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:N'1'E FRIA: Em curse, PRESSÃO ATMOSFÉRICA ME·

FR� 1023.0 milibares; TEMPERATURA MÉDIA: 2L.f1'" Cen-

01)\.
'OS' UMIDADE REL,.'.TIVA Mri:D1A: 85,8%;' PLUVIO-
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s _ stl'atus - Nevoeiro cumular - Chuvas espal'-
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S f N, T E S E
EML NAO É ,CASSA

JfB: deputado Adaut� Ludo.

dosO falando a' impren
Car luanhã de ontem na

sa lIa
f-bara con rrrnou que

Guana
n deputado federal

IJe.Obu1 d t d
,ã seu rqan a o cassa o.

te.I residente da Câmara
O de;'al desmentiu o no.ti-
F�" da imprensa cano-

ClarlO '

,

d que alguns deputados
ca e •

_

'l'ciocistas estariam in-
opos , .

duídos nos pro�mos pro-

os ríe cassaCl10 de man-
eSS '" •

�atos parlámentares.

ENCONTRO'
DE REITORES

Foi confirmada a pre

sença dos senhores José

Nicoiau s�ntos, JoãO, David
Ferreira Lnna é Jose CaI':

los Fonseca Milano no. prí-,

meiro' 'encontro' de reito

res das Universidades das

caplteis cmj-brasileiras a

realizar-se dia 9 de junho

�a cidade de Itajaí, O cer

t�;ne promovido pelo dire

tório, acadêmico Henrique

da Silva Fontes, da �acul.
dades de Cíencias Jurídicas

e Sociais do Vale do Itajaí,
visa o debate de problemas
estudgntís da atualidade.

O encontro terá por loca]

a sociedade Gua r211V, sen

do aberto dia 9 às 20 ho

ras, com a apresentação
da orquestra filarmonica

do Te.'.Itro Carlos Gomes de

Blumenau, O conclave se

rá encerrado dia 12 de ju'
nho, ,

ro

Persiste na GuanabaI'a a

crise do gás engarrafado.
Fontes dI) COilselho Nado,
ai do Petról�o informaralll
ue a Refina.ria' de Du'ltue'

de Caxias, sõmente entra-
á em funcionamento nor

ai a :partir de fins da pró·
a semana. O atendi-'

roto ao pub�co está sen·,·
o' processado com difi
uldade.

do . Trabalho
oi convocado pelo deputa
do Adilio

'

Viana para no

eriodo de 20 dias compare-'
er à CamarÍ'J, Federal a-l'lm
e prestar esclarecimentos
ôlire sua gestão à frente:
o Ministério:

SANfANA FICA
PLANEJADO

o sr. Sebastião Santana
Qefe assumiu il1tel'inamente o

�lin'Istério, � do Planejamen-
o em conseqwmcia da.' via
gem do Mipistro Roberto
Campos. Q. titular da pasta
qUe chegou à Washington
jJarticipar:i na reunião ,do
COmitê lJ�:ter-Americano da
Aliallca : .

, llara.() Pl'uO'!'esso., 'O

Ileto"
"

C
lHO ,do si,. n'lbúto

alllllOs está pl'cyistn paraterça feira. .

: /

írio
ka r
,

,

A VEZ DO DAS?'
r�

.

?

T·de" '

tâo
o u� as providenci.as es-

l"
sendo tomadas no S8U

Ido d ....

,

e ,transferir o DASP

��ra Br,J1sília.· A ·j.nforma

i��d: d� diretor LUiz
.

Bel-
.

, de; Ouro Preto.

OGOV� /'

� E;RNO POR'
NCESLl\.u "

O ;

B preSidente C a s t é 1 o
ranco '

llh- compareceu na ma-

Sa�t de ontem a igreja de
Vi • � Antônio catedral pro-(Sorla .'

hrti'
de Brasília, onde

timoc:OU da missà de sé-

\\'encesi: do
.

ex-presic1cL1.te

!celebra
.u Bras, mandada

vel'no
r pelo chefe do go-

, ,

\

\ .

I

so,
.

, coC,
ifi�
,e#

o MAIS ANTIGO DIÁRIO 'DE SANTA CATABINA
,
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para· 'ficar
Crise Traz Nova's Cassações o CÔNSUL E o GOVERNADOR

BRASíLIA, 21 (OE) - O presidente Castelo Branco
.

manterá na terça-Ieíra próxima reumao com líderes da
ARENA pernambucan.l1 afim de solucionar a questão da
escôlha do. candidato governista, à sucessão daquele Es
tado. Enquanto isso círculos oficiais anunciaram que po
dera ser assinada nos próximos dias nova lista de caso

sação e suspensão de direitos políticos. Segundo o deputa
do Adauto Lucio Cardoso, nenhum deputado federal de
verá ter seu mandato cassado. Na nova lista de cassação
de mandatos políticos , figurariam, segundo fontes .

cre

denciadas, seis deputados da Assembléia Legislativa Ca
rioca. 6 ministro da Guerra está sendo sendo esperado
terça feira em Brasília afim de participar da convencão
da ARENA que homologará seu nome como' candidato 'do
partido governista à yresidencia da República.

General Pede IFM Para KrueL
I

S, PAVLO, 21 (OE) Heafirmando que o gehe�
ral AmaurY Kruel é "um oportunista" e -que ';�e a�

joelha ante os que lhe podem ofecer alguma coisa", o

vereador Mariani Guariba justificou ontem da trrbu
na da Edilidade oficio que encaminhou ao presidente
da República, solicitando a instaurccâo de IPl\<1 para

apurar irregularidades praticadas ;);10 atual cO�lém
dante do II Exercito, ao-tempo em -que exercia Q car

go de chefe de Policia dó Departamento Federal de
Segurança Pública.

No documento, o edil, que e general de Divisão

R-I, se refere às numerosas denuncias formuladas 'con
tra aquele militar e .sugere o seu afastamento do co�

marido. do II Exercito, até que o inquérito seja con

Cl1,f�,...., Vn C\nl10 ql1P PC"Sq, -n;t�()v;rlr'nni� I�' nocrsr.8r;� '-";:;0
;{; ,;-�'-'4 I-�"'�"" I'''''r� �" T'Pl\1, I�a� '·�'l�11-;'S�:. �)��,� \(: ,;�{�;-
coro do lJI'<'>llri.o EXfYeito."

'-c

AIr. \V. J. M. 'Parersnn, Gônspl G�i.'31 da Grã-Bretanha ,pal'a '{IS estados do sul, ao

visitar
....
F1Gí�anÓpI:)JIS" foi recebido em :mdiêrici'.l especial pelo �'o"el'l1ador Ivo

Silveira.

Aliança e Governo
assis�em N�rdesle

Os pras'crUas
r,q'
<'l!""J'I",)1

Planeia�enio
v��·t:UA

F'\"',"'SII}'A, 3L (o"".:) 'R d0, 2l (0'7) -� Ao
" r

'-;- Cl]j'co, ��:ita e l.l()'\o'tC pes- l'( gr1:[:!Sr,l' co RE�iEel o

soas tiveram séus ch'(C;i 'os COllS lhf:"il'O Fr:O\llC sco As

politicas cassado?, por qe sis Gri(co c1: clc!rou q',-'f�

creto presidencia1. São na l;eUlüão do Conselbo
elementos. dá, cupula do'

o

de Assistenciá"'Téenica Ja

ex-pél.rtido- cOlhuuista. '.' Aliança pará, o Pl:ogres.
,

. ':;'. ·so, de qúe' participou n�-

" I,_'
, F�'lr'{' "lrs , _{;:���. (l;�lm�. ,_(;u!"'l�'!Ci�d��f"'I$!d�, .'(lI2(\

,
l ,) os", M�'Y\ '.1. 'Cnsp-Ln,J". d.1-1- SW1f,ne, .for::>m ex;arlllnan-

'

tê.njo Chamo:íTo; Ca�!'lo:::; dp.s 8'3 aÍJl;-c?�õe,� deste
M&hdella, Cl,ara' " Sar.tú, ano 111J,l" ! c'1.;11 &c tri t.nd f.'

Duarte João Arrücla, Ca- dois bilhõ'?s ele \::rllzeiros,,'
mara,: João MaJtins r

da através de 'fjna\l�iétmell-
Silva, Gincondo Gervasio, tos de oitenta, p':ojetcs
ChYioD da Rocha Fran� distribu;idos p'e1o ,País.

'

ça, HUD1berto Lucena L,)- Disse que um total de
pes, João Amazonas de quinze bilhões de". cruzei
Souza Pedroso, V.alerio, r_os vão ser aplicados no

Regis Konder, Juceleita Norcle:ote, por inie{'medio
Allen').ber't e, Mauricio de orgãos especUüizados
Grabois. Cet"ca de: 200 pe- ,da Sudene.

'

didos de ,caSsac:ões de ,( -:' ";"' .. ,-,

pref�ito�:<:,.�" ��e��o��s >e: \:',;::.ftfirí��:,(m, qúe fi a �ri�'
fUl::lCl.OnarlOS formn enea- melra vez que se, reahza
minhados ao depRrtamen- no Brasil, prol2'rama iri
to federal de segurançà tegrado pelá Aliánça com

publ;ca, pelo ministeno a c6njunç8o de todos
-

os

da justiça. proiet0s l'f'Q'ionais e seto-
Os processos destinam- riais, levéld::s' e,n con+;:j

·�e as investigações que as diretrjze� do 1'1ano Ge
vão (1)ontar em definitivo acão ecol1omica ao gover-
os indiciados,

'

no, ;\

O ministí,o do planeja..'
.men' o ret.ornará ao Rio
na pr0'xinia terça feira,
I

Antes de' Ü'úciar' a leitura do oficio que enviara

ao m,arechal Castelo Bl�ancó, o vereador Mariani Gua
riba ,afirmou que'''o Exercito precisa se livrar do ge
neral AmaurY Knuil", o qual ainda anteontem ':traiu'
'O: general Justin,o Alves Basos só para poder cóntV1uar
à 'f;ren.:t� dq>-comg.:Q.·ç};Q ,do, n,�ércit6."

_"> ,ii'�;, '," "1" ,:�r"i'f< "�-';i�:i>�'f;;'f>':;;,f,; � I�'#�<' �i>'j

JK Entre Nova.Vork e Lisboa
� RIO, 21 (QE) A ·sra. Sara Kubitchek que chegou

hoj e ao, Rio a fim de ficar a,o lado de sua filha Marcia,
que deverá ter seu primeir'o filho até o final do proxi
mo môs, declarou que o ex-presidente Juscel\no Ku

bitschel{, "embora só pense em. voltar ao Brasil, só o

fará quàndo aClui houver. \1111 arribiente de paz e tran�

q\Jilidade," ,
. I '

,

Dona Sara Kubitschek disse que o ex-presidente
r

divide o' seu tempo entre Nova YOÍ'k e Lisboa, pois
quand.o· não atende a convites de mriversidades ame

�icanas para fazer conferecias sobre assuntos latino�

americanos ._ "êle não toca em nroblemas especifícos
do Brasil" - vai para. Lisboa, o�de tem negocioso

America Lairi:na, para a

produtividade agricola,
integi'ação. Nacional e

emendas a ,Carta da OEA.
.

,

, .

TfDlb�m' apreserltará 3.

;retúüão; sugestões. COJV

'cl'�tas para a reunião de

presidentes dó Continen

te, que· se espera seja
realizada ainêla êste ano.

."

Vieira da 'Rosa é Por
Estreito Emancipado Ca,�té'lo VP: Boa Esperança

BRASILIA; 21 (OE) - O presiden
te Castelo Branco viajará às -sete h.oras
para São Luiz no Maré$nhão, A infor
macão foi confirmada pela assessoría r12 '.'

imprensa da presidencia dà "RepirIblica.
O' presidente seguirá depo�s para Tere
'zina rumaW10 em seguida para a usina

de Boa Esp�rança de onde seguírá pa�
ra Caxias realizando uma rápida visita
à cidade.

A tarde o presidente estará em São'
Luiz onde receberá autoriclades � lide-

No Maranhão o presidente ,inspecio
nará as obras de Bôa Esneranca e se�

gunda feira o presidente -visita;á à par
tir das oito horas a Universidade do

Maranhão, a Assembléia Legislativa' e o

Tl:ibunal de Justiça, .A tar:de :0 chefe 'do

governo regressar$, à Guanabara.

res de classes.
Às 20 horas o chefe, da nacão con�

cederá entrevista à imprensa � depois
será homenageéjdo 110 palácio do gover�
no.

A tendendo a solicitação de '''O ESTADO", o ge�
nera!. Vieira da Rpsa, ex-prefeito da Capital e presiden
te da'Associação dos Municípios de Santa Catarina,
dá:a sua opiniãQ sôbre o pro�lel11a da emancipa�ão ilo
Esüeito, cujo Pl:Ojeto se encontra em tramitação na,
Cár::.arà Muni�ipal. A n'Íatêria está eni artigo assinádo,
n,a cluarta p�gina,

'

,

:'* )

, "

,': -

_,

�1uricy Nãé -Di,z Nada
Ao elTl.barca�,- O:t;ltel� lA tarde no Gaieãçr com desti�

110 a Recife, o
.. general, AJ1tônio Carlos lV61ricY recu

sou-se a prestar, qualqu'er' declaração, sôbre a situação
) " ". "

política em Perl1amb_uco.
.

' .'
" �

O comandàl1te da 78,. Região TvIilitar, passou três '. BRASILIA, 21 (OE) Fontes al- _

dú\s no' Rio, mantendo contactos politicá-militares. tamente credenciadas inforrnaram que o

Avistou-se, corri o marechal Castelo"'Branco e com o governo federal já admite fi. rev'ogação
general Costa e Silva. antecipada dos atos, institucionais até 9

O general MuricY, que teve o seu nome
'

excluido fim do ano. Acrescentaram que o presi�
da lista triplice elaborada pela ARENA pern�mbucq- dente Castelo Branco des�a recompor

napar a a sucessão estadual, disse apenas que aprovei ainda nos limites de s,eu mandato prési
tara sua estada no Rio para comprar brinquedos para dencial o regime democrático em sua

seus 6 filhós e que' está ,pl'eocupado com a estiagem plenitude. ,
r

em Penlal11.buco. Coincidindo com essa revelacão o

Em 'Recife o militar foi recebido' por grande nu- senador Daniel Kriegei- pediu par� agos

mero ele oficiais do Exercito. A imprensa declarou to a remessa pelo mareehal Castelo

estar feliz por percebei a satisfação_ de seus compa- Branco ao congresso do projeto de con':

lli"lell�OS ele f:..!.-<da pela ;S�2. D2�-T!.la11ellcla rIU .E��0:!."clto" su1.!.u��ãu eü.!..!.slitllclo1.�c.d) tel1Jo-se eor!!.u
-,

-

GOVERNO JÁ' ADM'ITE FIM OE' ATOS

pacífico o restabe�eeimento das eleiç,Ões
diretas sem que isso afete o problema
sucessório do corrente RlÍo, para escplha
{pdireta do presidente da Republica e

de 11 governadores.'

Revelou-se que a!lÓS o decreto sus

l1pndendo o direito político por 10 anos

de 59 pessoas acusadas de atividades sub

versivas, entre os quais conhecidos líde
res comunistas, novas cassações estão
sendo examinadas pelo _serviço nacional·
de inforinações e pelo Ministério da Jus
ilc2.,

,
'

LEIA
28 página: Acontecimentos Sociais - 3" página: IBGE
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Atualidade - Coluna Por Um - Nossa Capital - 5" pági.·
na: Radar na Sociedade - Retrato de WIade - 6" página;
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- MDB Emenda por Dh-cta e Corre Contra Costa - Affai·

re Justino Terminou Mas Kruel Preocupa.

na h'islóri

D,IRETAS

RIO, 21 (OE) - O :Vlarechal Castelo Branco anunciou

a sua disposição de encaminhar . ao Congresso .Naeional
em agõsto próximo emenda de reforma, constitucional pro

pondo o retõrno do sistema de eleições indiretas para pre
sidente e governador estadual.

O propósito do chefe do governo, que tem muito de

surpreendente, deve-se, segundo informantes dignos de

'crédito.. ao seu desejo de passar a .histôría não apenas
'como Um dos líderes da revolução de 31 de março,
mas também como o rev�tlllizadoi da democracia em to-

r

do ó país.

O presidente Castelo Branco pretende encaminhar,
por todo o mês de agosto, ao Congresso, a emenda ula re

forma constitucional, propondo a volta do sistema das

eleições diretas para todos os graus. Esta orientação do

presidente da Republíca está fundamentalmente sustenta

da. pelo desejo pessoal do marechal Castelo Branco de não

passar á história apenas corno um dos líderes de UÍ11 mo-

.

vlmento revolucíonarío, mas deixando a Imagem de res

taurador do regime democrático, na sua integridade ..
O presidente vinha, manifestando 'grancÍe preocupação

com 11S deformações a que estava sendo submetido no jul
gamento, não apenas dos contenrporaneos, mas da' poste
ridade. Colocado no centro de uma Revolução, o presidente
acredita que tenha curnurido o seu dever, chegando a Vio
lentar <t sua formação liberal e democratica, para garan
til' a sobrevívencía dos ideais revolucíonarios.

Mas, sempre que lhe acenam com 'a possibilidade de

deixar o governo com o País realmente devolvido á plena
normalidade das instituições repubtíeanas, o marechal Cas

e telo Branco revela um interesse excepcional e aprofunrla
;as especulações até as suas ultimas 'consequencia-s.

.

Numa dessas conversas recentes, manifestou a sua de-

termínacão de não encerrar' o seu mandato 'sem termínar
a obra iniciada.

..,

A Secretaria do Oeste já Pinhalzínho, para a insta
tem local onde construir. 'lação de pôsto de suinocul

SlJ<1 sede, na cid'3.de de Cha- tum.'

pecó. O imóvel será recebi

do em doação pelo Estado,
de acôrdo càm lei autoriza
tiva já 'sancionada pelo go
vemador Ivo Silveira. O

, Chefe do Executivo tam

bém sancionou a lei que
faculta 'Ol0' Estado receber

área de terras, nas mesmas

L;ondiçõe , no município de

rista".

S(\�'t1l1do o J'cpl'c\cntan1.e
da Bal�ia, o g'overno não·

deseja a realização de . elei
ções diretas por reconllecer
.que nmlQgrou en1 s.eus

propósitos revolucionários"
pois, "não conseguiu for

talecer o processo dem.o-,

cratico, não elinlinou a cor

rupção e perinitiu que a

subversã() continuasse com

transito' livre no País".

VIDA CARA

COmentando a elevação
do custo de vida, o deputa
do Derville Allegretti, do

• MDE de São Paulo, assina
. 1011 que, seg·umlo os i.iIdices

apresentados peia SUNAB,
os' preços dos generos ali

mentícios foram maj,.orados
enl 26,9% em cinco meses,
isto é, de dezembro a abril
do corrente ano,

O l'al"lamental" referiu-se
a uma pesquisa relativa
ao aumento que incidira sO-,
bre as roupas de inverno
'a partir' de ju�ho, C()lT�l�i�
fàzendo apelo á SUN'AB pa,
ra que tabele ·os preços de
remedios na fonte. de pro

dução, para evitar a grt've
anunciada

. pel.os represen'
tantes do comércio varejis·

Oe'ste Ganha Sede

O sr. Paulo Freire, da
ARENA de Minas, sugeri.u
hoje ao sr. Adauto Lucio
Cardoso que renuncie ã pre,
sidencia da Câmara, "antes
de fazer desta Casa um de.

partaml',nto do Mhústério
da FazCllda"_
O parlamenhu' 'criticou o

. \

presidente da Mesa por ha-
ver declarado a Um jornal
que não aplicará a correcão.

I
monetária no" subsidios
llarlameutues. Segund.o o

representante mh1ciro, não
é da cOl�lpetencia do sr.

Adauto Lucio Cal'doso ne.

gar a referida correção,
que é estabelecida por lei.
O sr. Paulo Freire acusou,
ainda, o presidente da Ca.
nlara de 'estar querendo re.

petir o ,seu antecessor, sr .
Bilac Pinto, qu� "pal�a agTa.
dar ao sr. pre!"idellte da Ue.

publica, até dinheiro devoi.

veu: ao Executivo, em troca
da, embaixada de Paris".
O sr. José' Bonifacia, que "

presidia a sessão; respon.
deu ao parlanientar, afU.
mando que o sr. Adauto Lu.
ci.o CardOSO -tem-se empe
nhadQ no'· sentido de que o

probI�ma te11113. }')ro11ta so

lução. Acrescentou que, na

reunião oa Mesa" marcada
para a próxima segunda-fei
ra, o problema.. será ampla.
mente debatido .

>.'

Ainda com referência à

A. comissão de juristas, incumbida de estudar a reter
ma constitucional, deve terminar o 'seu trabalho por 'todo
() mês de julho. Antes, é pouco provavel, 'pois que os es

Ütt.10S ainda $C' encontram em fase inicial. O presidente,
po.rém, admite que a comis:são, estimulada pelo seu inte.
resse ·pessoal, possa abr,;viar a. ·ta.refa, concluindo-a, lwío

?1 (OE)_ menos at� julho. Em agosto, depois' do recesso parlamen-
. tar, previsto para julho, f! emendá' com to.tla a refol'lua C�

- O s:r. Hob::l'lo CaF1pos
""'-

. ncrmlT<.l-�e I'.csta capi.t81
"h. en.c;�!l1i',hada ao Congresso e subol'dinada' ao prazo fil·

desde ontem afim ci� par
1.'" (Jp 45 dhs.. ·in'ulflsto ""'.0 Ato Institucional n," 1, para o

ticip<u' da r2un;--.) do� co� prmmnci.amento do L�,gislativo.
mitê Ín,eram (:!.l'le<.lno ,d.a "." .': ,.'.. ,

,.. ,.', � ",.:,1'/",' ...: Dnio'(,!l'i:'iO.,\lp �,4�lf.nr1'\
"',A1Mnç'a;-parn o'�;ro-g1:�,:.k» ;'� .:;:iJ,;,: "},t��� \ � 'r:�: ..J': �:>:��,;'';1h"
quando serão '%nàllzadàs" d" '-"R'�;- I"

;:-\' ".
,

as recolTlendélcões da reu a· evo ucao
Jl :ão do "CIES" a se rea- . BR�:\SiLIA, 21' {OE) - O ta, que 'desejam a remarca.

lizar em E'uenos Aires,' sr. Mario Piva, do' MDB da ção dos medican,lent.os.
., ,\ b· .-/. "

ocnt1'o
.

ém reye, ,soore o B'1hia., ao Bxanúnú'r a situa- ,,'

fianc�arn(,llto de de��nvd çãó pnlíti<m d'o' .J;>aís; . afh'- SUGES_TÃO
, virnento

"

econômico na nlóu que:'. "escallamos da

republica sindicaUsta parx'
cair na republica milita·

região oeste, informou-se

haver sido conclvida a rê-

de telefônic,'õ! entre, Xanx8-
rê, Xaxim e Chapecó, tendo
a Secretaria daquela área

promovido os serviços de

levantamento topográfico e

desmutamenLo do terreno.
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Acontecimentos. Sociais
------ .'_

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

instituto Hislõrico 'eD,edaracão a Prece
. ,

Informamos aos nossos clientes, amigos, fornecedo

res e a praça em geral, que nesta data o sr. Waldemar

Françoso desligou-se de nossa organização, como tam

bem não mais responsabilizaremos por qualquer ato fei
to em seu nome 011 por conta de nossa firma.

Flortanópolís, 19 de rsaío de 1966

Nivll1f10 Dnrval Borba

I '.

Casamento: Acompanhada de seu pai
dr. Olavo Rigon, as onze e trinta horas de

ontem dava entrada na Igreja Matriz da

cidade de Concórdia, Elizábeth, para sua

benção nupcial com O conceituado médico

Gerson Dalcanalí - O lindo vestido con

feccionado em schantung sêda-pura pérola,
e_ o longo véu em tule, preso a uma delica

da corôa de flôres, deu um encanto todo

especial a suave Elizabeth. Após a cerímô- '

nia os noivos e dignas familias, 'reoepeío
naram JS convidados cOlp' elegante almô

ço, nos salões do Concórdia Piscina Clube.

No mesmo dia em avião particular, Elíza

beth e Gerson, viajaram em Iua-de-mêl pa-
ra Buenos Aires.

.

Muito elegan�e o ja?tar oferecido
10 sr. e tira. Mana Leomda e FUlVio �

Vieira, em sua. residência, com a pr 1'''IIi!
,

t
- '1 eSOn

ele gen '8 l'3,Q rnenõs e egante. �

Geugráfico de Sta� Catarina2fi,5-fifi
xxx ___"

Ainda não deu início ao Curso de
coração marcado para este mês, o' d D&
dor Marj!) Moritz. ee��,'Represent?n�'A rnm Escritório

FTRMA DE: SÃO PAULO PRECISA DE REPRESEN
TANTE NESTA CIDADE. OS INTERESSADOS DEVE

RÃO TER ESCRITõRIO PRõPRIO. TRATAR NO HOTEL

MA,mS'J'TC, (X)1V[ o AR,. ROBERTO MAUVIET.
"

FERNANDO CALDEIRA DE AN

DRADA, Coronel LUIZ GOMES CALi
DEIRA DE, ANDRADA, Almirantes

FRANCISCO CORDEIRO E ALVIM,
JOSÉ MARQUES GUIMARÃES, JOSÉ
PINTO DA LUZ, JOÃO JUSTINO DE

PROENÇA, Tenente ALVARO AU
GUSTO DE CARVALHO e tantos ou

tros

(Fundado a 7 de Setembro de 1896)

CAS A. DE SANTA CATARINA

- RUA TENENTE SILVEIRA N r-i9

------- �"xx

,

Para' discutir problemas relacioll
'

ao Baile Branco, o' Desembargador A.i
�l

ela Ramos Presidente'
-

do Clube' Doze
lrilrf

Agôsto, terça-feira reuniu a Diretoria �

rou três horas, a primeira reunião.
. �

o Instituto Histórico fi Geográfi
co de Santa Catarina, na data ('0

transcurso do 1. Centenário da Bata

lha de Tuiuti, o glorioso feito, de

Armas do Brasil Império, quando da
Guerra contra' o desperta do Paraguai,
sente-se no dever' de se congratular

\ .

com o EXERCITO NACIONAL, digna-
mente .representado em Santa Catarina

pelos 14. Batalhão de Cacadores (F'lo
rionópolís), 13. Batalhão �de Caçadores
(Joinville), 16. Circunscrição - do

Serviço Militar (Florianópolis), Hospi
tal de Guarnição, (Florianópolis), 1/23.
Regimento de Infantaria (Blumenau) ,

1./23.' Regimento de Infantaria (Tuba
rão}, 1 °/5° Grupo de Artilharia de Cos

ta Mo+orizado (São Francisco do Sul),
2° Batalhão Rodoviário -(LaJes), 5° Ba
talhão de Engenharia de Combate
(Porto União) e Centro de Instrução,
"Marechal Hermes" (Tres Barras), e

compartilha com a rememoracâo de tão

grandioso feito, homenageando a Me

mória dos seus heróis, entre os'quais
os' Catartn=nses Marechal GUILHER.
-ME XAVIER DE SOUZA, Marechal
MANUEL DE, ALMFTDA GAMA

D"�ÇA, lVIl'l.rechaÍ FRANCISCO CAR

LOS DA LUZ, Coronal FERNANDO

MACRADO DE SOUZA, Coronel

Aten c
ã

o
,

-

VENDEDORES - VENDEDORAS

PRECISA-COM BOA APARÊNCIA' E DESEMBARA

ço. PAHA VENDA DE ARTIGOS FINOS. 'POSSIBILIDA-
DE DE GANHO CR$ 500.000. INSTRUIMOS NO TRABA

LHO. ó'TJMO All,l:BIENTE. PROCURAR O SR. ROBERTO

MAUVIEL NO HO'fEL lVfAJE�TIC, DAS 8,30 AS 12 E, DAS

14 ÀS 13 HO�AR>

xxx

Na oportunidade ',o Instituto His

t6rico e Geográfi co fará realizar uma

grande Concentração cívica, a ter lu

gar na Praça "15 de novembro" junto
ao Monumento dos Heróis da Guerra

do Paraguai, no Jardim "Oliveira Be

.lo", quando será ouvida ai Ordem do

Dia do Exmo Sr. Ministro da Guerra e

quando discursará o Orador do Institu

to, Dr. ALMIRO CALDEIRA DE AN

DRADA.

Concor rídíssímo, aconteceu a tarde de

elegância. quinta feira; no Lira Tênis Clube,

promoção da Liga. de AssistêncIa ao Re

cem-nascido, em favor da Maternidade I

Carrnela Dutra.

_ ,

xxx'�\
A conceituada f'irma "l.inck", ganh

a concorrêncía de alguns milhões d'
Ou

, IVUl
gado nesta cOluna.,antedormente.

xxx
xxx

, Representará o Estado de São' Paulo,
no Baile Branco, festa oficial das' Debu
tantes de 1966, Diva Fontana Furlan, A

casa "Wo!!ue", está com a responsabílida
de da confecção do vestido ,da representan

te·,paulista.

Horário das �a_.ni'as Missa.s, aos', Do
mingos e dias Sflntos de Guarda

Ca,ted·ral: 6 -- '7 -- [I ::_ J _. 10 - 18 - 19 horas

O Vice-Governador do Estado dr. p
cisco Roberto Dallígna na última qual�
feira, recebeu cumprimentos pelo seu

r"

versário.
ali!Para este ato cívico ficam convida

dos todas as 'Autoridades Civís e Mili

tares, os .Chefes de Renarticões Públi
ca Federal, Estadual e�M;_n;icipal, R<->

presentacões de Classes e Entidades Es

tudantís
'

de todos Os Níveis e o Povo
em geral.

'

SALVE O GLORIOSO EXERCI

TO DC) BRA,SIL.
Concentração Cívica junto ao Mo

numento aos Heróis da Guerra do Pa

raguai, às 09\30 horas do dia 24 de maio

de' 1966.
.Cap. ANDRELINO NATIVIDADE

DA COSTA
Presidente

-----�---"x xx

São Francisco: '7 - 9 - 19 horas

Santo Antônio: 7 - 8,30 - 19 horas

Nossa Senhora do Parto: � 19 horas

Colégio Catarhrense: 430 - 6 - 8,15 - 17 - 18,30 horas
São Sebastião: 6,30 horas

Mat. Carlos Corrêa: 6 - 8,30 --- 11 horas (JUC)
Asilo de Órfãs: (Espírito Santo) 6,30 - 8 11or88

Práinha: 18 horas
.

\ '

Mont-ScL'!'l1t: 13 horas

Hospital de Caridade: 5,30 - B horas

São Luiz: fi - [l - 10 - 19,30 horas

Grupo Silveira de Souza: 18 horas-

Ig1!da do Hr,qáJ'j<1� 19 horas

xxx

E' de máu gôsto e até deselegante c
_ _

.' CI,
tas atitudes que estao sendo tomadas p
íncognítos - Ao que tudo indica, a CidOI
de está com um novo cacoete.

I

Ainda sôbre o Baile Branco, acabo de

ser informado pela Diretoria do Clube Do

ze de Agósto, que já está contratado o fa

buloso conjunto de Norberto Baldauf, pa

ra; animar a noite de gala, que provável
mente acontecerá, na sede a Avenida Her-

i
cílio Luz.

- , I
XXX

-_ Com um jantar muito
feira foi comemorado o

sra, Lígia Entres.xxx

Procc-tente do Ri'o tIe Janeiro, encontra
se em nossa cidade a serviço da revista

Manchete o jornalista catarínense sr, lI

mar Carvalho.

xxx

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

Inaugurou exposição, de pinturas I

gravuras ontem, na Livraria "Cruz e SOl
za", o consagrado pintor l\'Iál'io Ralf COI
rêa,

(

xxx

Será mesmo uma Brasa, a' provável x x x

presença oe Roberto Carlos ou Wanderley

Cardoso, Em uma C!as. receI?ção' oferecicta,� \ '

, .1\. se:'viço da revi�ta Fato� e Fotos, deo

as Debutantes do Baile Branco, que esta rápida CIrculada em nossa Cidade o joml
sendo marcada pa�� o 'mes 'de julho. J- lísta catarínense Salim Miguel.I

t
a
c'
linha e
má· 'inas
p r I

construção
e

--conserva�ão
de

�

"estradas

A IALLIS
eH LMERS

, \
I

xxxxxx

m De Curitiba: Em sua mal'a'VilJlOsa regi- ,',' O Prefeito Acácio Santiago, tem 110\0

dêneia, o simpático casal B�r;làdé1;e�'ç :ffil<í- ,A;s�ssor' de R�Iações Públicas
_

em· seu g�

rio Fuck, ontem recebetl um' gl'UpO da' 'so- l}fnete, '.ilue é o advogado C,'j-'1'O 'Barrell
ciedade pé,ra um eleg�l1te jantar' àmerica:' tE�nic(')-é ''''m Relações" Pábl'icas pela F1mrla

_,
no_ Foi '�nme�ol'a(lo, o aniversário dr d. ç4:0 GeUilio Vargas.
Berna(leie.

'

xxx --,----�

xxx

Festej'mdo idade nova hoje a bonita

sra. 'Dep:ltB,elo Genir Desl!ri (Jussa).
;

,

"

Logo m,ais na Séde Social,. do Paitlei

r!1S, aco!1tr,cerá movimentada tarde dançan
te, j')JOmlJção do "Miami Club".

x

II
II Pensamento do dia: Para qué olhar t
II
II caras feias, se há tantas bonitas?

1/

-
--------- x x x

I,
I

Com um jantar no Querência Palaee,
Tereza e Layre Gomes, quint�-feira recebe

ram M�riazjnha e Nereu Ramos, para um

janiar.

.._-----

CHfSO de atualização sâb:e

�e.sportos"lnicio 'amanhã
• MAIOR ROBUSTEZ

J

MElHOR DESEMPENHO!
. • MElHORES CONDIÇOES DE PAGAMENTO_
• ASSISTÊNCIA TÉCNiCA PERMANENTE.

--REPOSiÇÃO DE PEÇAS GARANTIDA.
• ENTREGA IMEDIATA OU ,DE ACORDO COM
\ SEU INTER�SSE.

r �', r. Prnh,-"j' IV'j'c10111ar Arena la·

1'1'''<: ","1", ,,'ç'- ,-'-, r�, l\jTedicina Es·
, .t , . .:! - � \':. _) '" -

." ia
poriJva; Yxan-·e, )'l' -5,C() e Assl-steD'
Médica 110S DeSDUrlU;;; _ Si.:';�O. Despor·
to e Clima.

•

r
Para os dias 26 é 27, o 'f'rofessdO'-" .' o

Carlos Sanchez de Queiroz ,talTIoern
�oIa Nacional de Educ�cão' Físi"aJ

o la'
igualmente convidado pelo Depa\ '

mento de Educação e Cultura ela ReI �a
ria da Universidade Federal de sanô_
Cãtarina, abordará "Temas atuais S

bre Psicol<?gia Desportiva".
� 'bte

O Curso de AtuaIizaçao 50
és

: Desportos prosseguirá por todo oC�i'de julho, com a presença, nesta Na'
tal, de outros professôres da Escola

:tJ}t'
cionaI de Educação Física, sôõre asbsS.
tos que dizem respeito a futebol!boI e

quetebol. atletismo, remo, vaIeI
ginástica. rtaS

As inscrições encontram-s�e abeCJ
,no Departamento de Educaçaa e

de'
tura da Rei'toria da Universida e f'�1fIl
ral de Santa Cat�na, à rua, 0À22c ",\

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

o Departamento de Educação e

Cultura da Reitoria da Universidade
Federal de Santa Catarina, em colabo
ração com a EScola Nacional de Educa
ção Física �a Universidade do Brasil,
pí-omoverá, a partir de amanhã, um

curso que abrangerá as mais diferen
tes modali�ades esportivas, se�clQ mi
nistrado por professôres ga Escala Na
cional de Educação Física da UB e
tem por finalidade ministrar coi1h�ci
mentos gerais sôbre a evolução ve:::ifi'"
cada em éUvt7rsos ângulos das l:ilOJ;,!i�
des esportivas, favorecendo e ill{,;CJ1Jl�
vando a difusão e a melhoria dI<:' ,<'" .3

práticas, entre escolares, universü';"nos,
desportistas em geral e demais interes
sados.

O programa, já amplamente divul
gado pela imprensa da Capital e do Es
tado, assinala para amanhã a Aula
Immgural, que será ministrada pelo
Professor Waldemar Areno, sob o tema
CONCEITUi\:ÇAO SOCIAL, E lnLO ..

SÕFICA DOS DESPORroS. NoS' dias

suhseq�entes, ou s,ejanv 24' e. 25 do :cor�
:, �.' .)., •

I

I

,,\1 \.� Ir
.} A \

(

AS.A.
MATRIZ

Voluntários da Pátria, ,1981 - Fone 2-10-01 - Caixa

Postal, 2020 - P. Alegre, RS. - End. Tel. Potrol

FILIAL
7 de Setembro, 1051 - Fone 17-78 - Caixa Postal, 324
Blumenau, se. - End, Tel. AGROPAr'ROL. ,', � ,',

'\

..

'e

'! .:.. .'

"�I':
'ir

, ,
, ! '

,
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������:i���: IBGE Reelize CENSO
VERONA,Itália-COmaServidores' da União>

partida do comando' SETAF
(Força 'Tática do Sul Euj,o
peu) de Verona, meíos estu
dantis locais estão reinvin
dicando suas. instalações
para a Universidade ele Ve

rona, criada desde 1959 mas

até hoje não eclificach, e

;Q;om suas faculdades disper
sas pela cidade em 3C011'l0-

dacões nem sempre ideiais.
A opinião públtr-a, os :no,líli
cos e a admínistracão 'aceí

t::11',"I.1,11 ele bom 'Yrfldo a su
gestão, mas a líltill'\f1 pala
vra será dada em iunho pe

lo prefeito 10c81. (le"-'o;" ele

ouvido o Gonsothn Municí
pal. Enquanto fst'1 ()S estu
rlantes. e nrofeso::n-p<: ten
j'::'!11 mobüizar fl nn{nHío pú
blíca, de tn l mfllle:",,\ rrue :t
deeisâo 'venha' ele encontro
80 cle�f.:io dos }101)i1'3rücs de
Verr:tJ:n, isto é, (1"e fi flnt'i�a
C?'!Cr:'Í'q. se. t'T'pn�rr\I'''';'''e nu

m-i U:;li"tTeisicl��le enVl1 C0nR

cidade ]'l<\ra' 10 mil alunos.

dos

ucesso "

A :lI' de maio será realizado em todo

II'tcrri�6rio nacional o censo dos servidnre. �
civis da União, conforme dispôs a Lei 4242,� �
de 17,i.6.�, A tarefa será executada pelo
JBGfJ� acravés das Inspetorias Regionais

•

nas Capitais cios Estados e da extensa. rê-

de de. coleta estatística que abrange todos
os municípios brasfleiros.

O CC,lS0 abrangurá: :1) os tuncionárjos
cio Poder Executivo, inclusive em serviço
no exterior c os afast.ados por qualquer
motivo; lI) os funcionários (Le autarquias
tCflt�J'ais 1',1,� mCf:mas'conrliçõcs; t) o pes
soal tcmporfuío, inclusive o expeclatísta t'

o pessoal de nbras diretamente rctr.buí
dos pelu �dl1lini'qtr:lçfto: lI) 'o pessoal 11a,
(!'O mediante

-

recibo. os -credenciarlos, os

:Jllslm1,0'j e os eventuais,
Não. ,,,wrão !'e(,(,�lseaflos: a) i'S scn'i!1I;'

res '(jps "'l'cl'c!arÍ(ls rln I'odl�r f eg':s'al.ivo e

IIS (ln T 'll11l'nl dc Contas da Uniâo: b) os

servidores' das sccretartns [lj)S tríbunnis
l't'dctllis, {lo 'I'ribunal 11c Justioa do Dis(l'i,

1 ' .

t(l Fc�lc],í'l> os da Justiça, do" 'l'c'T:tórios e

rll)S' sc_nci_'1os 'ulrxilhues -da' Justíca: o) os

l'(\111r�'''�(��flS de rercr iros que por fôrça do
Gontr�t'J lie trabalho com ê=ses prestem
serviços '-'m reuarriçõcs federais e d ) os

servídor-is inativos,
O 'j'1Il;� ionário ser;Í n�ceriscado atrayps

dc holétllli i:Qdividual qUC'l)lC<; �e�'á disü:i.
lmíflo- c ['ri qual re,f,;'istl':uá

-

as' informações
previstas,'

.

o r!i.d base 'é :�l de maio UHiG, c as in

Iorrnações l'egistrátlas no boletim mdívi

dual que será rüstrlbuído deverá rcf'letir
ficl e exclusivamente a situação do fundo

nário naquela data.

•

oimca
\ A

comcnen
,1' '<,_

� "-. �

.

.

,

.
. .'

seper-motor

\
Compute ao ÓI�t;'ão central de pessoal,

ao chefe imediato ou a que o recenseado

estiver relacionado por fôrça da prestação
de serviço, a distribuição e recollrimento

\.

elo boletirri imlividunl do servidor.
O scr, idor púhlrco terá 10 dias de pra

zo 'para preencher e devolver o seu bole

tim, A recusa, silêncio. sonc;..',a":1o, h'"jda
de ou e!llpl'é;o de têrmos c'·.,shos írrcve

rentes ou ínjurlosos, lrnpurtn na apíica
cão de penas disciplinares, que vai ela re

preensão à suspensão até !ln ;;.ias,

'1'1)(10 aquêle que exercer i uucão púbfi
C:I i'crlel'd l. ej vil ou mítitar, ec,tú ohl'ig:tdn a

Pl'('st:�r auxílios e inf'orrnnçêes solicitados

p.n-a a rualizaçã'o do censo., ,

_ As cmprêsax e sO('Íerl,I"('" ,qlte !!'o,�em

(ie 1':!'I'orr s (los nodcres púhltcos, devel,ão
l,,'p,ün":1 ootaboracão que IlH', Jôr solici

bela para II preparo e execução da opera
<'iío cons.t.u-ía, que no Estado tie Santa Ca

J:ll'üia SC.<';Í ...!:;nmmu1:ula pela Inspetoria 11e·

�i(lnai
.

do 1 BGE, sediada ii rua .1oi'io Pinto

11, ]2 (�cif,roncs 26li e 26U1\, a qual dcsde

',já es'tá i1 ('isposic:ão do púlJlioo para qwlis·
'q�lel' escLIJ'ecimentos' quanto ao assunto.

_ : �
, CLASSE IN;TE,�'NAGIÓ�AL r

p primeitoV8'çOnl câmar{t�e;;cbmbustãO
'fabricado no hémisfériô suL .-,-'

o,' -

Cine Ronda
hemisférica Jo;rg'e Robp'to Büc:hler

Vamos, hoje, tecer 11m

breve 'comen:ário . s6bre
dois film.es que assistimo,S
êste final de semana,

Antes disso\, gostaria de

corrigir um.. engano meu,
110 artigo do dia 19, O agen
te secreto 038 117 não é

criação - americana COlho

havia dito, rn'ais sim C"l'l

ção' francêsa. O demai.s es

tá correto.

���
--- -------...._-.�- --- _'_. �

----._ __._�w �.__

Previdencia' Soc!al
.-, I

\';,
\ .�' .

5�'lI; até Jltarço de 1953; GiI{l; em 195G, 7°,0 e

atualmentl" 8°,h,
,

O primeiro
Joaquim Le0l1el
ln Lli:'eçao da

U),9,1935.

"A, C<ll'Jos Bl'iUo
�', <. ...1:

ssas�
timist

,presidente, do rAPC, sr, •

de Rezende Alvim, estêve

anta;'quia de 12.1.1935 a

22 d..: .MAIO: ANIV,ERSAnTl\ O LA.I',C,
O Irl';itituto dos· Comerciários comple

ta hoje 32 anos ele existência, Criado clu

l'<lnte o Govêrno Provisório da,RepúbLca,
através :lo Decl'E:to 23,273, de 22 de maio

ele 1934, é regulamentaelo peh Decreto n.

18�;, ele '2�) ele dezembro ,do mesmo - a:10,

i:rhciou, 'efetivamente suas fi tivielac,es em

t'odo o ,erritór,io nacional no dia 1. de ja·
neiro de 1935, iiu'lcionando sob o regime
,tnmsi1.órto, durante.o period9 ,ele cinco
anos Du:'ante êsse periodo, o LA,P,C, ,,'1n

c6cleu ,! ,)e118.S aposentadorla por i.Jí.va-1idez
aos asso..:iâclos e pensào a,os ,dependentes
dos mesmos,

Na l·:J.tiga clivisfto. por, fc.rça de "e\l

PC�.ll;8.lncnto. a nO�,sa De'cg'-'c:_� Reg;:-o'::18.1.
então simples A2,Ôn"1o., esf<1\-6 subo'c'dinnda

��, - � -"$':o r·;>-x_....., �f ..... '--r�� .. ��.... F ..... ._e
� :;.� �

�__
Dep8 rtamento dos Estados do P.uana

e San!.;} '_-;'ltarini1, CO\11' sede em Curitib-a.
Só em LHO, CJ1�lánclo ela implantação do
N6vo í-�cgulamento, Decreto-lei n, 2,122,
aiJl'ovad<1 pelo Decreto 5,493, é que
Sant8 C'It"f.:rina passou a ser· elassificad'l
como D2�E,gaei8, com sede em Florianópo
lis, �onfi::i"ada com o n, 018"

As contribuições, desde a fund.ação fo

ram as ,.cguirltes: até, março de i940, 300;
até julho ele 1945, 4° o; até jUnJl0 de .1950,

o primeir.o filme é "As

sete faces do Dr, Lao", Por

indicação ele um amigo é

que fui assist,í-:r: para que
fizesse um eomÊ)ntário. O

filme à primeira vista pode
ser enea-rad.Q como ',1ma

\ série de b'01Y16211S ffll1tüsti
cas, como realmente n�o
deixa do ser. ,'.\Ias por bai

xo disso tudo enCOI)t.I�mos
algumas cdsas interes'SuIl-

'-'
" ': \.

tes, ' - ",;

Atua]j-:10nt� é presidente o Dr. Herma·

no Oorc1e'ro Bessô'l Cavalca�1ti, que as

s'.lmiu "- il!'esielêneia no dia n de abril elo

cor::[-'n�8 ,110, })rocurnnclo nortear a sua

adn;lJ1isl ':.1Gã�), segl�n::lu SU8S p8.Jarras. no

c1ig(;Ul 50 ne posse, Isto é: "cons:derando

que -as 'l�.3titl.liºõcs c;e previclSnc é:, fo;qm

('j i�!el8S !'nnl atender its Flccessi,lDcles elOS

cC(lnónli\-'�;Jtlento -Í)8J'OS. Assinl, os s��gura
d(;s s110 "I ll(�ssa �no<8 �)r:or�tária, rr'züo pe
ln. c'llal "(IS ]'('�):-useot<ll11e cl"s·;isias di' igi
)(1, ele illccio l'Si::C�;;:l, um «1'(3.'0 no s�nti
:-1'-1 (1c n-l:"� a,i'lcl':C�11. i�llpe'3C";-:_tnleni_e, nac8n�e'e

,

rizações 'de lJerSonagens ela
Ao De'ç::;;",,:, R �i;'n'ü rln ;APC, nes1e

";- .... -
· .. "' .....·':...1

...

� \J' -·I..-�""�'r:- ..-".::.- _

Es12t1(J, E�la Cl1tlég;..:e a "t('lr;�çaJ elo sr.

C;'l�f:Hcr l"(:'rcira B�;.:xo, a11tigJ f'U}1r::O'1ürio,
qu� �,"Cnl jll'irnan{io 901' unl� acl'l1inis r:J(�'r;O
exer:"\D]ul', ir.:e\lta�cle po�Lfic?1.
O Clui·'.) "22,ele Maio" qu'e e:lngl'ega a

I1lroioriR (;os servido.l'€'S elo rAPC em San

ta Cahnna, promoverá boje, na Palhúça,
em comca�oração'a data, 'um piC-1'lic,

Noss,) jornal associa-se às manifesta

cões dc:,l'l significativa data par'l a nossa

Pn",i.c1ênria Social

ó'ocied8�8:leih� (:om inte-
�ioC»o.,,- ';;.1 '0':')." � _'" ..�:;:--�� ";'\ :'.-*-�(\
J,igênch1 e_c.,'lgÚDS ellálogos
profundos.
Nota-se,�f�cilmépt.e o' "FIO

fim ÇirL tuclo .certo'� .'do, cine

ma americano,
Poderi a ter \. sido muito

melhor' apro'v,eitado' o tBma

e sem dúvida teriamos, tal·

vez, um pom. filme, contu

do (Itália, Frar;ça, Ã1ema
mas não deixo'u de ser i.J1-

teressante,
Mostrou-nos aI g li In ')., s

construções estéticas bem
feitas e o traballlo de dr,

Lao (Tony 'R-anelam esteVe
bom,
Em .resumo, não foi um

bom filme mas' difmte elos

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

aqlli f"endo cxi·

a pena assistí-
one estão

bidos vale

lo,
O o�tro filme, "Mala

P1ando", é um espécie de

t10c�rnentár_io' tt.po "Mundo

Ci'to", só que bem mais in

ferior, procurando mostrar

aspectos da vida de jovens
de diversas partes do �lún
do -Otajaí, Franç'l, Alema

r_:'la, Noruega, Suécia, In

glaterra), :

O filme foi muito, mais
sensacionalista do que real,
contudo- não' deixa de ser,.

1nteressante alguma coisq

por êle apresentado,
. Dá para ser 2ssistido, co-

1'110 curiosidade, mesmo

porque não temos fih:les
melhores paLl ver e os

,nrognósticos são os piores

Di �'-oaITs dos c1SlTld2.f: pe!a 11'18ne:1(.1 �nsinuoc.a ele (:Oll
,

'( cluúr su:t r;aEatiV'l;. tmnbé.l1 pela dimen
" são hUll1i'ma 'c p::;i�,0105'ca que soube dá

8-OS seus !)erscnageYls. Dest8C2.!r.OS ainda
" A Visita" elo, sauc:oso contisra Breno Ac

clOly - ('[�ótico, inquieto. imprevisto como

sempre - e, o tra\Jall1o do catarinense na.,

tUl'3lizadn Holdemór O, Menezes "O Con

to", que manipulando um assunto de pou
cp renc1Í';�,ento -� uma noite ele vigília nu

ma sal'!. - soube fugir ao patológico, ao

fácil, para criar Sua estória dentro ele um

angustioso mundo introspectivo, rico ele
vivência "! açã?
"Cont03 de Médicos" (Os dez melhores

contos de médicos de todo o País) - A

presentação de Fa:usto Cunha - PrefáQo
de Arna�l(l Pierre - O'lpa de Glauco Cha·
've - Ediç,ão Revista Pulso -, GB,

,11EDTCOS CONTISTA

CllrioWl experiCnc'a, e.stá levada a efei-:·

to pela "l.8vista Pulso em realizar um Cur

clnso Li�erário ent�'e mécJ:icJ'; do 'País. O

resultado foi a eclJção do volume "C�mtos
de MéeliGos" ,( 1) orfde relll1e tralJa.lho de

AZiz Ansa;-'lh Rizek, Djalma Cilastinet Con

tr'Oiras, l<�cluaro.o Aclami, Holdemar O, Me

nezes. J;'yme Santos Neves, Milton da Ra

c:ha Marques, Moacy J, Scliar, Paulo Rosa,
Paulo Sar!üva e Reginaldo Guimarií-es,
Na apresentação do volume diz o conhe

cido crítico Fausto Cunha que êle, Homero
Sena e Valdemar qavalcanti - membro da,

comissão julgadora' ,"'- fic'lram l'ealmente

"impressionfldos com o nível elos traba

lhos ven,'edores que seriam finalistas em

CJualqlle�'_ concl�rso de contos, ele rl'lédicos
ou não, O leitor lerá os contos e verá se

estamos fxagerando, Os outros sete, que
conquistararn menção honrosa, não dei
xar'lm de 2.prese'lta r grande intel'êsse, Seus
autores, com maior experiênc:la, poderão
disputar t:m nome na ficr;50 'brasileita,"
E' inegJve.l, numa coletfmea dêste gêne

ro, a pre�enç;a ele' trabalhos Jl�enGS felizes,
In'lS em l'nl1a5 gerais, () vol11me oferece
uma cert 1 unid8.cle e lIl,1 nível literário re

lativoménte apreciáveL Achamos que' a Co
mi�s2.o foi infeliz na escolha do conto
"Crime d� Salustiano" como a melhor 11ar

rrrtiva apresentada, Seu anto!', eqlbora u

sando insistentemente O linguajal' regio
nalista - que certament e impressionou os

membro,., ôa 'Oomissão - eSJá longe do re

giomllismo à Guimarães Rosa, fiecmdo in

sípiclo eatre Simões Lopcs Neté' e Hogo ele
Carvalbo Hamos,

'

"Histór1Cl de Cac:1101'1'o:' ele Regu1aldo Gui
marães é, sem dificuldade, a 12;011101' do vo

lume. CO:11 um estilo cOI'reto ele
•

escritor
maduro, Reginaldo Guimarães destaca-se,

uvrro,.., 'RECEN'l'ES

Já CJue lalamos de médicos, nas livrarias
o livro (':0 médico escritor Hugo Glaser
"No caminho ela móderna cirürgia", tra

c1t1zido p>lI'a Edit.6ra Globo por José Velli·

11ho de. c,'1cerda e Ferríanelo Carrara, O tra
balho é um levantament o histórico dO

progress') ela medicína e ela cirurgia nos

l)]timos _'cm, anos, s-ujo desenvolvimento a

partir dl descoherta elos antibióticos, ê

algo ele :lOtáveL
O volume f8.Z parte d'l Ooleção Cataven

to e está amplánlent.e ilustrado C0111 sen

sflciomlis fotos,
-

Da mG�ima Editôra, em segunda edição,
"Cléópat�'a", romanc� histórico ele O kar

von \VerCheim,er, que tem como persona·

nossíveis.

Ei� muitos 1110tivos

pai·a� VQc·ê ,sentir orglllllo
dê";,s�r·:llln. dos pri)lieil�os
a'possulr 11m Simca ..
.,

ta 9Y'=�""

A" ug a .' se

Apartamenló para casal
na flla- Jos� Jacques. 14
'(com ou 'sem ,garag'cm),
'l'ra tal' na avenida I-Jel'cílio·
Luz, 127,

,"

c(��)�iiI� i{U��I (A, '''' J�'
J' (C,;:f((·O�1 >l 0<11, 'lUH IIJIt

, '
,. I), l�"\I:

li. t,� JJ� .�\Àu.. .. f ,

-

gelll prin :ip01 a cél�bl;e rain�Ja do Egito,
CLASSE INTERNACIONAL C0111 seu:) fl111ores, sua::; guerras, <eu f8�C,-

J!(lIl1.. UI seI! tir COIIIO;; A" tdtri .

,e:; eXf.A, ,(;Ln e,

gu' Um carro de classe 'interllacionalnos rel:i€lldedofes Simca.

nio que 1 consa:<.ra,:am como UH lDulher

mflis genial da história"

Endereço para informações'
Ru'l. Osvaldo Cruz, 40 - Estreito

,

.....:0 ;�, �_ t� .. ,,,- .._t:�
I ,

'
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.,

Florianópolis, 22-5�M
--�====��===-�--�---------------------------..----�------------------�---------------------

Quarta página

COLUNA
POR
UM,

c

A HORA E A vnz
DOS VENDEDORES

A crítíca clncmatográj'íca
do festival de Cannes
achou que o filme .brasíleí-
1'0 (representante otidal)'
"A Hora .e a Vêz de Augus
to l\'\atl'aga"

.

"é violento e

cheio de misticismo". Aj}e·
sar disto, a película foi

aplaudida e até estava, co- ,

tada .)Jara receber a "palma
de ouro". r,'Ias não houve a

palma e ficou entretanto a

boa impressão que o fUme
de Roberto . Santos (:au·

SOl�.

ouro.

COU} palmas" e SCIn

,

x ..x·x

Prefeitura até d�TtO

P "ll�,) II g'C eert_:l, q lI'and.) diz

que procurà manter. �l ci···

(htl1c lh-'lna, e à�St�"ttillPO�'
n, lH'eirof; r1e f�";'-('n'_,!-J��('�'''''-4()

de úgl.J'I,' li 'le (\;1 blln ·d'r :':;10
:)111''' � t T :'\ S. Eutre'·,]l�tÓ,
açredit,311l0S que a mcrti·
(1\1 ['_lj lml )JOl1CO drás'tica, e

it"ll(llHlhu- '- c�mo sa:Iien·

b' 'e reconhece '\t nota da'

Pl'efeitura ..

'
"

-

..;

Quanto a,os apê10s elo re·

presentante do clero, e nos

quais condena o e01l1ér�'io
de llledalhinhás e retratos
(I't Suhh Purll'lJeixiâ .. feito

[f "

-

peLo� vendedol"f""'. ambulan·
tes.. é)de se aIJUc�r a

.

üou·

ti.'lU:1 do súb·emprêgo aci·

n�a exposta.
Absbl�'o entãJ .os "ende·

ul)r�s, ditlllte .!lo que .1OS

cll�jna a.. vida, e os 'I':1t08"
violent.os e até místicos, co

mo os que enC"J.'11Ul11 o per·

sonagem lVIatl'aga.
Sem ensüts, pois trata· se

de assÍr;;fência sOcial!"

S.L.
, .

J4AIS ANTIGO DIARlO DE· SANTA CATABIIIA

Ereicões
t

"
.

Diretas
. .

Ind'ag?çào até hoje' sem' resposta, fi.nalmente sur-
.

.se um indício do posição a ser assumida pelo Presi

dente da Repúbli�a quanto aó problema da forma das
....,

€,Ieicêes á adotar no país. Isto porque, segun�o se
'\

>

\, •.

pôde perceber; Q outra "fórmula", a( das eleições in-

diretas, a rodes pa\reci'l� provisérie, olém 'de inconsis-

tente sob um 'ponto de' visto democrático
,

,
'

é constitu-

x-x-x

A4luí na ilha tivemos 11m

outro FES'f�VAL, ou seja,
uma ação contra os venrl-.
«Iores ambulantes com caro

rocinha� e sem, cano�iólIai'i.
A

. Prefeitura Municipal
proibiu a venda de frutas r� possível com a execução prática de medidos com-

(e outras) {pelos que. explo- pativ�js com o regime de liberdade; aprovado 'I'"e o�

rarrr o comércio ambulante,
A medida' vem causando _eovo' brasileiro.
�Tamle celeuma que, a irn- Segundo se soube, agQra, na futura mensagc:m
prensa tem noticiado. ,visando o reforma cOl'lstitu-c. ionol, a sef enviada ao
Ppr outro 'lado, quando'

dá estada da Padroeira do Congresso Naéional em agôsto 'próximo, pre en,.'e o'

Brasil, Nossa Scnhora:' Apa.: Mal. 'Castelo�Branco sugerir á ado�Óo d'e eleições di-'
rechla em nos�a' Cilnital, .

/

.

um represpntante do c:('ro retas, in.distinta e' deHnitiTame.<.nte, corro �e a :fobu
'

alcrtou
.

os cat'ólic(!s e os d�po;9 de ,46, até 65.
dI! boa fé, que não adqui-- ':

. "

: .

rissem as medalhinhas, e :r�' Est� ��cisãol por, certo, se' deve CIO amaJured-

tratos, da Santa, pois a prá· menta de ',imo 'preocupação do Presidente, que está
tica ,'se constituia em ex.. co.rreildo o gr�nde pe�igo 'de passar à 'história co�; o
ploração con,tra o povo.

.

.' j
.

,

x.i:x homem que suprimiu dos costumes políticos brasHei-
,

TelÜlo para mim que o ros·o dem�ráti,o e universal meio de esc:ôlha. Aliás;
Jll'oblem,a ...,.. ou os proble.
mas _ tilm uma '(u,lÍca. ex. conquis�a' consolidada l'elos hábitos dos �OVOSI pref�-
p!icação'. " �e.nciolmente-ligodos aos sistemas �)ftde a isençõo � a,

. Vi�tos e' bem eX\l-min�dos . .

rd d
.

os presen�es -autos é: de se ImparclO". q e prep�nt.leram �ôbre o arbítrio 'e . a "io-

passar a decidir: 1) A mão lê�c�.
de obra o'ciosa' em' Flori;·
�li}polis é abUlldante. A nos· .

sa única ind(lstÍ'ia de fu· ção ;ndir�tQ se prende o um� necessid,"�e est�o ég:-
turo é o turi$mo que por ta, nãó se 'deSconhece também Q i�t�nc5o"de um re�
sua ,,'ez ,depel1d'e. da BI!"]01'� '"

:-

ç fambém di! 'com:plemellt�. �u%idp, set-or unido, à \')e�specti'c 'c 'o·í io,' 'e ··e-

ção, do l1.sfalto na PQllte' �enidQde no po·der. Já h�vendo até :quem Híp s:!ssé.
Hercílio L)lz... Não,,' temos
poit�nto onde colocar o

precil)Í1nd:lI'ncnte., ·e .. t,'l� o. rcsr,ont"óvê!l .� i e (I ",h· ')"i·

elevado número de pessoas

que precisam de trabalhá

para' podel'em ; subsistir:
Aeolltece tan�bém, )que o

saiário do operário é mil'
gro, e muitos dêles fazem ii.
'<oü:t "VIRAÇÃOZINHA".
Daí então· ü problem(l

(ou os problemas) que de·

safiam ;, nossa sociedade,
e o casos concretos, CO�lfa
o', que acima, são aponta·
dos. :J, '

I�iales eomo tstes não po
dem ser tratados com: .re·

me(lios paliativos. Tem,sé
que ir pesquisar na fonte

onginária para aplicar a

terap�úticà. .curativa.
Os vendedores amhulan·

tes, DESPEJADOS, ou' me
lhor dizendo AFASTADOS

<lo cOÍnérclo no centro' . üa

cldadé ('e dizemos DESPE

JADOS, porque vai ser di_,.

fícíl ir' vender
.

frutas 'lá

TJI'OS lados. (hi Agpon()mié�,
l\lôrrQ das Ped,r�s,� Àerop'or..
to, etc ... ) serão obrigados
a usar outro exnedlent�,
CO�10 é o caso, também tios
vendedores eventuais de me

dalhinha!'. porque sempre
f''l'.'''l'tral'ão lI,ma ontra: !n9"�
tivaç,ão wua a.r,ranc,ar· o

pão dêlcs de cadll dia.

eion91, pois a co'nsolidação institucionol somente

.. Embor.a sé tt?nha conhedmento de ,que a e!ei-

, I

E�i\NCTPAÇÃO llO ESTREITO

Vieira' da Ro�a

NOVamell"e en1 11auti a velha a��)'rncão estn�'
tense de se emancipai' da 11i?ll1 sempre grata 'tutela
d 'F'I I 1

'- '

e i orianópo is.
. (

,
.

'

Ao entrar n<,. arena, .(s,em ü'océ:dilho) dos deb�tes
11,30 me .movem,. 1)01' C!�lítiêo, e desintere$sado d[ts
l�l:'nas, razoes. de 'logística .

eleitoral.' Simple�meBte,
,

opin0: E a' !ledj (10'.
" " '\ �

. Nã6 se di�cute, ,eviden"emente, o direito 'à pl'e
tensãó. que é líquido é certo, mas, as fatorantes van)
tagens e desvantagens de qualquer decisão.

,

No entretanto, impõe"se �'ef1etjr diversamente
como S::i 'tar inel'l se, florianopolitano e estr,eitense, já
que c,-,da um tem seu ,próprio foco.

Cn1Y\O ca'arin"'nse a emr>nc;pacão ,�ó .afpia i:l v"j
·cade de ter Jln'a Canital à altura de su.,s .congêneres,
C0'Q'O S" ·t·,'m,mho f(\'s'ie do{!ument". B')b.agp;n. Mais'
\r�l, "'-� c"t;+CJ.. ?'a"'r;d::1 como "l v�lh�l De�t'�"'ro' que
V"h)]"O"�l P �"P:1 ?'�R('a cn""O 3. P",',lo. Form'güeiró'
rí30 �. v"n,h'�"'Pl. Floria11Ól'lol's, "'.Fris., cnnl Fstreito
0" sry,,' �(" ''''De" !"e p'Q�"'trllfr·z:lr''t. Val�' o ne�]o
C'i"""n. C"�l,, linha if:Jter;"r tpp, Slla �."irlq ",'r):'ri�). 'r1,,,,_
,C'r"'-'" -.1-cr(:-;"'_,_1r.'_ç'0 se).".," .... ';), C .. Y)�+ ...... l 9 S�ll1 1h,p rl,::t-r

.

Óhl110
ou dízhDO álgum. Por out�o hdo. a' en'�nc"pa�'i.o do
F,s r,o;tO' é 1";:1' S 1'1� a e':'hJla d" dr'sr:,nv'Ôlvi.,,"0�to
Est800. (

.
•

Como florianopolitano. :'.� �n")s "'!"SCl �;",' (1''-1p citO
"�" ,

.. "",�;l", npca contra. BobH"'f'l'l "t?:",J)(�flJ. O f"rRI�
"c ;"., """71"" .,."'r:l tão forte em I geografia. CiUe vá :::"b-:r
,'" -...,.-,,",� r,fL'\"1,",:� __ nn,,'�� p Rstreito duas cidades. PaTa
t�l.'" c-rL "5 � S .

.ln ," �"l';;'" ,�"p'nre uma sI., e vasta 'ci
,1.,.1 n",r::o_p'",'t.�· D""ln-OQ"lcc0. Rio-Caxias, etc,.
r. '.
,-

(" .--.� (>,-",:�..-.. ��""-'·lln ..... ·-..-.+r, V ,n ri11-r.::- .;" -fr}1'1�r;). v�n.t·<:')�-c�
.. -.- �-"-"'<:' -n""'''�", ,r":'" ')rl'''_'':�\'�S'l'';.1n;o JY'llll;C;;�"":o.:)l. li ..... r_::.l_.':::e

. ...,,,1."\

tln rp", "'"'1�Qrj. �-'0iç é �r>,c.:8n;n""ar_''''''' r1 c?nÇllc.:ão llrl)'':Lrli>:
t;c'" 1""2<:1:-: ,�"', C;" José, qüe, al'2s,' sen'pre, fof �anio
orclp; -yo.. \p �"'-- ('ItA;!; (>0.

'P:or'; (1' rC".,..r;i·rr�p ,; r"_lp O féd'o interesia, pril1,'l-.
n�.11· .._'rn1-r ,.-.� 1,.· -: .. =-- l...

'
..

t·1',."'\,....:-::..'� (1-;\ ch1n;irl.) llP,1T1 qc.'·"",")r-e
'nI1Vi�1�. f?í1""hr1') G lr':,h,�,l"., l"r'�,;�i�;�:rl�'.· C1)id�l]:_'ó'é,-

isso' é O

ênus (l'a 1,;ber1:800.o.
,A ',"�8-:3e O diminLli() da relld",.- como 6bice à· Sü

btPv:vêr.c;�.· pois, ,cegOnr1,) ,,� in rarlT,a, é <'lpena'l um

quinl:o rla do pJll�l mi1nic1nio..l\/f"s. 1'''1l0':1 P f"f?il (>1,,_
"q·-s"!. Que .ó diga o nleu ex-Secretario Ivan Luiz de
l\-if;)i;+"S: Além Ji;'s'_) o F's!,.."i1�) 'rrc:"J)' . .,....; as e()tas ele
r,"t0rno, incÍu:::;ve a (l'() fac",i_gpr"é]o artioo 20, a que
Flo""5pÍló1)olis não faz jús. Js"o lh� aumentará as po�
sib;lidad"eis. Muito municíB-io sohrevive � flOl;esc':?
cqm Denl d).lenos.

.

'.De,st"arte, ,a não ser que '1r?-"lmentQ P'él'S fort(;:"
menos 'c.omp)�Xo e sofis"icante se apresentE;, voto p,,�
la em ancipaGão.

. Agora, irma su'gestãoZinha: !Y)r elue não voltar 8

São José:?
"

'

.

O santo' gostaria.
E eu.,

,
'

"
(:

,.1

lVIedeii'os
,O 'respeitado
Jóvelnar

. SegUia-se de mél..fleir'a'
.

eStroncÍoan:'
te as illUsic<ls feitàs 110 enor111e instru
meilt� dou/aao, e· sempre, limpinho tal
,era '2,,1 asseiezé) dó seu dono. FaZià par
'te dós �':Un�dos da Arte ,II" e muito cã.::
riIi..�6 d�dicava' nas l�oras lazeirosasj o

J,óvemaOi::, ao SeU tr<;>mbone de tantas e

variádas glórias. '

Dias inteiros., �antos e domingo5,:
ficava musicando e fázendo 0S ensaios
para melhor toc;é1:t;. ein. fest..i;vidad·es·· e;
em . épo.cas "(lê dQiniÍlgueil'as;' apima" a
tanto;' ó' "Un\do� da Arte II", que tüúa
vêzF.'S qu� prolmlga-se até o além dó
estabefeçiêlo' hQrário�., Na cidade, ape
nas unia erá :i 'banda 111usical' e tanto
servia, l;ara' 1�1;6cissão como tanto pa:i:a
ou ras' ·coisas· Cle interêsse.:O tromoone
herdou.�o, " o- Jóvemar do pai,' � grànde
trombonista e fundador

.
da: prim�it'a

banda,da região, 'mais tardé � dissolvenA notícia é para alegl"l!r a. todos, pois, além do e11ll1re·
'

. do-se no,)' .Jalta dos vál1ios I'.....S"-.Ul:n ell'to-:.g'o q:lC da-mi a milhares de trab"lha�üres, l1Ul11 combate " ,
"' V�. -

front,.l ao des?mprêgo, :tinda carreará para 0'\ o,osso Esta.' restand�- sozinho, .apenas o trombone.
do uma sOll'ia considerável de dinheiro com instalaéã.o de

O nOlJ:le, do. jazido conju�t6; apro-
" ". veitou-se 'depois l)ara. o do' outro, queuüJ;t táiJúca que virá l110vimentar considcl'à\lclmentl! uma .

.

'1·,1 t
.. ,. pm' sua. vez o0l1siderou-·s.e... ,en,l igu'a'l !)U'-.·Hlue"a SO Lua em ollo o LCl'l'!to,,'lO catal'lIlemi\'. ' ,�

D.'ero, fendo por ordem 'trôn-ioone "rià'J-
cieiro, violão, b:umbo. Possuía, sel�� duvi

�a, todos, os n:c.essários para u,m gl'a�-f
d; b�nda. A vlz:J?-har:_ça brbnqueavé) do '

Jovemar ser aSSIm, tao bai'ulhel1to e

se quissesse que fôsse tOGar em o�tro'
lugar, d2do' e!ue" se orelhas d6íam e o

nenenzinho berrav.a ., de :mêdo. Eni ão,
-( Calltiflua; fiuillisando o articulista do Jornal do Era· deu-se caso de' ris�, quando o Nuninho,
sil: - "o financiamento ú' el11prêsa catal'-tnense, inaugura fi'lho da falecida viúva .Clelda.e resi
ulll'novo estilo ele operar do BNDE -.- pelo qual se conce· ,

.

dente ,com os fl,VÓS" sabendo-se do' chô
de ao industrial brasIleiro não apenas os l'eCm'f;OS eí11 moe· t, ro do neném, foi a dizer.nos seus 1'e
da nacional e aval, indo mais além em facilitar·lhe o aceso queninos ouvidós qy.e o bicho' paI-&O
80 aos organismos finàl1c�jros int�Fmtcionais, operando em era que faziá' a baru·llieira tâda, e �e

c(lnsorcio com os' mesnip" lia captaç�o ele recursos exter. quieto não ficasse; êle vinha pegar. o

nos para" o empreendimento". nenêin para fazer sôpa e depois comer.

DO�11iu logo, a criança. E confo. Se111
choral- se.m üada.

-

No ÓLÜ1:O dia, dal'-s�-ia fe�ta

I

vência demo.crática enqucdrcdo no esquema. obtuso e

anti-democrático, no que não acrettitarom, os I;dues
. ,

comprometidos com a democracia e a liberdadé, por-
que tinhaM' ciência e consciência do procedimento

, futur·o.

Por não nos 'furtarmos, permanentemente, a

se-

frentar os problemas. como êles são e se ep. esenro �l,
.'

'

tecemos considerações sôbre a' necess'idade urgente

da estratific,açpo do sistema jurdico liacior:ol;, ord .

apontemos os prejuízos prove.co dos pelo dis: ers êo ex

cessivo e pelos "retelhos" incontáveis, nurne, c1amo

rcse e grítant� evidência de falta de or9aniéi�!ad'2) e,
coordenação. Contudo, reconhecemos não ter sido

culpo do atual govêrno a :ousên<;ic! de ,,'oludio "o"� o

plo':>lema, 'nõo imj:;lic!lndo em negar-lhe !'espo�1sob,j
lir',ade e ClIl'ribuiçco . dz resol ',ê-!o. ;: s c, ;'ev ,r: a � ..er

o()riga:;õo de to.dos os govçrnos cín::erlor�s

res.

> Outro fato, todayja" a ressaltar no encaminha-'

m.ento que �e pretende dar ao pro�)lema, é o q�le

respeito a não participução dos órgãos represe:1toti
vos dos classes &ociais interessadas, pois, enfim.' as

/

leis exercerão ós seús efeitos sôbre as relações na

própria sócieáade onde !'erão aplicadas, sancionadas e

obedecidas •. .(

de so'voo:'juár:'o, cios
.

,

"''''d-'·''- ; � ...
'

... '�(l
L

·0":"', nn C:<!!'t�ez:.,' de i"l1''C' se�ó u·in ',1'0 n"J.a r-:r,lo "cfq

< 1:0. o"p' ,."�:io r�.::i � iMO.
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0,'-;V \ LDO ;'o'TEL()

�ESSENl'A BILHÕES: CI�. DE PAPEL E CELULOSE

CATARINENSE
\

I

O "JORN/U. DO HnA�IL" - ele 18 do COFt'ellte, �stàiu'
pa cm destaque o seguInte, que,..,pode· ser assunto de má
xima importância pura ntlsso Esta.do, transcrevo os tópi.
cos principais, que põem cm. evidência o vultoso empre5ti- �

mo.

"O sr. JOtié GÜlTido J'o�'n's, - diz a folha uI.rioea, viaJa
pÍtta Nová Iorque para p.J!rticipal' da solenidade dc asSina·
"tlJ,ra do'primeiro' cont'l'ato "em consórcio" concedido a cm·

_'

l1rêsa privada lJrasileira. \;o,b os auspícios do BNDE,. do

qual purticiplu11 igualmente.o BID, a INTE'RNACIONAL
FINANCE CORPORATION - organi81110 filiado ao BAN·
CO' MUNDIAL - e a ASSOCIA'ÇAO. PA::RA O DESENVOL
VÜI'�E:NTO LATINO·AMERICANO·ADELA.

o cOJ.1Íráto prevê 'o financiamento e partidpação soc.ie·
táÍ"ia das citadas cntidádcs num empl'eendililcn}o, ol'çado

. em SESSENTA. JHLHõEc';; DE CRUZEIROS, a caFgo da
CO,\'IPANHIA DE PAPEL E CE1.ULOSE. CATARINENSE
LTDA, que vai p,rotlnzir luaf-t e c�lhlose cm llova fáb)'ica
na Cidade de LAJES (Santa Catarina)".

E Lajes, p;:qtcillalmente esüi de ]):1rabens.
COm emp\:eendimentos dês ta nat'ul'êsa, .oom

'balho e menos política, o Brasil marchará para

l11uíto tra·

o p�·og-res·'
SOo

/
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.tO.tITICA .& 'ATUALIDADE
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rvo NA HOMOLOGAÇAO
DE COSTA

en-

o Governador Ivo Silveira
ja confirmou; sua presença .na

convenção nacional da ARENA
que, no próximo'dia 26, em Bras
sília, homologará' a <handidatul'a
do general Costa e Silva à Pre
sidência da 'Rcpúbh:�3.. Q�alldo
de sua viagem a Pôrto "A�egl'e,
onde fôra participar do Con
gresso Pró BR-J oi, ° Chefe do
Executivo cata'cinens� foi convi
dado ))esso�lmen'e uelo pres-dcn
te dai' ,,�rem;�ção·. ;enac1or D8-
n:.cLKrieger, .

a comparecer' à
convencâo. Posteriorn=rrte, após.
haver recressado a Florianóno
Iis, o ;l'.�Jvo-, Silveira 'recebeu
novo convite, .desta VPZ p0I' t,+�
.f!J:'lj,'8. Er-Jy'ra': '. rlf� 3nÍc;r;>. o G-,,

v''''''1'1':'ld,'''-r não t-mha
'

c0n-:irT:l:ado
de imediato o SPU co'�'nar"'eiJl1"n
1 " ;:)1" .... V:'l .. t�,rl., (1'-': .cPp�·" . él+a?:,7:)J"':,\S
6, F;'21"tn é9 administr'0('ão est:i
du;í. vê-sr! asora Do,�s:bi'li�ado àe
c'·')'-"�arf'c"'r. C()F'o:·�el'3. �� sua in

t'"'T"" n:-:f1.
.'-'

7r(:�T ,T.T 17C;r;T/ '\PFr.y
O deputado Walter Z:gdlb

p':c18l.'eceu :a 0SJ:'_ coluna que n:';Q,
c- --'-1""1' f'1"'\)./·,..,;1��\., 0'0 Y\J'ó;�'o _ da
'. . \,1.. • l. '

"

, __ ..... J,'':' 1" ...

--,
,

>o
.......

-
, • .t.(, 1",\ C�'cS-

I ._ f"
.• ,-., �

.

'I")

. .- .. '--

•

. ',';-'1. �J:.'l:-:'. p,.,� n: lt-:-r:..
""'}"-l r] .... !yl:�:Jt3T -j llr.í'r.· ....... C'�l

diz

...··,,,1 j"--'''ni-' r",;'.n cor: "TaUr'r
Z' <f r �

,

n,:�)nT" >:'Í8T: o de C?,.r.

',,,,f:' L �o:"o

tÓ1"'lo. 'D811 .n·:Jd-er-i:; DaTti�':�lar ,da
V(,t;of''''l s;\1o+.o 8" "')�".,"nJ::,s q.m;'�
fent2(la�, s"b (\ risen de lef"i.slar_"
P]l' CéllJS';. nró"r'a." COIro disse
]l"O�' Anter;Orll1ente'.,n"1. hora ela
,I'(>tacão os S1"5: Wal"er Z;\?:(°lli �
Peclr'ó Harto Hermes, �I1ÓS a1\"1'
tados pela mesa, retiraFam:'se do
plen�lti.o D"Ira. não votar

.

a n,la
tC·r;,,\,. p 1�0';:>n('10 (ma ,.1r>SC\)Ílhe-

,('�<"\q� (\ d�r:·TV...<��t·�'T-: r11) P\n�n���Tl+0
Tptt:!rn�() :l,=, 0pc� �11 fh "I;V'(1 '":l "R,r..�

,-l, ,
....'\l�J ...... ,-1rH� ,lr,n:c::''!". f)")'V") .0<:1"1,':::-1" 'Opfr.

"1"a. Dns Oi+0 r1;T"ltq,.1n!': C"Jl't0rÁ .

'(

c10 (:1"n':'l"",�1:- ..... "l"'':1 ""'n.-1o" -..o:"J�1�.� -1,.�·
(,v·!:lry"'�):!=)"" 0. '7���l .... �:t�() rl/�� �'�1�")��1,",+')'
jr1" ("<),,;.l. .... � rl�\ '""�f.-1-\�l�,...;,-:-......... :njr.J:
r1 "t,r."1",'I"�"l"i.,.r'l' rt,-..:,;-.L;)r7)(' .... r� <::''"l11á0' P(l)

. '.' �
..

-f.ir\�:1,C�01""')hp+"" 8.p.· rrF,o'nhl�C: �t)'r'í
rfl'o""\� . ""',",rl,-yp·.(-,,,:qQ p." iY-!'_'�{l�.t"''';;�C;
n""'l''''0 c ......�.l: r ................. :.,....':'). -f��+.... nt)

-�·�tor nÚ'bli.co cnmo no ptivado.

OS QUF, CHFGP M

o' dDT;"tn01) Lanoir Vg.f",ps
Férreira chegou ohtei;l pela ri1a

, .', ','
, . ,,' .�. ,�;:,'-

ESTÓRIAS DE PROVíR:OA·
Heitor

destino de

.'
, ..

, t

nhâ ao 'aeroporto Hercílio tuz
rumando imediatamente ao Pá�
�á�io '<la Agronômica a fim de
aVIstar-se' com o Governador
Ivo Silveira. Na .ocasião,

.

forani
tratados assuntos de natureza
política relacionados ,à ARENA
Ao mesmo tempo, chegava a es�
ta Capital. o deputado Doutel de
Andrade, que. foi, recebido ll�
aeroporto por membros do :MDB
e ex-trabalhistas. Em Florianó.
�o�is, nJ.an�eve c�nt�c' os COm ro
lít-cos da azrerrnacuo

�

oposicio.
nista, devendo regressar ao Ri.o
'amanhã,

.(\CACIO x
'

AMBULANTES
. ,

R e p e r cutiu sU�lir�elldente.
mente a atitude do pre'feito Acá
cio Santhiago apreendendo os

carrmhos ambulantes dos vende
dores de frutas 'da Capital. 'Em
que pese à nota do "pu gabinete
'''presentando as l'él?ões para 'o
,!I?S'C). ? onin-ão »úblca tem 'se
;."pni'festaclo contra o ato do bre
{'2ito, chegando 8. maioria de ta.
xá-lo de desur-iano e arbitrário.
() qqe SJ rra (�e 80. (l"'rlJvar pr'=! a
·" .. ;j.,'côn do" vr-ndcdor=s ambu
Jr�nt0s .. rnllitDs dos quas vindos
dé São Paulo, que,' exnlorand.,
''!- fé cristã do povo, a'�eita a

visitá dH in,I::1gem de 1\, ,:;�a Si'"
nhora Apa.rl:'cida a F'le>,ianón').
lis .

para vender f1âmu'las, meda.
lhir{has 'e G G:le 'chaméinl" '-11." "r� .

líquías", lnst�lados em nn,,>,O'l

principais logradouros 1"':blicn�. '

Ao contrário dos vendedores· de
frutas, é de se suspeitar que
êstes m'ercadores não pagam .im-
pôsto" à prefeitura.

.

.1'

LITERARIA

Ciro Enlke; da cidade de
Canoi:tlha$, pesquisador e estu
dioso da �l\Tn11lf'�0 '1',;�tóri("8 .-10
iD�f'l';Or, ri" 8'lnta .C";·r.,r;,,,'1. é] "'I I
nn·.· cnDchtirlns OQ ori"';'1";5 rh
l;vro (1"P nrpt�llrl,,-,' "ri't"" 0"1

h1'"p\,p, ',.1\ "('('''J)11ista no ul"n",lto
C:1tr.::tr�np.llSP". T ,,-f.? �:O·(Yl'''''.")

élQS -poc]prps "úrl!f"r)<:, ''''''''.''.

i 'l\r17f! TT'M CBÉDÍTO
PARA. 'PAPFL

f;jiaça
. pr) R3n'�("\ l'/T, 1�r1;·;:-:1. �)j �,... -!��t1rR C€lf
C" de' 26 mi1hõ"s d� dó1a1''''s ]la

f;S,br:c8. rl.,,:, nnlD11. d" p,:",,('] a ser

c(yr!�1.·r11�{1� no "l'nlllli,cínio de .TJ8-
"OS 1)",1",. ComUR,nh_ic' P""'9'l e Cf
lulose Ca"arillPll"F.' 8. A"

.

A nova industrifl. dará e111-

rrp<,o a 1,600 oDer-'irio'" dqquela
1'pr':80 e há de se constituir' na
maior organizélção para a fabri-,
cac�o da polpa de papel da· Amé
rica Latina.

'

nas redondezas' da região, no Salão
Munici:p,àl, e � mocinhas e rapazes
,âprazei�àvam-'Be todos'e �nuito' garbf
1?ósos estavam, dd, roupa,s .novas e .en

gOluadiÍlhas. 'Até·, os '.1�lJc11es pqra se

c01l1ere1fl lá:, estava,m prepárad'os e mui
to enlpacotados. O nervoso posseava
Jôvemar, dado que se�ia aquela a mai
or ,comemoracão da: �cidade: vinte anoS

de fundação 'e inauguração do primei-,
ro grupo escolar. Cêdo, muito cêdo, e

.

hête-se que n�m dormiu naquela npite,
Jóv..:_emat assoprova forte no bocal do

trombone, produzindo-se deSsa
.

manei-
. ta o�' sons nróprios do dito instruméü
t;. A. vizinJla�ça riem falou, ,comprenO:
siva' da' importância da data. '

SuOOdeu-se'-"ap6s, na festiva hora, qu�,
Jóve�nat invés de' ensaiár ficou a tomár
"Pihg� CO]ll ,0,S 'demais bandista,s, e quan
do foi para indar· a dança, somente?'
pandeiro era ouvidp, lTlesmo'" ,assinl;
cámbaleante., Os outros três caíraiu de

bebados, na bar; visto que a bebida era

bIc' <'ra;ca: daí 'porque á fesia teve.,en-b � _

. , < "I.

cerramento mesmo antes de ,começar.
Depois disso, di.ssolveu-se 11 bçUld;:J.. J,ó
'veJ:"ar "andava-'mal, . bôlsos" va:.(:ios. tal
'(lU'al Q estômágo, roncadeiro de muitos
dias de fome. .

Para' o depois sucedido, quem deu
à idéia foi o Nuninho, a fim de arruI,l1a�
a1guns téis para o Jóvemar; a idéia fol
dada e aceita.

Agora, nos dias' de noite chuvo;;a
em que os nenenzinhos custmn a se

dormidarem e mhito choram, são· às
barulhentos sons üe trombone q1Je se

ouve nos-respectivos ,q�t'artos,: fazendo
barulho e aSsustança das crimlcinhasl
de conta 11 ser o bicho-papão., '. '

.

Dorme quietinho senão eU: chamo o

l':cbo, Pl'á te COil1ê. Tá, ouvindo a fala
dêle?
-,

,

.
doE Jóvemar, coitado por fôrea

2J.estino,: assopra no instl'umento qté a:'
l'uxai:, daí a' cl'ÍaJ.lcilll1a, dorme, de InC'

do. Ii; comu· Sem chorar :S0111 lladp:'
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Flodanópolis, 22-5-66

" garàntimos tôda a assi�tê�cia prevista
I. :!no livrete de serviços tecmcos VW
!i .:

revendedor autorizado Volkswagen
i C. RAMOS ÇOMERCIO E AGENCIAS

RUA CEL. PEDRO DEMORO, 1466

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

REPRESENTANTE nE VENDAS
á.EPHESENTA.NTE DE VENDAS

Remingion Réuld
1 FABüI:::A BRASILEIRA DE MÁQUINA DE ESCREVER

cm fase de ;1':mtlf: expansão, proporciona 'magnífico' ensejo a homens dinâmicos
e ambiciOs',"; que d(':;;eje� triunfar na carreira llr vendas.

EXIGE OFRECE

,,' Iniciativa' e Entusiasmo
Bôa aparência e apresentação

':' J1ôrç:1 de vontade e persistência
t,: Idade: 23 à 30 anos.

',o 'Curs« Preparatório remunerado
:;: Possibilidades Ilimitadas de ganhos
". Acesso futuro a cargos de chefia'

f.

-,

Experiência em vendas não é indispensável.
Apresentar·se à rua Trajano n" 18-B ,

Das 3,::\(1 às lG,?'O )bl-as e das 14.30 às 17,00 horas do dia 26 ,à' 31 do con·ente.
__

'_ I',

---f_._ --------------___
----'

---,._�

tnuúsí.rta paulista 'montando rêde de representantes,
.'

para êste Es-

tadt> um qUE; poss.: também trabalhar alguns setores em conta própria. -Trata-se

de aparelho cíenurico nacional de origem suíça, largamente usado na EUr0pa 'e

Estad'os Un-dos, senc'o agora lançado no Brasil. Tem aplicação na

voura, HOSp�t8jS, L: r: ; arnento de água em geral, e residências. Exige-se que seja

firma organizada, b- rrr relacionada nos meios citados e de bom cadastro. Tratar
�

som ABll,iil,T<::L no Ç;�CAR'S PALACE H:OTEL.

".___ c.-- o

REPRESENTANTE APA'R\ElHOS DE OZO'NIO
Ccmun:cai:lC", 'lOS Agentes" 'Revendedores' nêste Estado, o lançamento no

r.lercado de' .\1111 novo aparelho ele origem suiça, pai·i úso doméstico e industrta�f

Qlladro de' A�cllte-; '�11l o:'ganização, ()ferE>�endo uporturi:idade àqueles qu� já te'-

Ilham experiê.�lcja no ramo. Tratar com

,

,

ABMAEL SALLLES no OSCAR'S HOLA-

CE HOTEL dia 25.

6G l'ikJ:"'l'l tn)�*iti"
- '" .

D30:e OPlot-
I

aff:�sa - lião é O pio.
� _PIor são as sequela's, as conseqüências da' aftosa,'
aiS Corno frieiras marnl'tes mortalidade dos bezerros
QUed

' , <L' "
'"

1).
a de Pl'ouuç'ão refugo e tantos outros males

ar'"
•

,

ti eVItar êsses Inales, para que o plantel
lllCll'ltenll II f'

- ,.'

a SIN-T
a sempre a me 101' arma e que eXIste

p .' .OMICETINA INJETAVEL
a eSIWmdo maiores satisfações, e maiores lucros,
é o T.O.�1�CETIl\ A INJETAVEL (com c1oranfenicol)
caroantlblOtlCO' de rnai,OT efióêllcia e de mais largo
hOj PO.de ação. Aplicar SINTOMICETIN �

e, e garantir maiores lncl'os, amanbã!
Kf1ffmllO múxirlla

('tl1' produtos lJt'terinti,il)�
i

.
,

.-

!{!.,
- ",

•

S"f' '7�-' 'laboJ'atórios kpctil - I.U, i�iio "elcrin:u'ill
'

,
",

J'\J/��� II ��l;�\�UdJ:l�(', (>.rjliLIJ, ,�ta, Cl!'.frill;'l, C()1(U'i) fL Afon:;u C�bu, 1 U JS. 1-'i-,rto I:\h'grc n" \ en;iucitL .'\!t'c:'!, tI')2,· I!. l(unumte· R. Sergipe.

ll,tldllr. s/ 4'��I�C .

l�: UJr\',dr:, Uma',9lJ7 . (�I)rlull:l:\. I llo �p.:V,l'rU:illur SlHll!Jui,OI l�� ,,���vad,vr . 1\": E6l!\(.h�� �1!!d(Jtl •. l. �t1ifícjo .�c-!\·.aflt�Ii-. 4,"
L:\l r \,..

_

UCI�,II .. h (..;a�paq \ llllLIJ. B/O . :\lall�,m' I�. (Juil}Lct'lne MUI tIl a. 3.15/33, . Campo .GnulIJe . M 1 t\v. Uarao ,Jo RIO. �!l!IICO. 33�)
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CONTRA ÊLEuI

mata-ratos

Zell-o·-
..

VISITANTE
DR. SILVIO PÉLLICO DE

FREITAS NORONHA
. ..Acha-se entre nós,' em

companhia de sua dignís
sírna espôsa Dna. NÚ�DÁ
R�BELLO NORONHA, o

nosso estimado conterrâneo

Juiz de Direito aposentado
Dr: Silvio Péllico de Frei

tas Noronha, que veio em

visita ,á seus familiares e'

pessoas de suas amizades.
O íntegro Juiz, honrou com

invulgar 'brilhantismo a

magistratura } paranaense,
exercendo como' juiz em di-

versas cidades do interior

do vizinho Estado do Para

nri. Desejamos ao, nosso.

ilustre conterrâneo feliz

estadia em nossa capital.

Congratulações
SJPSC 119.
Aniversário

,a.nivers�rio
recebeu o

Jornalistas Profissionais, as

segutntes mensagens de

congratulações:
FPOLlS - IS· -r Homena

geando classe jornalista$
-

cumprimento esse Sindica

to data fundação. Sauda

ções (a) IVO S II;VE IRA,
Goyernador j

FPOLIS _:.' 18 - Cumpri
mento esse Sindicato data

merece ,a ela nos associa

mos Cords. Sauds (a) DIB
da·QHEREM, :" Secretário

Casa Civil
FPOLlS - 18 - Ensejo

• tr,'mscurso data aniver�a
ria esse Sindicato, tão sá

biámente tlirigido distinto

patrício, orgão' que engran
dece sobremodo nosso Es

tado e, nossa Pátria, com

tão assinalados serviços
prestados' na revelação. pa
lavra escrita. e falada, tra

duzindo sentimentos lnte

grantes quadro altivo, Loja
Maçônica. Regeneração Ca

tarinense, queira receber e

transmitir 'seus distintos

associados nossas frater

nais congmtulações. (a)
WALDEMAR MELO DIAS,
Presidente'
FPOLIS - 18 - Cumpri:'

mentamos emil'1ente Presi-,

dEmte' .
e solicitamos seja

portador itossas felicitª'�
ções valorosos profissionais
imprensa catai"inense ense

jo 11°. aniversário Fundação
seu atuante Sindicato. (a)

JOSÉ BRITO ÁNDRADE,
Presidente Associ>:lção Ser

vidores Públicos, Santa Ca"

tarina.
FPOLIS - 18 - Proposta

, Vereador Dakil.' Polidoro,
esta Camara

. f),prova mo

ção cOl1gratulatória pas

s'1gem 110 aniversário essa

entidade. 'CorcJiais Sauda"

ções Ca) HUMBERTO UN

GARETTI, Presidente.

FPOLIS' - 18 - Na im

prensa, linha a'hinçaela das

liberdades e c'ia Democra

cia, o IAF'C por seu delega
do .'3.presenta sinceros para
bens mais' um aniversário,
seu Sindicato neste Estado:'
(a) GUALTEIí PÉREIRA
BAIXO.

"

,

Seelals
•

.' m:enmo

.:., ,wnfian José
-. ".. \ ,I'. ':

Aniversariou ontem' o

menino Willian José, d�
leto filhinho de nosso

migo sr, Osmar, Silva e

de .sua exma. espôsa sra,
Almira Silva pessoas bas

tante 'relacionadas em

os .nossos meios.
Ao aníversariante que

completou 6 anos . e seus

genitores nossos cumpri ..
•

. mentes.

Cmemas c

-
·CENTRJ

Cine ·São José
, ,

às 10 hs, - Matinada
- Uma tempestade de riso!

FESTIVl\L DO GORDO E

O MAGRO"
RisoScope

Censura até 5 anos

às 1112 hs .

Tony Randal l - Barbara
Eden
AS, 7 FÁCES DO DR. LAO

Tecnicolor
Censura até 10 anos

às 3 314 - 7 - 9 hs.

Steve, McQueen - Edward

G. Robinson - Ann Margret
-em-

A ,MESA DO DIABO
MetroColor

Censura até 18 anos

Cine Ritz
,

às 1112 -:;-,' 3 );2 - 5112 -

7112 - 9112 hs,
Sean Flynn
-: Revivendo as sensscío

naís aventuras de seu pai!
e Ane Todd

-em�

O FILHO DO CAPITÃO -

BLOOD
Tecnicoior

,Çensura :;tté 10 anos

Cine Roxy
às'2 hs.

O MAGRO

,RisoScope
Censura até 5 anos

às 4 e 8 hs.

Stephen Boyd
Loren

I '

Sophià

-em-

A QUEDA DO IMPÉiuo

("
'. .... ROMANO .. : .....

UutrapanaVision - Teéni
color

Censura até io anos

BAIRROS

às, 2 hs.
-Uma' Verdadeira fábrica

de gargalhadas! -
FESTIVAL DO GORDo e

O MAGRO

RisoScope
.Censura até 5 anos
às 4 - 7 -. 9 hs�

Richard Grenna - Shirley
MacLaine - Petet Ustinov

-em>-
O HARÉM DA� ,ENCREN

CAS

Ctnel:'l1a.Scope - Côr de. Lu
.xO.

Censura até 14 anos'

,...

às 2112 hs.
- Uma verdadeira fábrica

de gargalhadàs! -

FESTIVAL. DO GORDO
O MAGRO

Censura até 5 anos

as 5112 - 7112 9 112 hs.

Russ Tamj:llytJ.
,

Maria

Granada
- el11.�

O FILHO DO PISTOLEIRO

CinemaScope - Tecnicolor

Censura .'3.té 14' ,anos

à.s 2 - 5 - 8 hs.
Sean Connery - Ursulã An

. dress
-em-

O SA'J'ÃNICO DR. NO
Eastmal1Color

Cellsura até 10 anos
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na Sociedade
• • •

• r

I"

"VroL'rA ao Mundo \

em 180 minu

tos", é o espetáculo que Florianópolis,
assistirá brevemente. Os ensaios pros

seguem. Varios quadros internacionais,
já estão prontos faltando as fantasias.
Outros estão

.

sendo) providenciados. A
estréia está prevista .. para agôsto nó Teà
tro "Alvaro de Carvalho', onde a pla
téia florianópolitaua vibrará, E um

. "show" de arte que vai 'necessitar do

apoio das autoridades.
. .

-: -:

Pela passag€)m do seu 11°

dé fl,llldação,
SiIidicato dos

- Uma verdadeira fábrica.
.

de' gargàll1'aras! --.

, ".

FESTIVAL DO GORDO E

-: -;

NO' 'LIRA T.C., na tarde de quin
ta-feira, foi realizada elegante reunião

que contou com a presença de inúrne
ras senhoras da sociedade florianópo
litana. Acontecimento que foi em bene-_
fício da .LIGA do REC.EM- NASCIDO,
da'Maternidade "Carmela Dutra't'.c cu
ja Presidente, a' senhora Dr. Renato
Costa (NEYDE), que está de parabens
pelo grande sucesso daquela campanha
que mereceu o apoio de todos nós. A

atração foi a apresentacão do "show"
das Milindrósas" organizado pelo cro

nista Celso Pamplona, de "A-Gazeta"
Foi sorteados vários brindes oferecidos

por firmas comerciais da cidade. Por
nosso intermédio o Querência Palace,
ofereceu sua colaboração. Parabens a

todos que colaboram com aquela festa
filantrópica.

. .

ONTEM, na 'cidade 'de I
..
ndail;·· foi

realizado o casamento de Francisco'

Schmidt, com Helcisa Luz da Costa. O
ato religioso foi na .Igreja de Santa
Inês. Marcou um grande acontecimen-
to ":p.aque1a cidade.

.

-:

'PROXIMA sexta-feira, nos salões
do Lira T.C., . a 'sociedade çatarinense
prestará homenagem ao' I Centenário.
da Batalha do TUIBTI, com baile de

gala. Acontecimento que, conta com o

apoio, da Diretoria de
-

Lira T.C., presi
dida pelo Sr. Antonio Apostolo. Patro
nesses do elegante acontecimento pre
param-se para a esperada noitada..

-: -: -:

NA RADIO Guarujá, dàs: 13,3S ho
ras às 14 horas; estarei' apresentando o

programa Radar na Sociedade, patroci-
nado por Machado & Cia.

.

-: -: -:-:

os SRS Dr. Djahna Araujo, Dr.

Francisco Grillo e Dr. Fernando Fer
reira Bastos, no Que'rência Palace, par
ticipam de alto "roda'.

-: -: -:.

9' AEREO Clube de Florian6polis,
vai pr.omover no próximo dia dezeno

ve, Festa Junina�

O SR e SRA ABILIO

Netto, estão participándo' o
de mais uma herdeira. Ele
tário Geral do me.

de Abreu
nascimento,'
é o Secre-

,

E POR falar em IBC, recebemos,
a visita do Sr. José Nabuco dos Santos,

: LAZARO BARTOLOMEU
•

-:<, .•

Chefe Geral do Departamento de Rela
ções Públicas, daquela Autarquia (a
maior do mundo), Procedente do Sul
do País, onde iniciou altos contactos

.

' j
com a Imprensa, estudando um progrà-
ma de esclarecimento ao público das
atividades do IBC O Sr. Nabuco, está
dirigindo aquele departamento duran
te nove meses, vindo da Embaixada do
Brasil, em Portugal, onde exercía às
funções de Assistente Técnico. Foi cha
mado para aquele cargo que vem admi
nistrando com acerto. Seu objetivo na

"Ilhacap", foi organizar um serviço de
relações públicas na Delegacia do IBC,
cujo Delegado ,é o Sr. Paulo de Camar-.
.go. O Jornalista, Zedar Perfeito, foi
designado para a referida função,

-: -: ,-:

EM CONCÓRDIA, onte� às onze

horas na Matriz Nossa Senhora do Ro
sánio ELISABETH Rigon e GERSON
Da1canale, reberam a benção de Deus.
A noiva é filha do Sr e Sra Olavo Ri-'
gon, e. o noivo do Sr e Sra

, Guerino
Dalcanal. Após o ato religioso .os con

vídado.s" foram recepcionados no Con
córdia Piscina Clube.

,

O BA�LE' da Engrenagem, será
realizado no próximo sabado nos sa

lões do Clube Doze de Agosto.
. .

. .

O ULTIMO Curso Pemag, mlTIIS

trado pela: Professora Lea Fonseca ter-
,

. ," . ,
"

minara no dia três próximo. Dia qua-
tro haverá uma Soirée no Clube Doze.
denominada "Noite de Elegância e Be�
leza", com a apresentação de Miss Flo
rianópolís 66 e desfile de. penteado e de
modas com os manequins que

- conclui
ram o curso. Na ocasião receberão 'os
cliF�omas. Da. Lea, tem viagem marca

da para São Paulo.

-:

-: -:

NA LIVRARIA "Cruz e Souza',
ontem, foi inaugurada 'Exposição de

. Pinturas, de Mario Corrêa.
-: -: -:

FUNCIONANDO na Prefeíura
NfJUnicipâl, o Serviço de Relacões PÚ

hl�cas, 'com o Dr. CYro Barreto, que
fOI convidado pelo Prefeito Acacío-:
Santiago.

-: -:... -:

ITAJAI, . prepara-se para o eon
curso de Miss Santa Catarina de 196ft
O cronista social- Sebastião Reis em

atividades para (> Baile.que acontecerá
dia onze de junho, na Soe. Guarani.·
-: -: -: _.

FALANDO em Miss, a nov� Capi
t" 1,' E'''tar� l'E'l)rRsentarÍc'L Antes . divul
guei .que seria ur_r.Ja, 10j.1'a, D?aS, poderá
ser'vma morena, Queni. será?

'-: .
'

-. -; '-:

OS cRcais Dr, Ner;u Ramos Filho
(l\18'riazinha) LoYre Gomes .

(Terezà,
reuniram-se, no Querência Pa:lace, pa
ra um jantar.

-�--......
----�-�-._---------�----=-

, ..)-,

OperáriOS Visitam: T.F�P�
São Paulo (ABIM) - Estiveram

nesta Capital, em visita à Sociedade Brasi

leira de Defesa da Tradiç.ão, Família e

Propriedr.,de, os operários Alarnif Ribeiro

Gomes, Am"l.ro Ferreira· Gomes, Manoel

Maria Manhães, NOlival Gomes da Silva e

Dagmar Carvalho, dirigentes do núcleo de

militanté, operários da Tradição, Famí

lia e Propriedade de -Tocos, distrito', de

c.'lmpos, Estado do, Rio de Janeiro.. Em

fins de :narço impediram, valorosamente a

efetivação de uma greve de inspiração so

<:ialist� que tentou paralizar a Usina Parai

so naqu�le distito. Defensores do insti\U
to da propriedade privada, compareceram
regularmente .'3.0 trabalho, no' horário esti

pulado pela diretoria da: emprêsa.. Esse

.,!

Retrato
E

Florianónolis, graças ao Depar
taento de Cultura da Secretária de

Educação e Cultura, do RotarY Clube
de Florianópolis, do Lions Clube lo
cal e de mais Cinco organizações co

merçiais desta Capital, assistirá, em

promoção da Associacão de Pais e

Amigo; dos E.x.cepcio�ais· de Floria

nópolis (APAE.F)· a apresentação da
famosa peça teatral '''RETRATO de'
WLADE";. de L. RomanoWski, que vi
verá· o personagem de sua própria
criação..

'o: tema ,dê'sse trahalho é psico
analítico. Seu

.

desenrolar
.

arrebata o

sensibiliza. O públiéo aí partiCÍpa do
espetáculo, Ç!ue é a história de um

homeul infe!iz que, após ter sido tmí
do pela espôsa,apaixona-se pelo retrato

que havia pintado na· mocidade.
A critica que L: Romanowski nos

apresenta' !lessa peça não apenas eOl1-

exemplo loi logo 1'ieguido pela maioria dQs
700 operários, fracassado assim o movi

.mento paredista.

Devido à ação elos milit.'1l1tes operanos

.

da TFP, ',,) próspero distrito de 'facas ,CCll1�
tribuiu '_'um cen,tenas de as1'iinaturas para
a histórÍC'3. interpelação de 209 mil bra
sileiros i't Ação Católica de Belo Horizonte'

.

-

'

,

" � . ,

intitulad,� "Reformas de Base - Questão
d.e Consciência!'. Presentemente" estão co'
perando, com grande 'exito, no" pr0sse�i
mento da campanha de düusao' dos ';k"Li
'berdade da' Igre:ia no Estado Comunist�"
e "Baldeação Ideológica Inadve'r'ti'da', e
Diálogo'" do Prof. Plínio Corrêa de Olivei
ra.

,

'

- •• ..1
•

·Iadé·�'",
.

:':"j

� : ..• , 1 �

,
. i .

'
,

.

vence, mas -a'á' e xubràl1te aula, de' arte
dramática. Na Europa, onde a peça
teve a su� ,,��tré'ia, RE.TRATO DE
WLADE foi consider�áda como, o maior

milagre de teatro levado a cena nÇlS

;úUtlimo/5 tempos, enquanto na opinião
do Padre Lineo Binchelli, vigáriO da.
Paróquia de São João Batista, em São
Paulo, o RETRATO DE WLADE faz

ressurgir ,a tragéd'ia do Bem e do

Mal, que arrebata e ilumina, conduzin

do o auditório a Uma exaltação evan_'

gélica.
.

E como Florianópolis é uma cida
de universitária e anseia pela cultura
e a.r�e mais extensiva, acreditámos

que, na noite de 11 de junho, o nosso

tradicional Teatro Alvaro de Carva., .

lho superlotará \ P?ra aplaudir êsse
acontec�mel.1to .tão auspICIOSO, cuja
renda líquida reverterá en1 pról da
APAE]!"'.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Saco. dos Ilmões, a

e Prata do
>

Ipiran
_II ..__

(HRETOR: "Pedro Paulo n-'[ac��do - COLABORADORE�:
&iiOerto Pai va - lV'..arccíus - Decio, .Bórtulozi. '

('I'�'.€it

I I l·
Maury Borges Gilberto Nahas ...".. Divino Mariot

ríne partidp rá do
to raslleírc de
I, em Curitiba

Em seg�id�'a, "'--entida�e '

o Sr. 'João Pedro Nunes,
presidente reeleito da Fede

',1ação Catarínense de Bas
,uetabol, enccntra-se em

- -iovíroentaeão, visando a

_ .artícipa jão
. do selecionado

catarinense no certame bra
sileiro da modalidade que

se desenrolará ria capital
do Paraná, em agôsto pró
ximo,

As primeiras providências

Jt:brDU do Pra1'a\do Ipi'ranga'
A tebc.�a do T�)rn(�io Verzeene

, I'

Dia 29/5

13 30 - CO.rinthns x Fer

.lanílo R'lv.lil.1O,}i: (As1)ü-un

''Os) ,- B.rbitro Sr. Claudio

·'arrrlinatti.,
1f;:l0 __ o Corir:tiaI's x Fer

'lm�o R�u�ino :: (T)tu1a,es)
y1J' era Sr. Os'\valdo Silvei

. a --,- mGs�l:'ios' S'·s. Wal

'1or pj-:;::s, ,Jul:'''udi r Di'1s e

: :'j"e-:t� Leão Araújo
Dia 5/6
8 no _ Àv"nte' x

:;" (j\E'Y)i"'''Hces)
ç.!aiC? Y8.
arbitro

:r. Walmor Morais

10 OD -_ Avan"e }: Ca;na�-a

�- ("'itu18-es) - .arbitro Ode

mIm Faisca' - 111esários:
0!'S. J()ão H. FerreiTa, Nes

"sr D, Cardoso c Wilmar Si!

Dia 5/6
13.30 -. Inira-?ga x Co:dn

'i.ans x (�snirantes) - arbi

'r0 Sr. Sovenir José Dias

15 30 - 11)i1'a:'u;a x Cortn

"L"."" x (Titllla'-es) - arbi

'"O �r, .osw"Ir1.') Rr.mos -

. 1GSl'Í..rirS'· �"s. TCrlev Silvei,

''t, ,T1)J'pn1ir ,Di!'s e Orlando

r-Iorl"es
Di!'l; 12/6
1� �O - Fe:r-na'1do P..aulino

x B'llue"�io x (Aspirantes)
- a--hitro Walmor Morais

15,10' - Fernando Raulino
.- l?"'lne1rio x (rl'itu1ares) -

�

-�.bit....o E'r. Pedro Lapa
1�1esfí,r:ios: Srs. ,José P. da

Costa, Humberto L. de A

r";ú iI') e Hamilton -Silvei.ra

Dia 18/6
\'

13,30 - Co-,:il1t-ians x A
, � 1t� X fAs'oir"l"ltes) � ar
.

Hro Sr. Claudio Carminat·
,

,

15,30 - Corinti.<:tns 'x -i\.v:an
>') x (""V;1h-res,) - arhit'ro

r.swrlçh Silveira ""
mesá

, :)s: 8r8., Walrror Pires, Ju

r�.ndir Di�s e' Orlando 'ror
r"s

}ii., 19/ij

n:-,o �, Bqln.('''rio X C:-ti ..

");!'l ':ll' (�"nir" 1"0<:) - arbi·
,

'0 Sr. W"lr'1'll- 'lffDl",ig

15,:']0 - R"'·'E'.rio x CQ.i

r�. x. l'-'it1l1:;m's) _ 8.';bi
(.I ({T. 'C'5\vàI'do ,Ramos _!...,

"fin ,. 'cO" Sr"..T ':10 H. Per,

"11 ':lo ,;,('\<) � p, ';('1 C(lst�, é
i ....� 'lP')'�P :4í. de .Ar'ilújo.
;jl', 2/:'/0
an'1 - :'nira1'1Q''l x 1<'ernan

), !?aulino x ( Aspirantes)
< bitl'!' $1.". Sové:nir J. Dias

10,00 - Ipiranga:K Fernan

do Raulíno x (Titulares)
1rbitro Sr. Oswaldo Silvei

ra - mesários: Srs. El'ley

Silveira, Orl'1ndo' To�res, e
,
I'Testor D. Cardosp.
Dia 26/6
13;30 - Balneário x Coo.

rL'1tians x (Aspirantes) ar

bitro Sr. Sovenir ,1. Dias

"15,30 '7 Balneári.o. x
'

Co-,

rinti.ans x (Titulares) -' ar

bitro Sr., Pedro Lap'a - me

sn.rins: 81'S, Wilmar Silvei

ra. Jur'mdir Dias e ,Nestor

de Deus Cardoso.

Dia' 3/7
1330 - Ipiranga x. Avan·

t,e x' (�spirantes) _:_ arb\tro
Sr. Claudio Carmiriati

15,30 - Ipiranga 'x Avan

te x (Titulares) - arbitro

Sr. Odemir FJl.1sca - mê�á
rios: Srs, Walmor I'ires;'�Ha
milton Silveirá e Humbetto
'L, de Araújo.

Dia 2/7\.
13.30 - Fernando Raulino

x C�üGara x (Aspirantes) -

'8,"'bjtro Sr. Claudio' Carmi
n"ttti

15,30 - FernandO 'R"LUli

no x Caiçara x (Titulares)
- arbitro Sr. Pedro Lapa:
_:__ mesári�s: 8rs. ,José P� da

Costa. João, H. Ferreira e

Orlando Torres

DIa 10/7 \

13,30 - Corintians x Cai

ç9ra x (Aspirantes) - arbi

tro Sr, Sovenir J. Dias

15.30 ..,- Corintiàns x Cai
çani x (Titu�ares) - arbi

tro Sr. Odemir 'Faisca

mesári.os: 8TS. João H. Fer

reir8--, ,Turandir Di.as e Hum

berto L'. de Araújo
Dia 17/7
13,30 - Avante x Fermm

do Rrulino k (As'1irantes)
- arbitro Sr. Sovenir J.

Dias

15,30 - Avante x Fernan
do R9ulino x (Titulares) -

a-rbit.ro Sr. Oswalrlo Silvei

n - mesários: S1'<;. Torres,

W\1JY'1Gr Pires e Nestor de

D C"rr1.OSO.
D;;l 24/7
13,30 - IpirangB, x Bal

neário x (Asnirantes) _" ar

bitro Sr. Claudio Carmina

ti
15.30 - In;ran�a,· X

�__
I

.'

estão sendo tomadas deven

do o sr. Carlos Brognolí ser
convidado para ocupar. o

cargo .de treinador.

t,

vai divulgar os nomes dos

atlétas convocados' através

de Nota Oficial.

FAse não 'tomará conhecimento
.

prcíeste do Aldo luz
Extraoficialmente, pode

mos' informar de que a di
reteria da Federação Aquá
tica' de. Santa' Catarina Dão

tomará ',conhecimento do re

'curso interpôstc pela dire-

toria do lUdo' Luz, com res

peito a reÉ;3:ta de dbn1ii:lgo,'

'. I i

, O· destacado desno'-ti"ül,

-Rubens Lange,- um dos, maio
, res illcenÍ;ivadores dó' volei-

bol e basc].1wtebol de nossa

càpital, acaba ,de ingressár
'nó esporte de .8lume=u, de

pQis' de dirigir a 'equipe do
Ipilianga

.

qüe sagrou-se, cam-
'. peã estaduál de, basquete-

", J
_ ,

boI. temporada 1965

R.ubens Lange estava ser

vindo o S8rviço de 'Impren
sa do Palácio do Gov'êrno,
sendo (;olo�ado à disposição

, d'1 Prefeitura de BJumenau.

Aproveit�ndo tal transfe

r�cia, Ru.bens Lange con-

quando o Riachuelo sagrou
se campeão estadual de Te-

mo, com grande margem de

poritos.
,

O protesto aldista foi ba·

seado no fato do balisa·

menta de l<:trgada apresen
tár,se irr'egular,

r'

ministrando

conhecimentos e ensinamen
tos aos a·t1étas visando o

basquetebol do futuro em

nosso Estado e especialm�n
te em BTumenau.

NOT1CIAS DIVERSAS'

A diretoria da FodeI:acão
Aquática d"!' Santa Catarina

deverá marcar data p'l.ra

homOlogar o título de cam

peão ,estadual de remo ao

Riachuelo.

Bal-

xxx

O conhérido bawluetebo

lista Luiz Carlos Machado;
que se enc0ntrava em Cha

peco" retornou à. c<mital ca

tarinense,' transferido Ciue

foi da Caixa 'Econômica Fe

deral de Santa Cata"ina, re

partição em aue serve.

xxx

O camneonat.n de iuvenis
de fut.ello1 de i"81ão da cida

de VJl.i ter seguimentõ na

manhã de hoje, com o des
dobramento _de mais uma.

rodada dupla.
.

Na preliminar, com início
fix�do PIl'NJ às 9 ho,.as' nra-

nw·'lrio x ("1"il:u18"e<;) 7-" ar· lia'rão Bamerindlls e Doze'

bitt'o Sr. Pedro Lapa - me- de j\g:ôsto enouanto que na

sários: Srs. Humberto L. de partida de fundo, as 10 ho

Araújo, Erley Silveira e ras, jogarão Crqzeiro e Co-
Wilmar Silveira. legial. I

xxx

Doze de Agôsto e Painei-
.

ras vem liderandq o certa

me juvenil com apenas um

ponto perdido enquanto que

o Colegial é o vice líder

com 2 pontos negativos.

xxx

Corintians, do Pantana:!

do

� Federacão'Cafarinens'8 de
.;,

. �II
' .

. futebol de Selêo
Nota Oficial n.o 016/66

"'Resoluções tomadas pela
Diretoria em. reunião 'ordi

nária, realizada no dia 17 de

maio de 1966.

Expediente: - Foram re

cebidos os seguintes: Tele-

grama 'doi Grêmio Esportiva
Helio Moritz da Cidade de

Lajes, or.'S/N de 10-5-66 do

Esporte Clube Juventus, ·Cir.
49/66,.d�; :Confederação nra
sileira de,Desportos,

.

Circ!1"
lar da :R.eitoria da Univerci
dade Federal de Santa Catac
ri�'1 sobre ("Atualização�' S'Ô
bre Desportos"), Ofl S/N da

Liga Atiet�ca' Blurnenauen�
se, Of. S/N da Liga, Atlética
Blumeriauense, Of. S/N 25

de março' de 1966 da Liga
Atlética Norte Catarinense
e/anexo o movimento finan

ceiro dá referida Liga,.Of.

S/N, de' lO de maío de 1966

do Grêmio Esportivo INCO,
Telegrama da JUnta Discí

plínar da Liga, Joinvilense

de Futebol de Salão, Of. N.o
020/66 da Liga Joinvílense
de Fhtebol de Salão, Bole

tim Oficial de N.os 2 a 6 da

Liga joínvilense de Futebol
ele Salão, e ofício, l-LO 09/66

.

de 2�5-66 da Liga Atlética

Francísquense.
Presidência: , Reassume,

nesta, .data suas funções de
President-e o Sr, Ody Varel

la.
Tribunal de Justiça

portíva: Re ordem do
Presi.dente convocar

.reuníão para, o dia 24

corrente.
. '.Departamento' Técnico':'

.

H,e�istros cie .Átlétas digo'
Registro e Inscri'ções de

At�étas:' (Juvenis) pelo C1u
be Doze de Agôsto.

'

'F - 289 José GiJõ.erto na
Silveira e

'F - 290 Lviz Roberto 'rei·

Des·

uma

do

Pro. Catedrático de Anatomia ,e Higiene' Aplicada da UB _

Presi- ,Di.r�tor da EN'EFD da U.i3. .

a-I) Dia 24 e.. 25 de maio - Teatro Alv,<:ti'o de Carvalho

xeíra,
,

Pela Sociedade Esportiva
Cruzeiro

'

F - 291 Moacir Campos.
Aprovar os seguintes jo

gos realizados pelo campeo
nato da divisão Especial:
Dia 3/5/66 Caravana do

Ar 3 x S. E. Cruzeiro 1
.

Dia: 3/5/66 Juventus- 2 x

c. S. Paineíras 2.

Dia 13/5/66 Juventus L _ x

B�merindus 1..
Dia 13/5y66 C, S. Painel

ras 4 x S. E. Cruzeiro i
Aprovar os seguintes ,

jo
gO$ realizados pelo, campeo
nato Regional de Juvenis:

,Dia 7/5y66 Caravana J .do
Ar :3 x G. E, L E. 1

Dia 7/5/66 S; E. Cruzeiro
O' x Clube Doze de Agôsto 6.
Dia. 8/5/66 G. S. Paíneiras

6 x G. E., Barneríndus 3

Dia ', 8/5;66 Esporte Clube
Juventus 1 x A. D, Colegial
4

Dia 14/5/66 Caravana do
Ar 5 x Esporte Clube' Juven
tus 2
Dia 14/5/66 C.,·8. Paíneíras

6 x G. E. I. E . .1
Dia' 15/,5/66 S. E.' Cruzei

ro 1 x A. D. Colegial 2
.

Dia 15/5/66 Clube. Doze de

Agôsto 8 x G. E. Bamerín

dus 2.

Designar as seguintes au

toridades para a 6.a e 7.a- TO
dadas pelo returno do cam

peonato regional da .divisão

�specia1.'
,

6.a Rodada, - 1.0' J6go -

HamilJ9.ri -Berreta: 2.0 jôgo
----:-:' Flávio Zipell

7.a Rodada, - 1.0 Jôgo
Ronaldo -Pollí 2:0 ,Jôgo
'Flavio' zip,àw:�' : ..
FlórianóPolis, eril 17

mqio de H!6.6
ODY VARELLA

,

dent.e ',,;

Silvio S. da Luz Secra-
tário .'

Federação Atlética Cafarinense
dwski
LAB. 161 - Ana Lilian 8te

fem LAB. 163 - Acyr Dirs-

seus

sini
si

F.264 - Glarici Tonia�

chnabel
LAE. 164 - Osny

LAÉ. 165 - Carlos
''Cul1ha

LAB . .166 _ Silvio Torme

na LAE. 167 :__ João Zink:

LAB. 168 - Osmar Mafta.

4.0) Aprovar os seguintes
jogos realizados em disputa
do, campeonato Estadual fe

minino, do ano de 1965:

Dat.'1 6-5-66 -, S. E. Ban
,

deirante 3 x C. A. Catarinen

se O
Data 7-5-66 - S. E. Ban-

Zink
Jabas

C. A. Catari-deirante 3 X

nense O

5.0) Progr1amar Campeão
Estadu<:tl de Voleibol Femi

nino do ano de 1965, a Soco

Esp. ,Bandeirante de Brus-.
que, e vice-campeão o C. A.

Catarinense de Fpolis.
.6.0) Aprovar os seguintes

jogos realizado.s em. dispu
ta dO campeonato Estadual
M-Jl.sculino do ano de 1965:
Data 6-5-66 - S, E. R. Ipi

ranga 3 x C. A. Catarinense

1
Data'7-5-66 - C. A. Catari

nense 3 x S. E. Bandeirante
2 ,

Data �;5-66 -_ S. E. R Ipi
ranga 3 x S.,.E. Bandeirante
O

7.0) Proclamar Campeão
Estadual de Voleibol Mascu
lino do ano de 1965 a Soco

Esp, 'Ec. Ipiranga de BIu
menau e vice--campeão o C:
A, Catarinens.e de Fpolis.
8.0) Abril' inscrição para

os campeonatos Regionais
nas categorias Masculino, ti
tul:ires e Juvenis e femin.i
no com prazo até o dia 'I de

junho.
l"lorianópo!is, 16 de Maio

de '1'966., '

Gdy. Varella � Presidente

Nota Oficial n.o 09/66

Resoluçõ�s tomadas pela
diretoria ',em' reunião ordi
nária realizada :no dia 16 de

maio de 1966.

Expediente: Foram rece

:g:m convers'1 com o repor, ,bidos os seguintes; Ofício

ter, Rubens ,r"�nge decla- s/n.o' da Andl'<:ttell S. A. '

rou que está magoado com Circulàr n,o 49/66 da CBD
o esporte amador da capi- _.:... Oficio n.o 01/66 da Liga
tal do Estado, mas que ain-' Atlética Norte Catarinense:.
,da encontra entusiásrrio Pil- - Ofício n.o 225/66 da C ..B."
ra dedicar-se ao seu eS)3or- V. _.:... Ofício s/n,o da Andre-·
te preferido, o Basquete- teU S. A. - Cabrogramil da
bo�. C. B. V. - Nota Oficial n.o
Ao Rubens Lange os votos 11/66 da C. B. V. - Ofício

de feliz êxito, integrando {) s/n.o do Clube Atlético Ca

esporte de Blumenau. tarinense. -� Ofício s/n.o
da Comissão 'Organizadora
do Xitotneio Incb'ano. - 0-

fício s/n.o da Soc, Esp. Ban
dei1'ante. - Oficio s/n.o da.
,Liga Atlética Blumenauen-

se. - Oficio do Clube Atlé

tico Carlos RenlJ,ux. - Ofi

cio s/n.o da Reitoria U. F.'
'S: ,C,, "

Conselho Técnico de Vo

,leibol: 1.0) Conceder Regis
F. 261 ---:- Inge E. Arns' - F.

tro aos seguintes atIétas;
262 - Dulce M. de Sá,

J F. 263 - Kátia. Edla Bal-

estava ameaçado de ser ex

cluido do Torneio Hexago
nal Varzeano, prom0vido
pelo Ipir:;inga, acabqu por

apresentar a documentação
,exigida pelo regulamento,
estando assim em 'c0ndi-

,ções normais j:J<:ll'a disputar
o título do torneio JUBI

LEU DE PRATA.
x,xx

Balneário x Avante, será
o jôgo programado para

hoje no estádio da Vila. �'
sequência ao Torneio Jubi

leu de Prata, patrocinada
pela lpiranga. em comemo·

ção ao seu 25.0 aniversário
de fundação.

,
F.265 - Reg,ina A. SImões

F.266 - Doraci Neuremberg
F.267 _..:.: Anamaria Locks

F:268 - Ursula Mulbert,
Todos pelo Clube Atlético

Cat.a.rinense de Florianópo
lis.

2.0) Idem pela Soco Esp.
Rc. Ipiranga de Blumenau.

LAB. 156 -- Egon Belz

LAE.157 - Oscar Carlos U
esler
LAR 158 - Ary I FeIL'C Lo

pes:LAB. 162 _,. Jackson N0i

'tzke
3.0) Pela Soco Esp. Ban

C!:eirànte de, Brusque:
'. LA:à 1.59, - Clotilde ,G9s

, " "<;S:le,LAl3..1fjO .. .,.:. Suely·WaleIl"

- Florianópolis, 22-5-66

• I

No prOXllTIO domingo, con

forme está sendo . ampla
mente divulgado; a Capital
e príncípalmente o povo do

distrito de Saco 'dos Limões'

vibrará com intensidade

com a realízaçâo da Rega

t't que dará prosseguimen
to ao programa com que o

Ipiranga, dáquela localida

de comemora (J seu Jubileu

de Prata.

manhã de domingo último,
na baía sul,
As provas, que terão por

local a raia de Saco dos- Li.
mõés, são estas: 4 Com ti

moneiro, single-skíff, 2 Com
timoneiro, Iole a 4 remos

(principiantes,) e oito re

mos havendo ainda um pá-
"reo extraY (Canoas).

Pelo que tivemos _ opor.
tunidade qe 'observar, rei
na o maior lnterêsse e o

mais vivo entusiasmo na.

cidade pela regata, tudo in:
dicando que teremos outra.
grande manhã remística,
com as guarnições' das três
maiores expressões dó re

mo barriga-verde lutandà
palmo à palmo pela vitória

.

dos páreos programados..
,

St.is pá..reos serão disputa
dos, devendo a êles concor

rer o Clube de Regatas Àldo
Luz,' Clube Náutico Marti

nellí e o "Clube Náutico Ria

chuelo, êste o glorioso. de

t�ntor da. soberania do es-
'

porte remístíco de Santa. Ca
tarina, fachanha obtida, na

---'-"'---�
,-------'-_._-�----

Área no Centro
A APLUB - Associação dos Profissionais, Liberais Uni

versitário do Brasil está aceitando" propostas para aquísí.

ção de uma área no centro comercial de FLORIANÓPOLIS,
livre e desembaraçada para receber construção.

Propostas detalhadas, <sem intermediários, para CAI-

XA POSTAL 2255 � PÔRTO ALEGRE - RS. 22.5

EDITAL

de

CURSO DE ATUALIZACÃO SôBRE DESPORTO$ - premo

vida pelo Departamento <le Educação e Cultura da Uníver

sídade Federal de Santa Catarina e ministrado por proles
sares -da Escola Nacional de Educação Física e Desportos
da Universidade do Brasil.
FINALIDADES - Ministrar conhecimentos gerais sôbre a

evolução verifícada nas diversas modalidades esportivas,
íncentívandc a difusão e a melhoria das suas .prátícas en

tre os universitários, escolares, desportistas em geral e de

mais interessados.
PRoGRAMA -- a) Dia 23 de maio � Teatro Alvaro de Car-

valho -- às 20 hor,f:ls -1- "
.

, '. Aü.la Tllâugutal
Prof. Dr. Waldemar Areno

- 20 horas - "Assuntos de Medicina Desportiva". Exame

médico e assistência méd.ica nos esportes - Orientação e

Conduta durante o treinamep.to _- Despofto e idade - Des

porto e sexo - Desporto (' Clima - Prof. Dr: WaldenV11' A·

rena:

a - 2) Dias 25 e 26 de maio

T,emas atuais sobre "Psicologia'Desportiva"
Prof. Dr. Carlos Sanches de Queiroz
Prpf. Catedráttco de Piscologia Aplicada da UB.

b) Dias 31 de m<:tio 1,2,3 e 4 de junho - SESC 20 horas

Noções gerais sôbre técnic·à e tática de futebol e futebol de

salão.
Prof: Célia Cidade.

Prof. Assistente da Cadeira de Deportas Terrestres e Cole

tivos ela ENEFD da UB. Assistente do ProL Ernesto dos,

Santos.
c) Dias 8,9, 10, e 11 de junho - SESC - ,20 horas Orienta·

ção sôbre o moderno tremamento de basquetebol - Prof.

Renato Brito Cunha - Catedrático ,da Cs,deira de Organi'
'zação e Administtação da tJB - Regente da Cadeira de

Basquetebol da ENEDD da UB.

d) Dias 14, 15, 16, e 17 de/junho - Politica Militar - Atle

tismo - Sua situação atual' no p:j.ís. Os modernos proces
sos de trein'1mento' (intm'val- tra,ining, éircuiHraining, pOo

wer-training).
Prof. Oswaldo Gonçalves
Prof. da ENEDD - Técnico das seleções brasileiras de A·

l;letismo.
e) Dias 2i e 22 de junhó - Lira Tênis Clube

T�nis - Iniciação e conduta no treinamento.

Prof,a Inah Bustamante Ferraz ."

Prof.q Assistente dJl. ENEFD - Campeã,brasileid de têniS.

n Dias 24, 25 e 26 de junhO -,
Remo - Consideração c;ôbre os modernos métodoS 'de

treinamento.
Prof. Educação Física da ENEFD.

g) Dias 28, 29, 30 de junho e 1.0 de jUl!10 ,

Voleibol - A evolução do voleibol no Bi:asil

Treinamento moderno, técnico e táticas.

'Prof. Lúcio da Cunha Figueiredo·
Prof. da ENEFD -.,. Campeão brasileiro, sul am�ricano e

p!3.n-amerÍcano de voleibol.
h)Djas 5,6,7 e 8 de julho -·SESC

.

Ginástica - PrincípiOS gerais, métodos e sistemas. Sua ilJ'l'

portância na preparação para, os desportos.
Prof. Cássio Rothier do Amaral.
Prof. da ENEFD da UE.
Os assuntos sôbre ndtação' e s<:tltos ornamentais serão ob'

jeto de um curso especial" a ser ministr'ado em novembrO.
sob a direcão da Prof.a Maria Lenk; Prof.a da ENEFV,
membro cl� CND e recordista mundial de nado butterM,
e dó ProL' Fernando Telles Ribeil'o, C"lmpeão brasileiro

e

sulamerica,no de saltos ornamentais, qua�do, na época, as

C'ondições climatéricas permitirem a prática dêsse esporte,

, \

,
,

'AS INS0RIÇõF.S ESTARÃO ABEH,TAS, A PAR'pR DO v�
10 DO CORRENTFl, NO HORÁRIO nAS 13 A8 17 FIaRA.'
NO DEPARTAMENTO, DE E�DUCAÇÃO E CUT..TUR:A, :
RiTJA BOCAIUV.A 22, EM FLORIANÓPOIJIS.

' 2�·

.,(Serrlçó de D\\lspachaüte) . �
, , J
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aparelhado para construir navios até 6 mil
.
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pesqueiros, chatas, rebocadores, saveí-
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Notícias do· Baln�arjo de Camboriú
CONSIDERADO DE
UTILIDADE :púBLICA
o HOSPITAL SANTO
ESTEVÃO

Fazemos votos para
que a, projetada .

\onstrL;.
ção venha a se constituir
numa' autêntica realidade
no menor espaço de tem
po possível,Na última reunião da

Câmara de Vereadores
obteve aprovação una�;
me o Projeto de Lei de
autoria do Verea.dor Wal
ter Eilers, considerando
de utilidade pública no

.. 1V-Vunicíppo, o Hospital
Santo Estevão a ser C011S
truido nesta cidaÇ!e.
Tratando-se de uma en

tidade de carater beriefi-:
ciente que virá ao encon
tro das aspirações. de. nos
so povo, em sua primeira
discussão e votacào o re

ferido Projeto r�ceb(>u a

aprovação da unanimida
de, dos integrantes do L0-
gislativo do Balneário de
Camboriú.

No' gradioso congresso
municipàl'sta recente-

mente reali zado em Por
to Alegre em pról da tão
esperada BB,-101 ,(ex-59)
o . Balneário de Camborlú
esteve presente nas' pes
sôas do sr. Higino João
Pio, mui d'r2'110 6oPrefei+.o
Municipal e Vereador An
tania Bernardes .Passos
na qualidade de represen
'tante

.

de nossa Câmah_{"

EXECUTIVO E
LEGISLATIVO PRE
SENTFS NO CON
GRESSO PR,Ó BR-lih1.
i

PRONTA ENTREGA - RUA PADRE ROMA, 19 _, fone 3864

TABEL.-\ DE PREÇOS

Fsqm:drias de Ferro Dimensões Preço Unitário

Janela de Correr

Janela de Correr

Janela de Correr

Janela de Correr

Janela de Correr

Jane]8. de Correr

Janela Basculante

Janeia Basculante
Janela Basculante
Janela Basculante
Janela Basculante
Janela Bascula..T1te

Janela Basculante

Janela Basculante
Janeh Basculante

Janela Basculante

.e-

[s.

b'

Iro,
�V,

200 x 140

180.x 140
150'x 140
200 fé 130.
180 x 130
150 x 130
150 x 030
130 x 080.

,100 x 100
100 x 080
10:0 x 060.
080 x 060
060 x 080
060 x 050
050 x 100
050 x 080

59.200

55.200

49.900
57.900
54.000
45.900

19.700

16.400
15.700

13.900

.12.500
11.20()
9.500

8.100

9.5.00
7.900

Existe um

lnvostimento

Garantido pelo
Progresso da
Cidade

(Um terreno no jarcU"" atlântico) .\ .

Um terreno no Jardim 'Atlântico tem valorízação 'natural'
assegurada.
A cidade cresce... para Barreiros. (Disso ninguém dícor
da)
Portanto: valerização assegurada.
E mais - terrenos planos, em zona, residencial,' crerecídos
a V. em. fínancíamento ds $ anos -,- sern.ijuros'

.

; Torne-s� proprietária no .Jardim AtlântiCo,
. .

E depois, se lhe pergúnbrem:
.

- Você já fez um bom investimento?
,

Respol').da ele prontO': ,
.' ..'" .'

- c:,a�'o! cómprf um t?rteno no Jardim A�l8;tico, Questão
de 10glGa.

.

.

.'
.

. " -.

JARDn� ATLÂNTICO·.
Informações e vendas: Benjamim Averbuck
Rua Tenente Silveira: 16 !'E;Sq. Trajano) -- fone 3917

. � .. • :-c�-.. _

,

�l�����__�--�_=�����,���

. FORMA G ..... Para aplicação geral ou éS.

pecial: tipo K, trifásico,. de 1/4 a·3 C",. COIT,l
2.4 ou 6· pólos; tipo KC. monofásico. de 1/4-
a 1 CV, eom 2 ·ou.4 pólos. Para vehtiládor
de. condkionado,r da· ar: tipo KCP; monofá-- . I

sico, de 1/15 a 1/4 CV, em 4, 5 ou 8 pólos.

"�e." I.

.

� .....

(de 1/15 CV a 600 CV)

TRI�CLAD· 33 -_ De 5 a \150 CV: em 2", 4,6 ou mais
pólos, à pl'o'ia de pingos ou fechados; nas cil.tegorias, A.
B, C e D da ABNT; horizontais ou vel·ticais, para aco

plamento por flange D ou face C.

BATALHA D:E TUIUTI·
1. Cente,nário

.
"

mm palestra com �. re
portagem, os nossos ,re-
presentantes no citado
conclave manifestaram
suas esperanças pela con
cretizacâo, da BR-I0l,
uma vez que unidos mais
do que nunca Rio Grande
do Sul e Santa Catarina
não esmorecerão eriquan
to o Govêrno Federal
não determine as provi
dencias

.

urgentes que se

• fazem necessárias.
,

Não resta a' menor dú-
vida que merece aplausos
e destaque o 'nome elo
maior '�:nuriicipálista de
Santa Catarina, o precla
ro General Vieira dá

;

Rosa, oue' foi um dos
ide<;lliz�dores. do monu
mental Congresso

>

Pró
ER-I01.
Oxalá desta feita não

. tenhamos' ap�nas ,promeS
'sas e a: Estrada dà Salva
.'

ção . venha' '. a: se .tornar
'nu,m. 'fato

.

corísumadó co ..

mó de há muito <

espera
mos.

mio S. A. Indústria e Co
mércio.
Nosso particular amigo

e compadre por 3 vezes, A Guarriicâo MUitar do Exérclto, sediada nesta Capital
visto ter sido padrinho" comemorará o 1.0 Centenário .d'l Batalha de Tuiutí, com a

de casamento de nossas seguinte programação:
filhas JacY, AY e AracY,
o nataliciante do próximo Dia 17 Maio 66: -

6 de junho é merecedor - às 20.30 hs. na Rádio Anita Garibaldi, uma nalestra a ser

desta nossa homenagem. proferida pelo magnífico Reitor Dr. João David Ferreira Li-
Grande

-.adento do PÍ'o- ma.

gresso 'sempre' crescente
de Rio do Sul. Luiz So- Dia 19 Maio '66: -
datellí jarnais ,:deixou de - às 12.25 hs. na' Rádio Diário da Manhã, uma palestra a

errrorestar a- sua oolabo·' \ ser nroferida pelo Desembarzador Dr. Be]izário' Costa -

ri'.cii.(' =m iniciativas em Presidente do Tribunal de Justiça do Estado.
pvól d"l g'ranneza e do
d!"'s?nv"h.rim(,"ltr, ela.' Ca
,,'+:,1 0'1 Alto Vale.
FlT'bora n' starites . da

c'ihdp aue não esquece
r"1""'OS ri-moa às quasi ·22
'-'n0S 'IH vivi elos. �qui do
BaInpário de C8mboriú'
atr:?vfs =stas Unhas envia
Doas. ·c;>J(�.r0S0S <lbracos ao.

·B')!T1 Gancho com

'

votos
sincs-ros -na r? qUP tenha
um füt"rf) no'li fpliz em

C0lT'D<»1h'a de SLW bondo
sa família.

.

ANIVERSARIO DO
"BOM GÀUCHÓ"
LUIZ .' SODA.TELLÍ "

-' � Ce'uns da
'S O r.·, .;-

. ,'I!�. � :;., a

das

.

SOLENIDADES.

Dia 21 Maio 66: � ..

'

- às f22;,; hs. na R-rídio I)'Árin da. ,.r."tnhã. urna nate=tra a
.

ser nrnrerída pelo Sr. Deputado Estad'ml T,er;an 'Slowins

ky _. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado.

DIa 24 M8io 66.: -
- às·2(1 00 hs. na R:=i.c1io Guarujá; Uma palestra a ser proíe
rida pelo Sr. Dr. Ivo Silveira - 0overmdor do Estado ..

-, �
�

,

.
,

()"t�r)ssim .. o -U0VO et:n gel'al fiCH r'0nv'rll1rlo a assi.sti.r
no di<l 24 de Maio_'cle 1966. uma missa em Acão de Gracas às
09.00 h()�as. naJ;�ted!'al Met';opolita.n� e ainda presenciar
um Ato Cívíco-Mtlttar às (19.45 hs. iuntoo do Monurr-ento aos

Heróis da Guerra do �raguai, na Praça 15 de Novembro.

RAMON,MARolmS DE -SOUZA
. CAP S/5

pont.'1 do Melo (Cristal)
pô,rto Alegre (RGS)

.,

'Motores de
�? '. .

.

.

=---__..----.---_........_------\,

indução,
.�

/G--E

Dia 6 'de iu:hhd vindou
ro'; 'cm nossa �Agenda en

c o 11 t r amos anotado o

transcurso de mais um

natalício elo nosso velho
amigo Luiz Sodatelli, o

'popular e benquisto' Bom
Ga-u-cho desde. muitos
anos' radicados em Ri')
do' Sul.

(Sociedade Oratéría
.

'.

Estr"'eitense

CENAS DO "CANTO"

As ernprêsas de transpor
tes coletivos da cid�de

-

re

quereram há mêses au

mento ril1S passagens, cuja
solução· ao que pareCe está
,'lihdá em estado de . gestâ-'
Ção) Vári�� são os motivos

I
.

alegados más· não nos cabe
analisar quais sejam. Ape
nas quéreinos ocupar-nos
com uma

.

situação que <te
'via .ser condicionada à l�la
joração:. a educação de mo

'toristas e cobradores aos

ui?uanos. Os emprésárids
sempre clamam no atendi-
menta de' SiJHS reinvidl:ça:

Dr. tudo êoncelves Uma
PSIQUIATRIA

(DOENÇAS MENTAIS .E NERVOSAS)

Assistente da Cátedra de Psíquíátrla
:

da Faculdade de
Medicina de 'Santa Catarina e médico do Hospital Colônia
Santana.

Das is' às 18 horas,
Rua VIétor l\ieh'elles, 1,2

, ./.

Ju:n_tamente com Dante,
Tomioj Luiz Solclatelli
idealizou e levou avante
na 'Capital do Alto Vàle
do· lté).jaÍ: iúidalmente
Ul1iJa totrefacão e moa

gem d� café� seguindo-se
uma fábrica de biscoitos
e logo após \lm<l moder
nissima fábrica de massas

alimenticias, tudo da con

ceituada firma Dante Td-

ções, mas exigirem de seus

funcionários· respeito aos

passà�;eiros 'é ato impossí
vel. Há' excessões, IniotoriS
tas e cobradores cônscios
de 'suas rei:nJonsahqicl1.de,;;,
.:'mas são poucos_; nós' que
-. (quase) diaria�ente '--'_itiliza
mos a linha CANTO não ra

r?!" "p?;es depar<trrlos com

espetáculos· deprimentes:
cobràdores discutinéÍo com

os passageiros quanrlo; se

esquecem de dar o trôco
ceita e são chamados 1t a

ten�ão, ou motoristas aler
t3r1'"!S poraue não param os

ônihns nar::l. .os usuários des
cernm. ou subi.rem: ou aauê
leso 1'linrla. a soltarem pala
�rões quando outros veícu-

, los tentam ultralJ."lssá-los
em 'trechos perigosos. São

De _jovens com dispOSiçãO para vencer na vida. pfj,ra
VENDEDOR e CA,XEIRO V!AJANTE. Paga-se salário e

comissão.

Informações à rua J:>ão Pinto, 9 - sala 4, andar' su

perior, das 17 às 19,00 hs.

O?ORTUN IDAD-ES
1 - Simca Tufí".o 64..

� -,' "

2 - Kombi 64.

3 .:"'_ Aéro Willis (equipado) 62.

.As melhores ofertas da praça .

Fàlat" cani' Jayme pelo fon-e 639�.

cenas diárias e comuns;
\:Js motori·"t,as ecluci'n.os me-

, .

rec8m todQs os an1a\1sos.
Dia 16,' segunda-feira. as

sistimos quando nos deslo
cáv"tmos Dara o centro ce

na bastc;ntq ôesagrl'ldável,
'.
parq. ,o "jJ1,,1 eh8'UatJ'10S a a

ten'-'ão (",'1, diretoria dà Em

pr�<;q 'P'-"";"nlinr>lis 8. A. e

cl3-S "1�tr,.rir)8des (ah' 5lS au

tr11'iri" oPs )'_)\In nnibus n.

18 (de:z.nito) das 23 nn horas,
uma fnmília pie"l�,.rava-se
'n"lr:i Sl1ltfrr. no Donto da
R.ll0 0",.,0'1',,1 n""nl'l,r Dut.ra
n"lS Pfo;(-imidarlés do GnlPo
:r<;"')1nt ",To!"€' Boitenx". Ao
embarcar um passageiro,
se:r'11 no·"<:'! ... ·�in..,.... ('1118 a f8,míliB..

saltasse. () ,�" ""T·1<;i·,'1. 8cele
ra o ônihns '''1'''-''1' ;!:'mdo os

.

prot.estos do e1lpfe (fUe con

dU:lt� U'l1 hehê <1O r:--l0. :1':"oi
O tn"';t;o. n<1:ra o !l"'·O�,.C:";':'O (':"n

dut'1'r. sem re"'''eit'1l: :;-,; h.

gué'TI (e l'tlFmt.<l,n'1 nelos sr)r,

risC1s do cohrw1or) dar va·

zão a· imnl'onp.rlos e até
mesmó desàfiar O pasSJ3,gei- ..

ro para desfÔrra física na

cidade.

e

CIRURGlAO DENTISTA
IMPLANTE E TRANSPLANTE DE DENTES

Dentlst�ria Operat6r�a pelo sistema de alta rotação
,(Tratawento Indolor)

PRÚTESE FIXA E MGVEL
EXCLUSIVA;lV1ENTE COM HORA MARCADA

Edifícib Juliet::vconjunto d� salas ��03

:Rua Jerí\f1jmo COb;ho, 325

Das; 13 as 19'. horas
ReSIdência: Av. HjrcHio Luz 126 -, aDt.o 1

'\

Apenas esta é um�
ml1it"s ·r.�n",s 'n,.e!O:pn�;flrl�l.S
ppl"� ",,, .. ntiliz'3m as linhas
.dn �"t.,.<>it.o.··

N""",,.,.,,,,.,t,,, "f'!"l".,,.,,os: .1"tâ
mnt,,-rjsf,l1S erlllc<!dos mere

cedores de tôda considera

ção e aplausos. mas bom
número dêles antes de diri
�it" veículos de uso .coletivo
deveria P9f:Sar bor escola.

-V,_f,
de boas 'l'W1-neiras.

TOijring CI_uh do Bralsil
Inforn1ólTIOS aos' senhores 'Ísso�iado::; que tenham as

suntos Jig:ados· com' a Diretoria d� Trâns;.to, que o nosso

D€imnchR�te se encontra diariàmente e!l!.· nossa s�de .no

"_r'''�;'io CÚIS l'3 hs H horas- a disposição dos mesmos ..

,pcís ás 14 horas, estará deligencianpo junto as repar�

nç'õe; competentes. 22.5�
I \ A Direção

VENDE SE
/\PAF.TAMENTO NO EDIPICIO EDUARDO (Praça Getúlio.

Vargas) .

.

Com dois quartos - sala de visitas - sala de jantar
conzinha ._ banheir') 80c1a1 - dependêneia para emprega
dos. Gar.8gem - Ar'�"�";"�s embutidos e forração - Deco

-nº§:8 'l:7{'�c::;a - Infé:,In'1c'ões peIo telefone 3740.\ 26.5.

'S-'·'. lns (me acaba de
T''--"TT:, ./\ TOURING . .'\

, .

., ","', "e_" ","i,) Galeria Ja-
) ." .."';,, '!a carteira

Avi.�··a'-�"f).s. ::::��,:;- '::' ''1

chegar o t"{" )'-" ,. ;'•.

�lésma seré) (' r'
) , ... - ..

queline Loja (-; [flé dO,,' l'

social (Carnet) e assircutura no !: \ .. _> ••
, r' 'J:' \'!Je'ü�y'i,fp�
/\ D·.rh?«,. !

...

...

...

.,;
IA

-. \-.).
.. Flol'lanópolis; ,io, ;de, maiot.

.

.... .;,'l .

da, }966.
.

'. :i��}�
ORIVALDO DOS SANTOS

r
'

'REX-MARCA5 E PATENTES, I

Agente Oficial da Propriedade. Industrial
Reglstro de marcas •. patentes de invenção nomes comel"�

dais, títulós de estabelecimentos, insignia& e frases de pro-

'pagand�..."
,

Rua. Tenente Silveira, 29 -:- sala B - 1.0 andar - Alto da
Casa Nair � Flori.anÓP(i)lis'··�,�alxa !'ostal� 9J' - Jí.'�Jl� ���

. .'

t,_;

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



L'ENOIB COM IVO
Inesperadamente, chegou ontem à nossa eapital o

deputado Lenoir Vargas Ferreira. Desembarcando no aero

porto Hercílio Luz, proce-dente de Brasília, o .depntado fe
deral dldg'in-se ímedíatamente ao Palácio da Agrotiômica.
a rir? de c(�nfere�icla� com o governador Ivo Süve.ra, '1.1e
o aguardava.

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

_-----._---

releitura vai
a in! rior

Atenderemos as reivindicações doo
municípes e levaremos progresso ao in
terior da 'Ilha, dentro .de um plano raeio-
nalizadó de acâo.

' . ,

Assim se- expressou o sr,
. Jauro

Dêntice Linhares, Secretário de Admi
nistração do Município; após ter ernpre
endido com o Prefeito Acácio San 'Thia
go e cursão vistoriando o Norte da Ca
pital. A sseverou que Santo Antônio te

rá, i!l1ediatamente,- o
.

jardim e parque in
fantil recuperados e calcados, com cana

lização pluvial moderniz�aá e oferecendo
melhores condições 20S 'seus' frequenta-
dores,. .

Além de seu atendimento diário na

Prefeitura, o sr., Acácio San Thiago �
se

mantém em contato permanente com

Diretores, funcionários
-

e operários. Foi

o que decloru' a reportagem o sr, Ed
mond Nader, Chefe de Gabinete, acen-;

tuando .Que· o Prefeito inspecionando
obras percorreu as estradas da. Tapera . a

Ribeirão e' da Carvoeira, à -qual .liga o

Saco dos. Limões à TriIÍdade.
I .

'

FABRICA

o sr. Acácio San 'Thiago .

esteve a

companhado pessoalmente o intenso tra
balho dos homens e máquinas que iestâo
preparando diversas ruas' de Florianó
.pol-s, para iniciar o plano municipal de
construir, .0 mais breve possível, sessen-
I a 'mil metros quadrados de calçamento..
A sua vistoria administrativa estendeu
se, também, ao Itacorubi, onde � assistiu
ao funcionamento inicial da fábrica He
tubos de canalizacâo c de macadames,
que a Prefeitura instalou naquela zona.'

B emenda pordiretas
! corre contra Costa

BRASILIA, 21 (OE)
presentará sua Emenda
que restabelece o s'stema

O MDB a

Constitucional
de eleições' aÍ-

reta�; na !.)roxima setr:a112., e; logo após a

ConvelH;ão da ATi.hN.:\_, dever/! solicitar
a sua C�misão Diretor; que esco ha um

'candidato para enfrentar o general Cos-
r

ta e Silva.
Esse candidato percorrerá todo o

país, em campanha popular' como
.

nos

pleitos (hreto.s� e, <depenaendo da reação
da op:niEo ,-mbkca ao' mOVÍÍ11ento, pode
rá vil' a distJ\ttm' 2. presidenci2. da Re-
publica 1'1:" v(_)t"--·,��n p 'lo Congresso.

A decisão de apresentar a Emenda i-
.

mediatamente foi tornada ontem a noite,
em Ul�a reunião no a.partalnento do de
putado Cid Carvalho O líder Vieira de
Melo dei'endeu a tese do adiamento da'
Emenda, pois está' articulando nos meios
estudantis e operarias um movimentú de
"poio às eleições diretas, inc1:usive Corí1
.{ rêaliz'ação simultanea, em cineo ou seis.
capitais de importancia de semaüas .da
redemoeratização do .pa.is. Em set). en

tender, à· Emenda deveria dár entrada
no Congresso quando a mobilização po
pular atingisse o "auge, trabalhando como
instrumento de' pressão sobre o Legisla
tívo numa· época em que todos pensam
em reeleici'\o.·

-

A mé'.it:y; R.. pntr<'t-:>.'1to, ontou pela
snIucão ipv.r>rsR. "" ",:".' c' �.nrpspntac<í(l a

gora e l)Osteriol' rc�"aldo, TI::! ODln�:::o

pub1\ ca. ES8R r1oeisão deverá ser horn!)-
11)r.r";dil n"']'-' e�WnotE� Ex<>cutivo em S1_l,�

, O SP�"" .J.� iF""" (lo p)\lcn[l+ro - no

si.ção do MDB, em face dó :')Jeit:o e esta-

lha do candidato � revelou lima ligeira e

volucào do pensamento oposicionista. An
tes, �.ão se -falava na p�ssibilidade. de

disput�u: a eleição' indireta pelo Legish
Eva, e. agora a idéia' já é, admitida, em-'
bora suborcUnada' ao exito da campa
nLêl lJopular.

Subsistem, ainda, as dificuldades
quanto ao nome a ser escolhido_ Um
grupo entende que o candidato deve ser

un')- homem q_ue .dispense' apresentação
no, p.alanque por, ser um "catalisaebr" do
deseJO popular Cl,/ l'cde1110(;l'dLlZaCEtO. e

sugere vultos como o prOL' ;:)oL.r�l· pinto
e o pensador catoüco Tristüo de Ataide.
Outros, julgam q_ue .seria até injusto en-

volver tais nomes l'lu..'11a campanha cheia
de sacrificios, que poderá terminar com"
a retirada do candidato e a abstenção do )

.

MDE no pleito, e, pQr isso, acham que
o .onus deve tocar à um membro do par
tido que não irá disputar SU3. reeleição.
Neste caso estão os sen::tdores Osca']_'
Passos e Josafá Matinh�, que aínda têm.
quatro anos de mandato. A objeção é!
esta idéia & a faIta de nomes com lastl'o
popular de ·carater nacional, o q_ue tor
naria difícil a campanha.

O deputado Geraldo Freire, no exer

cio da liderança do governo, disse hoje
que o Parlàmento não poderá apreciar a

Einenda do MDB que estabelecE" as elei
ções dir�tas, um9- vez que o d�sposi!ivo
que ordena a r:aliz:,.cRo elo pleito indi
retQ está contido ern Vyn Ato Institucio
nal. As, i1orm"-s contidas em Atos,' de
acordo com seu parecer, somente pode!'n
ser alteradas por emeTIdp.s qE']Jois qU.r:>
forem incorporachs à Consütuiçã.o.

.
,r

n !1A1S ANTIGO DIÁRIO .'DE SARTA �ATAH!NA
Florianópolis, (Domingo), 22 de Maio de 1966

ItRI lÃ CIRCULA
Já se encontra em eírenlação o 7· número de J"IL

mensário de Divulgação, 'Cultura e Arte sob a dl're ãliA.\1
Osmar Písani, Pedro Vecchietti, Di Soares e Dalto! o �
çalves. Ilha, que tem saído regularmente é a r�sUltan(��
um grande esfôrço que partiu da pt'ópl'ia comunldaUe d,
acompanhar o desenvolvimento do Estado. lllIra

._------------ --�_._._ .. ---

ARENA diz
,/

com\r! �gco!he
BH,",SfLIA, 21 (OE) A

,�eGI·(':a.ria· ':b-::xecutiva da"'
AgENA divulgou as dispo
siç6es a serem adol,u:':'3
durante a votação .pa l'�': a

escolha de seu candidato á
sucessão presidencial na

convenção .do próximo dia
26.

Os. convencionais votarão
em 4 urnas, de acôrdo CGm

os Estados'·e . Terllitó�i!)S
que representam. Assím.' .os
deputados pertencentes às
bancadas 'do AC�'e,

.

Amazo

nas, Pará; Maranhão, Píaui.
Ceará, Rio Grande 'do Nor

te, Paraíba, Pernambuco,'
Alagoas, Sergipe. Bahia ]i::s·
píríto Santo e Rio de Ja
neiro depositarâo aeus voo

tos na urna "A". Os mesá
rios serão os deputados Os
car Pedroso, Wilson' R:)):iz e

"

o senador Gilberto Mari
nho.

Os representantes da Gua

nabara, Minas, São P"lI)_lO,
Goiás, Mato Grosso, Par?
ná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul votarão na

unia uB;, que terá por
mesários os 5rs. Eurico Re

z,ende, Ruy S�ntos e U1ti
mo de Gftrvalho.

Na urna '"C" votarão to
dos os' senad0res pert.en
centes à ARENA, bem ,co

mo os membros da Co'mis

são Diretora Naciomil.
.

Os

responsáveis' pela urna são

os s1's. Eugênio de Barros,
Euclides Triches e Flaviano
Ribeiro.

Os delegados estaduais à

convenção votarão nll ur

na "D", cujos mesanos

serão os srs. José J;i'elicia
no e WilRon Calmon.

CREDENCIAIS

Os convencIonais
.

l'ece,;>&- �

1'ão smlS c1,er.lenciais· n:1 (lia'
26, às 10 11oras, na Secre
t8.c·ia-Gel'a-l do partido; às
15 llqras, haverá a escolha
do c'mdidato do partido à
Presidência da Republica;
finalmente, à� 20 horas, ha

veni sessão solene, quando
o candidato escoÍhido de
verá fazer o seu promin-
ciamento. )- L,

Ivo agradece
as autoridades
d governador Ivo Silvei

ra, .alvo de carinhosas ma

nifestações J:lO ensejo de

S118'1 rw'.::;nte viagem. a Pôr
to Ai e,r):'e, enviou !l1ensa

gene:; "'1� ?'!.r8.d����irnen�os às
autori8c'0s gaúc:has e ou
tras personalicls0.es do vizi
nho 'Estado. Dcstac'lmos as

que fOY<:>.m enderer"idas ao

goverll8.dor !ld!) Meneghet
ti, prefeito Célio Marques,
dr. Elínio Kl'Oeff, presiden
te d>L Federac;ã'J das Indús
trias do Rio Grande do
Sul. jornalista Alberto An

dré, p.r;esiclente da Assoe.ia
çã,o RiogTHndense de Im
prensa e eoroner Obi,vio
Fraga, cO!l1al.da::J.te da Bri
g"Lda.

BRASILIA E RIO, 21 (OE) - O pre cm qualquer situação, quer pela posição
s;,dente .C3.stelb Branco considera COmo à frente ·daquele importante

.

comando,
defiriíh�amente encei:-rado, o caso Jus- quer por SUa atitude em acontecimentos
tino ,Alves Bqs'os. A informacüo foi oh- passadoS". ,!W. '.

tida 'em circulos ligados ao g;vel'no, que Nos corredores: do' Ministerio da
acrescentaram que' "não havia outra se- Gueira, insisteqtes l'1,pil0res davanil como
lução para o pr�blJ.Ema; tamanha a gra- irL1inente o pedido .. de exoneração .por
vidade das declarações do ex�comandan- pé<1"te do pl'oprio general Kruel, cOl1si-
te do III Exercito." derado, por circulos mais chegados ao

Por outro lado, os assessores mais ge:tJeral Costa e .silva, ."como'. a solução
diretos do ministro da Guerra, muito loglCa para Um chefe �nmtar não. satis-
embaia pretendessem demonstrar, hoje, feito com a deéisão. de seus chefes'". .

a mais abs.olu-tá tranquilidad.e, dando co A posição do COl11flndante do II Exer
mo superada a crise inic;ada com os cito continua a ser uma inco'gnita para
pronunciarn�'nto!" Mo genGrál Jüstino 1\1- a ú1aioria dos rnilitares" da Vila Militar
ves Bastos em. P0rto Alegre, er,1_ virtude _" aos gabinete d� Palado da Guerra, e
de S�.la eXOt1Hl'RC,ão do c;wgo deixavam nem plr;:smo os :assesson�s mais ligad'os
tr2!.lSOar12Cf:1,· :"lIP. nr"'ocunação com a ao ministro i3e arriscam a dar qualquer
atitude clu .�('Il"n,l f'd"rllil.·j KrueL S!�- ptogno::;tico, .lirnitanclo-se a afirmar que,
gundo e�1:::C8 ll\iHtç)!'(', u Cr)lJ'él.l1C1<lIlte ,do "dentro ela logistica miJitar, tudo já está
11 Exerei[u r'ejJl'csel�La "u faLur uecislvu 1J!'evislo1'.

Ilha re�ebe
Nossa. Senhora

Grande multidão de fiéis
reeepcionou, ante-ontem, em
Florianópolis, a imagem de
Nossa Senhora Aparecida.
Missa campal, oficüida de
fronte a Catedr'il Metropo"
litana, uniu autoridades e

populares, ao mesmo sen

tido
.

dE; reverência à pa
droeira

.

do Brasil, que o

vem percorrendo em tôdas
as direções.
Hoje, a' imagem r,eceberá

o b'jbuto elo povo de. Bar
reiJ'os, esperando-se seJa
apreciável o comparecimen
to público, I repetindo,' ali,
as manifestações dé outras
localidades.

"\

Ivo foi a Laguna: Mais luz
na' cidade sulina, defron
te ao Clube Blondin, on

de o aguardaVrlln o Prc
feito Juacv Ungarettí e

as 111 ais expressivas figu
ras do mundo político e

social de Laguna,
O governante catarinen

se retornou ontem à nos

sa capital, logo após o en

cerramento das solenida ..

des oficiais, tendo sido
acompanhamo pelos Se
cretários da Casa Civil,
deputado Dib Cherem,
Sem Pasta, Armando Ca
lil, e Eng. Paulo de Frei ..
tas Melro, Presidente da
Comissão de Energia 'Elé
trica.

Esteve ontem na cl

dade de Laguna, o gove'r
nador Ivo Silveira, para

presidi!' as solenid <:1 eles de
inaUOUI'2Cào da r€.,(l" ele

ene;�ip �létri ca do distri�'
lo d� Cabeçuda.

A obra é irais uma rea

lização- do plano de ele

triÚcai�o, rural do �st:
do, fltraves da Comissão
de Energia Elétrica, que
assim' vem dando conti

nüidad� ao seu esquema
de trabalho no ímportan..

te setor.
O governador Ivo Sil

. veira
.

foi alvo de . carinho
�a 'iJlanife�tação popular

Veiculos WiUis em 36- meses!
in,,;
tos,

FINANCI�»OS PELA Cl.·IX!. ECONÔ.MICA FEDE'AL/D'E .SANTA CATARIN! ��I
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t�ti
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Dizendo que foi à Gua
nabara tratar de assuntos

.

de grande' interêsse para
o Banco que preside, re-

gressou ontem a Floria
nópolis, o sr. Jacob Ná·
cul, do BDE.

"No
.

Banco Central,
exanünei a qUestão do
aumento. do capital

.

do
BDE, de /3no milh0es pa-'
ra 1 bilhão e 200 milhões
de crlizeir-os,. bem

.

como,

mantive novos contáctos
para '0 refinanciamento
de contra10s de crédito
rural, inclusive para o

emprêgo de fertilizantes",
declarou à reportagem;
adiantando que "dessa
forma pretel'ldemos adi-'
(':()"<ll' ��.,."q_ dp 1.5 bilhão
.(l� �"

.. -- -;,.r·s, aos recursos
do BDE":

\I�ormou, ainda, . que
promoveu gestões j·unio
ao -BNDE, "áti'avés de
q �.,-

..Dor·'tlll"0S 'Adalmiro
1"/�-'''''1-'))'':) r� P�1.,_"rr't��1· Loln,
só]:;re a P9ssibilidade de
core'2ssão de aval ào Es'
tado, p;;tra garantir as im

porta.ções de máquinas.
rodoviárias, cujos .proces-

UFSC Terá Planetario
Por .iniciativa do Rei

tor David Ferreira Lima,
a 'Universidade de Santa
Catarina téá um Plane
tário, cnio material, fo
m:os info�mados, deve�á
chegar dentro

.

de mais
uns dias..Será o segundo

. planetário elo Brasil, iá
que o nrimeiro é o de
São pãulo, e prestará
grandes servicos 1 ciên
cia', no S'2tor da astronu-

ho:a, eoslrr,pra[iél" ,�co?r:;(
fia asronôn' ;C� e outros:
SabenlOs iguoéll:ncntc; q Je

/

sos de concorrência pú
blica estão sendo l,evadns
� efeito peJa S"cretal'ià
do Oeste e Departamento
de Estradas de Rodagem.
Sôbre o aval, e conside
ranao q_ue se tratam de
op",r3cões que interessam
fundal;'ent�lrnente ao pro
cesso de des6nvnlvimento
do Estado, declarou o sr.·

Jacob Ná_.cúl que .,
o as·

sunto mereceu
.

a melhor
das receptivíd�des, res

tando agora a solicitélÇão
oficial do Estado, .

o que
deverá ser feito nos pró
ximos ,dias".

Acrescentou, ' finalmen
te, q_ue tratou junto 'ao
FUNDE:CE� da amplia
cão do repasse daquele
P·"'r1 .... "<1ra o BDE, in
for'.�'.",nd() n_lli> "o RDE' já
recebeu 1 billtão de cru

zeiros, tendo, na oportu
nidade, postl).lado a ele
vação para 2 bilhões de

, cruzeiros .. Ficou acertado
(-fll e, quando da aplicação
(ln av'" l'Pst"l. elo v'àlor já
rm)'pr'r10

'

(1 bilhão de.

Cr1)7p;roç)
.

",' l>r· ..... '1"�� .:Ir,. _I; u. ,

haverá <1 lJossibilidade de
ampliação".

o Reitor Fe�reira Lima
formalizou convite ao sr.

A. Seixas Netto, para di-
. rigir o Planetário, o que
ser�. de a;ta importância,
pois que o mesmo goza
de largo contacto nos

meios astronômicos do
hemisfério e t�m prodúzi
do enorn,)e soma de tra
balhos não $Ó meteoro16-
gjcos, cOmo astronômicos.
E, também, pod",rá levar
a coo�€rac;ão de uma equi
pe estudiosa (rUe o l11es-

11',0 vem formm1do 110

correr dos seus t._abalhos.

o 'Prefeito Isclarece
Obedecendo ao critério que vem adotando, de escbrecer ao público a 'respeito de têdas as medidas apar

mente impopulares, adotadas pela Prefeitura, infor�nll
Prefeito, quanto .à retirada dos vendedores ambUlalltcsa I

frutas, das ruas do centro da Capital:
lo -:- Os ditos ambulantes Ioram devidamente cie �

cados, há mais de sessenta dias, que deveriam se I:'
" - � t b •

zar em areas que nao as uo cen 1'0 UI' ano;
2" - O não atendimento da �eterminação ocasiOll
id f

. .

ul
.

t d
Ou

medi a que, se 01 unpop . ar, VISOU a en er aos e1eVad
interesses da coletividade, pelos seguintes' fatos: �

a) - os carrinhos e tendas' de ambulantes conc0l'lia
para a completa falta de lirnpesa da' Cidade, já que fr I
deterturadas, cascas, papéis e cab'las, eram atirados

U

chão sem o mínimo cuíuado na preservação da higi
pública;.

.

b) - quase tõdos os búeíros e vias de escoamento
águas pluviais eram obstruidos pela aludida falta (Ie .

dado, o que ocasionou sérios prejuisos materiais e fin,
eeíros à Municipalldade;

.

c) - as autoridades responsáveis pelo trânsito vinha
reitera:ndo suas réclamacões, pois o trânsito de veícUl
era seriamente prejudicado pel� estacionamento daq
les objetos.

N 30 - A Prefeitura não proíbe o comércio dos aludid
ambulantes, mas exige que êles se localizem em logrUd
ros afastados do centro ela Cidade.

40 -'O Prefeito 'aproveita a oportunidade para ni
rar o seu veemente apêlo no sentido de uma ação Conj
ta de .povo e l\luniçipaliilade, para se poder c,!nse .

uma Capital limpa, ao mesmo passo em que inforlUa
t'ôdas as medidas necessá;rias --: mesmo as profundame,
impopulares . � serão tomadas com desassombro,
gem e determinação.

FIOl'ianõpolis, 20 de inaio de 1966

\
ACACIO .

SANTIAGO - Prefeito

Asse'mbleia Le'gislativa do
Estado de Santa Catarina

I CONVITE'

_, ,A Assembl�ia Legislat�va do Estado convida as exCI
Oi

t�SS1lllas autondades civis, militares, eclesiásticas, as

t�dades de classe, imprensa esclita e falada e o povorlanopolitano, para a sessão solene que fará realizar às S

h.oras, d? dia· 24 do corren�, em comemoração ao 'cenirI da Batalha de Tuiutí.
.

lJeputaqo L,�Cli\N SLOVINSIU -'- Presidente
Deputado MARiQ OLiNGER _'10 Secretário
Qeputado' ROURIGO LOBO ;._ 2· Secretário

Institufo Historicc e' Geografico
de Santa Catarina

'

"

os

.

Fundada a '1" de setembro de 1896
'ÇASA DE 'SANTA CATARINA - Rua Tenente

FLORIANÓPOLIS

Convoco todos os Srs. Sócios para uma
traorclinária, a ter lugar no próximo dia 23 de maio
1966 (2' feira), em a séde à Rua Tenente 'Silvetr,a n' 67,
r::1 tratar de assunto importante.

Outrossim ficam to.do::, os Srs. Sócios convidados
comparec'erem à Concentração Cívica do dia 24 de n

transrmrso do 10 Centário da Batalha de' TUTITUÍ, ·a
zal'-se na Praça "15 de J1'ovembl'O" Junto ,ao MaDUro
aos Heróis da Guera do Faràguai, no Jardim "Oliveira
10",\ às 09 horas e 30 minutos. '

F'lorlanópolis, 18 de maio de 1966
Cap. Andrelino Natividade (la Costa

Pl'esidente

j (Pronta Entregai
c

. ,

(Matriz: e Eiliais)

Inscrições Abertas em 20 de maio

Os interessados pondem inscrever-se pessoalmente
ou por procuradores legalmente habilitados

OUTRAS INFORMAçõES: D I P R O N A L

-_-_ .- - ............._._-�.....-

Rua Felippe Schmiclt, 60 e Ma.x Schramm, 20
I

. Fones: 20.51 - 63.13 - 63,26

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




