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Sl'NTESE-
!

NOV}S P�OVAS
.
O diretor da Faculdade

Nacional,de Filosofia pro
meteu fixar nova data para

ss provas pardais perdídas .

pelos alunos em, greve.

FÁBRICA DE ASFALTO

Será inaugurado na capi
t.!:l1 cearense no próximo dia 'I:24 uma fábrka de asfalto
da Petrobrás. O presidente,'Ca.-stelo Branco estará pre-
sente ao ato.

I';DCT .REAJUSTA TARIFAS

-, t

; O DCT readustarã as tari·
fàs postais tão logn este

ja,ín coneluidos os estudos

j"este sentido no ministério
da viação, Desmentiu o DCT

Ique tivesse contratado téc
nícos estrangeiros para pro

jetar sua séde na Guanaba
ra.

SIMPÓSIO .

DIA DO MO'l'ORIS'l'A

Ru.
'resi.

�tido
le te

De acôrdo . CGm i-ei sa:�·
clonaela pelo prcsidehie da

Reph�JíCll ,0 dia, 25 de - Ju
lho de cada ano em todo
território nacional fica 'ins·
tituido como Dia d9 M;oto·
rista.

FINANCIAMENTO

pre-

o ministro . da economia
'da Alemanh'l, sr. Kurt
Schumaker se encontra no

vamente no Rio depois de

yi&itar o presidente da Re-

'publica em Brasília, Afir

mou que o parlamento ale

mão examinai�'á uma solici

�ªçJl<Il) do governo
_ brqsilei�?

pab,,' nova opetaçao de Íl

nanciamento aó Brasil.

'eu·

�asa
uti·
ber
lI'Ii
rca,

SOLUÇA0 PARA
EXCEi:mNTES

o l\'linisfério da Educa·

"ção anunciou a solução do

problema dos' exc�dentes I.
,

d,e mcqicina, .;te!er:ritin�ndo
a re�lização de' uma prova
seletiJa, llão eliminatória,
,r ; .,'

para� disttibuiçao dos 320

I',c�lqidatos. llas div,ersas, fa;
cuIdades do Rio, Niteroi e.

'. Mina�.; ,
'. .

BC CÀSBA

<i')/' .'
,/0 Ban90 Central cassou

a d.rta
.

de ItncionameJJlo
d0 ,Banco Prolar .S,A, auto-

:tizahdo a sqa liquidacão,
'i :'extr&iudicüít' 0s diretores !

/do B�11CO sã.6! atusatlos" dE

pratl,car irregularidades.
.'

.

, �, : .

hNAU(iURAÇÁO
l'

L

�
;, ip

. l
.: Com a presença do ,presl·

: ;dente Castelo. Bra)lCO e ,do

goveinad�r N�grãd de Li-!
,(
ma será ipau�!;lrado, hoje, o i

, viaduto, Santo's Dias; 1,10i aI· !
!'�Ó da' Boa Vista. O ato �está I; prçvisto para as 18 horas.
) ; �, ;; .

';'SÊ.CAS" 'NO NORDESTE.
"

(

Dois iviões da FAB in1-:
ciaram o tnU;lsporte do peso,soaI do Departamento Na-!
cionaI de Obras Contra as I
Sêcas do nordeste- nq"a .Bra-

'

.

sflia. A sede do orgão pa8-'
, Sará à funcionar na -capital'
federal. .l
��..! .....��-:::�::.-._ -::n-� ........,� ..�". �

"

,

O MAIS AHTt�O' DIABltl DE SAN'TA. CATABUlA
)} I R E T O R G E R E N T E Domiug&S F.ernandes tfu Aqu.ino
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circula novo

imposto em 67
RIO, 18 (OE) - A reu

níão dos Secretários de Fa
I

zenda estaduais encerrad
ontem aprovou resolú'çãr·
final adiando a entrada em

vigor de primeiro de janei
1;0 de 67 para prímeíro de

julho, do Impôsto de cireu

lação sôbre ,mercadoriaf:'

que substituirá o Imposto
.de vendas e' consignações,

Candidato: eleição
'n'ia íníeressa

,
. ,

RIO, 18 (OE) -, Qbservadores políticos identifi
\.__

�aram ontem sintomas que consideram de enfraque-
cimento da candidatura do general Costa e Silvai a

\ '

carl-a do presidente Caste'lo Branco ao marechal Cor-.

deire por exemplo, foi cons,ideroda altamente desta
.

voravel 'ao ministro da Guerra. Chamà"otênção o fato

de te� o 'marechal Cordeiro deixedo o Ministér;o
.

den-

ADAUTO Da OUE NÃO BÁ
I

I�f�AriO-CONTQA GUERRA
o segundo simpó';io sô-_

bre pesquisas rodoviárias
programado para o período
de ,25 à :30 de julho reuni

rá mais de 500 técnicos não
só do Brasil, como t-ambém'
do eJ;:t.erior, Ans melhores
trabalhos das diversas es

pecialidades o· instituto \. de
..pesquisas rodoviárias pre,
iriiará com a importância

RECIFE, -8 � OE - Apesar dos. estragos pro
duzidos pelos flagelados a procura dos alimentos

.

e

da desorganização dos serviços públicos, motivada
pelas enchentes di? Rio Capibaribe, volta à normali
dade a capital pernambucana. O número' de mortos e

levou-se à 15 sendo de 52 mil o número de desabri
gados. Enquanto' i�o as autoridades policiais. conti
nuam tornando medidas especiais para evitar que os

flagelados efetuem saques nas casas comerciaIs. Os pre .

juízos causedospelas enchentes estão orçados em cêr
ca de 50 bilhões de cruzeiros Várias ruas da 'cat>itétl'

· pernambucana estão interditadas devido aos detrito«
acumulados pelas cheias, As p('=-,�lações de' vários
bairros estão isolada" devido a destruiçã,o de -dívor
sas pontes ·A SUDENE informou que vai mobilí zar
h�licopteros para auxílio aos desabrigados -i(..Vf''"' 'l{1
efetuar a distribuição de roupas e VÍv�res. Ná Cu::!
nsbara o ministéljo da saúde anunciou o envio de

·

250 mil doses da � vac;n8 '·mti-t·L;"", "" -,':',')Vem,., per
nambucanoroara vacinacâo à ,--.my"T��� � ":-'--; -,,--,'-, a

}·eme�"� elp ?() m!,ll-,ól"s de p'rll","';r�s foi autorizada na

r" auxílio das vítimas das enchentes,

a e�ir�ngeirc
RIO, 18 (OE) '_ O mmis

tro Costa e Silva declarou

que o governo e 0- Povo dos

EE;UU. nada tem à. vêr

com a mecânica da suces-.
'são do marechal' Ca-stelo.'

-Brànco. ' Frtsou ·tarnbém (/
candidate

.

da lUtENA, que:
os jornai5!_J:ime-, -New York;,
Time e Wasghiugtoll Post,'
devem, ,ábster-se de mitlc-.u:'
o processo eieitora I "brasi-:

Imo, pdifi à' opiniãe p,obli".
ca nort.e-americana qqe lie-'
fende o p.rincípio da auto·

determ,inação, IÍão deve
.

in· ,

teressar. as eleiç.ões presi·
deJ;lciais do Brasil. o General Costa e Silve traz: flO, seml>lol1te . uma

preocuj).oção m04cla: O flon:té é Cordei�o.

\
'

o
BRASíLIA, 18 (OE) - O . (pr'-ol:J"emas ,(4a ��tkada do' lei comll'emc·ntar que. are

proJeto de Emenda Consti- ::projdo do CódJg'!l Civil ,do g'lllatClente.· Diz apenrus:
tucional que institui o ]):is. ,�,oovio

'

das me!lsag�ns que', "Redij,:!,-se::-8 �I .o ar't"go
tritão, e o projeto-,de lei. or- : itldicam 0$ n{)vos juizes fe- 56 da Com:t t:11çã,) dos Es

dinaria· que mantem o uso I deratl', e' da apl'esentação tado3 Unidos do EnsH:'·
da cedula imlivitlüa] nos [do IIrojek. que aitera o 4ls· Art.o 56) _ A Ca'na'ii elos

Estados que a 'utilizaram ,no �. tituto da estabilidade. Deputd-os, as A�semb éias

pleito 'de i962 (tOl(OS, exc.o· ;,' Legislativas e as Camaras

to Sã'o Paulo' e OtIanabara) Ó fati) tie ter sido supera': de Vereauores compõem·se
já se encontram luis mãos . da a. etn>3 preliminar paI'a de' reIn�e:;;entant(ts do povo,
d'o ínarechál Castelo Bran- :;a:' adorA,h do, vot.o ma,iodta· _ eleitos !lcgulldo o prinoipio
co, esperando a direção ,ela ; tio' não 'conseguiu afastar l1la,jorHari�.
ARENA que eles seja,m re- .. ,' 8.S apl'peÍlsões dt}!\ elementos
metidos ao Congresso no' '. que ]jdéi�ain a corrente 'fa· Parlt;,;rafo ullico Os
decorrer da próxilna se- :voravel a e§!_sa tese: surgi· candidatos a serem votados

mana. ;' iam dh�geUcbts quanto aO dever�o pertencer ao mes·

O presidente, que viajou '�'contetldo da E\neuda Cons· mo partido, 80b pena de

para a Guanabal'a, passará {titueiDna! e, no final da milidade do voto para amo

o fim de semana estudando {tarde, divulgava-se <l.lle, o bos"..

o llroblema da adoção do ; governo estava indeciso'
Di,"itritão, para o qual pre- ; quanto à conveuiencia de

tende dar sol�ção defini· :patI'ocinar o Distritão.

tiva no illieio da próxima

MDB 'oBS'l'RUJ

semana) 'aD regressar a esta

capital. Tamhem no prÓxi.
mo fim de semana "� presi·
dente deverá SDl1i�ionar os

O QUE DIZ A EMENDA
o secrct\tÍ'in-geral' da

ARENA, deputado Rondoll
Pacheco, e; .o lider do go·

'

verno· no Senado" sr. Fe,.!'
lilito l\'Iuller, manifesta

ram hoje sua, llonvicção 4e

J:3HA&:LIA, IS-OE :_ O dr »utado
.

Adauto Car
doso disse que não existe q" alq;' 1" ��-linij politico f,·'[J"..

andamento v.i�a;c�(:- a suL;Hti}�icãG 'de, gel�,E':Tal Costa

e Silva como C<:'.dl<bto governista à presidênc'a ,:;(,

R.epública, si�plesr:p'ent� porque o, ministro da Guer-
ra, já foi indicado pela ARENA em convenção' e p{)r

que
.

o partidQ' só decide uma vez_ Frisou o presi�
dente da, câmara que não; há nada que per'mita essa
conclusão que é apeI1aS dos opCJ;>icionistas_ Acha o Se

nrnr Adauto . C,"lrd0SO qt�e um enteT)\:llTY'_pnto enh"iJ

() ,-,.'r·',1-111-o ("'�shIJO' B"Fl.ne'jl p n ""'1'1'<>1·,,1 [;'w+::, f' 8;1-

l�:�l�r�S'�I�;�\t����:;;,)�:;l::� :�AJ'�" �:�,��; :���,;'�. ;�:;:" ;:,��:r:,�_
rilidade ela CBl:1d;da.1l.lr;t do l1Utllstro ,Aia Guerra à pro
s�dênci� d�, Re.p*bJi�.,

-

'-, I

1.'" �. • -:' _.' ",,' ->( ", .. -

�

-
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� '.- , • ..- '
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,ARENA OUEB- CEBULA nmmnUAL
"

BltASILIÂ. 18.,oE' A ARENA examinou ho-
, ". . , .

je projeto que altera o sistema de VQtaç�? nás pro:-p-

mas eÍeições parIame1:1tares,. com objetivo ,de r�ül-"
helecer as, c�dulas individuais. Pelo 'pro�eto a céd�
la única voltará à' sel,' utilizc,da somente nas eapi1;a!,s
e nos estados da 'Gua.nabara e São Paulo, voltando as

, "

cédulas individuais no interior.

O texto da Emenda do

JUSTICA SAI PORQUE
N10 Q,BEi CASSAR

RIO _. Fontes ligadas ao l1!,inistéi·iô dfl Justiça
'informaram ciue ci senador Mern c10 S6, eptá �emissio
nário da pasta, pÓT não qUf�rer assinax �t�s,�1f' e�s;;�
cão de mandatos de deDutados da asselilblela legISla
tlva do :Rio Grande do Sul. InforcrarC''!.lJ ainda (pe, o

senador lvlem de Sá, deixará o ministério para ;;12

candidatar, �lO govêrno g�úcho. _D,"1" SPr' i' {111i�"l ma

neira de evilpr a luta dos C'1prh:i<lt·I".<: Per�",c1,: n,,'"c<!
lc.� e Ta"'�() Dntl·a a"'" ,8.cab",,·j<> sendo nrejudicial ao

'p<>ctidn. 'O sem'dor -Filinto M,,11p'l'" ?Y'onbr1n ,Cr)mQ

�ôvo Ministro tia .Tustj("�.. n�h ('r'nf;l'rr()�J '1""11' dps-
1"lPntill a noHcia do Dedido 2" ,-l'o""':��i:ín' ,:l� �E'nhor

Mp1" dE' 88. I);s$e(q�e o �pn",d()r 1\1(1"17' (lI" c::� wm

p'''ní.fps'ando há tempos desp;o de dp;xAl;" ('I rninls

tprio d3 iusti��a: ,decla.ràndo-sp �01" saudades .:10 sena

,elo, à cujo convívio gostaria de voltar.
.

: DilÍtrltãó é simples e neces
..

sitará, posteriol·mellte, deIvo pede reabel1,ura de Coletorias
·

.

A r.eabertW·a êÍás coletorias federais de Capinzal
e Plra'tubà foi 'soliCitada pelo governador Ivo ,Silvei
ra em I despa�ho que\enviou' ao m:inistrb ,d'á ,Fazep-
d�, sr. Otl')_vio Gouvêa de Bulhôes_;.-

' '.
.

, O énélo do Chefe,.;do ExeCutivo de Santa Catari

l�a atolde, aos desejoS ,das r>0p'ulaçQe� dós n1ttr).idpios
de Om'o, L:!cerdÓ::1.6lis,· Cas' elo Branoo, Piratuba e

Capinzal;, que:. s4 viram obri�ad()s ao teéollümel'lto de

jn1pu,tos em Cé!).l�)JOS Novos, 'em face ao' fecha1:nento
dos mencionad1s órgãos arrecad,xlores.

, l�Ot � O, depútado Doutel dE:
Andi-ade falan.dó>à, imprensa hoje diSSe

que apresentará na próxima S€mana à.

lÍl�sa da câmara um projeto de anistia

Hndiscti:minda à todos oS punidos �el�
:"revólucão, Disse o Vice-líder do MDE

"espera; que o congresso ao examinar

a matéria, tenha plena liberdad.e.. En
quanto isso o deputado Guilherme Ma

cl1.ado, a6ós encontrQ com o presiden
te Castelo Brancç" afil,'mou não ter 2-

mênor possibilidade de ser'· aprcYVado
pelo congresso qualquer projeto de a

nistiá aos punidos pela revolução de
marco ..

ANISTIA

�(�\�1;ivú e Jiidi_,eiário Gomo competel1t3s.
para ltprecia�' o I)l·ohlema de revisão

,dos at9S punitivos dQ movimento, de
)31 de marco.

'

Embo;a cDnsidera �nviávél a apro
"vação de tal projeto., o �x-líder do PTB
pretende apresentá-lo, 'já que é êst_e
(l) papel que a opo,.âlção -

tem de desem
penhar'

Por outro lado, comentando' o de
s8gradú do general Co.sta e Silva, por
ter o MDB dec�dido não, apresentar
c",ridida'o, (> st, Dout�l' de Andrade a

fírmou:
"O general nao d<'vp. f1cRr tã('J tl·�g

to n"lr nao ter fy-,-",:!,,,,j-'N0r (J. ",:'1' l,,'h
está o cO,mpetldor rPa;s séri/): HUIÍ1-
berto de Alencar C;""t,..,l() Btar;co",

F�-n,b()ra firn'e,.,..,,cnt? r1i�'�À,�L) o· 1,:_
tal' contra a introducâo do Distl'itão. o

sr. Doutel ,de Andrade, ;:Jcb"l que .0 in"�
siden'e atllal não' tem interêsse em sal
vai· o.S parlamentan�s da ARENA pois
desejq uma reno.vação. / .

'O Castelo já che.9'(111 à concll1s8.o
dR a_u� seUs cav:'l,lns t;'s+;:in v"lh"s de
ln.aii:l. b:le, agora qUel·. cavalos 110 V0':/ .

DEPUTÀDOiTEM OUTBOr'CÓDJGO A,
i': i'

RIO 18-0E - O d�puta(I() }Ndsott ;Ci'irnérrO dis
se onten� que telp pronto 'fIm projeto de 'c;odigo civil.

,

.c . h' á ' .•

d Ch'c(.)m justi.rica.tív8.s;' que encam)n ar a rpesa. a a-
:';r

... I
" I,.,) ....

'mara dos Deput;_:\_9DS, 1}0 momento em que epe&élr a-

ol)<�1_a casa· a n1eúsagem presid€nci�l pe{Jjndü a reti

I�ada elo anteprojeto cçi�e Rlf .se el=,con+râ: .'
O d�i)'utado RailTlt,md,() P.;1d!lh8, !)()r sua Vf>Z, c(m

firmou que .a, mensagem elo C6di[:to C' vil será meE:

mo retirada e que a mensagen) presidencial já éstá

pronta. ,( . ,

Para o deputatio Nel&on CarnC'--;'>;) (preS;d0}\1.·e
1.'18 comissã.o especial que examina o Codigo' Civil)
não há ju�tificativa para a retirnd8 do 3_)r0;ot0

Parodiand� o cronista Stani�slau Ponte Preta ()
,

sr. Nelson Carneiro Pr�ta, disse que a campanha que'
se faz contra o projefo dt,:' Códi�(l Civil 1130 passa de
urn 'festi'Vf!.l de hesteíi·u que assola o país'.

' "

. I
O deputado Donte! de .Andrade;

v:ce-Hder
-

do lVIDB, ao distribuir '11'-O�!

nnJa à hnurens8, 'c01�tr<l a inÚ'oduçiío ele,
si,�tema do 'Distritão', afirmoU que vai

apresentar projeto propondo a aniotia
ge:l"al: .pelo Congresso, ia que o gene-·
r81 Costa e Silva, c,andidato da'. , .-. , .

ARENA e membi·Q do atual govêrnú,
no pnen:n�;ro de ()ntem com iorn81istas;
em :t,3rélsília, �dicou o� Poderes Legis-

tro de prazo de d'Csin(�ompatibil.zaçõo,
.

o que

setva,' do ponto de vista le9al� em' condições de

se,' candidato à presidencia da República,

con

vir a

o deputado Nelson Ca'rneiro, refletindo o pro

nu'ndamenfo do grupo· m,ais' cctegorizedo do MOS,

dis,se que o nin:gt.,lem de se� governo, nem mesmo ao

gCilC10I Costa e Silva, que alem ele ministro é o condi

d,ato orrcrc! à sua sucessão, o me .echal Coste.c Bran

,
co se referiu com tonto carinho e tantos dogios, como

o ,fez: em sua cana. "Há uma grande di'ferença entre

o tom formal com que o presidente recebeu a comuni

COÇa0 da escolha do gen�ral Cestá e Silvo pe:a ARE�

/ NÀ, p�ta sucedê-lo, e 01 forma como se despediu do

mereehel Cordeiro_ "diz o sr. �elson Cal'néilo, para

acrescentar que diante' desse corte o gene Costa.e Sil

va �'deve pelo menos abrir os olhos".

que; 'o Distritã.o . �ão será

'aprovado pelo Congresso. O
sr� Rondou 'Pacheco infor·
mmí que' nem todos os 180

que assinai'3m o documen
to solicitando .o voto maio,
ritario �provarãd' o pl'oj�to,
pois o subscnwem apenas

para dar oportuuirfade' a
. que' se debatesse uma idéia
levantada por eonsidel'avel

s�tor do pa-l-tido. POI' outro

lado, 'o MDB já anunciou,
em nota divulgada ontem,
sua disposição de fechar
questão .contra essa mate·

ria, o que impossibilitará I)

apoio do grupo de 30 parla- .

mentares oposiciDnistas com

que contaram os promDto
res da tese.
O "quorum" de 205 depu·

tados (maioria absoluta)
não poderá,

-

pDrtanto, ser

atingido .. '

o senador FelilltD Muller
disse que o marechal Caste

lo Branco não alterará "uma

unica linha" dó processQ
estabelecido

'

,para as elei

ções - uem quanto à su

cessão presidei1cial, nel]l

quanto. à sucess'ão nos Es·

tados, nem quanto às elei·

ções (lir�tas.

Sobre as eleições pl:\l'la·
mentares disse que o presi
dente da Republica só en·

caminhará �. Emcnda do

Distritão ao Congresso pa·
ra Jlão abafar nD nascedou·

ro uma aspiraçãD da _maio
ria da bancada govenlista
na Cmnara.

"Mas a iniciativa é da

ARENA. A solução 'será en·

tregue a(l Congresso" man·

tendo-se o governo alheio à

tramitação'; _ 'disse o sr.

Filinto. MulJ,er.SE1\i ALTERAÇÕES

IiGRUPOS DE ONDE":
IPM IMPLICA MUITOS

O promotor Durval Airton Ide Moura Araújo, da
2a. Auditoria da 2a. Região Militar, ofereceu denún

cia, ontem, em processo i�esulté;ll1te de IPlVI realizado
em São Sebastião· e Caraguatatuba, para apl!-rar a

orgaóização elos chama,dos" 'Grupos do;;; Onze", que
se destinavam a preparai' homens para guerrilhas.
No. processo os indiciados confessaram sua participa
ção, .e nele estão envolvidos três vereadores.
,

Diz o promotor, em sua denúncia, que o verea

dor �ebastião Lacerda de Moura era o principal en,·

volvido, pois prorríovia a arregimentação dos elemen,·
tos para a for,mação dos grupos. Os homens c()nfes-

, saran1 ter assinado listas com o compromissó de for
mar essies grupos, e Ó promotor séilienta que elas fo
ram enviadas para a Rádio 'Mairink Veiga, sede'das
atividades chefiadas pelo sr. Leonel Brizola.

Diz o promotor qUe os v.ereadores Sebastião La
cerda de Moura, Ab!lo Calil Peres e Valdir Santia

go foram impedidos pela Câmara Municipal ,de Ca

l·agu!ihJtub.'1 de continuarem no exercício de 'seLt�

)')}C\Udã1:es, por e�sas ativlclades que vinham, desen
volvendo.

Além dos trê.s vereadores, foram denunciados co

mo ineursos no artigo 24 da Lei de Segurança N8cio
na1 _;_ que trata da organizaçã? de grupos armacbs
com o objetivo de promover agItação: Norberto No

gueira da Silva, Paulo ·Correia de Sousa, Benedito
Miguel dos Santos, José Braga Siqueira e Joaquim
Braga Filho.
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METADE DA POPUlACAOOA
FRANCA NÃO COMPRA,·LlVRO..

, : t �
1 "

:
•

PARIS -- A metade da' população
Irancêsa não se interessa mais=pelos 11
,\'r['Q8.' Esta curiosa afirmacão que sur
.P�e'endeu o mundo - n Franca é consi'
derada a meta literária - Foi feita pe
la Associacão Francêsa 'Ler', recente
mente criada. Sem dúv.rla alguma, num

.. pais considerado como dos mais ilus-.
"\res em tr�dicões Iiter'ár ias- e com urn

enorme Tnere�do de 'li v ros, \11113 carn ...

. 'panha para h ,'difusão da lei1.\IT3, Leria'
que 'caúsar' espanto até aos próprios
JI�ran�êses. O 'slo�an é 'Um homem que
lê vale por dois'. Criou-se Um C01nit2
pata o rganizar' a "Semana Nacional eh

·::L",itura" e seus membros são escritores
-internacionalmertte conhecidos: André

Mauroi s, RaYmonel Aron, Anelré Cha

mson, Jacques RudE, Henri TroYat e

outros, Revendo as últimas estatísticas
da producão literária francêsa e do mo

vimento �di(,ol'ial, notou-se CJue a cor.�
sumo 'interno' era pequeno , devido a

grande'éxportação e a sua pouca.clif�
são. Associacão 'Ler' conta com, o a

poio elas bibl{�teca:; de todo o país, dos
e,e;;crii.o.rcs, ela. Academia Li terária Fran

\ cêsa e org;mizações culturais, para rea

lizar conferências visando trazer o fra"l
cês de"volla ao gôsto da leitura. O eine

ma, a televisão, os esportes e outras
distranôes foram acusadas de d"svi::n' �.

,1tpnçi:i'o dos livros, (NOVA).

1--__- �.:.;...... �:--_�-�--�-.- , ...

O' GOVE'RNO DA" TAIl.ANnIA
NAOJEME GUERRILHEI'ROS

�3ANdKOK, ;TAIHANP.JA '-::- ]\;3 aLi\T1-
'�d,&d-e..s., CQ�í.lllJ,listas·� na, Ta Llândi?, orien
úiaas;'P0-ri< pê'c1Ui�l�; "<'{UJ�;entraram sensi> ,

,1é�theri.t�' nest-es-últirno� meses. Depois
da' ffaca'ssada e:gpeiiªncia com atos ter
roristas de grupos de partisans, tenta
ram os 'comuúist2S 3!{Ora nova tá'ic·'l.
Agenl es terroristas, escolados na China
veT!11elha, uniram-se às ações individue
ais, por �erem m?is diHcil o ',eu com� ,

bate: O númel:o c1êstes [ÓVOS é de 20
mil, aprcximadamente. D&sLe�, qual ["o
mil são vietnamitas, chineses', maJai,Ds
�,}aw;ianos. Quando surge lima fôrça
policia1 mais numerosa, êlcs ,se eSC01:-

clern\;{a-s �elvas e montanhas. ,o govêr
nó da Tailândia, ·apesa}' do -j,udGI, se mos

ira otimista quanto ao combate a êsses
grupos de guerrilheiros. [;::'0 pcl'C]11f', <l

população é COlUposta ele 90 !}fll' cemo
ele camponeses, dos quais ROSn POSSUP:l1
sua pl'opria terra. E, para lIr'fl {J'aba'lho
em comum com oe;; camponesC's, O,C; co

munistas se) cone;;egllirmn à ff'r'("R do tel"
rOf'islllO, TJ81'3 o qUE' rUJ1eb PC;l80 fracos,
A1t;m do ,nléÚS, tais ,frliE'JTll:llPiros ainila
\nfto' noder':1o C'ol1hl' C;OlIT ní\'Ic1êi lni];illf'
rh China vermelha em futuro' próxi
mo, (NOVA).

Modo de prepara�; 1,'eJ"\'3 o leite, l1lis-, �
l\lre Il� xic, de açúcar. o sal. a mau-

teigu e rlei:\.c nmornar. .\Je(:a li ág'U:l.
IHorna numa \'tlsilll:.t . .Junte a colho
(chá) de açúcar. A.crescente o Fermento
Sêco r;leischl1lanll, !'Cip:1lhando-o sõbre
a úgUi1. Deixe r1esc;\l1sar durnnle lO mi
IlUtoS, Jo:m se�';lli(l3, me,,3 bem para di5"
sol\'\:"lo complel;1IllCllte. Em uma vasilha
granrk, ;ic1icione ii farinha as misturas
de fermento (' lei(e, .\crescente 0<)\'0
e a ra'ipa de limi'\o.· Arnasse bem al(

ligar complel "menU:. J�1l1 SIl perficie cn�

larinhada, bala nll SOl-C iJ' m3ssn até toro
J1;'\ ... la macia (: e1;'ls[ion, ("0]0(11Ie r�m 1',1'

silha flll'l(.ln c· liMada. (_'lfL:'�1 com pano
1'(l11idó c c.lt;ix<: C!"rscC'r <\1(; r]ohl',u de
wmanho (:'tpros. 1 ::;() :1 L/II) llOi';l,-;), (lU

�l(é q\le. tocada de ;, \ I ('(Im os rlc(los,
fornece H encolhct· .. \ i1)at..;c:n estando

pronuí. :th{Ii'i:é�"a c, "In ',upr J.ll("jc· 0t11an ..

(,

�: ,
]1üra !lUa

I.JClÍidade.
1:lrf![lííhI6111
vflvôlppes:
li',i3lllidado
que você usa de
llm3 &ó '/Ol.

FERMENT'O S�OO' FLEISOHMANN
,Mais um lJroduto çle qualidadeFtiR F'lelschmann-Royal.

SR ZEFERINO JE\RONIMO D'A COSTA
Por decreto do governador Ivo Silveira, e após prestar

:m anos de bons serviços ao Estado foi aposentada, o sr. Ze

ferlno Jerônimo Costa, que ultimamente vinha ocupando o

cargo de" Coletor em São Joaquim.
'O sr, Zeferino Costa, nos. seus trinta e seis anos de ser

vtços prestados ao Estaco serviu nas seguintes cidades:
c1.oj�c; anos como Juiz de Paz em PÓlio Belo, ainda em Por

'Lo Belo o

Sr\Zefel'inO
Costa foi Delegado' de Polícia e por

duas vezes C, letal' Estadnal, Ascl1.r�a duas v.ezes, Penha, Pa
lhoça, Big11a(,Ú e rínalmente em Sao JoaqUll1l onde serviu

durante 10 anos.

Ao sr. Zof8tino Costa. nosso particular ami.go e pessoa
ele qnalithdes excepcionais, nossos sinceros cumprimentos
por merecído descanco.

---------. --------'

Drlucio Gonçalves lima
,

'lfEDICO
Rim Vitor Meirf'l1f's, 12 S'lb,

pas"J:l.OO às 17,00 horas

COMPRA E VENDA
Exccl;�nte prédiO Comercir-.l - No centro da Ciciade conten"
elo no ·andar t.erreo 1 JOj�L, e 1 consultório Lr:mfonmíxel em
lajo.' Na paHc superior a1':;:,p10 apartamento C[L;P poderá ser·

vil' p"u-a exposiç.ão; e no subsolo graw'e porão para de�)ós�
to. ConsLl1.lção sólida em bom 85j'8([0 ele C()"QS8J vac::'io; 40

m(thn8S fin:1nd.ac1os.

t\{Jãl.:wmentn f'n1 CarnlJol'iú - Lecalizado no EcUício Atlân·
tico em sitll.aç:'ío previJegiada, com dUqs fren�E'", 2 q�lartos,
fHnpío Llving, Coz\-ilha e lJ.anhell'O. Aceiia·se permuta por
casa p8q1!emt ot.i, al?artamf'Dto em Florianópolis. Base 15 mi·
lllóf's,

Ter'reno ."- Terreno na C'iê1Can,t ela ESlJanha, medindo 11

rn [" ?fl me.tros: II m'JhÕ9';.

,
.. I', 1

Cisa de TVla,i:lt'ir-a -- H,LHt Marcelino Simas - Próximo ao

14.0 B, C. r;:,o;neito com 2 êluartos, 2 salas, porão habitáveL
:; mil]}',}p,'; f' tm:>pTllós'mij cruzeiros.

Tf'1TP,ilO -'-. Compra-se, De preferênci� no Estreito, em uma
•:iiiS rua�, p.rí.ncipais, cont�'l1do 15 a 20 nletros ele frente por
J.I) :.1 :,0 dI' fllndos,

t :ii,,:E ('nfllfil':Bn·s;� .:...... Nos Bairros próximo a0 Centro. U1TIH
,l{.1' 26 !�"..íJh'h"\ un13 2té 20 milhões e lema até lO milhões.
'rp,l (rllO pili':I' .(;o,ndonlínio, DiSpomos çle magnífico terreno,
11:1 pi'Íi1(,jp::J i"l1H;pal'a cd.r.struç.ão de prédio em condomímo.
Tio,y'I'POO finJ�!FJ, dê esqlli.n3 medinôo 20 metros em c'lc:a rua.

lnteTt,s!,ü :1RSOcjl'l'r.·st.: ',.
. _" . '"

- 1'.(
, ,

\'to':Io'l [,úÜ'.s em 11l1rl'eirm; - A Dartir de 200 mil à

vista�·f.lt�'P('dtcÀ él'n "c6:q\,!('th;s .

- <Xmt8lJJ.do. dois g::>.!pÕ,\s de I a

Cipira, ('.Otn ;il) tlm! ;'(1'; quac'rac;los, Depósit.o de lTlvenaria C( m

;iii D10f rDR, m:"is J.TÍ.sull.aq,c')es sarutári.as de alvenaria. Terre·
no lll8di;ndo ]f) por 29 me+;-ros, com LUZ e agua ligados, ilumi-'
ü<1.Ç� pt\hJk.a f!stacionarnento ;llcil. Oito milhões.

'(1]('11.<;'" ,área no Interior .1r Paulo Lopes � Meclindo um mi·
!t>:clo e dl\7k!ntos e setenta e seis mil 111<,;tros q',iRdraclos. Ter·
IW:; boas pn.r'a cultura 4e arroz, cana, banana, mandioca ou

';nf$0'rdn de gado ..Propfied-ll.de servida por peql:eno rio, com
:108. ·est.r-ada,' luz elétrica próxima. Preço de ocasião: 6 mi
Úlões corri :J de 'e!!tr;ld(> _) 13 em :36 me�es. Aceil'a-se 'propri&
,-tado em Sflo, Prlll!O OH Santos.
,;\

','

"l
.

, .

R.am OportuniOade - V:õnde·se 6 lotes juntos totalizando
2a rnet.roR de fronte por 7:,tele fundos, conllind,3 vist.a pano·
I âmlc.a,· em Bom Abrigo, çom .frente para duas ruas. Local
ideal pa,r� cons�rüç'.ã,() de :'esidênci<ls de alto g'abarito.Df;;,;; 'l'r·rre.nfJS IlO Hi.l.ino Capjnas por 2 milhões e qui�hen.
,,'IS ['nU, mediJldo 24 'Ooe �8 metros, A metade financiada em

•

. �

J12 meses.

\

Tf'l"tPno na Praia da Sméc1'ldé' - a cinqucDta meLros ela
praia, c:oru &�'11à llumina�í':.o pública, fundos 1'2]"a o, ComIa
mInio Normandie; lOx27' metros. Dois milhõGs á vista. Fi·

l1.anda-!,e.
'-

�\'loder'I1'l Resic1ênr�b. Localizada 118.S proximidacles d(l,
ftodovia, COlrl' ,thrigo plau!omóve:, 3 dorm., Liv'i.na copa·co
zinha; 'tlfi.nlJeí �·o em côres 8" sepa'."c'çl0, dependências ele em·

pregad,''t e quarto de eostl.'ra: 28 ::-nilhões, com a met'lde fi·
J'�,:1Dd:lrlh"

rm , .

imobiliária' ilhacap
. -,

r
DIRET.OR: WL\LTER UNHARES
[tUA FERN.!\NDO l\UGHAOO, G - FON.1� 24-1.:)
EXPEDIENTE: Das 8".:'J.O i,ts HL:10 (NiLo fecha para
Inclusive �O" s:áb..'tdos c feriados
l�OS rlomillg'os aimHie·sc !l"to, fOi1C 23·41
Rua IIp,,.;pn)harg-ador Pl'Ch;o Sih'a, l!")().

/

Nas boas casas do rartto procurem Sardi
\ nhas SO MAl, um produto catarinense

para o mercado Il'ternaçi�nal.

\ o

SARDINHAS EM OLEO COMESTIVEl

SOLMAR

Acontecimentos
Beleza patrccina Beleza. Mais

uma vez 'Helena Rubinstein", afama
elos produ tos de beleza vai patrócinar o

concurso de Miss Bra:>iJ." Pela concei ..

tua-da Firma 'HR.', ostamos S0:1do convi

dados 2.5, quando será eleita a mais bc
la brasil eira,

_ ... x.x x x�

Pela Vasp, procedente do Rio (k�
Janeiro chegou quarta ... feira a nossa ("1 ..

dade, a charmcsa Itinha Cardoso.

-xxxx-
Assumiu o carvo de Diretor Soci

al do Lira Tênis Clube, o aplaudido
Cantor 'Bossa-Nova" Rui Neves Con ...

calves.
'

-xxxx-

Realizal'-s� ... á dJ;J '2 'na capela do
Colégio Coracâo ele '.J esus, .às rs horas,
a cerimônia do casamento de Ana Ko.t ...

zias, com o Dr. Aldo Peixoto. A recep
çâo aos convidrrlos que está sôbre ares

pousabíhdado do Sr. Eduardo Rosa, SÇ!
rá nos salões do Lira Tênis Clube.

\

-x x x x-

Coquetel: As Debutantes do Bai18
Bra,nc('. no próximo dia 30, serão home
118geaclas com cnquFdpl dançante" peh
Direção tIo '"O.s�at P<J.,Jace Hotel',

-x x x x-

Já P 2ssUnto em sociedade a e3 ...

treia do 'Bolishow", l11;1l'eado ppra 7 de
Setembro próximo. Sem dúvida, o gran
de atrativo e ótimo divertimento, vai
reunir gente de socied;;'i.::le à praça Laa
r{J Ml111er, ne: a1Júlúyel bairro da praia
de Fora.

- x x' x x-

COl1tilll1a em atividades a Dil'etr.'·
ria do Clube Doze de Agôsto para
noite de gala, Baile Branco, que ser,l
l'ealizado na sede a Av. Hercílio Lu?.

x x x x-

Féllando no B3ile Branço, Ej1iza 1)(' ...
th Oliveira e Silva; Maria Auxiliad.o
ra Meurer e Loul'CJes A.melia Oliveira,
e.?tão� na lista das Dehutantes, .para 8.

festa' ofic:al, di? 1;3 de agósto próximo,.

,- x x x: x--

Ainda é as�l1nto nos meios da j,J
vem Guarda, 'a ];:lda festa de,15 anos de
KaÚa Beatriz Rib,eiro; realizada DO

dia 11 l'.p" na séde do Paineiras.

Sociais
ZURY MACHADo

Logo mais na sede da "Rede Fminina de Combate ao Cftncer"
se

0�
encerrada a temporada do b�ll'S'. raB . J su�oazar cuja renoa reverteH em, 'f

'.

da conceituada entidade. avo!,

x x ,x x-
"I'ôda donzela têm um pai ou

urna fera", peça de Claudio Gill _qUe ,,",

cl di 2
e 'era apresenta ra 18' no Teatro A]

,

ro
, C r 11 ôb -\Ta-ne �a va 10, so re a responsabilidade de Marco Aurelo Carvalho. .

-xxxx

�ncóntra-se em viagem de tUl"'sI .,1110
,
pe a Europa o Banqueiro e a sra, Gnésio Lins. e,

x x x x

.

Na última semana. foi 'aItamentt',festejrdo o aniversário da ilustre Pr()�
-Iessora Maria Madalena Moura Fe�_
1"0,

- X x x x·

Casamento: Na' capela do D' .

, \\111,o
Espírito Santo dia 10. às 11 horas 1�.,1;
zar...se-á a cerimônia do casamento �\'�
Sônia Miaria Bonetti, :com o sr. Jajn'.('
Couto..

-x x x x-

FestivaI da Juventude, T)]'O�","()e'il)
do Ipanelna Clube, c!ue se reétEzar.-�' (ih
10 de julho nos salões do Lira ''1'0111'
Clube. O fabuloso Aldo Gonzaga, pé:rti,
cipará :da comentada pro:uoc,ão.

-xxxx-
Será no próximo dia 28 no Club.o

Doze de Agôsto, a m.ovimentada festa
JUnina com apresentação de danças tí
picas.

-x'xxx-
Rio: Acabo de ser convidado par,}

assistir a cerimônia elo casamento :1,�
Solange Anastácio, com o Sr. João
Luiz Peixoto. Será às 16 horas,na Ié(re
ja de São Pedro, onele qs noivos e dig .

na,,> famílias receberão cumprÜ'nentos.

-xxxx-
Em suei bem decorada residênCia

o "imnático e elegante casal Maria Leô
nida Fl11vio Luiz Vieira recebeu Mjss
S"nta Catarina srta Glaucia' Zimer-
·nlann, .

- x x x x

PenS21uento do ,�h'!.; Um assunt:J
que in'teressa é o que faz o café lesfl'iar,

Est
' ri'as de Província

o lViE:\INO CIENTISTA

heitor meeleiros

O qual·tinho dos fundos ainda tnu
cada, ,bem chaveado e com a tranca n C\

porta, e dentro, quem lá estava como o:;

muitos nnteriores dias o mEúlinotc ele
'graça Fagundes, bastante estranh,o CO;fl
�,ua.s coisas experimentais, tais como ,.i,:;
,l�binl'.os de yidro, os espelhos esparn.·
lllado sna mesinha, quebrados, a lati-'
ii ha com 05':SCS ,de galinha, o ôlho de sa

po c c\ll.l·às mais, bem mesmo misteric."
S0S, ('-3 olhos do menino eram grapdL's
2 ()s l:�·,LT!aD.l "Uns óculos de grossas le,1
t.:.s. (ÕmLaJ'alhenüls, e como dizia êL�,l'l'a' ,iElJ.'él melhor ?.\';5tar as minún;::ul.S
d,� sÁ lla:ó experiênCias.

O (lU8l'L:nho era �eqHeno e cutrl''''
ra, q 1e]]; lá dorn-iia; a empregada despe'
diÔa ,)(:10 furto dos garfos, e ficava eles
sa manei1'<1 ôeSÓC111,ar'll)" po;' nunca ,.

mais que quiseram oulra, I-Ll v::riad",::·
cUas que o' Fagundes - Fagulldin�:o co ..

mo o chamavain. os da casa trancafiar",
se lá 1)01' dentro. e só saía �1as horas deIS
refeiçÕes, comeI do pouco, Dona Tuc:à.
mãe do l)lenino. Dreocupava ... se com êlé
p;or "<:>1' 3S,,,j';1 esquisi.to, e até n1eSm)
('nrvi(�av;; ()'3 çut)"os }liás para �Olll. ê�r�
bri.Jlc;'lI.'. D·':\8. n Fl,:,undinh\", que er:l"]
n;uito t{'!os e usavam C"IC;1� C111' os. '.

1 '.1
.

-]' , I
aen1·QO maIs nElo pOC1aJl1 cni,'llCtft :1,

sUas misteriosidades; daí o nlOtivo p::>
la qual não posslüa amigo". Nem nam,)

rada queria e da que já tivera chego·J.
mesmo a queimar as fotos .e pre"en�
te::' que ganhara.

Assim, tão lllcuml)ido: en� ",eLU:' wis
térios, vivia-se o cier+tista lIL'Li '! <; ,'(iU

.

' sultando'por vêzes os livros t..';'J: :.:_'a ..
dos da bihlioteca ,da escola, fé\zeúdo .•

crer aos professôres ser muito \preocu-
pado po.1' ciências e coisas do gênero,
,chéganelo a ter promissor futuro. Na
escola, sempre "O primeíl�o da sala, se'a

'tava no primeiro banco e tudinho ano

tava para depois estudar, causando in
vej a dos demais colegas por ser tão es

tudante e puxa-sacos, como diziam, e

mesmo nen� na hora da pausa brincava'
de bolinhas de gude no :pátio coberti.·,

���""",,_.... RECEITA
''''',1/4 sic, (GOg) d�� ldte, l/f xic. (-IOg)" Ilhada, e5Iencla-;l'com o 1'6)0 em [ellio

colho (e[l;1)" de açúcar. I/:!. colh, (chúl dr: ret.lng-lllo (1/2 cm dt'�, C'spcssm;\./ de ';:ll • 2 ,cilllh. (sopa) de mnnteiga • apro:\.). Espcllhe manl.eig·n n,uma mclade
1/"'· xic. �60g) üe úglla morna. 2 1/2' colho da massa c, '!Jor cima, pol "ilhe" açúcar(cllúj" ou I envelope de Fermento Sêco com canit1a: Dobre a mass,:! ao 11'<ejo
Fleischm:lnl1 • 5 xic. (300g) (lf! farinha de Estenda-a novamente com o rOlo, rcp"
trigo. I 01'0 • n:tspo de Jim:lo "'�l gosto. lindo· todo o processo llma scg'ulld:l

\·ez. Corte liras de largllra de urn clerlo;
depois de torcê-Ias; emolc"8s, em espio
ral, tendo o cuidado de prender n ex·

lremidade [ina!. Coloqlle i:m lahute;l'Os
untados c enfarinhndos, distantes UllS

dos outros. Pincele com e_crna, nei ',(

crescer, durante /10 [l nO min\no,s. :\ss"
<etn forno mnrler::tclo por cêrl'a ele I.'i mi
llLltoS. Enfeite os, pãpzinho�, aind8 (plen'
ies. C()J11 o· seguinte 1"2.1:1('(\: J/:�I '{íc. rlj\
açúcar prneiqdfl " I COlho I �nl'::l i <I<

�lICO. de limar). )'Ii('tllr� n::, if1,:�.re(ri(:nf'·�
e I'mprc-gup,. 1 l:'t p�\I'n ':>,� fl �;I) pi!c-)'ini1n�.

. ..,.., '\

,

ficando )1;:1. classe rascunl1ando uma ou

outra �oisa das aulas. Como lanche, co

mia sempre ó pão de passas' que a :'-uã:::!
lhe fazia e a garrafinha de limon,p,da.
Os colegas, ba;ta'nte descc,nfiadd?:!l..$ d2
ser nor� isso a tamanha intefigência dê
le, ll-:assaram a laI1Char o 111e,S1110 até m&",
após, e sem result�dos consegujl�":_'11, fi
zeram dp5L,st€�ncia. O que sen'ta no úlü
mo banco e, de pin: a rôxa', na te'stio1, fa
lou, só �le pirraça, que o Fagundinho li
nh.a telha-corridae e daí, muito garga
lharam os colegas.

Saía da allla sempre sozinho e pc
gava o ôn"ibus esccla[: pagando sempl"�
com. QS paE'ses 1:10 blooainho verde, e to

dos péi::;]11avam como �ra qne poc�a o'

bloco não estar nen1 111',. nouco m\las..� ,

"f) !las conta::.· na;:'2cendo se,npre üôvc,
" rl"]"'lri,) �('C,10'cl:"'1 C'S P�"�"'S 'o'uardava"J � �, ...... 1::1. , ...Cl, C v C • ).--t._"J ..... \.._, b �.

o� "grampinhos que pr�ndiarn o mesmo,
Fala vam (1lHo fazia coleção. També!:1
pra él.ss(·i'1c1n. o cientistazínho, e nunca

1'111;8;'; src vi" r;lUpa sua manchada OU

l�;l() enr�',m- )1a. Cheg:Jva en) casa e 1.'1
de CIJ.!'l'oi?s ",,,ra o n'i;:;terio.so qU<ll'Ü
Ilho, a renlex�r com suas carareiquiceS
que.só sujavan1 a casa, ('rJ1110 COl1stan"
tel-ú'ente lhe dizia a dona Tuca, Era .. '

quinLa feira e naquele dia nem saiu d�
;oc'L1 '.;nve�llál"io .laboratório, e muitos r1:'1,
c�·", ,,�' t''' ",: ''''1'1. ele ddros quedrados e

,� ,�/ -: �i-� .. 1 ·�nf)Tifi'i�. ICil1U a nc,ite e .'

r"� 'l� l:);':l:fl� ,I.) r1"'r8r11-Se p(":;]o jnÍhlit.o
E' l':lir:;d;t o., in�l(JilJi\tr;;'S hí-l��:,dhos er,n::1
ouviucs. O senhor Dai ,lO Fagunc1inho
:foi que impediu a rr�ae de bronqUéar pa
ra ÇOlU o menino, e dis.se que não dev;j
se atrapalhar, pois tinha cel'ta desce':'l'
:fiança do 'filho um gêniQ ser, Daí a lltV·:;

não foi.
Então, üs pais de tanto ansioS03 �

de não mais conterem-se, foram a esJ.;�
alO pela fechadura e quando viram, ':.1;
ram e medroseiaram-se ,do fagundi?
nho acocorado num cantinho debabtO
da mêsa a tremer, cortado pelo COrpúl
inteiro com cacos de vidro até peloS
pés, e por sõbre a mesa das experiênd
das,.lá estavru.n os garfos' que a empré
gada roubara. De sua boca,' Uma baba
muito branca escorria pelos cantos,. s!.1

jandq as roupas engomadinhas e 11m'"
,

'-�H�_�L_� _ �__._ .. �__ L_��__ ' __�-��-�
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·'Coral da Universidade foi
sucesso absoluto no TAC

Detroit ·a (on
Ad�entis'ta

Iniciada em

Mundial-

vencao
,

,

'Com a presença de 1.400 represen
tantes de 189 países, foi iniciada a con

vençãc mundial adventista qUe degcJ:�1
o presidente dessa organização rclgi,)
sa para o período de quatro anos. O
conclave está sendo realizado na cid21.'}'C
de Detroit, nos Estados Unidos, no ai]

.

ditório do Cebo Hall, e foi aberto p�[')
atual »residente Pastor Reuben R-
chad F'iguhr. _

Além dos delegados dos diver..os

países' e dos 95 representantes do Brq-.
sil, mulheres de acompanhantes e Ob5(;)'
vadorcs assistem ao conclave, acon-

.

panhando ;< apresentação dos relatórios
das atividades assistenciais e edUC8Ci,J.
n=is dos adventistas no último quadri
ênio.

t(� mu nd.al dU5 adventistas, P,�st\(1l.'· HCll
ben Richard Fignhr.. 'que ora oncer ra

o seu, mar} Jato, erll' di�eur�o, C(1.�0� [ll'I.'
nunciou perante côrca de vinte mil Jl'C'S
.soas, disse do prOgJ:'i. S".O alcancr do pcl.i
Ol'��11i.7;!C2.0 que àjl�·�e. Da �{l"'''l)lj�c�()
dos trabalhos de assistência social, edil
cacional ( 'exD9nsüô mi .... s cnar«. �HiL'

mando i
121' Lavido U�.11 crescrn rnto. c1 ::

cêrca de 400 mil novos membros . nos

últimos quatro imos. Em sua oração, (,

'Pastor Re1.1]]cn Hichéll1 FiQ'l'hr ";'\1)')".
(1011 o terna do conclave: 'EIS (!U!':' -:

VI:c-J\lI'; conforme Anocalpso c"nÍl.lIh J
verso 7, conclamando o·, adv",nh.sta� d.?
t<�rl�·., a inunde ':'I "se nr(�'l)':'I-"""'r'y''''' 1"'\ • ...,,. .• ":'" I

br;�e< �pgllnda' vi��]a:" d<�
,

J�S�L�."
.

�fl�d:)
acrescentado c:.\H� lOC:: l))er'-'hrns \ 1q. 11(\':'"

sa igreja tem o dever 1.,le advertir o ..
'

rr-unr'o quanto à ?�::':(."l\' �tc'�ri!1: �.,:... -: ''1·i .... ,

que j1',1'á a e=pei'ada D"'l e Jcl.cí da r},_.
.

ars róis de 'Deus" -,' ::(J;lCln:jü.

Constituiu verdadeiro e consagra
dor sucesso a Temporada O ricial do Co

ral da Universidade Federal de Santa
'Catarma no Teatro AlvE'TO de' Carvalho

nos' dias 12 e 13 últirncs.
Sob a magistral' regência do Maes

tro José Acácia Santana, o CUFSC R

presentou um comportamento artísticc

air:I.Ja não registrado na sua história,
tendo coseguide. atingir, no parecer de
renomados críticos, o seu grau' máximo
de técnica.

O Teatro totalmerre lotado presen
eíou espetáculo de raro valor e de pro
funda sensibilidade artística, dentro ·:1,�
um clima de verdadeira arte, de acura

do sentido estético. e harmônico .

Apesar do Coral Já'ter se projeta
do no cenário nacionaL como um vlos
melhores do País, acredita-se qUe êste

'espetáçulo sobrepujou todos cs demais
e se cons+ituiu prova cabal de que, real

mente, o Coral da UFSC merece alue
zar que ocupa no cenário artístico ca·-

.•

�rinense ,e �acionaL
O' repertório;' crrteriosamente sele-.

cion�ndo, 'incluindo. peças renascentis

tas e de' aut.ores ,Eatarinenses agrado'_:
vivamente o público �l;eSei1te merecen

do consagrêl.lores .aplausos e comentá-·

rios que ainda' conti�1.�.an). reperél.í.tindo.
EH de· se notar que esl-a obra alta

me�1te" educativa da ·Unive);sidade q1,lC
se projeta de eriGemtro ao púhlico difun
dindo cultlJl'a t�m �'. orierit,ação co:mpe-

tente do Mae�tro José Acácio Santana
cujo nome já é património do mundo
artístico nacional, com acentuadas pos
sibilidades de se tornar, num futui-o
bem próximo, um dos maiores regentes
brasileiros.

.

O fato mais conselador é, entretan
·

to, sabermos que o Coral da Unrversr
dade Federal de Santa Catarina é uma

glória para a Universidade, para o E_,;
tado' e para o. Brsil, IYlen'ct::ndo .conS'c
queritemente, o irrestrito apóio de to
dos pontos altos da Temporada:
tarina projetada no cenário nacional.'

E' ainda ímpressíonantaj, atuacâo
de certos elementos do Coral, que 211.,-

·

am como solistas do mesmo, apresentan
: do geniais .qualidades ·al'tLstlcas. Entre

€:le8', o. Acadêmico Hamilton Platt, o .\.
cadêmico Luiz Carlos-Laus de Souza )

Acadêmico Pedro: Martin:; Bernardi'no
e à Srta. Resl. Miriam �acuco, 'cuja a-

tU$ção impecável repercutíp COmo um

.dos pontos· alter "da .Tereporada' .

· , .

A .Unívsrsidade es"a de, paraben-.
· O. .Coral. está de parabena, pl;lncipaJnlPi1
te o· seu regente, Maesü:\) .Jo·sé Acácio
Santana" le sua iJil:�toría que ·tem· como
Presldente'_o Sr. l-IãÍnlltQH Platt e co-

eni'o Více-Presiclenie ç Sr. Pe�lro lVIar
. tlris Bei��rdjno, .'

.'

.

'

" Na· oportunidade"," ap;resen�ai1:os os

Jy,ss.::Js calorosos, 'parabel'ls, ;C01�1 votos
I:Ié 'éresceljte' pro,gres'1(? ,.

.. ,

Apartamentos, em"
pien,o céntro,. vQI\_<\'T"
dos para a face si-', .

lenciosa da cidade,

200. aparts.vf." ca

teqoria -16 andares -

5 elevadores.
.

l.\,TENSAGEM

Na reunião de, abertura, o ,pre.sié1eÚ:. TV e Rádio .. para
todosos apàrtamen-.'
los.

, "* 'Cabe'leireiro Bor�.
beiro - Florista'
Bornboniére.

"
_-

.,_/

.',;';

l?ode orlPu!;:11" C1.t)Cnas' b2'"7.i?�:n.d0��� .). (3':11

p"'ncamentcs Fil't·",··e.:: '''''<-1S ·0 ·gr··vE'l"lO
.

.

a]-cn�§o ten�' q�e :o'b'����itr qud'r:- pO;]'3
r.in (l!!,P o Kl:el"11jn disD02 '113. EurQpa ..

Cént'l'é\ I, pc\T'�' ui�; at�('lü(' d(>. l)!élS�: 2 Tri

lhõns de s01dpclos em' 100, j�iv:sÕr·'S· 21.

t""nCJws' 5.70n api1l'tê1l10s p''1r'< 'l1.,t.iTh'1-

ria; 2.200 aviões. de at-aqLle; 24;') na\'ir,s
}ir} S\\bn18rj]10:;: CiO tl;�írT'..oTtac1oTes dê
forc'IH�tc's e '100 eol")·r:�;al;iados 1.):--1'3 dc'
sencbal'rme. Um?! w,i'�ja. i"ar' e clês�e po'
c1erio est.á à disDos'ci)c'para a defesa na

Europa. Por sentir" o'. p�riç;() de' per1;0'
é' qLl;� Bopn discorda ,�}ep,sa 3,l"(1).da ó'e

.S:UT'd.nrrl pÇlCtfiç<+� 01T...·bc\r,8 \,1"'!'.'icl,p. t0(lO?
(v.:: �?tl:S esfôrc0s. C01"':(,) iá tern cl(:'rnon�
tr;:\do. na pro('-''''� r1,:. uri:)a 601uc::'\o Pétl'3
o problema. (NOVA).

BONN - Não ..só Paris. Iras ;·ta1';;

b8l11 os noIíticos inglêses p!"'nsam que
não há' n;als perigo de' guerra para, �y

Europa. \Vafhington, por sua'" vez, af:i1'�

ma que o problema ocideútal...:ol"ieJ1 d'
se de'slocou para a hsiá, Bonn e a ún;-

.

ca
.

a c0nside�'ar �lue
.

a s!tuac;ão s8tisÍ;:ti,)
ria. da EUrcnâ ainda está longe. l\'[uitos
políticos ale-mães e ).11esmo -alg:.ur.s es

trangeiros, aCh8rrt Cjue Bonn deveria
mud�r essa política' para não fazer o

papel de 'esúagador da' paz". E' ineg:'1-
\Te! one o blóco soviético eQYno \TiZJll]:;I)

8igniÍicél um perigo', porque M( seou. ao

invés de dimiIllli.r suas fôrc33 é\rm,r;-b::
fortificou-se poderosamente

_.

IlOS últi ..

·

mos anos. Dpveríam o.s i'llemâes l1eg2.r
tudo· p 'pceit3J: nina crie:xistência e' e1'"

... l' . .-'
•.•

na? E' claro qUe a açao pOlltlca riao 'Se

-- .,..j, 7

- �--'--'---.--- . �.
"

'.i"

Mulheres não votam em-Tícino Torne-se Você,·Ta-mbém
.;JJ·upnel iÍriu du JARvr:Vl .'\TLANTIOO.1

..

'

Bairr(1 em 1'ra11co pr,Jgresso ê valorizaé;3.0 ('ort':ilante l)6-
lo' seu tra�:hclo de urba:lização lTiOderl1a e' fácil acesso de'lo" Sufr�gio Fenünfu� protestplJ contra

a .de�isão I.io cantão e concléimou às 11'\\\

lheres 3:' lutarem a favor de ·seus· direi
to.� qu'e os homens teimam em· negt,- I

10 .

.1 De qualquer foril1a,
.

o número d{
vô+autes é\ favol" das mulh�res aumen

tou consideràvelmente é espera-se que

na próxima v�z elas sejam v\torio;ai>.
Enquanto as rn:ulh.eres de. 'Tucinci luta!11
pelo voto; .existe· na Nova Guiné uma

trjbu pú�nitiva de mulheres cnd� as. t''3
� prese�taJ.1tes de oharmdOr sexo Ira'>')
matàm' todos 03 }�0l11ens. (NOVA).

LUGANO � No cantão Ticino, a<;

mulhetes; depois de Um referendum
negativo quanto ao seu direito de vo�

tar, estãó protestando com IÍ1a'nifestüs
e passeatas. Desde a segunda guern:l
que vári.os cantões S)J.íços vê�n négando
O: voto à,s mulheres; lP.aS ·poUGO a pou
co elas está consogu�ndo. Erti Ticinio,
pcrém a luta pelos direitos ' feminiros
vem se prolongando é pelo último reto

rendUlll, o terceiro negátivo em vim'é'

anos, 17 mil pessoas votararn contra e

15 111i'1 a favor. A i\ssociação ,Suíça ,=,r�

!Suas ruas:

;,. Abunchntes cGnstruçê·c� que surgirãQ em mLÍl.to breve.
_, , . '.� r -.., Dn J)n ZJ ":';[í!!I./I JT-.2�O-'" .

.

_ .:J. A1�\')b .lS i\lA·e ,..J_L.d:· �(Utv !:) e.t1l suaves pagan'len-
. l(�'�,,� nlensats.�

,

F, __ 1nful�lJl(}ÇÕe;:S e 'vendq�. COJTI Be1:t}an1ü11 A�;e:'b Jck. RUa

1'(1\1"nte Si]\'eh'a, n·.o, 16 (es-q. Trajano, Fom'; 6m7.)
. .

-_ ,
. , .'

�

- ---;""',-- - -� .._-.----- ---
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FU�n)AçÂO EDUCACIONAh �F; S'AeM!.A 'ClT�RINA
U}UVERSID.AQE PABA O DESENVÓLVIME:f\JTO DO ES- I

TA.DO DE SANTA CATARINA' .'
.

, . '.\
FACUtDADE D� ENGENHARIA ,DE JOINVILLE .!

I

",
•

����1'
.,.

-.. ,

COl\1UNICAÇÁ(), '.'

I
I'1 - Ihscriç6es- p<.1r� o 3.0 Vestibular de ia ;'3.0' de Junho. de 1.966.

2 7:- Rcqlizagão de 3,0 Vestibular cJ.e 4 à 9 de J,ulho de, 1.�G6.'

3 - 'InS(;riCões' e informacões na Secretaria és Faculdade ç"le Engenharia' de
JOi.nvUie, à RU�: Plácido Olí�piO de Oliveira, U.;.olégio Éstachial) Jolm'ille - se,

- Fone 2124,
.

30-6·66.

FORMA G _. PMa aplicação gera'l ou es·

pecial': iipo K, trifási:;:o, �e 1/4 a 3 CV, 'com
2,4- ou 5 pólos; tipo KC, mónófásico, de 1/4-
a 1 CV., co'.. 2 ou .4 pólos. Para ventilador
de condicionador de ar: tipo KCP, 'monofá
sico, de 1/í5 a 1/4 CV, em 4, 6 ou 8 pólos.

Walmiré Jbão Ribeiro - Encarreg8,do do Serviço
,

..•.l'. �
.

�-----.----
------- -_._ ,

TRI-CLAD 55 - De 5·a '150 CV: ;em':!1, 4,'6 ou inais

,pólos, ii prova de pingos :ou fe�hacios: nâ� categorias A,

a, c �. D da ABNT; h;:jfzoi1tai� ou. ver.ticais, 'para 'ac,q-

'.pla,m�nto por ,fla�'ge D .011', f�ce .e.

....

36 QUILOS·
DE LEI'TE?

2600VOS
POR ANO?

120QUILOS
DE PÊSO
EM 6 MESES?

e por que não?'e por que não?e por que não?
"-, :.

". - ".

/ .. -

,

':
�

.�
.

indução
".

G.-E
(de 1/15 CV a 600 CV)

resolvem
,

LEPEMJX-® LEPEM·IX-OO ,LEPEMIX-t%
J

é c grande conversõo, e conversão lotaI,
que ·dó lucros imediatos! Evite doenças,
mantendo a sanidade dos rebanhos,
melhorando seu pêso e aumentado
a produção leiteira e 9 fertilided.e.

:��
[lôlr.;:] I �i

l��
--

o seu

problema
de acío,

é Um tesouro oculto poro o SEU plantel
LEPEMIX-A, enriquecendo os rações, é
mais saúde, mais carne, mais ovos poro
suas oves É lu'cro certo poro seu negócio!

á pernil carnudo, arredondado, profundo,
firme. lEPEMlX-S é o cuidado de .

alimenlação que faz o suíno ideal, o tipo
padrão de saúde, porte, e lucros. certos!

CUSTOM \3 000 - Da 200 a 600 CV: com 2, 4, 6 OU mais póios,
a prova de pingos ou fechados; nas categol'ias A, S; C e D da ABN"f

e no tipo M (de anéis); montagem horizontal ou vertical,. com ou se_m

'[Iange de apoio.

Apresenfado em

sacos de 20 'quilos
®1iI<lfXlS misture

tyi'lÍ,il�ói<a iIlIminerol.
ideal poro rações
de tuinos � é satisf",çç;o,
é lucr.o osseguro.d:?,�:· n.ame.ll·to

G�E N E R A L E L Ê C T R I C S.A�RIJa Afonso Celso. 1015 - São Paulo
" I

,,_ C b C ��t"; Ce.f:.nin� i Goití.s) H ,Hc..il1s0 Cel��" lO! 5· POrto Ale-"rc . n. \"Cll[illcio Airt:(I., GU2· n. llori'lOute· fL �ergipe,

34�/3�� . H�I��r�ll. ��'()li��\: 13: 997 • Fb'rtnleza . rt'. ':Gçvern�dor Sampai.o, 4?� r:' �8i'vfldor . ,Aov. Estl\dos,�nidos, ri. �dí[ício .Cervantes;, 4.°
Rtlda.r • si 401 . ,Belém· {\. Ç-Q:,\psr Via.na. 870. Manaus � H.. Guilherme Moreira. Bi:b/3·37 . Gampp Grande . �1 fr·,A\'. �3�rao .do RIO �Dra.nçú. 386

�]M C'SO J)E DÚVIJ)A CONSULTE GHA'I'UITAMENTE O NOSSO DEPARtAMENTO TECNICO :l'"
\

lRI'eleM I

í

,

I

l'
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madamas, Não deu outro
bicho quando o mulherio
saiu espavorídu do recinto,
Quer dizer, chegou a dar
um início de bronca quando
a. polícia interveio {nua im
por. a ordem.
Michel, devidamente segu-

1'0
.

pelos fortes guardas,
veio a dar explicações de
sua atitude, 1': que f;:l"E
não era êle, nus sim ELA:
ou seja, Michel havia se

subruetldo a uma destas
operaç.ões que transformam
u sexo, e tomara-se Michê
Ie, com

'

saia curta, peruca,
baton. e Os outros atributos
que a ciência moderna COIl

seg-ue arranjar.'
Todavia, no passaporte

do (011 da) ví ijantc, cons
tava o nól'lle lTIflSeuJj'lo de
Michel e o l'cspedivo �eXI),

i\pós o hhhl:l'b1á entre a

JloJíeia, o (ou a) persona
g'em e ainda eom a partici
pação de peritos no aSSU11-
to, l\HcbeIe f:li. liberada( o )
e embarcou no avião "já
qne estava em trânsito pa
ra Sán Francisco da Cali
fórnia, 'ou. �implesmente
"Frisco�', - como oS ameri·
canos uSam - ,o, que evi·
denternt<nte nã� tem rela�
çãg com o lUichel que se'
tornoU: MichCle!

o cauwdato Costa e Silo
V'� declarou à huprensa que
os joruais. "Time" de Lon·
dtes, "New York Time" e

"W'!-shipgcton Post", c.ambos
dos Estados Unidos, devem
abstér,se de criticar o pro·
cesso eleitoral brasileiro,
pois ,{\ ópinião' pública nóí"
te-americana ql<e defende o

princípio da autO.dett?fmi.
naç.\1o, não deve·', interessar
às eleições pre8idellciais do
Brasil.
"Seu Arthur:', como diz o

Ibraim SUed, esqueceu-se
ela 'auto-determinação quan
do ás' tropas da OEA insta·
l!lram·se em' S'ão' iJomingos,
Quanto às criticas daqu�les
'grandcs �rgãos da 'Ünprell-'
sa llihndHr1, ning�tlln pode
fugir, pois' o comentário ! �
nm fenômeno social, c por
tanto universal, a não sq
q;w se consiga ta»ar a boca
d�� UUla nação inteira, ou

isolá·la com. uma redoma
de vidro.

PcLAMEG 66 .- I
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TABELA
"� �_��' �...,�"�"_"' ,' I ,O�CA � �r.,lL,����S::�iS meus caros a' "estó-

"

·O·c,.,.�"r, ESTA�OOria" (lue vou contar é ver· -.
'

'. .

.

.:dadeira e foi noticiada .pe-
, �',. tWS AfiIII;;O DIAilO DI: SAtlIA CATAB!lil\las .Iôlhas desta semana --

-�que' finda.
Michel, em trânsito

aeroporto do Galeão
iR10, após adquir-ir uns

gazeÍncs ,foi �,r toalete

Por várias vêzes, destas páginas, menifesfemos
o nosso ponto de vista favorável às eleições diretus. Se
assi1m procedemos, foi por achar mais justo e eompe
tivel com o sistema p�esi�encialista brasileiro o livre

comparecimento do povo às urnas para, numa mC!n,i-.
testação direta da sua vontade, consignar a sua' indi-

cação do candidato que quer poro seu !:joyernante. Há

ainda a con,siderar a marca de autenticidade que leva
. , "

u,no càndidatura sufragada no pleito dir�to, quer por
sua qrigem na indi_cação partidária, quer pe:a interfe
rênda popular na elaboração jurídica elo p,ocessó que
cuhnina com a sua invêstidura'. Ê bem verd!lde' que
têm havido êrr,os n� andamento do pro:esso e, mes

mo, na escôlha. Mas, para êstes, há sempre um meio
de encontrar o. remédio adequado quando, por vezes,.
não � nec�ssário um 'purgativo de maior vio�ênda.

_'pós estas considerações, cumpfé-nos esdarecer
que nada há a acrescentar quanto à suce!>são do 'Pre
sident'e Castelo Branco. Dado' o caráter' excepcional,.
em que foi colocado elTl têrmo,� de eleição indireta,
consideramos prejudicial e, até certo ponta, lesivo aos

interêsses da Pátria qualquer movimento que - n'es: a

hora _,.. vise ci alterQr o estabelecido Principalment<:!'.
- •

r�e �tenttnmos, pára <) fato de' que o próprio Presidente
e o seu Mi�isho d� Guerra, candidato à sucessão, Qfir-
moram claramente que, de fU,tiAro, Yo'torQ

,

em tôda a sua plenitude o pleito direto pa'ta
presidenc;:ial e dos govelnadores dos Estados.,

.

a vigorar
o escôlh,a

Fotos recentes, enhetanto, odgi·na,;'os - da indica
ção do candidato' da ARENA à Presidên�io da Re;)lJ--

"

(I'bliea, caus6ram algumas divbrsênCi,!s em ce::Oi me os'
,pólíticos nacionais e, indusiv'e, n('-seio do.pró ro' Go
vêrno, como foi o caso do Ministr.o: '\ Os�aldQ Cordei,;o.

. f.
'

\,

Devidamente autorizado ]1el0 Couse
lho de Df.:'senvolvimentu do Estado, que a�C".b�l" de aprovar () seu progÍ'ama de' tra
b:übos vara o cprre�1te exercício, o I'LA·
IVlEG começa a eIi(.rar no icrreno da;,;
rcalizaçõe", iniciando efetivamente os tra·
ballws nó se!or aclmi\1istratj-.·(1 do Govêr,
no Ivo Sltvein,

A partir de hoje, em sucessivos conleil·
tários, Iremos dctalhando, ll:ua conheci
mento dos e::rtadnenses, o eSfJUeIlla de tra·
balbos cUl1stante do, J'Cferidn programa',
na ptImci,ra etapa do II Plano de Metas,.

'O progràma �stá co,)sub�:tanc:ado
nul'!] eSf1'lUÜa f:inan�;eil'o da ordem de Cr$
17,350 hilhões de' cruzcÍl:os, CO)1] ,l,plieação
]TI'e"is1a l'ara as seguintes ,metas: a) me
lhorÍ:1 <10:' meios administrativos; b) va·

'!oriz'l(;ão (10S J'ccurs's l'!ll11au\)s; c) eKpan
sEn ('.('1''' "·'lie'l. � li) '11cllwr;", d�s condi-\ . .

I

cí\es snc·tt:·;s.
n',i·s J."t·'res ('<,th'enlll1 m'l'��,_t('" PR �

l·:thor�H�·ãn dn nrnfr�'rUl1a,"'e'tnlr. "10' t ...)� .-le
rr1{'-':_'11]: �),3 possH1ilirl:1 -I"e� "�·,':I {f"ri'- is (-1 !.:" e,e
(·n"'·fio. 11n (leeln":� fl." ('Y1'=�.rcv�:o, rt.o-� eHl-

p",,,,, e<;I;'1(lo<; lc"ar10f; " t;';r"'o peJo }'rA.
IVr.FG "()�1.0 �OJV·.Pl'�f) rJI)S órg�o� f'st�duais iuh�"e"";;l(l()s no JT' P',nlO (le Met'·,s: f·'

/ '

,
[I" disw",ihiliflarlc'l ;fináneei.ra'l anart:'ch'i
11"'1'a 0<; .im'es'íme'lto" a (,<ll'!!'!) no f'T.\),[EG,
"f'''-v:i'' d'l e,-.'mn(\rtameuto (la recdta p.sh,
(III" 1 e f�a nro,ie"ão rIos r('c"r"-08 esthn':tdos
1Je1a Lei f'l'.e instFuiu (l' Plano.

A deUnicão (1:1 ri 1)1'io1'io1[1(les l'rfl?,rnn"·
d�", rl',,,,,11'1ntes rlês"es est'lflo�; :J:nO'{lU-S,�
)1:) vel'Íj'Õ(,'H'i�O dos rp�nHarlfls aj�I1�"dos aI)

en('e_l�r.nlT":·\1t l, i:ln �J J)l�lPn f1e -l\lfe1'R!õ:' e no
f"s<:�.n lO"f"1:1T"lH�n'lt(l da � "!"1e.fllrlR� p'Ol,lP:r""anle"t1·
t"is tn'e(:Jtrlj7,\H1�5 pelo c'overna<1nr lvo Sil
"eit" n"� flnCUl"le.ntc,,s (lHp l"ll<:tenhlm a

postnlllc10 de "'11:1, investi.f1l1ra 11a C1wfia
do T<>...eeutívo (plahl.forma de G()vêrno, l)fo
m.,ncinmentos pós·eleicão e pós-jnve<;ticlt_l.
1':1), tenfJcstc,s à nroolocão de Ul'ha ativida,
d.e J!overiHl,nJent'al v()ltada pal'a o' conhec\·
nlf�nto dm; nroblemaj<; Que Íllteressam à
sócio.economia, estf!.clual. e dii;ig'ida' à 1'ea.·

Iizacúo de obras, serviç:os e e-upreendimen
tos para :::lcallce de U111 desenvolvimtnto

(
hormônic" da estrutura ecol�ôlllico social
de Santa Catarina. '

Em'unhas nlCstras, o progTama se des··
dobra nas metas básicas já �H;iIlla aponta
das, dcfi..·ündo a destinaç,ão de recursos 01'

çamci.ltál'los aos investimentos para os pru
jetüs sctoriais de descnvolvLaento,

. A distribuição setorial dos l'ecursos é
a seguinte Cr$ 684 milhões pHra os -encaro
gos de custeio do Plano; Cr$ 2 bilhões e

(j(j{j milhões 1)ara suporte dos encargos de
prosseguimento do I Plano de 'Metas; Cr$
10 bilhõei; para os investimentos de pririlei
mdra 'p,,:,iol'ielade é Cr$ 4 bilhões para Re
serva Técnica, como suporte,. ,em dotação
global, à revisão dos orçamentos de custo
'{L<s flivCi'i,lIS programações sctoJriais,

'

As mdas, por ·sua -vcz, serü·o descio,
br:llbs em, setures. J)::>ra melhor atingirem
'suas espeéÍficas, dentro dos objetivos que,
determiu<!l'am a elaboração do II PlaJ;lo
dc Metas,

Ass,iu( que o setor mel.ho.ria do.s meio.s
adnlÍni.strativos se deSdobrará em admi-
,nistraçã'J púhliea e sedes adm,illistrativas;
o seio!: v,:Joi"ização dos. recurso.s humanos,
em pesquisas, ensino e difusão cultural; Q
setor eX'Jansp.o econômica, e.in cnergia,
tr-'ns]Joj'(es, comunicações, fivan,ças, i-i·
qnc7.�"s 1ft turais, agricultura e pesca, .en
qn" .'to qae o sctor melhoria das conàlções
séJcinis, <;crá desc1.ohradQ em! cooperação
CflJn. os SCi'v:i(;ns fIe ;rustiça, Segurança PÚ·
hl:ir:a, f'r,'-,de Pública c cooper,ação social,
h;: bjji,-�ihl e abastecimento,

(":11"1 11m (1.�"<,es, 1ior ass'm di.·"er, sub,
setfll'f'S, +ení rlestaque áe verba específico
mIe Jh�, i)�ss;hjl;je !'endime"to, llróprio,
(Ic"tl'n ',1'1 ,le�ej 1hiJi(h rlc espm:ada, eIn per·
frit'l sin:tf>nia com o todo.

" . - ( ,,, '

I

'

J!,s�e, nUllla aprecmçao SUvel'UCla,
em resumo, o l'S'lUem3 fundamental sôorc
o IJ.Hal sI' fljJoillJ'à a ac;ão do PLAM,EG, no
corrcmte exercicio. 'Em nossa'; próximas e
cUrões, �l'emos flis:.:ecá-lo lla\i SlJaS minu'
cins, setor ])01' seiol', 11 fim üe' que, o povõ
cfltal'inel1S� J10SS�1 se el}Jaciüir do que pre
tende, em têruws aiIJllilüstnttivos, realizar"

o govêrno Ivo Silveira

Sucessão

de Farias, na época da pasta de Coordenação d� Or

ganismos Regionais.
Por razões ainda não trem suficientemente escla-

recidos, o desagrado do sr. Cordeira de far.�s C",11'I1i

nau com o seu pedido de exoneração do Ministério, de
pOIS de já se haver pronunciodo por vér.cs o a r.e:

"i;SS� período, a favor. deis eleições diretas.
No entanto, not icrcs veiculad!ls na Imprensa ci,

todo oPcis e nunca desmentidas, fOita.am-se {',

anúncio r .0 disposição úo Marechal. Cor. O,,,0 �e Fa-
-

rias a candidatar-se à sucessão do Marechal Cas�'e I>

Btanco pela ARENA, 'Jm pleHo indireto, na épo.c, em

G�e a candidatura do General Costa e Silva' ain�a; não
fora oficializada pela ogremiação. Sentindo e;g�ta
rem-se tõdc.s as suas p05sitilidades de sair cancU Jà:�(I;. -

, .

o sr. Cordeiro de FCirios desauto:i%.ou o pa tido II usar

o seu n�me nas consultas formuladas aos Estados e .;.J..

a parti" doí - veio a monifestar�se cQntr" o,s:st�ml;l
indireto, "

. Agora, no retôl'l'!� à vida j)riv�da, pro,::Iama-se
irredutível e f·í;z! defemc!r; das eleições' din'tas rio 'aís.

Defende hoje lima causa .que, talvez, nôo lhe 'f�5@
toa grata caso seu nome tivesse sido sufrClgad, :�� co":,
venção nacional da AR'ENA que índic�u" O �n'��
Costa e Silva cond,dal'o da agremiClção à sucesho 4�
Pre�;dentc Castelo Bronco. ;-ó-

A' CClusa é boa e democrática,' a nosso ver a . me,..

lhor para o Brasil, el1trctal"lto, ficaria me�hor ,it,! se

(Jssim o fQs�e pe10 prÓ:::t�o Pre�idente 'Cost'elo Branco
;n.l :,�'o Geh,,·,,1 C:o$ta t; Silva que, <;e tamente; \'ó de

)'par em 1967 a (,ad�i'a presidencial. Ouvida ci 's!Ja
defêso do Marechal CI;��ejro de Farias, é ineY'i,távfl
recordar o pO'!óiç.ão do !lustre hoonem público h�
cos mêses at·rós.' .� \ ":

}"0 ,I·
r,

/.
,
\ -.'

NOSSÀ CAP!]'AL.

'osvALVO MELO',

AGORA NAO HA MAIS DÚVIDAS. REDUZIDAS EriI 30°;\1

AS TARIFAS ELETRICAS

,

Segundo dizem. os jomais do Rio, notauàmente. "O
GLOBO" de 16 do .corrente, a Câmara dos Deputádos, apr9'
vou d.ia 15 o pl'o,iéto de Gavêl'no que reduz em 30% a.s tári·
bs' de energia elétrica EM TODO O PAíS, através de dimj·
HUlç�i(l do Íln))ol'to ÍlniPIj e do' emllréstÍluo compUlsório
cobrado do�' l'esl1ectiv'o� consumidores. Para isso, são redu·
zidas elh 50% as aplicações referidas no inciso III do' Art.
1.0 da Lei 4.15G, de 2& ele novembro elc 1962.

O projeto porroga aÍl� 31 de dezembro de 1,973 :e toma,·
da de obrigações de Centrais elétricas ·e deterll1ina ores·
gate em 20 Centl'ajs Elét1'lcas Brasileiras an,os das Obriga·
cões a serem adquiridas PELOS CONSUMIDORES DE E·N�RGIA ELETRICA, �. partir de 1.0 de_ janeiro �e 1967, aosjurus de 6% ao ano sobr� o "alôr nonnnal atualizado 'na. ()io.,caSlllO DO RESPECTIVO PAGAMENTO, na fOlma prevista
no art. 3,0 da Lei 4.375 de 16 de julhO de 1964.

Bum será para seu g:ovêrllo que os interessados recor
tem êstc tópico Uésta coluna para alegarem ignorância.

Ul1l Ministro d'F.stado" disse há }lOUCO tempo que es
ta re,solução do sr. Pi:esidcJ}té da República;: um caso de
cCll1sclência, lJois, já não existe mais razão para a cobrançade mn(l taxa tão, elevada (01110 vem sendo ainda um pezlI
no Orçmuento tão sacrificado do povo,

'!

Tais estratofér,icos aumentos de taxas exorbitaírtes nã9 '

há mais razão ele ser, afiui de que o povo se desafogue de
mais esse' des�q�lÍlíbrio nas suas desmelillguiàas finanças_

A.�·(Jra é esperar H execução do, projeto e l'espirar mais
fundo, "

E por ser notícia que a todos os consmnidores de enér
gin elétrica alcança, ponho aqui o ponto final Ílésta ClO'
nlqueta, confirmando a notícia que publiquei limna crôni·
ca passada sôbre o assUllto.

/, '

'. I;
M,M,i.

A' SIGNIFICATIVA
PARTiCIPAÇãO

E' sabido que; quando dél

formação' da AJ;lliNA em San
ta Catarina, a ex-UDN, é!g�o.
miaçâci derrotada nas el�lçoes
diretas

-

2.0 Govêrno do E�u,d?
em' 1965, r'eivincüco� junto a

nova aCi.mim;,:;trúçdü ii pal:\;lcl�::l
cão de' seus 'ex-Hlt'egl'êl.ntcs tW

postos do _.vual GOVd'UO,
.

Com o. 1)enSCUT.l�nlu vcilta
do para S�nt-a Catarina e idcn
ti.icacáo CJn1 a DOVd orderu
p�;u·tid.�lr a VL�'otantc� o (30<' ,'

'nador -Ivo Silveira, pDI' razóes
t'ail1'bém de natureza política,_ c_�_, '

não prese l").�LU (.léi. c .. .li:.: .'- .:; .. r.t
s

.. � -

de 'ex-udcn.st:ls 11'. cqurp . dr;
21í:r;1'ar�s C!UC vinha «strutu
rando-

'i._.

Assim,
'

cl1contramÇb
,',:,l'., •. 6'ünt.::s 4a UDN
n '? c: -c:" crdç,�'ias do Trabalho '�

<la Viação e Obras PúbLC:l::',
ria dírecâo" do Departamento
Estadual de Geografia e Cur.
tcgrafia, na' direção da Direto
ria de Obras públicas e na pr,-'
S �ú;néla do InsLituto de Rcf.;f
ma Agrária de Sa:nt� Catarin�
;:tlém de oi1fros cargcs 'de som,.:'
nós in�Dortância, No momen!n,
2,guard�-se Q pu blicac:ão da lei
que criou a sub-chei'ia da Ca
sa Cvil do Palácio d.o Govêr
no para nOinear para o pôst::J
outro ex-in"ef!ri',nte dd. agreml
�'('i'i"" n'1.e foi' lider::lda '1'10 �sta
do úelo' seriador Irine:l Bo,'
nha�en, A par dísso, 'a ex-,,'
UDN ai"0:, -::tgu�rda pa(_>ient�
ntente ·a nomeação de um se1J
antigo filiado u'an\ o Departa
lu'pnto Estadual de EstaÚstic;:{,
bem como continua mantemlo
de pé o seu interêsse em indi
çar homens egressos de SlH1S'

.

desapareciqas fileiras para u-
ma ditetOl';a d9S C<>j1h:üs EIf::
frka'i qo S"n�8, rClt::n';na, nara,
o. cons.c1b.o da nOD'F'C r,é1rél f)
r""'Q,-l1v) dp DeC'envolviment'J��lrr v,'\tT0mO S"l'" n'll'''' l,H-r>� 'Ou

plêpc;? TI"1 dirptf)ri�, do B:m-'
�':' �P T)"E'pnw)lvjlY1pn+o' do F.<:-

• +;',1..),. Ts�r., "'''c pnol1 "Into, ,r.A)'.].

j:"),,,.,. TI"! l;,1-�\"T'(," '0'1 AP,ENA
Df' ��"�An,b16;cl, �'lf' VPnl sendo
.oc';D"cla n",lo' deputádo. CelsoÍvan' <la Cnst:"

A pon,qerável parcela d.)
'rGSponsabÜldad� que hoje P0-
sa sôbú os ombros dos ex-�d2
ni5tas na admin:str::rr:ão estadu
aI há de .ser ·considerada alt:,!
mel1te v�ll'Láa 'p?ra um bál�nç,-:;
"eral da obra adn:Íinistrativab ".'

J.

que "o sr, Ivo Silveira, C0111 C('[1

fi<ni.ea e honrrdez, pregr,:u em

�sua: "p19.taf:ol"ma de candida'o,
Por outro hdo, os catarinense.;,
com Co seu Govern�1dor, muito
esperam do trabalho a ser, de
csenvQlvido Dor êsses hom,ens

,

,à' H�úte, 'd�� cargos ,que, por
'taz&es �:ue, só a pr6i)l'i� raz,ão
da pblítica conllece, vieram ho
je ocupãr. Para êles" voltam-se
atentos e, vigi12,ntes os olJ:y,s
de tôda ,Santa 'Catarina, Indu·
'silve os .;:lesta l11Qdesta colüna,

"ARrAS,

HIStÓRIAS & ÉSTÓRIA,S
j S.C,R.

VELHICE E l\IORTE l'.Tffi\1
S.'iBAOO

Nãó sei porque uma cava e im
.n"mderável voz insiste em So.s·'
S'!luar-me quê,' nestes dias pálidos
es espectrais, morrê-se mais é nas·
:;e-se, menos. É estranho. Por mais
q�e peocuTe .r;ememorar a ininl}a
infânda colorida, não o consigo.'blvez porque hoje /seja sábado,
como I!& poesia do Vinicius. Só
lF'l"SO 3llÍever a minha velhice.
E vejo-me então, mIm sábado

triste, se:h.tado num banéo sob il

fiweira, velho e inútil. Quase sein
)ue perceba, meus olhos estãó ma,

rejados, � lágrimas' só lIão fhlf"'l
p<)rq�e sinto vergonha dos, garoti,
nhos Que passam aos. magote:;;,
num crescente burburinho. Em Cfh
!;ia êles contarão aos pais - "sa,
"bem o que eu vi hoje? Vm velho
chorando debàb:o da figuéira". Só
pur isso não choro. Mas maldigo��{a millha vergonha imbecil, ,1("',
lentadá nesta ilha tão' cheia de pre
conceitos;
Como velho funcionário púbHco

aposentado; comiv'o tot),os os dias
com aposentados fllllc!onários pú
blicos \'-eJhos.
Todos se q\leixalll da carastia e

da dor lIas jwIias�
Casais de llamurados passam k,

/'

j

j

1 Círculos do G '

do Estado alribuem a
OVer!lo

importância à viagem ,lllaiuQ'
Secretário Executivo d

qUe 'J

'LAMEG o
,P .

' ,engo, Al1n�s G 'I"berto, fez ao Rio de Ja
Ual_

I - lleu'oern comp ementacao aos . , )

teri
"

COllta ..tos an errorrnents mantidos ,,-lo Governador Ivo Silveir' !.e

jetivando a liberacão de
c1, Oi)

f' d ", Ve"bas .

e erais para Santa C ,,'-,

1,
-

J a,O\_rrna e a so uçao (:te aSSunto' d",
.-1" Seln eresse a'1mullstrativo '

d
'

f pellentes nas es eras federais,
•

2 - Ainda não. ten: '

da'marcada á inauguracão (lo
"�

" r�trato do ex-G?vernauol' Ceh �Ramos na galen-a dos Govo :dores do Palácio do Govê:n'lA tela é de autoria do p:n�lr;,Martinho de Ha�'o, J. .or
,

3 - O. sr, Ivo Sil�eira es,tarú !JÚ vemcnte em Rl'O .J,
-..

'.l�Sul. onde assinará ,1mport"b',f.
' ' -n ,econtrato c�m .rrma empreitei_ra para a lmplanta�ão, rl� "1a:o

;11'- lr)n�?'O 'r�dl(j rh 'SC-23,' Ô
,o'b'" ;;;�Dificara

.ta _�('qUrS�cia das,r, ]-,'38 r�llp :;:0. C esenvnlN"ll1 "

1 ,',

1
nos��,()r r0( oviari o, co OC;:"}') e�il",<;�,.:_l::J.ck »eli C:Ü1ta] ad rini,s.+rr çâo.

.I� .--:---. () "yrz)f. r'�� an J'eich
"·,11 ('s'" Vé �:"l Fhl''c'n6polisdebatendo, aspecto,;; a serf'Tn. t\JcalizaiDs na. próxima reuriiã0do CODESUL, erl1 Pôrto Atc..

gre, provàvel',"en1:e no próxi.
l'�O dia 6 (Je julD."l, O Governa_
rI')r Ivo Silveira estará pi'e3e:J.-

te_ 1:
.

S .:.- Tnj_c;rlll_�"''- nnt· "'iY': l)�L�
\ ,rn:mhã o -To, Encontro de Pr'�:
fei os do Meio-Oestl' C tarihel1sej na cidade de' Joaçaha, de- '
batendo !,roblemas reqionais
e, pfinc;.p8.1nwn'e, :'. co�tinua_
ção dc:,s trabalhos ela antiga BR
'36, de, vital importância para o
desenvolvimento daquela vas
ta região do Estado.

6 - Anuncia-se, corno e
minente .. o' ron',,;imento tios ex
,frC"-":' 11;:st<" i· t ',rir ntDç rl...

",

lIlfnR nn' r""�"r::> l\I[<'niC,'Dal
com o �)refeito Acácio Santi'i
n'() O m·ofpito é aculoado eb
n3.o corr0''''llrrl1der 30S"', ?" <;",; 0,,
'da agr81Yl.:él':i'lo que aj1tJdou n
,,] �,;. li. \'.

,.., �jo dr"�l'+:'d�. DOli'c-} de
.,A.nclrac1e,' (�'1'" l''''('E'ntAmep+p 0S'
i'�vn p,yr S""lÜl (:"1'a1'il1a, c1ec.!a
rOl1 �"e ná :nróxhna spm·ana
ehttará ('C:.fr, Droieto I:;\." lei na
C0mara F8cleral. visando con-

tn:·1.r;Q'-ns Y"\1'ni�n" l"")Dlo
l"C"nt", rev,'l:'c:f_'DRrio,

3 � 'P",."",.nutio hen,. n:.\:3
n�e'õs 'iur1iciá1':ios ::> decisão do
Govermldor Ivr, Silveira em
c"II:stl'lÍh·. ne51:a C"'nit::tl o Pa
Hcio da Justica, IniciaI'llf'nte,
foi liberR,da a verba de Cr$ "

25 milhões para os estudos preliminares da referida obra,
,9 - Na manhã de sábadG,

em UIua "dãS' salas do Palácio
do Govêrno, o sr, Renato Ra
lTlOS da Silva e o; deputadel Ivo
Mó:htenegro ouviam ,.::lo jornalista Augusto Costa, de 'Man
chete", os planos para uma re

portlfgem a ser brevemente fei
ta em'nosso Estado sôbre o '110
tenciàl carbonífero da região
sul e a :sua impo.rtancia para o

desenvolvimento do P?í;,

Tl'ovi·

lizes e sorrii1do. E�ltão shlto sauda
lh$. Ah, saudádes daqueles tempos,

qu-e' já vão longe, quando paque�
Wl aquelas Iuil1ininhas dóceis e VI·

y,azez. Era, bem' me 'lembro, o tem
p!l do Roberto C�rlOS\. das cabeleJ: '

ras e a rnin'i·saia fazia furor. ' Dali
,

•

• t' t
e'R diante a moda fic�u sem �r�ç\l,pois foi desnudando :,3 mtilh�r. �I�'
je todos concordam {IUe c'ertos ej�,
cantos femh1inos devem continuar

, :velados. -Só não precisavalp. exage-
rnr vestindo os brothlhos de ag:ora-

'

. ,como as tataravós ele outrora.
Ú!i1gos vestidos até o pé.

'

Mas, ai de mim se me insinuar
em problemas de jovens. Muito
mentis, em como devem êles amlar
v0sÚdos. Pior, se me justifico, pre·
tendendo que saias encurtem para
qHe pernas apanhem s�1. 'Como p0-
de um velho 'pensar em sugerir es'

sar; coisas, se não enteride lhufas
d0 jovens, e às menÍllas é:lhe proi·
bido dirigir·se" senã,o l1ara o conse·
lliú sempre repelido?
Sim, estou no fim. O que fazer

quando aqueht bela menina que
passa já uão me olha nem com,

compaixão? Se sou �m defunto
que veg,eta'!
VeJo.me assim, na morte ' sem

cnôros nem lírios, num sábÍidO
feio.

,

E se no domingo a flg'ueira não
m,ais âbl'ig�r IDn llob�'e ,velho e C\l'
duco, é ]J01' isso.
1'01'que.. eu lJ,101'1'í ontem.,

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



na Sociedade
:RADAR na Sociedade, hoje, na

'd'o Guarujá,
às 13,35 hs. patrocina

�� 'ro Machado & Cia. Produção e a-
:0 Pentação dêste Colunista.

'

r1es ,

-xxxx-

ESTA sendc esperado na "Ilhacap"
.'J{üna quarta-feira, o Cônsul Geral
)0
Japão - Kozutoshi Sato. Consta ..

lo será recepcionado pelo Govêrno elo
lHe iant P ", d'an'o para um jan ar, no aiacio o;,
l,t '

�espachos.
-x x x x-

F� POli. falar em Cônsul Geral, o

! França
- Paul ��atz, visitou o Co

,1andante, do 50. Drsr'ito Naval - Al

Ol'l'ante José de Carvalho Jordão,
�l'

I

-xxxx-

REPE,RCUTJU bem, a aprovacáo
)"5 contas do, último exercício do Go-
" ,

,:mo do Sr. C -I=o Ramos. Fri aprova
I, .

id 1 I M'"na, por unammi ,ac e- pe os mistros

aO Tribunal de Contas.

x x x x

i.
u-

FALf\.NDO' no Sr. Celso Ramos,
comenta-se que seu nome, está muito

cotado para voltar ao comando da Fe

��r2,ção das Indústrias de Santa Cata

rina.

-xxxX..-

MISS Radar e Miss Ohjetiva ::le
Se de 1965. Maria de Fátima Silvein,
ontem, aniversariou e recebeu convida
dos em sUa residência. Parabens.

-x:;>cxx-

I

.
O DR Djalma Araújo, enconjra-s(,

no, Rio de Jé),ueiro, tratando de aSSUIl

Itos Egado.s a Cia Catarinénse de Cré

no. Finpnciamento, e InvestimeIito'S

(Letra de Câmbio Catarinense).

- x' x x x.,--

AS vinte indústrias cata1'inenst's

q:re Íf'in o 111a:01' número de empregad,)
5�rão l\'mwnagr adas com um jantar fes
t;vo nos séllõ�s do Querência Palace Bo

teL Es'arão presentes altas autodd2des

civis, l'1:ilitar�s e ·�clesiásticas. Trinb

de setembro .!:wóximo, data do impo,r
tante e grande acontecimento, que reu
nirá capitães de industrias e ,senhoras.

-xxxx-

SERIA ótlrllo se a nossa Capita1"
tivesse um departamento de turismo

bem ol'ganizaqo, !lara' colaborar -

com

nossas promoções que nlCovimenta o co

mércio E! etc ... ·

LAZAHO BARTOLOMEU

,

A Junta Executiva Regional .ie
Estatística, em sua primeira reunião 01'

dinária do corrente mês, realizada dia
16 último, 'reverenciou a memória do
Dr.. Joaquim Madeira Neves, consignan
do, . 'na ata dos trabalhes, um voto 'de

_ profundo pesar pelo seu passamento.
Falou, inicialmente o Presidente da

quele alto órgão do sistema estatístico
em Santa Catarina, focalizando a persa
nalidade do extinto, detendo-se, mais
demoradamente na apreciação, _

dos rele
vantes servicos que o n;es�o prestou à,
�statística c�tarinén5e, a quem serv.u'

per mais de 20 anos, quer corno chefe
da Divisão de Estatística Demográficas
,quer como membro

'

..:la .Junta Executiva

Regional de Estatística. No desempenho
de tais Iuncões -- acentuou ° orador
',deu mostra; inequívocas de elevada ca

pacidade técnica, devendo-se. a êle a im

plantação, no DEE, do Serviço. de Bioes

tatística, que atê então funcionava no

Departamento de Saúde Pública, bem

NO Aéreo Clube de Santa Catari
na, hoje, a partir das 15 horas, será rea

Iizsda festa junina,
I

-x x x x-

A SENHORA - Prefeito Acácio
Santiago (Edith) em sua residência,
para um elegante 'lunch', recepcionou
Senhoras da sociedade,

-xxxx-

UM grupo de. alunas do Curso de
Interpretação de teatro" estão ,elogiall
,do as aulas ministradas por Olavo Sal-
danha.

.

-xxxx-

A CONCEITUADA firma de: Pa
vimentacão TRIANGULO,

-

dentro 0.-2
poucas dias reiniciará as obras na rodo
via SC - 23. Conforme já publiquei, ó

Governa10i' Ivo suveira, assinará, con
trato cem a reícrida emprêsa próxima
semana.

x x x x-

como a organização de publicação de .

duas sinopses , editadas pelo DEE, e

que reunem, devidamente sistematiza
dos preciosos dados Estatísticos acêrca
da natalidade, nupcialidade ,e mortali
dade em Santa Catarina no decênio _.

1939-1948.
.

.

Ainda sôbre à 'figura do' homenage
ado, falou o Dr. Almiro Caldeira de Au
eh-ade que na reunião, representava a

Inspetoria Regional de Estatística Mu

nicipal.
I

A'i reunião, que foi presidida pelo
Sr. Ivo Maés, eventualmente I

respon
dendo pela Direção Geral do DEE, es

tiveram presentes representante do. 50.
Distrito Naval, Sr. Cap. de. Corveta
Hugo Protogenes Guimarães, o repre
sentante da 5a_ Região Militar, 'Cap,
Carlos Augusto Caminha, o -Dr. Almiro
Cáldeira de Andrade na aualidade de
.Inspetor Regional do IBGE e todos os

Chefes da Divisão Técnica do. DE;E-.

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

, '

CANTOR BIRASllEIRO FAZ SUCESSO NA, ARGENTINA-
bm nossa ecuçao de 4 de, março ii

unio, :SUU O"L1LUJ.U \.....IJ..J._\j'iv.i.lr U.li\l""".J,..».,).L..l...J.L..lJ..

.t\.V ,C,J,vi, bU'c'.1.'IIV'i:) ru.L"-'''';.)'' 1�vül;lalil0S

q�e .1�'J..ÇlJ,. ......J..u '..Lvens, .... ·...\11 !."v.c JJl'·ct'::'.LJ.. ç,lJ., 0, 11,.1

tUI'uJ. u..::;: �L& vd.;..a .... ..&..üCt, 5.f'ciVuU l.u. .i.J..

OviJ.. ..,t)âl:t;q QUpJ.0 l.ld .':'=''-·\';LlJ.·�al ctL bcI11.,.1.!.J.(J.

da lir.aVactola rtauana {iLd-l'll J.\..-r".

V UIlJ.CÜ (lJ.::;c;O v.noo para � rsrasu

está em uma uas emissoras ue l"ctw..U

ues�a L-apüctl e H1Url!t::l"Ü::i sao ps pc(ll
OOS Ul"'-J..<:UH\:;nte Ul!lglUOS a lllt:;::;lü« ",;5"

'taca0 'p'�ra rOdagem uas eXCeH:Ü�I::S lÚ

te:prewcoes de' .lVlarClo lvens: 'bt Ce,-
, �,

- .
. ...!

te ,.LJ an.0U1", em Il'éUl..:es; lVl1a cala,
eln üallarw; .hOla''', em, I::spa1l:no1 e

'

..

'.l11a·1; \.JJ.U ,ulacK .1.Vl.aglc', e1n �ngles.
'Tambern as e111l;:,::;ofél';; Ua _,u6�lHl-

11a, Ul'u.§;uu., .r"fu·a6uuJ. c; 0ULJ.Ü,::> };JCü,:,\:,:.:)

all.encanos COIlL,llUanl. tleVauuO ao:> Uti

das' ü,d'Lz.lanas 'a voz IPonna ue >::>an�a

Cat,al'ina gl'avaCla nos fiscos do nos,,)

cuntt:rraneo 'al11lgo.. "

,

.

- .t"ucl üul.icú( cJnstaÍlte da menclO-

n,ada eU_ÇdV _ÚÚilÇ'-'.; lc:':eoemos, ha pou
CJ ,<.;1111J,-" ülJlln,,:,ü cartãó de agradect,
1l.dlW, u qUe Vi::m contlrmar qUi:: lVlal'

ClO J.Vd,s n",o esquece os seUs amigú5

qu� l1.uutam em ·'0 Estado'

O SR Osmar Heleias Shwártz,
eleito Presidente do Lions de Joinville
tornará posse no 'próximo dia

.

dois, com
jantar fetsivo, que será realizado na

Socü..,1ade Harmonia LYra.

- x ·x X x-

ó r;-". MARIO MeYer, no jm�xímo ,

sábado,
.

tomará posse de Presidente do
Clabe 'dos Lojis' as de F'loria'nópolis. No
progtéur;a cor{stará jantar fe�tivo no ..

Santacatarina CountrY Clubé _ Sera
convidado de honra, o Sr. Waldemir '

..

Santos, -Presidente da Associação. �qs-

Clubes de Lojistas do Brasil.
\

� x x x x.�'

NO elegante 'lunch' que a Senhora
Comte Heitor Pleisan Filho (lzadora),
pX'omo,veu em sua resH,lência, entre. éiS
.::JdÜ ..,U1as presentes: ,bra.' uQvernadv1'
i vu ;::;ilvelra; Sr:�. ex-Governa�oT 0':-'"

. so Ramos (Edith); 'Sra.' Depu4tdo :�'.
lJib Cherem; ::5ra. I;;x-Govtrnador !}.,
Aderbal Ramos da .Sl1va (Hutii);. sra.
COlnlé OdonY Ramos (Olga) _ '1'aujt.a.
outras p.amas de destaque;

-xxxx.,.--
,

Agora, há poucos dias, chegou 1:1

nossa n::üctçao lHU( exernj.rar 'oa .f�I:!ViStd
pUl'LtIuJ.a 'l.J.h. ,v lL:.c.l� 1,.:-:),..', eUlçao uo-

. ,

llJ.J.ll1\:al ue ,;;;;:, '-t.e llidlU ULLlnlU, .oride 18-

Ü."''"' t:: LL'aUUZiTllO::; para u::; no.;,so" estima
,

uos lenOres e apJ.ç...:.aUOlI::S ao y_uel"lUU
cantor oarriga-verue, que "0 ::'ULJ:!.:::i

;:,V Vii>::> .lJV.rl.1J:'.,;:) ;:)fuvlURAY, lV.lri.U

lVlhU, 1, J1l.C�u�::; ;:)LV lL.1.�;:) '.t:.. o u
'NlA IVlU1Ti'i, l-u...c;lV,li DA C}\i'-Jt,;l\()
rl.l..G,1'.1'11 lJ.l�[l. 'h l),h,NiJv l:.:S'.l'A' :BUli.•

j .' "r. ". •

):�rl.\..-ni'i, l.'." - 0h-1V1.h;'.'�, '�i!!LU: ','
b.Lch,:jl�lrtO lVJ.iUtC1U IV..b.;..N�:)'.

Em outro local- da mesma Revista

deparamos com unia relacão de suc",;,.·

;:,v:; lnternaclOnais, onde o '.lVlal'CiO ive':is
ts[a cOIoc",'ltio em excelente POS.i.ÇdO.

A sua recente gravaçáo - 'DA
ME" - em porLugues, ao' que sabe:nlOs
faz parLe de outro d1;;co também grava

�o, em BUt:IlOS Alres e C!u�, iníeliz.rnen,,:,.
te par-a LL,uOS. nós e a sua legião de ·fãs

.

a"núd mio chegou em Santa Ca:tarina
AproveItando' a oportunidade, nós,

de 'O Estado", queremos· reiteràr a;)

Márcio Ivens os nossos aug{rrios de nül
felicidades e constante _sucesso,

O MARACANÁZINHO, próximo
sábado, vai vibrar com as can'didatas'
ao título de lVI-ISS Brasil de 1966. MISS
Santa Cafarina - Glaucla Z�erIDann,
poderá ser uina das oito' ·finalista� Tem
condições.

..

Eu' rI,IO sou forte
não: tenbo sórte
fifi ),1'j>'!l.;ZJ.,O/

1M ..10

Tóme' TM-l0
e verá o resultádo.

potencia a raçõo dos frangos de cortei
pí8vine e combate coletivamente as infecções
bocteiianas, como coriza, cólera, espiroquetos8,
enterite inespecífica e salrnonelose,

Ourros produtos Pfizer poro aves:

VACINA CONTRA A BOUBA �. confere sólida
Imunidade, TERRAMICINA PO SOlUVEL COM VITAMINAS
PARA PINTOS E FRANGOS . comprovadamente
o melhor produto para o desenvolvimento inicial.
HElMON - vermífugo (1 base de Piperazina.

Em FI..OR1A.HO?OLIS: ASSOe. RURAL DE FLORIANOPOL.IS
Frederico Rola (Mérçadc, Ml.lnídpgl)

R. Cai�

Dp:'tino Vinja d,� 011ibus', de Jo1m
SV�inJoer:'k, 11''.''<\ er'bo::iio .. , .ED TEMPO
f\HASU,l<;JFI.o ,� 'I�.tr�duPÍ'Í,o à Mp-laü
sica', de Heü:l,çger, i!JaugUl=-ando a Bibli
oteca. "Tempo Universitáriu ..

: 'Os Ca
minhos.. d� danação", de Pédcles Leal

} ,

Uma das mais sérias obras lanca- Na LIVRARIA JOSE OLYMPIO EDI
das no mercado do lIvro, e que inf:hi TORA - 'Psicologia da Vida Mo.der
mente ainda não teve a divulgâção me na', de Mira Y Lopes, segun\la edição ..
recida,. é -a "BIBLIOTECA ,B1\SICA nLS'I'RlBU1DOHA RECORD _:_ "Os

,

BRASILEIRA\ que foi qrgamz"da pe- ,ImplacáveIs', de Harold Rob'bins .. Na
la 'Editôra Universidade de Brasília', ·ED NOVA FRONTEIRA - 'Paixão ê
com a ,finalidade de dar, em uma única Crime', Carlos Lac'erda... Na Bd ..

-

coleção e a um prêço de fato baixo., a BRASILIENSE S.A. - 'Desafio à Ri-
-

bibliografia mínima sôbre o período de queza', Giinnar MYrdàl, vol. II da Cole
formação dã nação brasileira. ção 'Ação I

e Pensamento"... NA ED.
.

fat{:l. isso,' foram seleclOnados doza CIVILIZAÇãO BRASILEIRA S.A.-

trabalhos, que realmente são os melho 'Caiu na Vida' de Miroel Silveira ...
Ores 9u estão entre os melhores, cada Na ED. EDA�T - 'Cosinha sem Mes
um em seu campo, tre", Maria do Carmo. Fontellelle.

Quem colocará em dúvida a prima ,

rz;ia de 'Memórias de um sargento de AS NOTICIAS
inilíciçls" na ficção brasileira de nosso O con:.ista Dalton Trevisan acaba

perío.do' pós:-colonial? Realmente não 2 de entregar a Ed. Civilização Brasileira
o. trabalho de Fernando de Azevedo, S.A., os originais de 'Mistérios de Curi
"Cultura Brasileira', o melhor estudo tiba" � "Os Desastrek do Amor"... O

que já se fêz no Brasil sôbre todos os escritor e Jornalista Arth.ur ,José Poer
elementos que atuaràm na formação de· ner está terminando un1. trabalho sô-

.
nossa cultura? Não está a 'História da bre- a Argélia.. Deverá sair pela Ed. Clc.
LiteratUra Brasileira' de José Veríssi- vilização Brasileira S.A .. ,. 'Dimensões

mo, ent.re as que melhor estudaram' a IÍI" d� Ed�ardo Portella foi escolhido
nossa ficção? como o liv:ro;" de, t�3"tos pm-;a ,.O� e9tu.dan .

Alé� ,dos trabalhos citados, faze':l1 tes da Fac,u�(:.1ad� Waçio:qa�?f.� filQs�,fia,
parte da obra:' Gramática Secundária o que ma�s::un)a y�z :vcm -<1e0911.st1'a1' a

e Gramática Histórica da Línç;ua Po:.:-- qualidade .da ,Obra.. "., O Editor Bar'bo-
tuguêsa" de M. Said Ali; 'çàpi,tlJ)os )le . ,J:�� . M�J:lo, (_ela �çL;,:BtcITUFI,A,,;' i .: �:q��te
História. Colonial e Os céu:rlinho:s' .1\n1('" j "'15tira jtílhQ'� 1�j,1_g�!?,ento q� <1,i;>isl�vr.os
gos e o Povoam�ntOi,.do Brasil'I"1de Ca- de autores catari.i'renses: Si.'llu1) �f�gqel.
'pistrano 9,e Abreu,?:prefaciada ;::801' 10- e Almiro

>

Caldeira I�e Andra,9-i1: .

;' L;m
sé HonÔ�io Ro&drjgl.l*S· ,'inhe(' I;\()�ii.1a "'�. 4.r�ãà_ "A. p,ónté' do! Rio
ção", ..c' ';Joaqlji:iri�� . ir.t'I'od1..lç�o _ ",élC� 'sô�l�é a p�rt�ç;-p3.:ç,ãq,;':a
��) dt? Brasií' - egundq., C9pfli)to ,',-� ';ln,!fri�i ..

, _d<í.; pre� 'lilo o numero de ,'ma?o.'
s iS"ertóe ONOMJCZA B

dJ�?�� ,

�,; t >':D c��'r,�Mí?úmer

F:V. Lobato

"A OBRA

"BIBLIOTECA BASICA
BRASiLEIRA' ...;_ Vários.

. 11' às ::fei Dres;' 5
de alto nível, que mere-

cem tôda a ·nossa atenção, pois, na re,;!

.1idade, são sérios e indispensáveis par.'l
,o co:qhecimento do BrasiL

nA�1�OVIDADFS , AS REEDIÇÕES

Na ED, IBRASA - 'Kaminkaze, Q

Pilôto Suicida', de Sahuro Sakç,i, O

,

10
'; Tra\rfus

:"'hl1 �1ti.stre\� ....
� .

; "

.

o. '" tattFse :te
uma lind", lembrança e efic�z medida

i t::md'Q,ps;.BQ1�gi?s da, cozhl'ha e com maís
. ;. �.{ j! ii }t.;.!. 1

\. ("'}' I f' I "
•

�.tli?,!� tlJ't'eca.lJl.'Ç.,�b ..; lEli":'ir:a' a cozinhar 'afas-

;,!t,e,pd:1� ps T.:Í6i'gtas ,dctcoziph,9-, e G"om ú,w:s
�N,.:,·�··J·' �:-k,��II}�. ·"I<r� :t-'\"- ' ... "' .. -

'} .

'-0i:�ôí:J.(nDia 'tt6 cj'c.�e"a·,'9rpcbtlÍzada pelp go.
�.v-êtih ,,��I'l�'.\"�6r.1HJté·;%[: iIl{.T1�t?ãoj�( ,"��'n .\

"',;_ Bnd�i�ç� \pa�';a 5-:yweti��I, (fe ��lilk,:{�
çoes: li'. V. LobaW'-' CaD�a Postál 01

. Flul'üHlópuri:,; se."

ESQUECER
rI: preciso esquecer. Vai longe o dia
Em que partiste, orgulhoso e sem falar.
A mendiga que há muito te seguia
Implorando a lu de teu olhar.

.
.

'

É preciso esquecer. Mas lembro quando
Voltaste e sorriste a quem pedia.
Para mim foi o sol que despontando
Aqueceu 'a minh'alma que morria. , ,

No teu sorrísc eu vi:íneu céu aberto.
A, suprema ilusão, no meu deserto
Oasis dulcificante a micl.a dõr,

Hoje a sós, irei pelos caminhos
Sohrçando, contarei aos passarinhos
A trísté história dêste grande a�Qr.

ZENIR

-----------'-----,----

_.;.

Admiti-se uma. Maiores ínforrnaçõss no'
.
CLUB DO BRASIL, (Gal.�r;a Jaquelíne Loja 6,
.. �

TOURING
23.6-

--,_:..._-_._:_ .. - .. ,_ ._ .. _,1.,..-_.

Ientrais �Eilétricas de Santa
I

I -,

Catarina S.A. CEtESe
Assembléia Geral Extraordínária

CONVOCAÇÃO

Ficam conviclados os senhores acionistas da I Cen
trais' Elétricas de Santa Catariria SIA � CELESC - para
se reunirem' em Assembléi"1 Ger'al ,Extraordi-:1.Q,ria, que se

realizará no dia I 'ri de junho de ·1966, às 10 horas, na

sede social, à rua Frei Caneca, 152, nesta Cidade de' Flo

rianópolis, e deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA

1 _;_ Incorporação 'de subsidiárias;
2 .:.,.. Outros a�Untos de inten�llses -soci(.ll.

Florianópolis, 16 de junho· dé 1..966.

(as.) Júlio Horst Zadrozny - Presidênt®
Hermelino Largura - Diretor Executiwo
Wllmar Dallanh01 - 'Diretor Fillanceiro
Telmo Ramos Arruda .....; Diretor cOmercial
�rl Rischbieter - Diretor; Técnico
Milan Milasch -;-' Diretor de Operações

�L(c.6®"

-------'-- --,....,,----,.- ---� _��=o

Dr. Flávio A'tberto de Amorim
Advocacia e Representações lV1atérial para Esta�
lec�entos de Ensino. Atende Pe�o Joi-le 3,�-96� - R,e;
sidêi.1êia: Rua Presidente Cputinho, 83, apto. 2.

. ; .

Dumiense de Paula -Ribeiro
Advogado OAB/Se .n. 2055

,

j

Causas Cíveis, Traba1:hiStas .. ,
.

ImPõsto de Renda, Í:nquiÍimito
Escritório R1t�, Victor Meirelles, 28
(

Caixa Postal 613 - . Fone 3683,

Florlariópolis
-

,

Santa Catanna
.'

NORBERTO -CZERNAY

�

t.,

ClRURGtAO DENTISTA ""

IMPLANTE E TRANSPLANTE DE DENTES"
Oentisteria Üpér�tóri.a. pelo sistema de alta rotação

(Tratamento Indolor) _

PROTESÊ 'FIXA 'E �OVEt 'jit
EXCLUSIVAMENTE COM Iíb:R:A"MAfiCADA '

. Edifício J'tllieta conjunto de salas 203

....
" ,·,':,�U��é:��,íPa:�i����;�<'��'�; ::'';0\',.

Residência: Av' Hercíli'l Luz 126 !::--:.:;a:p(.o':}
;�, ,:;

. �-

: (.; r·.!; f;'}" .,.1
::
----.. ---;,..�'--'-<-"',"',....._;�,,-,,'-,---

Em'�, Pforhi,nópc)'fis;: �:o$wedém-se "

no �E�ENdÁ·H6TEL
'

R�a' t�fise·" '!.,;, 'I.' -

Iheiro Mafia 70, 'Pon·e '3659. \ _Ii ,)

AVISO I'MPORTANTE ,/

'., , -;o

e

.3

J

,A TRANSPORTADORA OSi,vALüq (MAA;5
LTDA, comunica aos seus distintos fregueses e âtni-,
gcs, que com a transferência ele súa MATRIZ' }b�u;a
FÍorianópolis, está a disposição para os trai1sportes
J_'odoviários entre:

. ,

TIJUCAS - CAMBORIU - ITAJAI - BLe-
MENAU - TUBARÃO - CRICIUMA ARA-
RANGUA - BRAÇO DO NORTE....., ORLEÃES

.

LAUHO MULLER -- LA.JES - JOAÇABA
CAMPOS NOVOS CAÇADOR - VIDEIRA
TANGARA
MATRIZ

Rua CeI. Pedro ,DeÍnoro, s/n
NO � �streito: -- Caixa Postal�
l"'lLIAL'

.

BLUMENAU H.ua Alm. Tan1andar�, 495.
, 30,(i

\
anexo POSTO DI-
396.

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



Pe o Estadual de Futebol

nfr ·nt
Um vencedor e' 1..1":0. ''")erf�·

\ �

dor da rodada inaugural se-

�'ão os protagonistas da pe

leja marcada para a tarde

m ui!z
"

.

de hoje, no estádio "Adolfo

Konder", cujo gramado pas-

etropo', O prJn(p '11
Se�unda iod �

w

ante o I�nbitul)a

�f1'''''�i 'f'!P"';' ,� ""'tí"n-n�1tJI I' t
I, �;d � a,� "'",

O dr. Ari Pereira e Olí

v"''''.<o ." 'mal Dresif,le""lte r1a

'!i1,...,:J�"'�r>q....... .A.Ciú.-Çticq fie 'qnn-

::f1 ü"t'wjnH. e=+eve na G"a

.nn1-)f'ra. onor+unídade em

que manteve contatos com

altos p=redros da Confede
rarão Brasileira de Depor-

-
.'

tos.
.

Entre os assuntos aborda
dos. à sr. presidente da en

tíd=de maxima do remo

barriga-verde, foi portador
de um pedido verhal da di

retoria do Clube Náutico

Ri:o�hueló. para que a enti

dade máxima dos desaor-:
tos nacionais, consentisse e

!tdo�tl'sse o caráter de elimi

natórias para .apontar as

'<'larnirõeR que renre-ienta
rão o Rnlsi1 nos Jogogs Lu

sos-Brasileiros .

Tal
.

solicitação
- todavia,'

não foi aéeiÚt
.

pela C.B.D.

porém, a diretoria riachue

lina vai entrar agora na se·

cretaria da FASC de um

requerimento afim de que
a FASC encaminhe o pro
cesso a Confederação Bra

sileira de Desportos que irá

explicar, por escrito, os mo

tivos porque não concede

as eliminatórias solicitadas.

Continuam as guarni eões
("'do' C11_l11e NáutICO Riachue-

10, n treinar ativamente ví
. sande as próximas

.

compe·
tícões de âmbito estadual e

nacional.

"iiieira,
cente ao

remador perten
Martínellí, encon-

guaro . rias, solicitadas agora of�
com e cialmente: através d;1 FASC.

tra-se treinando. nas

nições de quatro

quatro sem, visando dar

maior. poderio as duas guar
nições que pretendem due

lar 'na Guanabara visando

ser credenciadas pela Con

federação Brasileira de Des

portos, a representar o .Bra
sil nas possíveis eliminató-

o Torneio Juhileu de didos na. tábua de classifi-

Prat"l. n"trncin"ldn pelo Ini

r::>no-" H'"teool Cluhe, te"e

<ondamento com o c0teio

F3rn?nd') RauJino x Bal

ne<irio, t.erminf'ndo cnm J'l

vi.tória do Fernando Rauli
no por 1 x O.

'

A'QÓS êste coteío eis co·

mo firou a plassificação
dos' clubes por pontos' per�

cação:
1 () lUl!:ar - FE'rT'anrio "f?.au-·

lino. Caiçqra e Avante com

i p.P.
2° lugar - !piranga com

2 p.p.
3°

'

,lugar Corintians
com 3 p.p.

4Q lugar --'- Balneário com

4 p.p.

o urp<:iderite da F�n.era�
ção C�buinense· de Futebol
de- Salão, .que acumuh Q

cargo com o de uresirJ.erite
da H'energoão AtlétJca C�,b1.-.
rinpnqe: ve1'Yl ne se afastar
d!'Ji'\ nll<lf1 entir')qneq '1e10 es

p>1('() ele um mês, aproxLrna
damente.

.

O 'sr. Ody Varela, por de
termina,rão médica, deve
rá Il?anterise afastado de

suas' atividades esportivas,
afim de se recuperar' mais

ràpid<l,,nenf:e da enfer1'Ylida
oe de ""le foi f)!!o1'Yletido.
Ao Ody os nnssos

. votos

de pronto restabelecimento.

Imbitura x Figueirense

E' a peleja que terá por.
local a cidade que empresta
o nome ao clube. sulino.

Compromisso difícil para o

Campeão da Capttal; visto
que o Imbituba não costu

ma perder em seus domí
nios. seu favQ.ritQ_.

•

AtlétEco x Metrcpol

Em Cri�11_Fna !'w'âo adver
sários, Atlético Operárto e

Metropol. 'ambos locais, sen

.do a pugna considera-ta co

mo .a mais, importante .
da

rodada, não -, pela' rivalidade
existente, mas porque esta
rão frente a frente dois he

róis da rodada .Inícíal. UOiS

o Atlético levou de vencida
o Hercílio Luz, em Tubarão,

.

enquanto que o pelotão es

meraldino goleou o Ferro

viário por :1 Ã�Sem favori

to.

Gurani (Lages) ]C União

Em Lages defrontar-se
ão Guaraní, local, e União,
de Timbó, com o primeiro
comó favorito.

HercíIi.o Novamente em Casa
Nesta rodada como na

primeira,' o Hercílto Luz a

tuará em seu reduto, .objetí
vando a reabilitacão, pois
constituí-se no grande pre

parador. de dominao. OCa·

xias, vencedor do União, se·

rá o. adversário do "Leão

do Sul". Sem favorito.

Em BhuTte....Olu: Jôg-Il oe

Pf'rfl. -"'- cÚ:\<lrre de B1ume

nau está marcado o cnnfron

ta' entre Palmeiras local, e

Ferroviário, de TiJbqrão.
Ambos foram vencidos na

abertura do certame. o pri·
meiro para o Comerciário e

o seP.'lindo' nar'=l. o MetropoL.
Sem favorito.

B�,rl'osO x 01ímnico
O Barroso, que não foi

bem sucedi.do, na estréia,
pois aaui 'ba.Queou ante o

FilY1leirense Dor 3 x 1, atua

rá em seu reduto, enfrentan
dó o Olímpico, vencedor do

Avaf por 4 x 1. Sem. favorito .

. Notícias Diversas

Virgilio Jorge, estará api
t<indo hoje nesta capital, o

coteio que Avaí e Comerciá
rio 'realizarão

.

em· disputa
do campeonato estadual, di
visão de acesso. A "indica

ção de auitador Virgilio
. Jorge foi feita através de

comum ;lcôrdo.

xxx

Nilo Elizeu da Silva deve

rá auitar a partida que tra

varão em Criciuma' as es·

"rm"pntr<>nf''o; m�st<t cauital quadras do Atlético Opera·
incoanos de São Paulo, Gua rioe Metropol, oportunidade
n'=l.bara, Pôrto Alegre, Para- em que os dois vencedores

ná, além dos catarinenses. da rod<l.da inaugural, <:st;:-
Serão disputados torneios rão medindo forçru:J.

'

de. futebol de campo, fute· x x x

boI de salão, bolão, com No gramado do Indemi:'

prêmiOS aos campeões. dente preliaram amistús'>
Haverá ta.mbém- churras- mente os elencos do Renas·

ca.d'l. e culminará com o ren�a e do lndependE:,.�:"
grande baile dI} en�err:>""e'1· saindo vencedora a eaui Z)

to que terá por looal os am- do T:Yenascençà pelo :n�",.'�"
. pIos salões do Lira Tênis dor de 2 x 1. Zé ÁVi"lffi €'i ])j�ijp
Clube. nei golearllm para 09 W€illí'.°

Estaremos fazendo' total cedores, cabendo a JI'!.1JClll.'€\XJ
cobertura dêste aconteci-' - marcar para os vencid(l§. (0)
menta esportivo que pra- Renascença formou OOrnt�

mete movimentar tôda a ci- Mauro; Cuca, Ribe, Gasiã@
dade e que terá comb marco e Binha; Silvio e. T;co; J�
de

.
abertura -o grande des- me, Cássio, Dilnei e Zé A'\li·

file de atletas a ter por 10- la.'
cal o estádio . dr. Adolfo
Konder.

F.''U ccnvers.'1 aue manti
vemos na noite de ontem
com o desporti'3ta Ênio S�l- .

va, suuevisor fios trabalhos

paY'8 a organização do'XI
Torneio Incaano que reu

nir? êste ano, na capital do
E<lf..... 'cto. pe1'=1. vez primei.ra,
Ol>r"", 08 700 desY)()l'tistas,

. "",L�" rJ;�iO"entes e atletas.
() 'r..,�,�"in el,' r.l"qse b9n

"l'í ...ir. e.".�111s1"a'rr]ente ner

te!1""'Dt",,> lJ.O Inr.o, de todo
b Br8sil, estm'ão disputan
do vprios titu1cs de diver
sas mod�1id'3..des esportIvas
nesta caDital, no próxlmQl
me<; de p.gõsto.
•

Serrundo ainda pala:vraíl
d"'C1P�1e desportista que su

peryi.slona todos os traba
lhos com referência a orga-

niz,ação do ..torneio, est�u·ão
o Renascença está invic

ta a aita partidas. I

!i!�:���

sou por reparos, estando ap
to a oferecer aos litigantes

, tôdas as condições.' para u

ma grande luta. 'l,uta' essa

em sequência 30 Ca-"·"eon9.'

to Estadual. de Futebol do

ano em curso..

mos o Avaí, à qual, em fase

de. reorganização, vai tentar
.

a' -reabilitação, pois, na 1'0-

-'l.rda inicial,. atuando em

'"I1umen3U, constituit�·se num

dos goleados,· ao ser venci

do- pelo onze do Gremio Es

,portiv_o Olímpico 'pelo esco-

re de 4 x 1. :-

co desusado ínterêsse pelo
match que' 'vai' colocar na

lica valores técnicos índis

:cútíveis. como (l goleiro Hei

tor. os zazuetros Nico e Se-·

coni. o médio Leo e os di

anteiros Calita e' Nilzo, ês

tes últimos ex·camueões ca

tfl.rinpn,:;es. envar'I?:<>nno 'a 'ia

allet,,, ;,,() maior :ri�ml do Co

·'YY'err.;",..in ('lue 'é rr 1\/(ptropol

e rl11P hóip t.p.nt<>rã,o· Ievar o

01111d.rn crid11",,'ense ao trí

unto. No Av.<of ve'remos valo

res de 'qualidade' como Ro-

gério I, Deodato, Nery, Ha

milton,' Cavallazzí. Possível

mente Wilson. já contratado,
e Valéria. êste nas cogita
ções do clube. mais Pereré

ca. poderão vi,r a estrear

,hoie no "Leão". 011.e. assim,
estará em condicões de le

var de vencida o encontro.

Arbitragem

de prOfiSSionais d
P'

o Cue ostal Telegr -

f'
a

início ao C
a leo, da

ampeonato dadade.
,

Para referir ':t
.

.

' partidcípal da tarde fut
a p

no "Adolfo -&- ebolís
-"'°llder" f .

Prelimínar- nelo �a·npeona· . .,-com1,lm acô"rdo de'
01.

to da Cidade apitador VirE;ílio JSlgnad
_ orge
e, sem sombra de :
um dos mais ,COl11PledUV
Estado.

. tos

De utn Iádo . estará o es·

quadrâo do Comerciário, de

Cri.aiúma, que dO;:1il1:r'1 ú1.' i

mo, em seu rf'clut:'1, rb.'t,e'J·
o Palmeiras de Blu":enau

pelo escore de 2 x I, enquan
'

to 'que, do outro lado, vere-

Será, sem dúvida algurna,

um' prélío sensacional, mo

.mentado e renhido o que

tl��v;;ão: esta tard� os dois
.

conjuntos, haverido no públi
A' pugna preliminar será

travada entre os conjuntos
•

_._-- -- ---�--- �------_.- --�----

/ ,.

:COLCHÕES DE'MOLAS DIVINO'
os �í{irJIn�OS EM COlHÓRiO

rJas mtOdld�s:
68 X 1,88 e
78 i( 1;88

C· ttUIIA ���(���IA��mMIII.!R �\�""'�I'. ª" � ����
Mu;(o confortável I Mole;J "Fai/ic·Unk" e acol
choado supermacio! Faciiima ô -.; guardar! Basta
dobrá. la sem tirar o colchão I Fechada tem 21 CITI,
de largura I Féicil de transportar! tquipada com pe·
.quenas roldanas, pode ser transportada fàcilmer:l

t� I Cabe também no porta-malas de um autornóveil

CONSEGUf OS MRHORES PRftDS
. '(·OS IRINSffRf A VOC(

Moder no! F.u ncional! ln dispensável
na decoração, do seu' lar,
Revestime:nto em plástico ou plas-tec.

. ,

MÓVEIS
.

.1 •.

�

�r
i'Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



i)OUADRIAS DE FERRO Continua càmpanha
contra o divórcio

Cinemas
CENTRD

Cine São José

Cine Ronda
tamente a narrativa tornan

do-a supérflua e irritante.

.. Outra falha lamentável

foi a movimentação das câ

maras geralmente aproxi
mando-se demais do palco
tirando a possfbilídade de

uma visão total do espetâcu
lo.
A parcialidade visual do

primeiro plano poderia ter

sido mais restrita e ríeverla

emnregar-se !Ie nreterêncía
o plano-mé Uoque hem l,üili·
zado daria uma visão mais
urritãría do conjunto, . ....

.. Também est-wam desloca

das os travelfíngs em que se

focalízavem os espectado
res. Para que?

JQão Neves Filho (Janga)

.. Versão russa 1951
. Internretacão do ballet
bolschoi de Moscou

Provàvelmente foi o filme
de maior sucesso do festi'
vaI.
A predileção do gr'Jnile nú

bJico pelas obras de Tehais

cowskv explica. a aceitação
dn filme.

O T,aP.'o dos C'l1.e<;. um dos
ballets mais divulgados do

mundo parece ter sido feito

,de encomenda nara o Bols

choi, md'\ internret..cão é
sem dúvida estupenda. . ....

, A harmonia e nel'l'e'cão

dos h"lbrinos, a ";fltleZa dos

cenários e a nlastícídade da

coreografia unem-se nêste

ballet para criar um espetá
culo do mais alto nível.
Odete e seu Prícípe, o

feiticeiro os cínes e todo o

elenco uue comnõetn a' con

.ll'.1to dão um show de equi
líbrio e leveza.

.

, O que não agradou no fil
me foram as inumeraveis
falhas técnicas.
O néssímo colorido de cer

ta forma é desculnável noís
o filme. é velho (1951). Já

NTA ENTREGA - RtIA PADRE ROMA; 19 - fone 3864

rRO I
às 10 hs.
- lI'IATINADA

Mil e uma aventuras no es

paço.
ALERTA NO CÉU

Censur a até 5 anos

2S 1)112 hs.
Glenn Ford - Nancy Kwan

-em-

O DESTINO É O CAÇADOR
CinemaScope

Censura até 10 anos

às 3 314 - 7 - 9 hs.
David Niven - Françoíse
Dorleac

TABEL_<\ DE PREÇOS

Dimensões Preço Unitário Continua Com pleno êxito em São
Paulo - no viaduto do Chá - e nas

principais Capitais do Brasil, bem co

mo em várias outras cidades de impor
tância, o. campanha de coleta de assina

turas contrárias ao divórcio e a outros

dispositivos referentes à família e Pro

priedade, o número de assinaturas 1.11-
trapassa a 400 mil.

Além do afluxo popular aderindo
ao apêlo, nota-se a solidariedade de fi,

guras de alto r'elevo nacional. Assim,
assinaram o manifesto o Ministro -lo

Exterior, Juracv Magalhães, o Gover
nador da Guanabara, Negrão de' Lima;
em Sta. Catarina, o Governador do Es

tado, Ivo Silveira, o Presidente da As
sembléia Legislativa, .Lecian Slovins
ki e o Reitor da:Universidade FEderai,
Prof. João David Ferreira Lima. Está
sendo muito â,plp.udida' a adesão dada

pelo conhecidbsimo Pelé: Edson 'Aran

tes do Nascimento. 'Pelé chutou contra

o divórcio - comenta-se - e com is

s.o o divórcio perderá _a partida',

dor Raphael de Barros Monteiro. Pre
sidente do Tribunal de Justica de São
Paulo'; 'A união ilegítima e a· prole ile

gí+ima no projeto de Código Civil BTa
sileiro' - pelo Desembargador Joa

quim tie SYlos Cintra, do Tribunal de

Justiça de São Paulo.
�o de junho: 'A introdução do di

vórcio no direito brasileiro pela ampli
acão do êrro essencial sôbre pessoa' ..,.

pelo Desembargador Alceu
-

Cordeiro
Fernandes, Corregedor Geral da Justi

ça de São Paulo.
23 de junho: 'Os diretos da esoô

sa e a unidade da Família" - pelo Mi
nistro Raul Rocha Medeiros Junior, a�l
Tribunal de Alcada de São Paulo.

27 de junho: "O marido como che
fe da sociedade conjugal e a unidade da
Família' - pelo, Ministro Halo Galli,
do 'Tribunal 'de Alcada de São Paulo.

10. de julho: 'A. continuidade fami

liar é a tradição no projeto de Código
Civil Brasileiro' - rielo Prof . Plínio
Corrêa de Oliveira, Presidente do Con
selho Nacional da Sociedade Brasileí
ra de Defesa .da Tradição, Família e

Proprí E'd�l.r!,�.
4 (1", 11.1111,0. "A ,jl1rl;S�0lt;hTd"(lp dJ

p'",trimônio 'na jradi('�o iur'ídic» bras:
lo ra" - nelo JV!'hl;s1-ro P�c1rr' Po30',a
lho l\/flar'c':ndes Chaves, do Supremo
Tribunal Federal.

f,Squz,drias de Ferro

ela de Correr
lun

de corrernela
•

Ia
e'a de Correr

lun 1,

ela de Corrê!
Jun
lane1u. de Correr
.

ele de Correr
Jun '"

ela. BascuL'3.nteIBn
loneia Basculante

Janela Basculante

)Une:a Basculante

Janela Bascul<1nte

Janela. Basculante
Janeia Bas_culante

Janela Basculante,
JBoel':\ Basculante
Janela Bas�ulant�

59.200
55.200

49.900

57.9.00
5Ú90
45.900
19.700
í6.400
15.700

13.900

12.500
11.200
9,500

8.100
9.500
7900

200 x HO

180 x 140

150 x 140

200 x 130

180 x 130

150 x 130

150 x 080

130 x 080

100 x 100

100 x 080

100 x 060

oso x 060

060 x 080

060 x 050

CJ.50 x 100

030 x 03Q

-em-

ONDF OS ESPlüES ESTÃO
PanaVision Tecnicolor
Censura llté 14 anos

Se bem que tenha havido
uma certa dísrítmía no en

quadramento e ang'uJaçã� da

maioria, da', cenas também
houveram é certo as boas

tomadas, em alguns momen

tos o câmara - mas saiu-se
bem captar do imagens de

grandes efeitos plásticos. ..

Em suma Lago 0.08 Cís

nes é um documentárto des

pretencieso mas' feito com

honestidade sem g+ande
imaginação da câmara mas

também se-ri nreoíosíasímos
tão cm mbrlá .hoje em dia

(veja-se os filmes de Les

ter ,)
Se não nos inCOlmo<l"l"'l():>!

com'certos prímarismos téc
nícos e Olitras t:.ntas con·

ve'1cõ�s acadêmicas su"'era

díssimas podemos assist;r o

filme pois .-\ beleza dú BoIs·
ch"Í comperlsa qualquer sa·

crifício.

Cine RUI
às 2 - 4 - 7 - 9 .hs.

pan Vadis - Gloria Milland

-em-

URSUS, O GLADIADOR
TecniScop - EastmanColor
Censura até 14 anos

"
,

CONFERENCIAS

Org.ánização 'Técnica'. Confá'bi'I o, som estava
talvez devidoCin? RoxyParalelamente comi a campanha d

abaixo assinados" que �"em -desenvolven
do em prol da reirrda do projeto, a E»

ciedade . Brasilei ra de Defesa da' Tradi

ção, Família e Propriedade está prorno
vendo um ciclo de -conferências de alto

nível c�ltural sôbre a Família. Estas

ENDEREÇO: Rua Salc1aTIba Marinho - 2 -;- Loja D.·-
-

conferências, a cargo de figur3s de re'" '

Caixa Postal,' 596
'

.

lêvo, na Magi,3tJ"atur-a e no M,'1g;stéT'o
universitário,. obedecem ao seguinte pr,)

grama: ,

16 de junho: Sess,ão Inaugur?1 s(;,l,

a presidência de honra ':;0 DesernbaY?:J

Inadmissível
ao desgaste,,

J

mas nrnvàvelrnente era ta

H:Hl (le gravacão.

f bela partitura nue oe"h

ser posta em lugar de real

'ce foi abafada pare�endo
um simtJles fundo musical

completamente desnecessá·

ria a narração do tema já
que a dança e a mímica dos

bailarinos suprem comple-

�scritas avulsas - Procnz adoría - Contratos - Dtstratos
_ tmposto de Renda - Impôsto de Consumo - Prevídên
Clu Social Correção Monetária de Ativo - Assistência
Técnica.

às 2 hs.

Mil e uma aventuras no es

paço.
ALERTA NO CÉU

Censura até 5 anos

às 4 e 8 hs.

Ursula Andress

Al..TDITORIO.

O "'elo dp Conferências realiz'l.-se
no Allr'Jitõrio_ Bl"2<'í1iO IVrachac10 NetrJ,
eh F0dpl'À.cão Ôf) C01'Ylércio elo Estado
(le S'\n Paulo, Rua Dr. Vila Nova 228
às 21.30 horas

Peter

CushingEnderêco Telegráfico "Ortecol"
TeJefones: 6381 _- CJ)'U11ar CLAUDIO, �

"

. Florianópo];'5 - S:mta Catarina

-em-

A DEUSA DA CIDADE

PERDIDA

CinemaScope - Tecnicolor

Censura até 14 anos

(
,

, 'I

�---�------
._------ --�------------

(

COMtJN'ICAClO No. 11
,, ,

,
-

GABIl'IETE DE PSICOLOGIA

BA.lRROS
Cine G'�r;R

O Prof. Roberto Oaet'3.l1o Castiglia, Responsável pelo Ga·

,binete de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e

Letras da Universidade Federal de Santa Caêarina com1:mi

ca que o 1.0 Curso de Rehções Humanas, pr'lgramado pa

.ra 9 corrente ano, terá início 110 dia 8 de' agôsto próximo.
. Os int8ressados deverão dirigir,se àquela Faculdade,

para maiores esclarecimentos.

Florianópolis, 17 de junho de 1966

Jaldyr Bhering Faustino da Silva - Diretor em exercício

" .. ' �� , ./ 24-6-66,

I
_tem

'.o, ;:'1

-�a-'
qomp
linha,
m in s

às 2 - 4 - 7 - 9 hs.
Robert Mitchum - Carro11
B'3.ker

-em-

NA VASTIDÃO DA ArRICA
Cine'UaScope - Côr de Luxo

Censura até 10 anos

Cine Imnério PROTEJA seu,._ç
'\ ...

OLHOS'às 2112 hs.
Todrl Armstrong
Kovack

.

Nancy'
(�

use Óculos �
bem adapTados

-- em-

JASÃO E O' VELO DE OURO

EastmanColor
Censura até J O anos

às 5112 - 7 1!2 - 9112 hs.

TonvYolfng '- Dan Duryea)
Jo Mcrrow

-em-

ONDE A BALA E LEI
Censura até 14 anos

\

Alo
otende.nos com exatidõo
suo receito de óculos

"'

ão ÓTICA ESPEClAUZAD.L\
,

MODeRNO lABORATOR10
às 2 - 5 - 8 hs.

Henry Fonda

Hepburn
Audrey

-em

GUERllA E PAZ
Tecnicolor

LIS
RS

r'J�()(; H \!\'! "CAO
MI-":S IfTNHQ

DIA -- 2:; -. SÁBADCI ---- TRADICION",\L BAILE DE SÃO
.T0ÃO C lP,al1dinha, O1l8drilha, Quentãc, Eapadura, Pinhão,
etc.

Traje C'C:ioir" - MesRs nfl E�e("rptarif'l do Clube>. �A'IOR ROBUSTEZ
MELHOR DESEMPENHO! ,

.·MELHORES CONDIÇOES DE, PAGAME·NTO.
• ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE.
• REPOSiÇÃO DE PEÇAS GARANTIDA.
• ENTREGA IMEDIATA OU DE ACORDO COM

i

SEU, INTERESSE.

.�---'-. ---------

Fô, �C"M'F�r,TO
WALTER. NOVOGROD

Ae'\.:'nt0 Oficwl d-l l''')w-;Jôac'!<_ I'ldustrial

Reglstro cle tyl'll\'fl�� 0:1" l,:r,,/ .:,' 'rJ\'pncã.) nomes

dais, titulos de 8stHllE'I�(''')'é'n'(J:- \ 'cÍ","ias f' frases

paganda.
•

Faleceu, repentinamente,
nest:J Canitai, oude se acha

va radi�?do há vários anos,

o �r. W.,lter l'hVOP"1"nd, "'na.
tur�l d" 1l.io de Jaoei1'o.
O e.,..tinto. nue erlJ casado

com Dona C'lr.nen Gonz'lga
Novoj!rod, filha do De"1em·

barg:ador Sálvio de Sá e de

dona Maria da Glória Gui·

num Gonzaga, estava ligado,
prflfissialmeute, ao ramo do
comércio de refrigeracão,
tendo renresel"tadQ, nesta

Capital, por vários anos, as

,firmas Bacelli e P. Anaya,
ambas de São Pa1l1Cllo

eomer·

de pro-

�Wl T<:lnente Silveira, 2fl --- !>& W Il -- 1 ( flw'!.ar - Alto da
r:asa N 'Lir - FlorianópoJ:", -- Ca iX'..J Pnç;t,- 1 eH - Fone 19]2

I •

MATRIZ
Voluntários da Pátria, 1981 -- Fone 2·10-01 - 'Caixa

Postal, 2020 - P. Alegre, RS. - End. Tel. f!Citrol' J

f'" '''1 (
·H.lAL '

,

7 de Setembro, 1051 _. Fone 17·78 - Caixa PostCl�, 324
BilJmenau, SC. �- End. Tel.·AGROPATROl

\

Wo'lks 1962 - 'Roubado
Na ""'drug""" de 9.'.66 em "'0"an6no';' - se.�

tor B 129.803 - Chassis B 2090.247 Cár, Aml Claro -L. PIMffi

255 - Gratifica-se à quem souber do p'lradeiro. Informllr

ções: Delegacia de Polícia (mais próxima) ou Nelson

Scheidt -_ Rua Irmão JO;1,quim, 13 - Telefones 3382 �

39il3 � 23·6"61�o .....

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



OESTE CUIDA DE SI
. Com a finalidade de tratar de assuntos do inte ..

rêsse da Secretaria c10 Oeste junto às
-

repartições fe
derais, encontra-se em Flor.anópolis o Sr. .Ioaqui-Ii
Azevedo Netto, chefe de gabinete dRciLiela Sç·::TPU.1-

\ ria. Após os contatos rnan
' idos nesta c.1�jtal o 8]'. J'_<l

q�lm A. Netto-viajará �)ara Pôrto Alpgr�, onde �:;f" "

ra convênios :" serem celebrados entrr a �Pr r t·, '.' ,

Sudoeste e a Secretaria do Oeste, I

_.._--.......----------_._------'---_._:--........ _ .-_ •.

lo·

EsHveram rc.midns duran- riqne N. Koerâch, Antônio
te os dias 16 e-r, do corren- Ivo ,Moritz, Sideney 'Croce e

te, na Delegacia do Jnstín» Jabes Garcia. Também se

to de .Apcsentadorêa e Peno fizeram presentes às'
_

reu

sões dos Comerciâríos, nes- . moes as diligentes runcío
ta capital, os Fiscais uaque- nárias' Ondímira Amorim e

la Autarquia, especialmente
.

Maria da Glória Büchele
convocades para 'tratar de que prestam. serviços no

assuntos relacionados COm setor de Físcalízaçãó e Ar-
a Previdência Social. recadação.:
Partícíparam dos traba- ,Vários pontos de duvido,

lhos, sob a presidência do sas interpretações quanto à
dr. Ney' de Albuquerque aplicação do R({g'illamento
Hübner, Chefe da Divisão foram pcrfeit.iH�1ente esc1a.
de Fiscalizaçãó e Arrccada- recidos, ,o mesmo aconte'
çãb, assessora lo pelo sr. ceOlin cum as .Iiol'as instruo
Orlando Luiz'Frallzoui, Che- ções de ser_viç'O. ,

fe da Secção de FisCaliza- O tema de maior impor
ção, 'Os Fiscais de Previdên- tância foi, sem dúvida, o

cia da capital e de tôfl.rt<; as q1!e diz respeito' à Instrução
,z'Onas do Interior do Esta- de

.

Servi(lo DAFjIS/N°17,
do, senhores Osmar Soares que estende· aos Fiscais dé.
de Oliveira, Haroldo da Silo Previdência a' co'rnpetência
va, Alecio Nappi, Mário para' fiscalizar as' normas

Piazza, Ubaldo Antônio, dos de. proteção ao trabaTho
Sant'Os, Aldo Cardoso, Rudi- passando :os mesmos,. dest�
berto·Stanke, SandQval Kep- forma, a colaborar. com' a
p�n; Pedr'O 1\'Iello,. Epitácio Deleg�cia Regional do

.

Mi
Carneiro, Tancredo R. 'de \ nistério do Tr�balho,

.

com
Faria, Osvaldo Ziperer, Hen- 'poderes para a-v.tuar tôda e

qualquer emprêsa que dei.

,

'.

�---:-'"---'.----�--- .::---"----

xar de apresentar, além de
outros documentos, o livro
ou 'ficlllls' de . registro de
empregados d'e,tro do 'pra
zo concedido.., Para melhor
desempenho destas novas

atribuições ",do Fiscal' de
Previdência, prestou imp-or
tantes eselarecímentos, em

.

umx {l;:�--; rC:':J.ni:es, o sr. Jur

cy Gouvêa, Inspetor do Mi
nistéria do 'I'rabalho, com

sede em Florfanõpolís.
,_.

\.
Apos 'O eÍlceramento dos

trabalhos, � tarde' de sex�
ta,feira última, com pleno
êxito; realizou�se no Res
taurante da SI)ded�de . dos
Atirad'Ores de Florianópolis
(Tiro Alémão) um jantar de
confraternização, do .

qual
também partkipou o' sr.

Gualter Pereira BaEto, Dele-
,

gado do IMC ('m S�ta Ca
tarina, notando-se um ain
b�ente de',franca- camarada
gem . e cordialidade ent:lt'e.
chefes. e subOt,dinados, co

mo eXemplo' da 'união que
existe 'no IAPG. c�tarinense.

ialoUQ novo é Cordeiro
\

' . '.
.

.

c
tUO, IS (OE) � O mare

chal Osw.ddo Con:!cil'o de

Farias, que \leixou ontem \)

Ministro ExtraOl'dinário pa
ra a Cordemíçiío dos .orga·
nismos Heg'ioI1,tÍ�, já nas

pl'ÓXinlas 1101'US, de verá tel'
um encontro COlri '0 exllder'
do PTB e vice.;li.der d'o
MDB, o deputad�. D'Outel de .

Andrade, no qual debaterã,o
o llanol'amá polltico. e sUils
perspectivas.
O deputado Lafaictc de

Amh:.ade, da Pal'ailJa, liga·
d'O ao ex·miuisiro do Inie·

rior, é quem cordena, . há

tempo a realização do eu-'
tendimento do lideI' oposi
cloilista com o ex-ministro.

Hoje, em seu escritório, o

'

sr. DonteI de }\mh'ade afir
mou, que a Oposição / não
pnde ter prevenções e que
está ahert:o>, ao dia!cgo em

termos altos.

to, "emh':ol'a, em p'Olítica,
tnd'O seja possivel".

É POR DIRETAS

Num ,contacto inf'Orimtl
com amigos no antig'o gahi'
nete do Ministério, o mare·

chal C'Ordeiro' afirmou, re·

servadanlente, que o esta·
belecimento da éleicão. indi·
reta f'Oi uni g'Olpe d� 'E�ta.
du p�ri�trado ":pCios ln�
�os ; setores radicais' qu�,

. ri:')' Ineío nliliü'r, foram' res·
pOl1saveis pela frustrada' xc
b�lião do rua 5 de outubro c

. que provocaram, igti'<tlmen·
t�. i:I',�.'iHf�iio. d�) dl.to Institu·

�lo1��i :h." 2'.
..'

Reafirmando sua posição
favoravel à eleição direta o

ex·ministro do Interior elo

��iou II, obra administrativa
do atual presi.,ie'1tfi e (lisse

que este Á TI�cs"[-\l.f"1pnte .>1

Segu.ndo o YJce·1idér do f�vol' d" f'J�inã � rl.i:ret.a, O
MnE, a Op')�'",ão . a<!mite que OCOITe _. "fj"'mou -- é
qui:tlqtl.Cl' ae')l'i'rn, 0e:-;(�e flue ('we I) mal'ed�ar- C\tste]o
us, ·p!:ind11.jf)S de.'p..·o.".!'a·t,.l·':OS 'D

, -- ,_
.

Df·an!.':" f,-,i lcvg.do a tmnar
pelos qua.is se j)"tf:'ill sé,iám 'f' rleds,ão de intr0(1-'z':r fi

reconhecid'Os. Entre estes el,?ir,'.i,n iurU�'eta em face dlt
principios, cita 11 elek1i.'! di- prf'''s,ãl\ ��;lit,al·.
reta, n::! CHiaI s;'hc ü,t;�res·
sado o ma,rech::J.l. Cc,rrleiro,
be:m COInO' "a re"flP.'1l.Ç:'j,o de
todos os ato" de ff'J'nn e a

anistia geral c aml)la"._ Rc·

. conhece. no eliti.1;n!·ü. ::l, difi·
culdade de tal' cntemUmcn·

Sen<i;I,ili7'l-'ln com os ter·
)'n{1<; d·, carta flne o lJresi
dente da. Repuhlic� lhe en

vi,ou. de surpre'la, o .marc·

I:'ha1 Cordeiro, de"nhl'ip'ado
de qualquer coml1romiss'O.
m'Ol'al com o atual governo,

"

q.epois que saiu do lYfuristé
rio, dispõe-se a-- trabalhar,
pelá �rticulação da eleição

.
direta tambem para presi
denie. e vice presidente da

J.lc}1uhnc��.. . �.(�nrite :lluver

mudado parte ele seu di�··
curso de h�j�, (!lltení à noi

te, em face· dos termos da
carta do presidente.
E. quando um jornalista

lhe perguntou como via' a
autodiss!;.llução do MDB, o

ex-ministro. so'l'l'iu e ..

'

resp'On·
deu:

'

- "E' um fato novo, não
acha?"
Admi.tiu fl"uiçament� 'O

en(�ontl'o COln o deputàdo
DlHl-tC1. de' Andrade, embora
se tenha esquivado de fàzer
comentarios. Mas 'não es

conde que sua luta não pit
raJrá e que lutará -pelo res

t"h�lecimento !:ia eleição di·
reta.

Adrni:,b·se que tanto

ment")� do goVCl'UU, incon,
formados com o J:H'ocesso
de 'escolha' do sucessor do
atual presidente, comn até
mesmo a o�osiçã,o 'poderão
concentrar sua luta pelo

. re�tahelecirnent:) da eleição
(liretà, em trlrn'O do ex·mi
i1istl'o. Onte'1) à noite, aliás,
houve um jantar ao marc·'
c;hal Co.rdeiro, em BJ:asilia,
oferecido pelo ministro da
Justica.

..

":EÍn !io,�n� do, ,elliscopado
e, pOiS;" d� Ig:t:eja, declara
DIOS que muito nos confor
ta" a l;re�cupação, que nos
parece ser a dos poder�s da

RCllubVca, ele traduzir, 110

estatuto em 'Jlr�paração, o

sentimento drj povo brasi
.kiro; e!n 'favor dos princi.
pios aue g'arantem o insti.
tuüi da fa:rÍlilia, com todas
,ás consequencias que, mar
c?ram.. até hoje, a honora:
bilidade da celul� da socie.
dade !lU BrasiL

1

Chuva cu até frio vir
/

EST DO
o MAIS: ANTlÇO l)lÁRt� DE .. SANTA CATARINA

.
.

Flodànópolis, (D'Olllj�()19 de junho de 196�
tI'

Conforme fôra previamenu, anUUci '

prof, A. Sei�s Netto forte temporal abaU) a�q Pe�
_' na noite q.�ta. t�ra sôbre l!»olis. Segup�q� i�ur!lnt

ç?e� d.c, prof. A. �el?,as �etto, à reportagem ry�rrna..
bII:ow;l,'S prossegucruc até 0 ,,1.a 24 d0 cor.

' as ,lnsta.
d

'
.

. .

f '.
" .' r rente

o mtei.sa massa .TJ<-\ ;'"lOgrra c sul d'o B"
"

qlla>
.

.

.

'. . , l."asU: 'l
• I , 1

.__... __ ..--._--- - .

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

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

NO LEGISLATI.VO:

roi'to controla v nda
I

Salto Veloso tem luz outra vez
f

,.. l' . r de S lt 'Vc'l'Q"'o de'-
.1"1.. 'POpWR(:ao CÓ 11lUIllCl!)l.O e· a o ". '" ,-

xou ci� conta; c�m 'os serviços i:l� energia eléthca
. em face de sérias 'avarias ocorridas l1Ci,_conjunto die":

sel, de propriedade particular, que ab�.stEeia o sis1;c-

ma local., .
\

Para solucIonm'-o problema esteve em c�n�ato
com o Presidente .da Comissão de Energia Eletnca,

engo .. Paulo A. de Freitas Melro, o pre{eito: daquele
município, sr. 'Darci Pedro Can 11, qi» ,�"'C""'11.'''- �

....:n,

tar de imediato com o encaminhamento das-medidas
necessárias p;lTél, q ue a sede de Salto Veloso, nào
ficasse exposta a escuridão."

Tend; em vista o' mãicr iritcrf:SS2 com que 9 go

vernad:::r Ivo Silveir-a recomendou <�,S :'nedi::'h.s 28.tis

fatórias nas reivindicacões dR pcq:ml"'ó,') �f.' S,,J,to V E:

loso, o engo, Paulo A. ··de H'r"it.qs- M,,1r� 1·ünh,.,'1 "T1-

'tregar à prefeitura municipal, 'em convênio, um gru
po geradcr diesel de 53:KVA, como S0111C;!io rl� emer

gÊ.ncia, até que aquele município dó Vaie do Rio do
Peixe se integre definitivamente no sistema

CELFSC., quando passará a receber ,eneTg:ià através
de linha de P'erietração' a partir ,de Videira, deptr0
qo plano estabelecido pela Comi$são de Energia Elp-
trica.

.

REMO VEM' AI
, ,

Tem ,início, amanha, às 20 horas, na Faculdade
de Ciências:Econômicas, o Curso' sôbre Remo, em

. pro·sseguimento ao C'�rso qe Atuali?:ação sôbre Des

portos ,sob .0 patJ:locWi;> do Departarpep.-to de' }!;duca
çãQ e ,Cultura da Reit,Ç>ria da Univers�dade Federal
de Santa Catarina; ': ; "

. l
.,

.

O curso será ministrado 'pelo professor Edgard
Roberto Knil;-iem· ...,...·.d�; Escola ;NftGí�mal' de Educação
Fisic::l d� Univ�rs�d<;l,de d9 Brasil.

S.egUndó i19ta Qlstl'ibu�da à impre";lsa pelo D�
partameritó de Educação e�Ctllttirà da :Reitoria da, U
niversidade Federal de; Santa'Catarina, .

o CUrS0 com

preenderá partes teórica e prâ;;ica, pos,Sive1mep.te
cOln .a exibição, 'de filrrí�s sôbre o e.spor.'e náutic�.

QUando da rea1iz�rcão da �Hlla' ínaugural, será

divulgado o horário dá� aulas Drát'c�") 8.·'hendo--se
antecipãdamente, CJ_'-le �s I11esmas serão ministr.��(las
rio Clube Náutico �iac!J.uelo, por espeç;al coneessão
da sua Diretoria, nas pess0as dQS srs. DF. C�l�o �a�
mos Filho e TeodorO! R9géno Vahl,' êste atleta e. mem

bro da ·direção daque�e �radicional. clube remístioo.

Costa

:conc.ursop-ros gue
Vinte e cinco dos vinte e, sete, ins- didatos que tenham obtido aprovaçã

.

critos no concurso de ingresso à carrei na primeira prova, d� caráter elii:nina-
ra do lV.ru.nistério Público, éomparece- tório.
ram a prova escrita,' realizada na últi- As provas orais, que segundo s

ma se·xta-feira. .
"

presume sejam marcadas logo em. se-

A prova que teve a dur..açã.o de qüa guida versarãOi sô�)re os seguintes ra-

tre, horas, constou de uma Apelação de_ mos do Direito: Constitucional, Admi-
.

sentença, versando 'sôbre crime de se- nistrativo, Trabalho, Judiciário Civil,
dução em C01).cur.:3O com repto consensu Civilí Judiciário Penal e Penal a se-

aI e de um parecer em desquíte litigio� rem examinados pelos membros da' Ball
ca, designada, pela Procuradoria Geral
Drs. Adhemar Guilhon Gonzaga, Hélio

,Sacilotti de Oliveira, João Monn, Jos
Daura e Ruben Moritz da Costa:-

,

As referidas provas, constarã6 d

exposição e perguntas, dispondo cad,
exarr.inador de 15 minutos para. iírqul
r;r () c8d't:1ato, que terá tempo livre p
ra as 'resp051 as.

os ajudam quem
1 ao Iri

,

IC�. .

�.. ,

t.;. usa

• ,.;' .'. *"

I$POS so querem
código �igno

lUO, ;1.8 (OE) - Mi ·encer- publica em tor:no .da defesll
rar sua reunião ordillai'ia, a .d08 postuladôs

.

ci'ístãos; 'a
Conferencia NadoJial dos serem garantidós .n'O proje'
�ispos dhuIgou nota ofi· to do NovQ' Codigo Civil,
daI a propósitn do" movi· não só reCOnhece a oportit-
me,jlto de 'Opiniã'O'. pUblica ui,dade da 'iniciativa do go.
contririo aó nl'ü;jeto dn No·

. Vel'110 para a atualização _

-

'1.'0 Coilign Civil, enviado a das nornlas juridicRs do
Càmam pelo govêl'l1o, '

. p'lís" como não ,pode deixar
n '. j, ('� ::rph1l1dir a intenl)áo dos

� Jliz H :;"<ltr,; h'A (�o'njssão lJomens resp.ollSa'l'eis, qu�
Üe11�:I'al ,�la G!.Inj'erenúllJ Na- dese'.lam um, nov'O codigo
donal dus Hisnps ('1\ Hl'asil, perfeitainentc digno do mo·

"m J.'cuniã·1l 1),,(Ún'l.ría. ao IJUmento de {'lUla intenta.
-tomar I'llnlwdmHlltu ofid,d I'imHIL Ilue atê hoje esteve

RIO 18-0E - Menos cQrri�ni.cati.;YQ, p61'que "8

'ARENA'me recomend�u ficar cal&do', O ��eral Cos
'ta e Silva chegou esta tarde ,ao Rio; justificando sua

, ",
b' _J '1 "'t j"'<!b-·Fl0''a\)àrE..l-'!1Clf..l, R [�tlua é1 ega.npo 1111.1'·9 ·v . .,. .... , c·.. .I. •

•

.A'.)s poucos políticos , e cerca de dnze,ntos {1�iei
ais presentés ao seu desemb'8.rque, o l"11lmstro dwse

a reó'neito ,de fr8,fes a fatos que lhe estão 'sev1.o atri

buíd;s, que 'está patente' que, se está criando. é'túal

mente, uma indústria desse tipo, aproveitando o bom

humol: do povo brasileito."
.

, Sôbre -os comentarios de' estr:mgeiros, contrários'
« 'C

'. 1
,.

l�à sua cane{J:la' lira, disse: omd. UlT1 10rna Ufa' e�, (lU

norte-ameridmo pode defender a autodeterminação
d0S n0VOS, s,e tenta infhl�r em nosso modo de enten...
der as coisas?'.

Sôbre a abstenção do MDB nos próximos plei
tos indiretq�, ,,'lisse �er 'um 'problema ,deles; com �
qua1 não tMo nada ti ver".

ELOGIO

ele·

o novo comandante do III Exército, gen.' Geisel
nêín é1"oQ'oU ontem ao Rio, como se E'SDsr.ava. Deverá
'.-;�" 1,.,..--.: .....

, 1;"t�r:q �'? (=nr;s'ar com o 1�;'Y!->./··(), à 4�) ......-1�.
""'!�:-:."P". n"?'" (q':;-l'...,,'Yl do gt?nF\l"·�l.1 c ..... c: '"1 '"'. ('1·1-:.T"

• .f�f"'Ii
d:i.�...,:p�l·J.?r1,.r;. () .ç.]'}("\�q rn'� fr-/' �""'''''l�+�",•.w_·;"'� ,,"-_ .�.J,""",,,,,,,,-,'1 ••

-

O deputado Henrique de Arruda

Ramos' apresentou indicação, a' ser en

viada ao Chefe do Poder Executivo, de

um projeto d::: lei de sua autoria, insti
tuindo erri Santa Catarlna, a exemplo
do que já f�i feito em outros estados, a

nota e o livro de veículos usados e isen

tando do IVC os veículos - automotores

Usados, recebidos de particulares para

revenda, por comerciantes estabeleci
dos no ramo revendedores e concessio

nários, Estipula o anteprojeto, que para

gozar 'de tais benefícios os compradores
e rêvendedores ficarãol :obrigadps a erni

tir, por oca;;ião da compra,
-

nota fisc�l
denominada "nota de entrada de vel�

culo usado para: revenda", sôbre o q1!-al
incidirá o iinpôsto de sêlo 'a ser arreca

· dado por vel'ba, a razão de Cr$ 70.000·

por uiüdade, no prazo, de ?O qias, .a CO!1

tar da' entrega do ve�culo: Os :veículG',;
existentes nos esc abelecimel.1tos dos re

vendedores e concessionários Que esti�

verem d.,esacompanhados dia d;CUmel"l
tacão prevista rio projeto de lei, serão

ap'reendlc�qs, sofirendo �s contrav'ento.
1""S 1'<:; DPD"l'dades prevista!? no art. 90.'
da lei 3.174, de 31-1-63.

Prevê ainda o documento que o' .

·

funcionário fiscal n0tificante receberá
50% da multa: aplicada, ficando as de-

'legacias do ,interior e o -rVTP obrigados
a remeter mensalmente às Inspetorias.
Fisciüs e à Diretoria do �rviço de

Fiscalizacão d,a Fazenda a relação dos

pedi.dos de baixa e transferênci� de veí
culos automotores. por outrQ lado .est.i

pula 'q,ue os motoristas que con.duzireni
veículo com o certificado de prppriedi'l
de endossado ern' branço, ou conl procu
rpcão de terceiro para a alienação do
V�f\�ljlr) ·h",hÁ"O. sofrerão as: pen?lida-
des da lei 3.174.

Em sua justificativa afirma o sr.

He'nrique de Arrud'a RamQs que sUa 1,'1

dicação visa disCiplinar, evitar sonega
.

çãô e permitir que também Santa Ca
,.

so.

RESULTADO AMANHA

Amanhã, a Cnl'11ís.são presidida pe
1" prnp""'l(1nr Gp1:'11 do Estad�. Dr.
Ruben l\'(oritz ·da Costaí divulgará o 1'0

é'·,)f:\,-ls, d8 ,)rDVP escrita, sendo que só

poderão. prosseguir no concurso os can-

C) premiado no concurso Florianó-
'

polis no Tri, instituído pela Prefeitura
· Municipal, além da ajud� de custos de
150, dollar�s, vai receber outro prêmio
extra:> a passagem eJ,e ida e vólta à São
Paulo, lôcal de partida da excursao,
será concedida pela Sadia Transporte
Aéreo.s. O anúncin foi feito pelo dr. 1-

':8n MattÇ>s,. direror �o ·PLADEM con

fIrmando. a mtormaçao de que essa em

prêsa aérea .se dispusera a colaborar ..

com a muni�ipalidade l.ioaildo um'l- pas
sagem de ida e volta para o ganhador
do c')n.c�1l-s0 ((ue vai levar Oi represen
hnfe da. torcida des'a c�pital para <ISSlS

ti.r ao. mundial de 'futebol e111- Londres.
De outra parte, o dr. Ivan Mattos eha
mou a aiençã? dos contribuint.es ·que es

tão i;�entos do pa�amento do' imposto.
predial, assinalando QUe êste$ também
pstão concorrendo. ao

-

sorteio. E frizOlt,
mas também us (!outl'ibuintes Clue est.i'í'J

tarina se atualize e Possa con .

, .

'
. '..' co�re

com outros estados, no que colicer
.

r •

d t
' . ne a

: comerCiO e' a,u .ornovers 'usadosl
Esclarece o parlamentar qu'. • i'

e se
nrojeto, se trans ormado em lei' nã

.

I
-

.
,ao

n.:a1s preva ecera
.

a. p�rtir da hornolo'
çao da nova Legislação Tributária 1

, _. ql
esta, por se eO�1��etlzal-. No entanto
contínua - ate la cabe ao, Estado' t
li 't

au
.zar-se para

.

E'VI .ar o escoamento
'

d
tributos para outras unidades da F d-

t
- e

raçao, por ransaçoes .aqui realizad'as
Diz ai,nqa o sr. 'Henlique 'Ram

que c�m a I?-edida que pl:opõe, liácii'
�onc�Ulr-se .

que procUra, com Uma {is
lizaçao ,maIS -atuante específica par'
caso, evitar-se não, desbarata!' '0 co�'
ClO clandestlI)o da compra e venda
carros usados, sendo altamente pr d
tiva, vindo ÍI;clusi,-:e a dific'4ltar gr:l�

. PC('11 e o :t"0U no ele vPlculos, contribui'
do de maneira especial e eficiente par
a recuperação dos carros furtadc.�,
INFORMAÇÕES: PONTE E UBL

Em reqUerimentos apresentados n
sessão de sext2. feira o deputad� Wá
,ter Zigelli, do MDB, solicita i�form
ções ao C?ove.rnador do Estado no qu
dlZ respeIto. as obras que se reaU'la'
na Ponte Rercílio Luz e as irtegularid
des na Usina de Beneficiamento de Le'
te. Deseja saber sob, que regim.e é· so
quais condições se realizam o.S iraba
lhos de refornla da:Ponte, bem com,

quais os �otiV0s da morosidade � par
quando.

.

está prevista a conclusão da
obras. Quanto a UEL, pergunta o par
lamentar se .tem o gov.êrno do Estad
cophecimento de qUe a Usina de Ben
ficiamento de Leite desta Capitql e'sf
vendendo aos consumidores indistinta
mente leite e p6 e leite 'in natura', 'ser,'
(qualquer aviso, confonhe denúncia a.
I prpsentada peloi deputado Waldeun
SaUes.

isentos do' imposto predial, só J.;�cebe.
rão o prêmio no caso de serem sorte�
dos, se tiverem legalizada sUa ;situ�ça
retirando o talão de isencão' na tesOU
raria ela' Prefeitura.

�

.:

ARTE GR.t\TIS ; ,
, '.' I

Objetivando pi'OP01�cionar a �vu
gaça de filmes, de valor artístiço lneS

timável, dific�lmente apresentados ,1'
público florianopoli.,tano o ExecutIV
Municipal oferecerá às '10 horas ,da J�
n h ã de, hoje, no cine Riti ses:�
·c' i nem a to gráfica do Festival :'
VcJta ao MJmlo da Danca". O espeta

1
,.

t' d d' J" cco1arecu o gra LutO, e .1CaCtO aoS e�.- l'

municipais e demais convidados, ',±oc�
,

1
. _

f QS cUJa
zara e encos e mtel�pretes· amoS ,

repr:sénta�ão ,e ace5s�veI a qual��;
pubhco.. Esta promoçao da p::efeJ o
está despertando grande interesse P,

parte dos mUl1icil�S de�ejoso.s 'de asSl

. tÜ'em art.e e cultuxa.

1:00 n1'nrs:-:i(rn:r:� rll""' ""�'no;�')l (\....,1�.,�·(_1-: . .'r:,!:.� ..
- J

tivn r1e sua nnynp,'�:�� -para .:�quéle; c�m�(;Tldo,
noz o dnCl'O-rent'n:
'C.1.Jyppre"-1T'° ' l;�....,r..:..j·B O�;!()'I!:'+n"""�,·-:,,., ...l .. , n ,...J��"'ilr-y. ;"tl'�,")�·

dOn3vel de elogiá-lo pp];:>. �1''' r-":n; "�"C rc, ... c:"�_, :>, c, ... ':',
tI' (lo Don.qrtamento Geral 0." P �,,(,"I ,." '\-', "'�0' nb"

tantp C:�''''<!Q. rl��",,�!) ft �-n�r0a ·jr'J1."�01Y�1111.�f.vf·.,1 (l? C-l1'::l l'i(_lt
8.....,"-.'l1:d�(ln. ,nr:('�"'l b��]h�nt.e .. ;Jl�t-RrY);�nf-p �(yn,:":.-l,:,,,.,':'l::--
dn llm- dos v?1""'es PXDOneI]C;";" ',d:i c]�"Sqf'. �: (1�;pl r';r1
nif;ea P. elYlbrpce. mais u.ma vez .pvide�c;()ll-.�(.' l'-,JI):,�
11'RC9S mare�mtes de seu caráter; de �11çl intelie'ênai a,
ele seu espírito' militar e de ,sua cap�r"!'.:l'.-l" 'r1� ehdi3.
Por suas qualidades morais, !,ot se',l h·:ü" f; r1 �Ic'''' f

pelo seU valor prófisslonéll, deixo <.�nlli �')n.c';O"r"rl0 Ç)

alto· conceito mântido pelo general' Orl;,nclo (:;.ipsC!l
,

na chefia do DGP, a Quem louvo p' a:,)'r,vl,,�..., f"\S "",1",_

v�ntf''' senticos, prpf:tados etfOl'l-nlll" vot,)" \:1., �'rY.:n't)le.
to e�:;+('\ ]c"! l10va e .honI:osa CO"TliSS80 ('1"<> 11,,,, cnnfiOll
() Pycf>lr-mtissirno se�hor pr�sideIlte 0<> P'<"1'llíblica<

.. ----=e=--.. -�. _' __ ''':'''
-

1"'- ,. ::r.:::r

Atenção senhores fornecedores.
Com.unicaçéÍo

,

o Dr. F�rnando Oswaldo de Oliveiía, Repr�-

II
sentonte dn Gové'wn do Estado paro os Atos cons-Ii �itL!tivos do Fundação Médica Hosoiral'Jr Catari-

i nense, comunica 005 :enhores F;xnecedores de, Dro- 'II(II (Jos� �l'odutos F?rmaceutlCos, Gêneros AlimentíCIOS,
I ! ... �t,r"-'r)", V"'Vr'llr(]s, Carnes, para r>rocurar' nol
i HOSPiTAL al�Sp RAMOS (.A.nexo à Maternidade 1

I C_nrmela Dutra) jUiàr'jamente no p�ríodo compreen-
(1,--10 pn+re 18 d , iunho a 30 de iunho, das 13,00 às

[16.30 horas

O('DR.JUAREZ
DE QUEIROZ CAMPOS;

! afim. d,e
serem

..

sUas firmas cadastrado,s

pÇlr.a futUi'OS�II fornecimentos'
" .'

Flórinnóo!ol is, 1 j de. iunho de 1966 ,

,
DR, FER�IANDO OSWALqO DE OLIVEIRA

I'
-
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