D. Parkrnan, ambos

�visão de Padrões Biológicos do ..

I -

'duto Nacional de Sau e.
,

s resultados obtidos desta nova

a em sue, fase experimental, tor

p�ssível predizer qu� a ru?el: .(sa
alemão) e os defeitos congênitos

'ados a esta doença poderão . ser

�lados, .
em futuro não muito dis

,
_ declarou o di William H; Ste-

Arnaldo S . .'Thiago

áminhamos, evidentemente, pa
.

a organização social, de caráter
ênico, em que possa. a humanidade
tal' melhores condições de- traba
um ambiente mundial de tranquí
e, que permita às elites culturais
mental' em condições estáveis o

do progresso, induzindo, concomi
ente, tôdas as classes SOCIaIS a

esfôrço maior,
.
para que todos os'

ns participem dos benefícios da
. acão, em- condicões morais que
pe"rmitam tratar-se como irmãos.
ssa organização social, com o ser

rdem econômica eficiente, terá ne

riamente de estar edificada sobre
incípios do Cristianismo, há quase

ê séculos implantados na mente dos
s ocidentais contemporâneos do fas
do império romano e hoje teórica

te aceitos pelo menos por uma sex
rte dos habitantes do planeta que

, dado agora por menagem, no cur
nossa evolução moral.

pa
ei \Os perigos de uma terceira guerra

.

aI, caracte!"izados pelo uso das ar

atômicas, devem estar contri}'ün
oderosamente pa.L'a que os mais evo

representantes da � nossa
.. espécie

amente, procurem unia solucãô do
'lgico, problema.
Para todos aqueles que se acham

n� brigados de quaisquer funções pú
5, como o signatái:io d'este modes

illC o artigo de colaboração jornalrsti
ra!

•

teressando-se," p,jréL1:,"'vivami:mte
problemas de ordem social, assun

esta natureza têm de ser tratados
e de dados conCl'etos sôb're o ..

realmen+e está ocorrendo na e�fei'a
rnamental dos diversos países do
e no círculo das relações diplomá
ou comerciais, entre os n1esn10S
s sempre mantidas.
Temos, portanto, de nos pronunciar
simples -idea.listas, procurais joei

o vasto càmpo das idéias traduzi
livros, os �lementos que' melhor

pondam, ao qUémto nos possa pa
, a êsses elevados objetivos de pro
e de paz.

um dêsses' livros aue é de espe
enha a ter muito e� hreve. m�'ior
gação do qUe até hoie lhe t�m si
sinalada, -encoDtra��s subsídios
1 relevânci;>, l)ara melhor esciare
_to dos tl'âmit�s que deve seguir a
ao da questão social nos dias in-
quilos ,que a humanid�de vive, que
�odemos furte.r-nos ao dever jor-

20) �

co de ch'l.mar Dar", o mesmo a a
o de todos 0<; homens orientados
,espínito do Crii>tianismo, o qual
a regeneracão da humanidade.
Sse livro, de que conhecen:ios a e�
portuguesa de 1891. na traducào
ente de Pinheiro Chagas, foi pu-
�o no Brasil em 1926,' sendo esta
ção que se encontra em nossa Bi-
�ca Nacional, catalogado sob no.
B) 453 - L. 7. O título do livro
AQUI A CEM ANOS' o seu au-
duardo BellamY.

'

princípio sôbre o qual o autOl'
tura e SU$l, conceDcão do mundo
erado, para o qual caminhamos,
os pelas cintilacoes do EvanO'elho

t'R eió�" ,0bumbr�l1uento do f�rre
E n:atenahsmo dialetico e de outrns

,
erlalisl110s não menos inconvenien

aP1'
'

wart, do Serviço de Saúde Pública dos'
Estados Unidos.

O sarampo alemão é uma infecção
provocada por virus e as crianças O su

portam relativamente bem. Todavia,
ouando contraído por senhoras em seu

primeiros, .meses de 'gravidez, pode cau

sal' a morte ou provocar deformidades
no nascituro.

A r'ubela é uma doença exantemá
tica semelhànte ao sarampo (rubéola)
moléstia muito comúm e responsável
pela morte de muitas criancas em to
do o' mundo. Já existe um vacín» se

gura contra o sarampo.

de
social

teso desde que se manifestem fora do
ân{bito estritamente reservado às cien

cias físicas e matemáticas, é o da ordem
e da disciplina em tôdas as manifesta-

·

ções da atividade, fl�Ecada à produção
e ao consumo, no campo econômico.'

Assim escreve o autor, a êste res

peito; , .. 'P.<'sc:""" um regimento. Foi
a primeira COUS::l oue neste horroroso
dia me inspirou uma comoção que não
fôsse. de espanto, de compaixão, ou de
desdem. !Jqui· ao menos havia ordem e

razão, unia amostra do que podia fazer
a' cooperação inteligente. Quem sabe
se os aue "estavam vendo também com

as facas iricentidas não tinham nisso .a

penas o interêsse de um espetáculo?
Como é, que êles não v: am que era. à ..

sua perfeita unidade de ação, a sua lor
ganizacão debaixo de um comando, que
fazia dês+es. homens a máquina tremen
da que êles eram. capaz de vencer uma

chusma dez vêzes mais numerosa? Cen
dó isto tão c1aral'Dente podiam êles dei

· xar de comparar o modo científico co

mo ? nação ia para a guerra com o mo

do não Científico como ia para o traba
lh,')? Não perguntariani deSde quando é
sua a tarefa de matar homens é mais

importante que " do �� �"<;tpr:ltar e de
os vestir, e porque é que só se há de
achar um exército disciplmado adequa
do para o primeiro e deixar:.se para o·

· último u'ma chusma désordenada?' (Pg.
282 op. 'cit).

Fin11ado nesse critério da ordem e

da disciplina como bases de. organiza: 4

ção SINE: Qi8A NON,' estabelece- o aa-
tor a 'questão>cln "<>ber se um homem

.

rio. r�� .,"'" }"·",balh;:.rll)T' cerebral ou

um trabalr::>r1n,. -" - -,-' ,.:j�ix!'tndo a re

solução a êle niesmo .. No fi-;u de três a

nos, eiu que todo homem tem de servir
corno "imoles trab8:l]''''00r. pode cada
qual escolhpr, de acôrdo C0I11 o seu ..

gôsto natural, se "- .:t�"o .....reparar para
uma arte ou orofissão, ou sel; a,p:ric1ll
tor ou mecânico. Se sente. que pode fa
zer meJhor trabalho com o' cérebro do
que 'com os músculos, acho"! tôdas 'as fa
cilidar1n" estRb ",I'"ci elas .

para se poder
provar'! realidade da sua, suposta voca

çãó pal'a a cultura e, se tiver efetiva

_l',('nte' as disposições l1ecessá'" � - para

,:fguir essa carreira'. (0\1' cit. �:,;s, 63-4):
A organização das fÔrças do traba

lho, no sistema idepdo nor BellamY, ele
corre da aplicação dos -preceitos .

cris

tãos, no mundo que os aceita teàrica
mente: ',o direito de mn homem a ter

mantença à mesa da nac,ão resultad do
fato de seI' homem, e não da soma de
saúde. e de fôrça que êle possa ter; df:'.s
de o momento que faz o mais que po
de.

Se tivermos um irmão doente em

casa, ÍTl,capaz de trabalhar, dar .. lhe-e
mos por acaso· comida menos delicada,
e alojamento de fato mais pobres do
que os nossos? O que é mais provável
é que lhe daremos a êle a prpferência
e nunca nós lembraríamos de chamar a

ü;so caridade". (Op. cito pág. 116, QAS
SIM,

'\ VivemQS numa' época em que se

,procura a fórmula prodigif/sa que pos
c:" trazer paz ao mundo. Essa fórmula
é a dos princípios cristãos. O livro cle
BellamY é todo vasado nésses prin
cípios. Nunca o seu estudo foi mais
oportuno do que nos nossos dias.

-, ',� ;. i .

Nessa mesma sesão, o sr. Dênio No

gueira, Presidente do Banco .Central,'
do Brasil, acentuou a desigualdade das
existências de bens capitais. em diver
sos países e propôs que se. facilite o mo

vimento de capitais dos países industri

Previdencia
FILIAÇÃO. DOS AJUDANTES DE
CAMINHÃO AO l.A.P.E.T.C.: - Para
conheciu';ento" dos srs. empregadores, ..

transcrevemos a Resolução no. 151 de

28.2.19(6) do Conselho Diretor do .,.

DNPS:'
O Conselho Diretor do Departa

mento Nacional da Previdência Social
por unânimidade.

CONSIDERANDO a sugestão. .apre
sentada pelo Conselho Atuarial 'a êste

Consêlho, no sentido de que todos os a

judantes de caminhão sejam, obrigatõri
amente, vinculados '8_0 IAPETC;

CONSIDERANDO que a Previdên
cia Social se apresenta como. um todo
orgânico através de seus IAPs, com um

único nlano de assistência e idêntica ta

xa d� -contribuicão;
.

'CONSIDER"ANDO aue, o segurado
ao ingressar, na Previdência Social ao

iniciar um='. 2_tividade autônoma ,assa

lariada, su inclusão em qu�lquer' Insti
i .. ,,_ '

"1"1 '--'�bJppo", interno de

administracão;

• ,o,'

SÉTIMA PAGINA

I

em

alízados para os que se acham em vias
de desenvolvimen+o.

.o BID - acrescentou - deveria
estar dotado dos meios financ-iros ne

cessários para arr-p liar S4.las operações
na América Latins, promovendo a con

corrência de capitais prrrv+rrierrtcs de
outras fontes exteriores,

.

O Sr. HenrY Fowler, Secretário do
Tesouro dos Estados Unidos, falou a fa
vor de uma participação maior do capi
tal privado na obra da Aliança para o

Progresso.
Nas discussões de mesa redonda SÔ

bre o. desenv61virn ento dá corr-unidade
os peritos ,na matéra concordaram em

que os programas dêsse gênero devem
adaptar-se, den<ro' do marco nacional,
às condições peculiares da corrunidade
tendo-se em conta, mediante prévio es

tudo, as necessidades da população e o

custo do programa.

CONSIDERANDO, pois, que o r.·

to de dirimir dúvida de .fi.Iação não su

porta o pêso de ferjr direitos' subjetivos'
de emprêsas e segurados; ou Instituto;

CONSIDERANDO, ainda, que o

dispôsto no § 20., do artigo' 2.9, do
RGPS permite a filiacão de determina
das atividades no TAP dos Empregados
em Transporte e Cargas;

_ RESOLVE

Determinar 2. vinculação obrigató
ria ao IAPETC, de todos os ajudantes
de caminhão quaisquer que sejam as

emprêsas a que prestam serviços;
2. comunicar aos IAFs a presente deci
são".

Face 8, Resolução acima transcrita
ficam os senhores ernpregaçlores, avi:sa
dos que 8,S contrihLü-cões relativas aos

ajudantes de caminhão devem ser re
colhidas ao IAPETC, quaisquer que s�.
jam as emprêsas a que prestem servi
ços.

_roo _ •• � •• 0

celentes princípiOS
N

anizacao.

, .

Governadores do B�D
Reunir-se-ào
Washington

.

CIDADE: DO MEXICO, 5 _:_ OE A
}.TU Assembléia de Governadores do
Banco Inter-Americano de Desenvolvi
mento (BID) concordou em realizar a

sua próxima reunião na cidade de Was
hington, em abril de 1967.

A Assembléia também recomen

dou ao Diretório Executivo do BlO que
esude a poss'bilidade de incrementar
os recurso; do Banco, mediante .um au

menta do capital autorizado e do Fundo
pata Ope:fações�Especíais, e examine no

vas fórmulas para o aumento da assis
tência econômica multilateral, à Améri
ca Latina.

MATEIVTIATICA NA MEDICINA
\

1..on:1r2s - Or� Press .,.-- Na Uni
vel'sidade, de Glasgow, Escocia, foi cria
do um nôvo departamento para estudar
um dos mais recentes desenvolvimen
tos da Medicina - o emprêgo da lógica
e dos computadores no diagnóstico das

doenças. Essa universidade escocesa foi
uma das pioneiras nesse eampo, no ..

'

qual desponta a figura de Sir Edward
WaYne, um dos primeiros médicos do
mundo 'a usa.r camput:.:>dores no cliag
nóstico de doenças da tiróide. O' nôvo

de:part:::>mento será dirigido pelo Dr.
Wilrred Ingram Card, que ocupa a Cá
tedra de Medicina associada à lVÍatemá
tica e à Ele1rônicC' Acredita-se geral-
,mente Que õ emprêgo dêsses novos ins

.

trument�s poderá revolucionar a clíni
ca médica e assumir especial importân
cia nos países em desenvolvimento,

EXPOSIÇÃO DE LEQUES ANTIGOS

Chelsea (Inglaterra) -.". Orb�
'Press - Na Feir8 de Antiguidades' ce
lebrada. nesta cidade, entre 16 e 26 rle
março último, foi apresentada pela pri
meira vez ao público uma �ntiga e fa
mosa colec_:ão de leques. Os! leques são
de propriedade da Sra. CYrill de Vere
Green, que colecionou 250 Jxemplares
no. decorrer' dos últimos 20 anos.. A
maior parte dêsses leques são dos sé
culos XVIII e XIX e constituem um

magnífico exemplo do trabalho artísti
cos de fabricantes franceses, foram a

presentados também leques da Inglater
ra, Itália, China e Estados Unidos.

PRI]\IIEIRO ESTILETE 'PROTON'
PARA CIP"URGIA DE ROTINA.
NO CEREBRO.

Estocolnlo - Orbe Press - O Hos
pitál Karolinska de Estocolmo será o

primeiro do mundo a usar um estilete
de 'proton' em op,=rações cirúrgicas de
rotina no cérebro. Um acelerador line.,
ar que tornará possível as operações
no cérebro' 'sem derramamento de san

gue', será instalado em Estocolmo em

-princíp10 de 1967. A técnica operatória
aperfeiçoada. pelo profes"or 1..3rs Ded;;
sen, do Hospi.tal Karolinska, p,ermite .as

operações no cérebro sem necé�ssidacle
da incisã.o cirúrgica, O método é espe
cialmente indicado par?, os caf'OS de en

f;rrnidade de Parkinson e ée-rtas desoI'
d-·ns mentai.s. O C'...lstO da instalacãô a

t'n\Sirá cêrca de 330 milhões de cC�uzei�
ros.

G1JIOM.AR NOVA"F'SS '1'OCARÁ' COM
.i' np0UESTRA SINFONICA
DE BALTIMORE

BRWmore (USA) � Orbe D� .... -S

A Orquestra S;nfônica de B:>'+:-""�'"
dará Ull'

-

concêrto, tendo por solista a

pia.ll,ista brasileira Guioma� Novatrs.
,

I
-

I GuiorDar Nnv;:(ps sedo ouvida em

duas compos'eõ"'" C"DCil,.,.+O em Ré lVI-e
nor para Pi,aTI" " �"�,,-,,,"" r]p Mozart
e Noites nos Jardins de Espanr,'i, de lVIa
l1oe1 de Fallia.

A pianista brasileira realizou r"c"n

temente, com pleno êxito, uma €·.'-:C"J:

são artística pelos Estados Unidos. "'}1-

cerrada com um apresentação no "L'n
coln Center", com a Filarmônica de No
va York.

Montepio da
I

COMUNICADO

F
•

a m I Militar
INFORMAÇÕES EM FLORIANóPOLIS CDM O CAP. NILTON MATHEUS,

nu NO ESCRITÓRIO A RUA TIRADENTES, N.e 64., DAS 9,00 AS 1l,30 E

H,OO AS 117,OO HORAS. •

DAS

-------=-�=--

Existe unl

Investimento

Garantido pelô
j)rogresso da

Cidade

(Um terreno no jórdim atlântico)

Um
.

terreno no Jardim Atlântico tem valorização natural
assegurada.
A cidade cresce.,. para Barreiros. (Disso ninguém dicor-
da) '(.,

Portanto: -valorízação assegurada.
::I: mais _ terrenos planos, em zona reside�cial oferecidos
\:.'

.

"

,,'V, em financiamento de 5 anos _ sem juros
;21' 'e·se proprietário· no .lardim Atlântico.

;': depois, se lhe, perguntarem:
_ Você Já fez um bom investimento?
Responda de pronto:
- Claro! Comprei um terreno nó Jardim Atlâtico. Questão
de lógica.

�Diret?riá comuniéa ao publieo em geral que se encerrará, a 15 de maio do

osc a�o,un_preteriveimente; o prazo para ingresso de sócios em sna Divisão
n ,adona e Pensa0 Educacional com iscnçã,o da j6ia regu�amentaY'.

Pôrto Ilh�gre, tá de abril de: 1966. .

fkw. POTY SALGADq FREIRE
Direto? Si?cretário

===::-:=

JAROIM' ATlÂNT�CO
Informações e vendas: Benjamim Averbuck
Rua Tenente Silveira, 16 (esq. Traja_no) - fone 3917

Curso de Bordados Fnos
\ ..

'

-.-

Continua alcançando sucesso o "Curso de Bordados Finos"
com as famosas e modernas linhas Varicô r. Nas grandes
capitais corno São Paulo, Rio de Janeiro e 'Pôrto Alegre, os

cursos de bordados com essas belissimas linhas, funcio
P<lrr: sempre com elevadíssimo número de alunas.

Florlanópolis que sempre está em dia com a mida, possue
tan.oern o seu curso com as unheis \. ar.cõr. Novas auras,
recentemente trazidas de São Paulo e Pô�to Alegre, estão
sendo rninistradas pelas professôras do referído cudso.
As, inscrições continuam <Abertas na Casa Pôrto, O Curso
funcionará também à noite.

.1

Ixemes de fvl?dureza - Maio 1966
\

POPTTV',T]ÊS _ 14/5 _ 1° e2° ciclo _ 13 hs. escrita _

15,30 hs. orais
PORTUGUÊS _:_ 15/5,;_ 1° e 2° ciclo _ 8,30 hs. orais

HISTÓRIIÀ -t-r- 16/5 � 1° e 2° ciclo _ 19 hs. escrita-
21 hs. orais

HISTóRIA � 16/5 � l° � 2° ciclo _ 19 hs. escrita
I

ESPANHOL _ i7/5 _ 2° ciclo _ 19 hs. eo:crita.:._ 21
hs. orais

. ESPANI-rOL _ 18/5 -- 2° ciclo _ 13 hs. orais

GEOGRAFIA _ 17/5 - 1° ciclo _ 19 hs. escrita - 21
hs. orais

FILOSOFIA _ 18/5 _ 2° ciclo - 19 hs. escrita _ 21
hs. ·orais.

FILOSOFIA _ 19/5 - 2° ciclo - 13 hs. Oi'ais

CIBNCIAS -, 18/5 - 1ó e 2° ciclo - 19 hs. escrita - 21 hs.
orais

MATEMÁTICA':_ 19/5 � 1° e 2° ciclo '- 19 hs. escrita.-
21 hs. orais

SOCIOLOGIA _ 19/5 _. 2° ciclo � 19 hs. escrita _ 21 hs.
orais.

GEOqRAFiA :_ 20/5 _ 2" ciclo _ 19 hs. escrita - 21
hs. orais.

INFOR1Ví.AÇÕES: Pe. Atilio _ CoI. Catarinense Fo-
11e: 2060 e 2061 _ Rua Esteves Júnior, 159 _ Fpolis:

Irmandade do Senhor Jesus dos'
Passos e tlospHal de Caridade

,Edifa:1 de' Convocacão
,

EDITAL DE CONVOCAÇA0

CULTO DA, VERA CRUZ

De comissão do Irmão Provedor convoco os Irmãos e

In:Y!i'is para, rev2stidos r:b balandraus ou fitas, comparece
rem DO próximo dia 8 do Mês em, curso à Capela do Meni
no Deus a fim de assisth'Oll1, em maior número possível, à
Santa Missa Dominic�l, no horário de ·:::ostume (8,30)
com que .8st.9 I�,'1"lndpde prestará Culto à Vera Cruz, se

r:undo Orago da IEl1anda'Je, na conformidade dos artigos
1.0 e 98 do Compromisso.

O:.msi.stóri.o da Irmanúade do Senhor Jesus dos rassos
E Hospital de Caridade, em 3 de maio de 1.966.

AMÉRICO � ESPÚCIO PRATES
ADJUNTO DO IRMÃO SECRETARIO

6.5.66

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

:;r, 1 udo' Goncalves lima,"

PSIQUIATRIA
(DOENÇAS MEVI1HS E NERVOSAS)

Assistente_ df' C'Ífpnr" rlp pohuiii.Ü'i.a da Faculdade de
Medicina de' Santa ül!,:rf:l:l c ·'�6lHco do Ifospital Colônia
Santana.

Das 15 às 18 horas.
Rua Victor Meirelles, 12

REX-MAIRCAS E PATENTES {

Agente Oficial da Propriedade Industrial
Registro de marcas, paterltes de invenção nomes comeTo
ciais, titulos de estabelecimentos, insigiuas e frases de prOo
paganda.

"

Ru'l Tenente Silveira, 29 - sala 8 - 1.0 andar - Alto âa
Casa Nair - Florianópolis - Caixa Postal, 97 - Fone 391:!l

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



dislnqressam no MOB
Os vereadores Cerrnano A;"[10T:im (ex-UDN), Da

ltir Polidora (ex-PSD), Murilo ileira (ex-,:PTB), l\1ol1!
cir' Pereira (ex-PTB), José Frederico, Peres (p,(.
PTB) e Arnaldo Alfredo (ex-PSP e PTB), anuncia
I'am na Câmara Municipal o seu ingresso nas fileiras
do MDB,

Enquanto isso, os outros 9 membros da Casa nào
se pronunciaram, acreditando a maioria da edilidade
ql.le o quadro não venha ,,1. se alterar de futuro.

.)',1\

ij"':"
,

R·','�,"
,�

,

O MAIS ANTIGO DJÁ�O DE S�TA CATARINA
. i "

Florianópolis, (Sexta-feira), 6 de Maio de 1006

IVO. COM JUARtZ
Ainda não está confirmada a data do te

Governador Ivo Silveira. Na Ouanabara o �
;at�r1nense t�m mantido �ucessivos contatos j
orgaos federais, visando obter OS recursos lle 1Irt�
p�r� sUP:_l'aI" a� mais urgentes ,dificuldades' de

I

ffi'nlstraSHo, Ameia ontem, conrorme noticiaUl SUq
[ S'J' treví t M"

" Os ,
'\'0 1 vc Ira eu reV1S 'ou-se com o irustrr, Ju 'v

I' -ra, tratando, de assuntos' ligados, à concIu �tez
,

obras da BRrlOl. Sélo

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

-rúel reluta e é c' dI'
, ,

V z menus candidato
,BRASíLIA, 5 (OE) ..:..... A

direção oposicionista deve
rá reunir-se hoje, Para ou

vir um relato do
'

deputado,
Vieira dc Melo sobre os ul

timos entendhllentos que

mant�ve com o general
Amauri Kruel, em São Pau

lo, a respeito do domicilio
eleitoral e da sucessão do
rn:al. Castelo Branco.

A hesitação do coman

dante do II Exercito reduz
a possibilidade de que o

MDB venha a examinar ob

jetivamente a hipótese do

lançamento de sua' candida
tura à presidencia da �'R&

lítica � ecw\'l'1"i;'" fi'1'l.ntei""t,
,pO,!,' e!eiç�('\,:s f",,·"t"l<:!c' "om,

• teta restauração demoera·

tica}, sua candidatu:ta à

pr.esidencla da Rp.lJubl�ca
JY"'-'" éLhl:�l�Jlcnsa'/ei auí��r;;
iicidaúe em 'Virttld� 'da ob:;;:

JOÃO PESSOA, 5 (OE) '�,

Falando em uma cadeia (ie
radio , o governador João

Agripino disse que',' n'o pro·
blell}a da suces�ã,o presi,
dencial, ,'não tinha prefê:
rencia por nomes, 'mas por
principios, que levassem o

país a sua comnleta norma·

lidade (h�''''''l(','rt1}(,,,..
- "Defendi ;, ilefendn "a

candidatnJ''', rle 1"'" ,:. ''''''';�'i
lJl1rOUe entendo OUe nenhmu
civil te'n conilieóe" uara"
cO)1dn�il' o n"ío.; ilO nro�e��d"
(l'e red""ln".·nf"·'''''''''n. A (1�.
11'ocJ'acia hl','lsilei a tem so,

fr.jd� Q..':r(f'PPIi.:'· l�.p. .... · !,...��.� ;;0
Cflllropit,{) j11tel'tl'"r,iflna.l e t'll'

'

do de,:emos fazer� inclu,si.
i:!l

/
. �

-'

milita·

re!f, cont;"�o. flUI' n;}o

Vdm' II.. llü:unhüüJ.e (to
')

nr'·
mi

tinação com que' procura
resguardar; até o ultimo

momento, a possibilidade
,

de se tornar candidato ao

governo de São Paulo
caso em que poderia
lançado pela ARENA. ')

KRUEL PREOCUPA

no· ,

ATO,

08 <l,ir,ITentes (1,:1 Ol'losição
�l;istl'àl1l:�t' ),),!,"'�)"',Pl1� "f�S com

a' iAi'i:il'mação dc' ('ue o go·

verno cogita de: edital' lIÚl

"aio complementar sobre

"C' 'o' sacrifiéio, para restau:
rnrmos o sistema e· as ga·

rantias de�noCl'aticas -ilara
salvar Ó' concejto ÍIJtern\l:'
ciona1 do Braf;Ú'� - disse ó

governador.
"É neces�ari(). al�tes" de

tudo - continuou - que o

candidato e � ,paritído" te·

n1'am lIma diretriz; politico·
ifleoJógica .

qlle se coa�une
('o>n o momento histórico

que atravesSlt a naeão. E

que e..'lsa diretriz seja tra·

çar,la (11' �eorf1.<) cmn, o de·

'�env(.Ivimel1to economico e

social e a. solução dos' !!:tán,)
rles uroblemas, nacionais",.,

A. !'

o ESPECTRO DA FOME

ser

inelegibilidade, pelo qual se

proíbíría o registro de cano

didatura, a qualquer posto
eletivo, dos que tenham si
do ou venham a ser' envol
vidos ttm IPMs. Também

, esta questão deverá ser exa·

minada pelo' gabinete exe

cutivo do I\1DB, amanhã,
pois dois fatos hoje ocor

ridos tornam verossimeis as

'noticias sobre o novo ato

complementar:
- O deputado Osvaldo Ll

ma Filho, vice-presidente
do partido, recebeu' cada
de um coronel elo Eiercito
pedindo que marque local,
dia e hora para ser ouvido

pelo IPM sobre a CNe O
ex-ministro da' Agricultura
do governo Goulart respon
deu que poderá ser eneon

trado em Brasília, 'onde re

side,' a qualquer momento,
- O deputado' MarÜJ\s

,

'

Com a finalid�de de esquematizar
o programa a ser levado ao Congresso
pró conclusão da BR-10l, a realizar-se
nos dias 15 e 16 do corrente mês na ci-

, dade de Pôrto Alegre, reuniu-se a Co
missão Parlamentar Especial aue re

presentará o P�der Legislativo do nos

so Estado naquele certame, Para a tal'

dê de hoje está marcado outro encontro

dos componentes dá Comissão, oportu
nidade em que, será discutido a elabo

ração de um memorial sôbre a BR-I01,
em todo o 'trecho de Santa Catarina,
que se consüÚürá no documento da
Assembléia Legislativa aquele Con
gresso. Segundo informou o deputado
Jota Gonçalves, um dos membros do
Legislativo que estará no encontro na

, capital gaúcha, o Sr. Guilherme Re

,;:naux, presidente da Federação das In
"

dústrias de Santa Catarina, órgão que,
.juntamente corri as entidades congêne

.

res do Paraná e Rio Grande do Sul

promovem o Congresso pró BR-lOl,
viajou ontem para a Guanabara com a

finalidade de. em nome 'da FIESC, con

vidar .o' pres;dente da República para

participar do certame a ter lugar em

pQrto Alegre.
.

Críticas ao decreto governamental

Prosseg...lem as frentes de trabalho
forn�adas por operários da Prefeitura
MuniCipal realizando os serviços de re

cuperacão do calcamento da cidade. A
'chamácla "operação tapa buracos" está
sendo levada a efeito nas ruas Mauro

Rámos, Almirante Alvim, Jerônimo
Coelho e outras. Fonte da Prefeitura
informou que tôdáS as ruas da C,apitaI
serão atendidas pelàs frentes de traba
lho, sendo que os serviços serão execu"

tados pela ordem das necessidades
mais prementes.

'PRAZÓ 'PRORROGAPO
'

� .
�. '_, �

O governador Agrip�?
afirmou que existe uma cri·
se social gra,issima no' país

.

que leva, a fome aps lares"
dos bras,ileiros e que tQdQ'\'
e"fir!'po daqueh�s', que têni

M'edicina Assiste Curso de Ixtensêo NO LEGISLATIVO:

cnlt�;�11d�Pr��r���:.��od�og:�:�:���tod�e�����ga��= Co'm·l·s a
....

o· 'leva'me'm"or'rinn e, do Diretório Acadêmico "DJALMA MOEL- :;' ,� , ,

, ',' ,i,' .: IMANN" -- da Facu1dàde de Medicina, será realizado;' •
,;,

" l-
a partir da próxima segunda feira, às 20 horas, mais ,l·
um 'Curso de Extensão "Uuiversrtár!a. que será rrums-

trado pela Cadeira de Clínica Cirúrgica daquela Fa· ",

O' 101culdade.,
' '.

a
r

c,o,n,',g" ;Il;-':�,?W� SO
• '

'

Ó Curso será realizado no Anfiteatro da Faculda
"

'_

_. ,

de de Medicina e as inscrições se encoriit�únj abertas •
'

na Secretaria da Faculdade.
'

"

Ferdinando Avoca IPM:da Fuga,
RIO, 5 (OE) - o. coronel Ferdinando de Carva

lho, encarregado do IPM do Partido Comunista, pre

tende avocar os autos do inquérito policial, instaurado
a pr,oposito da fuga do ex-cabo José Anselmo dos San

tos de uma das dependencias da Policia aatiocq,.
'Fontes relacionadas com o inquerito "revelaram

que o seu encarregado suspeita. de' ligações -- q�e -nâo
foram reveladas _:_ entre a fuga e determinados fatos
apurados no decorrer do IPM,

,

Por outro Indo, informou-se hoje que na Secreta
ria de Segurança já não mais se acredita que Q C0J.po
deformado de um desconhecido, encontrado num . ,EU:
burbio carioca seja o do ex-cabo Anselmo. As �uspéi;.
tas existentes nesse sentido foram desfeitas pela com
paração das arcadas dentarias do rnorto Ç�Íll-:' fie:h,fis
fornecidas pelo Centro de Inf'orma� �ll ��a..

'

,

(
. .

CASTELO TESTEMUNHA

g��leTal
cumpri
unida'-

VARGAS & COSTÀalf!'11,ma parcela de responsa·
bilidade politica, 'deve .,ser:
encaminhado il� �e1'ÍtidQ :ílai Alguns assessores dQ,ministro Ç!a G�eria açlmite)ll
solução da ,ifome: que ��nta; que o gen. Cn5,ta e: Sihta, eleito, pl1etend� ,segUir uína
a dil!nidade dos brasilel': linha, d.e 8.tYudes semelhante à dOi prpsLdepte 'rGeh,llio

� '" . 'Var':"n-:;," �'" i"-;."cc-'" D�lavr�s, mas de deflpições pos�ti-

;-�si.
,

que regulamenta leis àplicadas
viço de Fiscalização da Fazend

bn

tecidas no plenário da ASSe111b!'
gislativa pelo deputado Henri

e�

Arruda' Ramos, da bancada doq\it
mente Democrático Brasileir�
do o parlamentar o refe.rido·'

. :Tl'ento e,l11 certas partes é' ünprod
lI:exeqUlv:_l e ,atê mesmo ilegal,idicando nao so o bom trabalho'
gão fiscali�ador da Fazenda, �Olll
bem a própria arrecadação de
Catarina.

'

JUBILEU DE PRÁTA

.o- deputados Abel Ávila dos
tos e Érico Muller' ocuparam a It
na ses�ão ontem realizada, disco
a respeito das festividades re

n<i .cidade de Blu:menau, come
vas ao Jubileu de prata- do Sin
dos Trabalhadores" nas lndústri'
Fiacão e Tecelagem daquele m'
do Vale do Itajaí. A, consignaI'
ata dos trabalhos do Legislativo
rinense de um voto de' 'congrall'
pelo transcurso do 25 aniversilri
Sindicato blumenauense e pelos
vantes serviços que vem prestan
coletividade trabalhadora .do n

tado foi requerido pelos parlam

de Obras e Serviços da Munici
de.

Entrementes, no Rio, o

general- Costa e Silva ouviu
do coronel Portela, seu

emissário. especial, um re

lato sobre a situação milí
tal' em' São Paulo, na, pre

sença de 10 generais.
Segundo fontes militares,

a .posíção do general Amau.
publica. 'ii ri' Krue! vem prcocupan-
Em conversa íntormal d�� ;,' do o presidente da Republi.

rígentes da oposição ma- ,;_', ca e o ministro da Guerra
• .. , , ,�, 1 '

nírestaram-se descrentes> J que consideram como fa.
quanto a essa perspectiva, tor., de inquietação política
sobretudo em face da notí- a queda ou não da exígen
cía de que o general Kr,ue,l cia do domicilio. eleitoral.
teria concordado em espe- Desmentiram-se, no entan
rar uma resposta do gene. to; no Miriistérío' da

.

Guer
ra:l Costa e Silva, sobre ,i Q ra, boatos que circulavam
domicilio eleitoral, até o�"di:i ,insistentemente esta noite,
26 próxitno, quando se reu.- ·dando oomo certa a subs.
pirá a convenção {la ARENA. tituição, nas próximas ho-
Esses dirigentes oposicio� ras, do general Amauri

nistas consideram que, enio Kruel' do comando do II
bora o general KrueI tenhà· Exercito,
se colQcado." desd-e o injcio,
de acordo com algumas te·

Rodrigues, secretario-geral
do MDB, encontrou no seu O presidente Castelo Branco vai ser arrolado C(J

gabinete, ao regressar de mo ,testemunha de defesa pelo advogado f\:lexandre
Camberra, Ausíralia,' UlWi' GodoY, no pedido de "h,abeas COrpUS!i' (J,).le ó cªU$id�co
'carta do mesmo coronel. impetrará no Supremo Tribunal federal p�eit��Q.,o· �
,solicitand� que responda liberdade âo civil Adilson Pimentel. A �e,(:Ud.� ser�'

por escrito a 17 quesitos solicit'adà com fundamento nas inrorpuo\çõej); d� '�ses- HENRIQUE FAZ CRíTICAS
anexos sobre o CGT e o g� soria de'Imprensa do Palacio das La,t�nj�ira�, q�e des

verno GQulart. Na carta, e:l,[- mentiu o atentado contra a vida do chefe do gove:l;'Ilo,

plica o oficial que a opinião atribuido ao mencionado civil. ,:
.

>

d.o antigo lider pessedista, A,dílson Pimentel éstá, sendo pro,cessapo pelCil Çon
sobre as pessoas ,e epis6. selho Permanente de Justica da 3q..,Al.!çllt9ti�

,

�ª la.
dios que menciona, e im- Região Militar, e se encont;a pres0!1.1q. Policiq_ ,tjlQ Exer

portante para que se apu. cito, desde novembro do ano passado, qu�qo. Qc_orre-

F
' ,

'

.

,

re"" }I" rpl""'''e� entrp- o go- ram (1� fatos de aue é a'cu�ado. dm'R''1t<> cerimQnia que '

f -I"
'

,

'

"-

;;;�: '::�::l.,"qU'� '�"S, reaü:=� �o :�'terio
de São João

Rati't� ,., .. 're el ura,PEOS$egue
ri iDO acha qJ� t;vU �r-���:o�::��:x?t�:,����t::�i�:�E �'operação' tap'a ü-üracl

, " ,., .' ,'. \ ; , t'i'ODél,S mmelrR1S da Revoluçao oe ma1'<::o tem recebl�' '.
,

'u a-"o"
I

'r::e"de I',,�ri:n 'c';,:tr",:,'",',,",a,::::t:,'ii';I·,'Z a,·,:', ' �1�d�l�h�e;���il��e:f��1:3:�Of�t;e�f:���S d�es�it;���
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' c arar ,4\'l]e pe a man la, en'a lcan'en €: ,

,

.

," ":Pleito nuin dia, no dia seguinte ton1aria pósse na

Vila Mil-i,t2r".
Da 111';i1ciua:l p:üanlÍcão da Guanabara o

1\{0.1]1·;50 F;;rl,o recebeu, apené�.s n0 di:] de, hoj�,
rnf>'njr� c1,., nelo menos cinco comandiul,tes d�
des, "n218 l1'1aneira clara, e obietiva (me di�se o que

tix16s os militares têlli} c1:�se�o de dizer"�

r('s.

�,"nti�,�·j" (fJle: o '1)�Óx�V,19.; P8' rp"'Y'"'íl" {p.�t?�"
\
roi transferido para o prOXlmo rua

w.{",�,.II"'+(' _ �'eia ministr'i)" ,
,<

"
15, o pn1ZO para' apresentação à Prefei-�

rh";), OI' n,HHi;r _:_ ',,"11'1 ,,;;' tura McniÜcipal do Projeto e propostas
" ;, para execueão' de servicos de recupe-

r,ql"1I1TilV�t''ai�so "eom ,O' sofri- .�:;'" - ,

t' li .. ' ração, da ponte Aderbal Ramos da Sil-
11":'" I} l'''',�('''() et, Cl}� o �e. DA ('O,DE, A ,O,,1;;'(\�,10' >i','

Vq, Jocal,izada �pa'lLagqa" çlá Conceição.
��1') I P: l\e�n�t ar nal�a..:o:. \....:- � ,..... " ; .,!) '.� . d
rl"�'�H",,1'ime"1fl :'econo�ico" �. 'Sociedác1e PJ'ó.B?�f'bv"]�""� ,.'
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O Edital e prorrogação foi biüxado na

e"�;;d�r"-'�liSSf!:' "',' ,I (SOD�!:\ Vf.1Y> d;e p1\b:jco, pr�stal' t{lg�'ns,',"esdare::�n;j'�p.
tarde de quarta-feira pela' Secretaria

"

tos ao ppvoclf's' a Capi�Rl, CTn f.'eraI, (/ ao do snb-ch,s-
: i r:;:; lJ

; \
, , ::: trilo' 00 'Estreito, "-=1'1' 9':l'rhcurar, ti:;ndo em v,isca, "Nota I,: \ ". " ,
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C I· 'O': ·::�:tJ§���2Jff������i!\�!:��;;'�; Just-I'ça federa'l·'GoveAr' fôsse da competencla do MU11lclp�0, p01S, nao 'e, de ago
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ra que a' SODE :vem acompanhando' os trabalhos, que,"1 •./ ,
,

D
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, ; neste sentido, realizam, respect\,,?:rnente,. o ,eparta- _
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'� ��J��t�tÔ:�:�a�:a!;;t:n���Q;à�n�t:r�bra�D!E::_
' t

,'"
:

S\DllesI:"
�

o·
.

:: ,:;
"

"

��' ",'
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',2, A SODE.., nur�a afirmou ou ne�ou, (!ue o atual
,
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J<km, 5 (o�), - Ó :�:dl1e�ar Di�tro, esse'sÚênció, e ': as! rios indiferenie,s à sua .dou- ��:!ei��n�U�:Cl�:�, ��:;��ol���'{;o�ít�:�:c���,rir�st��� ;::,
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Costá. { Snhl\; tem reitera, ultLrnas declal'as�ões publi· trinaçãQ, estatutariamente, inmedida de imiscuir-se em, assun- B'RA-SILIA, 5 (OEr -- o. governo
l'

A :emelida é l.ú;na: das poucaS
das vezes recomendado a cas do geJleraI-candiclato, Alterações de C2.9nlandQ tos, desta natureza, ;;'êles lfão se

i epvolve.. ' demonstr?,: te�ldencia �e aceitar alg'tÍ.. contam forr�:;i a aprov�?ão, quas;�
seus assessôres políticos, e est.ão, sendõl, il1terp,ie'tados estão, sendo feitas' pri..l1ci. 'i' 3. A "SODE,.,;' entende;"que se, o �st�fJto arrecada ll!,ªS l).lOdlfIcaçoes sugerIdas p.elo

.

Con- do 'relato DJah11éi MarlllrlO t;c}O,
militares o rrí'liximo (de sO', '

..

mais eonw u�l}(l l�ção dc:i�" . pa]mente nas are� do; I e tão. pouco (19% co�,o <1firm,a. o SenhGll' Prefeito Mq- 'gresso, no toca�te ao pro":}ment? �os. perfluas numerosas ou�ra:S qti��iSl
briedade e' discrição:' ,,�)�ês ..<'.;,elementos �x que o�' cel'cain, ,II �xercitos, no fique esses niclpal) para o Erano MUl1lc1p8l o ('j1�P f()l'CnSRlllente, cargos da JustIça Federal ae pnmell'a, meno::;, pretendam a mesma c

i

te'�',dias que antecedem\ a ':que preten'(lem" retil'ar do éirc-ulos consideralÍl "uma dpve contrihuir para llma �dministrRc:ão deficitária, a instanci�, qua�ldo seu lider no Senado, 82 ,modificaçôes'_propostas,
a 1:1

C!)nveÍlç�o .\.._.lI a c i ti n a I �a ,:Càndidato, as base!" que'� o ação tão subrepticia, que Prefeitura Municipal deve ]unta.r seus esforços aos da sr. D,al1l�l Kl'leger, �presentou emen�a pr�tende alteraçoes puraJ11entedadl
ARENA, pois teriam ,conse· 'lançaram, para' COnlprome·, o's atingidos dela só se dão SODÊ, para que se formé'lize, quanto antes, a nossa substltutIva ao art. /3 da mensagem nalS, sem carater de profundi
quência.s des�sj;rosas, ·qual tê·lo' - .lá ag'o'ra com· sua c�mta quando 'j� concl'et�. emancipacão. "'rt:'sidencial. A emenda estabelece que , de
Quer atrito com qualqueT ca,mlidatura. cQnsolidada. - zada", 4. A, SOl)'!'; Antpnde, finalmente, pind:';l. que, o g,,- "as primeiras nomeações de juizes fede- Além do grupo que pre,tell ji
área. A lustificativa alega· com í.lm J)equeno grupo de Admitem mesnl'l que o trp;+r, E'r·n"1cipa<"io. ;:J1iv;;:>ria' a carga deficitária do Mu rais substitutos serão 'feitas por livre es prbveitamento de fUl1cionarlOS óf!

d;;\ pelo Ministro "é de fl�le ofkh>is, que se dizem egres· general Costa e Silv� "vai nicípi.o sede � contribuiriCl. dest� f"rm8. pa.r� a maior colha do presidel{te da Rep;blica, den- cursados, e introduz modifica1;8l
'IT'inl'as pahvras estão sé·n· so'"' rIa. Escola Superior' de �<'frer do mesmo complexo, pl1i"m�8: d8 po�,,::> r; ,"1ni tal, que então, se circunscreveria tre brá,sileiros de s::>.ber juridico e repu- provimento dos cargos, a g'Ul elo
(II) ctetHrm\cta� t nl1l' issl)' a Guerra".' que tolhe o marechal 'Caste- a ilha de Santa Catarina: tação ilibada", com um. paragrafo uni- quais deverão ser rejei�adas �b8
melhor· :;1l'ma é o sUêncio". -lo Branco, Pelo' assessora· co dispondo que "para o primeiro pro-, tor por' cercearem a livre eSCOstí,

F.",,� V,'l'UpO é tambem res· mel1to demasiadamente tee· E'streito, 5 de maio de 1966. vimento nos cargos# dos serviços auxi- dencia,l, numerosas outras já �es
prmsa:bilizado peía retirada nico. af<Jstado demais das liares da Justiça Federal, poderão ser do consideradas ?U imp�rtin��voi
nNI[{l'essiva, dos postos·cha· realidades e do dia·a·dia do. PEDRO RODRIGUES RITA aproveitados servidores efetivos da teria, ou contral'las a dlsposl

VC, do� oficiais rlovnluciomi· póvo".
_ .co........,.... Presidente da SODE União e ele suas autarquias"" Atos Institucionais n. 1 e 2.

COLABORAÇÃO

"Tudo está por se fazer na

'do Estado, mas -com. a compreeni
cola,boracão de sua populacão e

forços q�e estão sr�d� e;upree
pela niunicipalidade, não há, porq
duvidar que uma nova feição ser!
a nossa cidade". Foram palavras
feito Acacio Santiago após a sua

feita a localidade de Ratones,

tamqém o Chefe do Executivo M
, paI que somente a ação da Prel
poderá solucionar Os problemas
te:dor da Ilha. Acresc�ntou o p

Aca,cio Santiago que diària�nente
procurado visitar os Distritos, Su

tritos
.

e Bairros no sentido de se

rar dos nroblemas do Município
vir; de 'p�rtà as; reivinc!i,caçõest&
ri'allop'6litano.

'
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