
O-TEMPO
Sin,tese, do Bu;{·tlm nPI,(1ôf�tc'ol';olú!!k4), t.1f' ;\, �lJ':ll:!I Neto,

"

v;1J.t� até às 23,18' hs, 110 � Z'L de a�ót'lto de WW

FRENrE'�ffiIA: Negativo: Pn,ESSAO ATMOSlY,ERICA M.lt

DIA� 1032.7, rnllíbares: TEMPERATURA rvDJ;D!A: 22.8" Cem

tigradoS; UMIDADE R;EJ...,.I\TIVA MÉDIA: 78.:l%; PLUVJQ

S.IDAD�: 25 nuns: Negativo - 12,5 mms: Negativo ,�

Ctllnulus - Stratus: - Chuvas esparsas e passageiras
'r�mpo Médio: Estavel.

'\

�,INlESE
'í

ESCOLJ-IA 1
tIoje estará reunida ell� I

Brasí:1fa a Arena paulista
para f�xa,r o c�tél"io da

escôlh!l. de candidatos par,
tidários'às eleições de no

'I'verrÍbrd: próximo,

D-11A-MEDE NO II

EX�RC;ITO .

'Fonte mpitar oonfirinou
que 'o.".prcsidt:l}te Castelo
BraI1cQ ,'I;leverá nomear

'-para '.o comando 'dr;> se

" gunclo: exercito, ,o gene-'
tal,Jtll;a'ndir Bizarria Ma':'

, ';';w'de e� _para o terceiro

exefc-ito, o general Alvaro rda, Silvá Braga.
'

KR�bEL VOLTA
A'CARGA '

--t u:, r

•

"

,,(Í ,marechál' ÁmaUl* i
Krue1 vortai:3: a fazer pro'
l1uné;'''''�nt.�· nolítico no!
,F.iü Gr:4:Jc)ç do Seil, atr- j

c'al"i.o ':nov:olpH-'n' e Q W",'?'l' I
Iro feder"') D0r sua políti
ca e i]'h,-,la'1.taGãn .de rpgi- f·

d rf' c '5 Ime .e 01' >f no palo .

i
'PRESOS i

I

B'!lAe:ll0DsO,
1í :.:ía pl'pl1deu cêl'- ,I�a d�- 40 pstudan1'r's em

AVres éhlrante

manífestqc0'-'S h,,�';', él0 I
Jl()v,(lftno'

_'

rio Y'"\...... r·tl,..,!1�e

IJ:uan Carlos Ol'<'?nía,
,

'/ Jde�1tíeas maúifestações
.

se r�gist:r.aràm em Córdo-
•

ba,.·
'"

INCORPOR.A.JJ'OS
\

_..- ,

, '.

(
'I

AJUDA,

o elnbaixador do Ja

pão, no,' Brasil ,inf?rmou
due: brev"mente vaI p�
düi 8: Tók;,n ,'" 11"'�"T1Cí 0.1 ,

'c' 1')'1' Iajuda ao 1"("3'n '''�',-,''
,

q�e ê1e 'pstá ()frl;'�ç�ll'(l"
íh�P!lsa capacidack (h, t;A'].-

IIhalho e futLrl'J leSenvQl-

_viím;l1to. '

I(,; ,t
• \

'RELAÇAO
, tJ �

.-

�

,� � ARENA p:'-H�ana�n���'�
estál"â re:unida dia' 2G' pa;;
1'a relac�.onar sel.�s éafl-

:dj,dàtos à ê.s:scmb1éia le,.

'gisla+ivã, carnar,ii e �e.�a-
,do fedi?ral, 'naS e1elçoes
Parlá'BJ,entares c1,,;, nOvem-
'. .,

'

bro,
'

j'.

POS§E

l'
x,

Decreto
concede tempo
hll,gral:
'MAC,EIO; �3, (qE)

Os n"���:ccs de P�\_)rneil.'a
; �os Imhos esc1ar�cpra�J)
que o flc'lll E'11 t� conh�cl-'
elo como' João,'José e' que
ganhou as manchetes co-

1�10 l€l1clo elado à luz, à

Jl--,211ina que Ili'l"'ceu )11()]'

ta, é na l'ealicL\ck mu-

1)':,,1',
-, Tra a-Se, � JoaDa ,José
çle 19 anos que foi criada
ç01no, homem porque sua

-

I
-

mãe pe'l:dera �péraHÇa de
ter um menino,
SC.g'\1:;(10 ('� r�';d' cos, U'a-

CURITIBA, 23 (OE) - 'O
s'1·, Nev nrll�a (lfl"Crá anull·

ciar (lt{, flllilli/.I'I"ra' o n'llllP

d04SCU G0Il111:l,n"p;l'f> dI' "",'t:

pa para o Se�ado, cUlllprin.
do incumbenciá que lhe foi

dada pelo governador' P'aulo

ca('ão 'de f';'IHlidulUS li �iI'na·
� .

1.101' e suplente.
"� !�seóUl<l, d,o !'unuidaLo ;i,

SI11*'IWhí. dI"� (Tá �t'r feHa

até o dia 2,5. jú, que, ÍJ Gal];
lJete Exetuth"�l do ,partido

NA OPOSIÇAO
\

O general 'Ra:;:.el
guiar assumiu 'ontem ,0 ,

comando do quarto ,�xer

I'cito sediado em Recite, COntemOrl ,

Ao :ato esteve presente o Escola Naval
ma�pc1',al Aden"w, de

I_
'

-

,

<;'ueiróz, mlnistro na G-'er., RIO, 23. (OFJ! _ � mal'Í-

í,á'. . \ r nha festeja hOJc o Cll1quen·

1cnário de fundação da an·
"

"0'" 1'<,0,,1., naval da llh,\
""""-

1-1s �:�n·u·(t.,:,
;;

:, ,�r()Vo:" 1:):('I,.<)1"'S c)n !r�,' ,

,ra aboLérram "'110'11 regiJ ('
, oriélltàl 1'1"'_ 'rU�'f)'J.ja, n'
, tremór"ói' fur'élln de nOl)e�'

i-Í1teDsid;�de, El1Qu::lnio ;" ,

; só eClUi'DeS d'e sa1va'l1el1-tr'
conünuali, l'em'()vendo �'l-'

combras ele milhares'>' de
aldeias scmi-clpstruidas

,
'

pelOs; tremóres de terra

da sm;nana passada, Até o

mome11to já fOral'll recO

lhrdos 2,235, corpos na re

";ao de Wartà,' �
"

, dODrGO APRpVADO
" A" câmanl ê oS Irle):'J'UJa-

, dos aprovou a redação fi
� nfJ.l do nôvo' c6dieo nél(,�in·

,,' nal de t;-âlls'+;", A IXJatéria'
t' será pncan�il]h,da nas pré

ximé'l.S }10raS à ': lnc;:io Dr'

sidencial,

ria I\eroll{iu-

tica a�S"('inIH',e ii'" comeUJO'

n\('õ(',; atran!.'" rle' orrlenl <lo

d'i(l do ministro Eduardo

G(ÚíleS, ,lida, onl,em em to·

dos os quartéis.

-" Biblioteca. Pública - Ru� Arcl�
....rl\ste Paiva - Nesta

- ---
-'

-,-�-::- _ �Wi!1lililitll'�

o MAIS A.I�TIGO' DIÁBIQ 'DE SAN'l'A, CA1'ÁRUL\
_

-...

"
.

jl __
•

--::i\,
D I H E T () R G E R E N T E - Domínsns Fernandes d� Aqll'flltl

Florianópolis _ (QuuI!a-fcira), - 24 de agôsto -de 1966 �nQ ,i2 '_ N'." 15.475 - E_diç�'io de Úoje _ 8 págínas - CrS 50

Escolher c-

J(é6�que deu
·à luz
era 'Joana
B�:/i.8fLIA, 2:3 (OE)

I ,

-,- o 'll:"sjdf'n\e Castelo
Dnmco assiDou docn�to
cOnCCd!êl'do o' regjme de

t.empo integral ,para os t,ra

ba,lh(;-�'�ores de vários mi

nis érios e o'l'g:os da ad-
1l",'n:s11'acão' c2ntra1.
Em outro ato ° �Jt'CS1-

dente rr-comenda, às 1:e
pal.'tições q��. procedam à,
uma reduP;ão de 35 por
cP�to nO total dai; clesj::>e�
s;?s previstas no nôvo re-

gime de trabalho,
'

O pr"çirln1_te' - ('�Sj Q.�()

Enquanto isso, ÍlOS seio ..

rps' Ollósicionistà's se revela'
f"'(' 'o' ex.vicl'....govenlador do,

1�,'J"''('�,i �,l' .• ,Hnpso Camar·

go Ncto, filie r')í nt''''i'rlp''t,e
do 'PDC, ct'ltá articulando

l'i"'t\Iltpl, que p,or sua vez uma.; sllblegel1da, na l\mB
."",,,1,,,,,., rlplp ..a_C'ãu de pode- pai'a COncorrer ao Senado.
rc!'l lIa AJUi'\','\' 1lara a 11111i.- Cumo se sabe,

-

o partido
já h�r!i(){;l{ 'l senador N�I,

'

,
,_ j

snn i\1'IC111;1I1 )Jl!l'a concor'·

,Í'c:'I' á l'tddçi1u. l\lgUl�15 seLo·

Ires, 1}C)1'1'\)1, pnnsi({en\l11, qUI�

o a.tual sl'nad{Jl- db,'oc d(�
,�.)to'S.' }jl";ilC'iIJalmCI.1le" "1J<t
\. , ,r ,�.f(

reUlle-se l1es�a Jlqla,' 11 fim a l'I�'t (If)' çlntigo lldl"]lislllO.
, �c, 'o�:ga\li7;ar' a lista gerai' a .

;tO J),IS"O I1Ulj êl c<\nllida41)"'l

t
'

: ,ser sljlm1(�tj{la no dia i1ue· 1)Hn leI,. do �'I·. ,CaI11111'�1) Nr· );.�
"

di;l to á cOllven<;ão; inc!uill'-, tn, pndeda c"]'I'ear plua a'

I-do !is nomes- l1<1ra a Caluara' 10"(''1'1'' H vota(��o de ele· '

e.'.a Assembléia, mentils do çx-PDC e ele. ou-

o úia, (lu !jolduJu scrú BHASJLfA,;!3 (OE) - O HlO, :!3 (OE) - O lllillis·
,

-

O'IÓSTR C" O
t<lIl1hém IllLue;,do com sole· depi1Í<.,do UlUmo dé Carva- tro da Guerra I,lUI'�ill ho.ie

�'rr,'�A CONfiRMA lúl _U
,
A, l1íd,,�des ne"ta eapit.lL\ lho ,�tíl'mol\ l1e:sLa capital pam o Recife 'em cOl11pa-

HitM.ÚLIA, �:" (OE) '-- O sa.
l:.'

"

l' Fonte úo .'(.mando do que o atoV eomp�emellt'ar nu- nhia do nôvo comu,ndante

de1HlÜl(10, Vie;l'<! de M�II,o, �)cum1l1do el11 sc!('uida af 14 BC .informol' que ama· mero 20 será mesmo motll- do lV Exército, general .Ra-

lül"r (lo MDE na Càmara tribul1i1, o dc,mtado Joãu Ilhá 25, chta, (fl'é <l';::;;)1ala o ficado, em virtude da deci_. fael de S01l7:a Aguiar.

.l<'er1eraL amllv:iou 'ontem à J:Jer('uHno, t a lU b é 111 do téi'millo d,lS ('0I11eI110nv'õe'S são flq ''J'ribumll Suneriol' Ao (lSSI11'lir o Cllll1'.Indo fIo

tarde I)fjdàlJl�l::nte da tribu' '1 f\1DB. PI'rtpllcent.. à (,Ol'l'Cn-'" 'a!osiv,l8- à sem;�nl:i do- Exér- EleitPI'l11 (1(' ('lHe nüHhu'FI1, 1\1 E'f",'''ito, o !!'eneral'Sou

na a' lLccisào do partido cm te qne di::;cnrda ela obt'lLru- (·jt'o será l'\�aJiz,.,da na Pr;II'H c;lOdiú"!<) j'lo'àr:;';i (aze!" (I'u;ll- za Agll.iar fez iI111)'II'j,,,,,'"

obstruir totall11cnte os tl'Lh <:ão to�al. declal'ou' que en· XV ils sele horas da maJihã ,'qm'l" (h:sTlI''i:1 ' nas c[eÍ(;�õ('�s. 1l1'f)l1I1I1(,'ianH'.n1,f) i" i �I'a I� d ()

bulhos n;lf']'"l1(='nÜll'es, camÍnhará teCltTSO à CO'11is- ;1 ('('l:imflllla dq tl1(:''.h'amen- " Por SO( illl'tl(� O (lcj}utado Jn"'\l�('r os militares .nos

']�1n seguida o PI'esÍl!enie silo dil'etol'a do partido" to eom ;) l)1'eS"I1I'" de auto· Te{,{ldo (lc AlItllllllel'true (te, quartéis,'
<la (':âl11\1.ra, deputado Adau· l,'fim til' que esta posi(\ão se· l'i(I;I\l('� (·jvis (l militares. fendeu I) ,·t",t"olw'e,'il11enio I O nóvtl éOnUlIl!{<\nte aIlUJ1'

ln Canloso. em l'es]?osta ao .b I,(�,';"to (' a uhs1nl�\ã(l:se As nove hfll-:�, na Vih Mi. Cl;lS Cérllll:ls4;}mlil'ilhlal as· ciou que mallt�l'ií contai!)!;

llder Ol)(lsicionisla, llec1HJ'ou torne, j1\Il'cialt d.nmlo O nar· ]ih! I' d;, (>l,.ll,i f'llj"ão s<'I'Ú le· sina1,imlo <11.1'(" (h ato compre· t(!l'nl I) an'ehispo 1)0111 Hei·

que não oonsiderava válido t"·'" ·,,")i,,' ,:flS 1)J'0,ie�os 'v,ar,l.a fi �i:eitl) �;o'enirl;\de nO' nWJ�br 2() (mm;ti�lliU:-se em der CÍllU,IJ'H, aecntn:IIHlo

ê�t'le, tipo de �obstrução, POl: oOllsiderallm; ue intel'êsse )l'J,Ol1un1ehtQ � Ç�,,:h}s, com mais' u'n ato, natriót,ico tlo 'Que só (I rlil'tlogo tlsclan:ce e

, ;�outl'al'hl'i' a tl'adiçãQ díL 911' )."1<\oion".1. ,� !'elHJ�içf;1) de ,Hi\!'VIi. ;: lJ,l'es.ittcntc (,1.<1: lt�l}tlbJica, pôem as eoisafi 110 Jugur. '

'11:;
.

ii
,.i

.,

Fonfana quer govêrn,o menes 'criticado O' CUMPRIMENTO
BRASíLIA. 23 (,OE) ..... O sados, alriánçandd resulta-.

senador Atillio Fontana dos muito bons, S�guudo
condenou hoje no Senado demonstram, as estatist��as,
"a onda de criticas que vem o custo' de 'vida em São Pau·
sendo feitas ao governo c lo cresceu apenas 1,4°/�,. nu
q'üe só servem para agravar mil- prova de, que está sur

a crise realmente t;xi�ttm. tipdõ �f{\ito a /luta contra a

te", AcrL'Sc:cntou que "peso inflação".
'

soas de responsabilidade; "A .índustria - concluíír

inclusive parlamentares,' têm, .i: enfrenta dificuldades mas

procurado fazer alarde -, da os, problemas vão sendo
•

situação económica, com enfrentados e solucÍonà'dos
isso intranquilízando a Na- pelo governo, de tal forma

,ção",' que o Br�sH já ,'está numa
"

situação
'

das mais', sólidas
"1\S coisas não andam tão ele que iá desfrutou nos ul

ruins - contlnuou - c o ,tinlOs 20, anos, COJllO atesta
governo tem, �e esforçado o saldo de dh'jsas que te

para reparar os erros pas- mos no Exterior".
c I,

'J "J_ , ;!

Fm visita' de oortlialídade, acumpanhudos pelo 1VI,:"j01' 'A.d Mesquita, catictes da Aca
<1"",1<1 ,jHi1it,�r (�C'l\gu_\JI'ás :Ncg'ras fOl'al3l réceoido!'- na tarde de untem I cio guvcr

ea"j?r Ivo �íheira 'n� Palácio <Ie pespachos, Os (adetes da l\lYlj\N e,,:clu l'e:lho; n,:o

\'fa�;em Felf') país ,COIU Ó: objetivo: (le flespútar a .v,veritll(le
'

pa!'<l a carn'ira --111,iut"'L
lá qlH� r)ixíijpIJi de, <lno.

.
r(ll�ã l1.iJO';' Q l)úml�l'o ,

'üe Ga1;dídaí-os' ao o-ficb l'ato, üs ca'

lotes: convel�saralll cordialmente :co]U' o g:o\'ernaclo.r, a quem ,illteil'arãm de seus
I, piol1ó�itos

() 'PRESIDEN'Tl:'
.

"

ofereceram a� gov�tn\ldor ,1,,0 Sily_eirro um, l\l'eSente
'111"1'911' a visita-,quc fi:reram a Santa,(iJatar�na

< •
�

'" ..,'� ,

-:-
)"'\

'

para

"

pod�e'S�ir re_ ulando
milaçã CC rtal

'tr;l<; "'ef[uenaS
extintas,

, agren,'iiaçõt:s . ,

quinta feira, v��i se entre\ is·

tal' com o sr, Carlos ]\'Tecki·

'reis Silva, com ([UC inieiar;í.

o 'exlullc'
-

da nova Go.nstitu i· \'
çãó: Seg';lpâo 'fo;Hes' do Mi·

nistério, o nô'1'0 texto con�,

titucional es'tá sendo �on·

BRASíLIA, Z3 (OE) _ As

in(!.)I'maçõe; de quc o gõ, ê:1'·
no ed.itaria novo Ato lnstí

tudonal para dirr viabijitla·
de ao proje,to" de' reforma
constitucional permitinilo
<lil" seja votatl() cln sessão
eÁt;'aóhlulária' do C:�ngr�s.
" I ", '

,

. soe Nacional voHou a circu-

l�r':n:;s �ll(eios pOlític,os n�
c1pnals, :",

pensando em incluir no no·

vo' /\tl} \.Im artí:�o dispondo
.;>ôiH'e o a\.ltomatisn'j'(:c��udà
promulgação dá novu Céú'ta
Nagna, o que oconeria no

ca-so de transcorrer o r)razo'
fixado ao Ato Institucional

,

Eneraia fica
'. '

J mais bar�la'
sem imulJslo,'_
BRASíI"l'\, 23 (OE]) _ Es·

tá Clli vigor em tôdo o país
desde,onkm a lei, que l'cduz
em' 50 1>01' cento o impôsto
e empréstullo compulsório
que one'ram as contas de

enei,�ja c]et)·ic;l.
-

st;llIld'o <l 't'leirobl'ás

n" 2', e l1ão houvese prollun·
�

sider,!ulo, pelo governo revoo

ciallle11,to 9011dusivo do lucionário Como ineficiente.

Congres�o,
Fontes do ]vJjuistério ela Denir�. (le alglms dias () tex·

to do anteprojeto será sub

metido a exam� de entida·

des de classe para sugetões,
,

-

.

Segundo as notícias che·, Justiça informaram que o

g,adas aos meios oposido· presidente Castelo Bl'àl1eo,
nist�s, o g6vên�0,' estaria \ que estará na Guanabara

Ultimo acha que
1St causá
revisão do AC-20

,Guerra, empossou
""

Ag�hir no
,

' �,\ �

IV, Exér,cifo

Soldado
If'r� dia
f,,","Jt>1ado

1'I'''11'''if) l'f?';lotlL"J',t na. baixa
rle :,l:� pnr (\e'�to llas con·

tas qlle o consumidor vem

pagando,

Venezuela vê nos EUA esíímuln ao uolp�
\

.

í.v�('\ CARACAS, 23 (O,F) - o presidente du Vcne

.;C.{ i �'dcla, fê� severas criticas ao secrerúrio odj�nto 110r-
J

te-Qmericono, Lincoln Gordon,
17; �) �-A

.

- ... � .�5,;:jJ
�firmou que suas recentes declcrações parecem

,mé'smo �estinQdas à estimulcr os gorpes de Estado' r"J

América Latina.
I �'

"

Tem sido' intensq Co 'movimentação política nesta

'Capital, tendo em vista a proximidade do prazo de es

côlha dos candidatos que irão disputar as <2le'i.cõe� por-
•

,

I

...

" u,"
�

.

lam�mtares de T 5 de novembro: próximo, Os d,eputado5
que· pretendem concorrer, à reeleição" após ,perdoHer
os seus núcleos eleitorais, retornem o Florianópolis I) ,

fim de conhecer QS resúltados do reuniâo da fl\f{EN A,

efetuada' nnfern à noite. e aguardai o cncontso que o

'MDB deverá manter ainda esta semana.

Fonte d!l ARENA informou que a, a9"cmio"õo
deverá indiccr, por deh),eração de umà comissâo es

pecial a ser constituido, os candidatos à Assembiélo
\

.._"

l,egislol'iva, à Câmara e ao Senádo. As me-ores espe-
. �

�ulações giram em trno da candidatura, onde os srs,

Celso Ram�s e Irineu Bornhausen se 'a?rcsen�om' co"
mo os mais cotcdos, sendo que Q 'primeiro conto com

'",
/" -

,

as maiores preferências no meio da agremiac5o.
'" '.,,;0
'o MD'B deverá decidir .nos próximos dias a data

para a escôlhc oficial das condid9t'ura�.' Segw.<Jo o

seu líder no Assembléi::' Legisla!'iva, depurado Eviió-
� , -

sio Caon, o grêmio oposicionista �p'�e.sentaró umu 'lis-
ta de 50 nomes para c:)Ilco_rrer ao Legís!ot'ivo esta

d';ol. Paro a Câmara Fl3dera'l, deye'l'õo ser' abr�senta"

dos entre sete e dez nómes. Quanto. 00 S(,i"iado, o úni-
"

co candidato já próticámente decidido é q depi.itadv
Rodrigo Lôbo, estando qua�e que, abandonada a idéia

do lonça"!1entQ dos srs. Brasí'lio' Celestino de Oliyeira �

Ellq�n;o Doin Vieira. Elltretanto, o partido ainda eXQ-
I

mina a possi?i.Jidod� de vir a ,lançar três nomes! dois
dos quois_ através de sub-Icg.endas.

O',,: dC"lutodos Dourei de Anrlrod?, Loe;te Romo,>

S"lFrtrr�� )� dr'r."'e::: "�'J1
� '/

BRASIL�,A., ('O r,')
"

,)" (n"", .,.1" rf'" ..

, ,.� \, ,J -.) , ,n
...... '1" '

,:Ia CámUl'él Adaujo Lúci'), ckc'::J",,\w'(�,n p";.
,

cesso reein-'eJ1ta1 Cap3Z de '1')rll":?lv0-' oe; I rélt �\ll' '" )

c"pnl'�s�(). O Délr1::\men-tar ..(](i'j;wú claro f'ên·,h�;lll (jIIC
i;'''��l:'' �,"'� c;n("�:10u de cfua]c;prer q1r,..1·��,,) (l� c@r�tJ'r li:"

n',,'w�,'" r()n1ra (s'clpuul.ac!os do lVIDB que não pal'-
j'c;'"'''' f" v, nr'-': "OS trabalhos da Câmara,
,':V'�' 1r'),síI4� 1 i los 21 SOna(lnres cC( o'C)o"je;,í(l ,1 ..

nUl�Urtrarn SUj.d f1'SCv',.;);'tnc'a (';:- G8nea,rl" do ('{\">"'él
q'!:e clpc'dili (,l)-.:jr'J;1' :<1';�nnojl�':jÇl,9;lT'en1e tôrlj:):,\ '-.,

pr"on( ·.'r·i)rs rI(� ('V"('''+'v ,�,..1-"" ,
,

11;', '.('�1-(8 \ r1;";"i,J
.. � )' 11�'r Vip;ra ;Ie M"ll() {,:-,

s(,,"�r1r'" ('r.: 1"'1Rr1fl'i''''' '!'t0 a lJan��;v�� l'-f'lNl(.:(.:l a��r(':l )

<l'..SlJI,-.'t I} .. ()L!�.;:tr�·.J�l'(l() (-ln('!) S ,9r('l' .;'OS 'I,;ão -l'OU0!(k��"
chs d.<". i): �l'�"'ie _:),{t1�\iC(), F' ,1pncl"t1��SSel1:�d().l;C" \1\:"
<'1 ll,,'dl,da 11,-,',r<'1%'(',\vd pI' rl'cal, N,) 'Sp��a(, d0 li'), �

If 'o,
"

,da c811"arri !'.frr'A"i IP'ra 'lO, elo Val oe�.I.], � l}'l!Ju"
, ....�1t' t

....
·� '�'""r: \\lia _;para lêr I' ,mani['e�'()' '

..__ ,
l' _',

,i�
,

� l''''''� ','

'll:"
, .1d

",

"PTO: 23.._(PE) - A ComiSsão Ex tcutJVd (_' ('q( ."

dcr:ac1ora do'��Hn.e:nlP deverá. ,'an1' !1Clf.11, r{i Jll.
sua decisão sóbre' d 'lJ1'ob1e1113 dos l;1reco

cal'11(�lbcivina, segundo ficou dec'dido °cn� reulllJ()
órg5n, presidida pelo marechal Castelo Bràl1co.

.:o.:vjr::-c)ficia'mente, sabe-se que o governo conSt"

dera u)�rap?ssado o preco' ele C."S 10.(109 por <r];ruÍ)3
do novilho ele :::orte, pl-etend'do n::h" SUNAB: CCll11U

melO de manter os preÇos, da 'cárne nO at;'!caclo e no

varejo,
O 1J()VO ji:-JO de 1abe1al11cnto a sor

n50 s�,rja r�?iclo, Mediante <.:onlro]e ne10 s;stBP1;1 <lcln
h'do DClO CONFP, o pi'eco slJú�rior -hcarii� 'entre C»�:;
17,UOO e CrS ] 8000 pár �rro ba, 0- 150vb labela!l',(�1) I o

'eS!8r'a, de ?côr:lo corn oS atL�aJ_S )}l'eCOs correntes ll�l

Região do Br�sJ). Centr'al.
-

Como o�. l)i';é(j'> c]a carne no ,9l;lCi1c1u clcc')l'J't:':',l elo

pl'c(;o de Cf;:; 16000 p0;:- m'l'oba elo novllho god:ü, d<,:
vprú' haver'a11 erações 'cam bém llOS at.l1alS 11 :,VC1S 10

codercia1ização dós quartos traSeiros e r:li"níelros
elos bovinos, Os níveis de precos c]çr pt()::hltO no v,,

rejo serão defj ni ti Véllnente fixados em 'nova ,rpLlt1làO
da ConJ,issào, am.anhã, ho lVIll11Sí.ério da Faz,cnda,

�
EXPORTAÇAO PREJUDICA"

o minístl'D"PaU10' EgYcho, da Ill,cLusll'lCl c c()�
p)01'cin, CIllP l)�lrtic;pou (bC:"0la reuniâo, jll[Ul'll1('L!.
C"'I' �1 s:I'\1;,Càn 'elo mercado da .c;:l,!'ne e a negativa pa"
"') �\ ,r;.-"('l' ['c'io (l(i pn..-luto cc'nsíituira�n os temas

p�' 'llP;-"t-,· �
('

D Sq, 1(,]' �:r'(, 1"1 n\'�<'l '(1 C'''lc;icl"l',''lH cll",;a('Ol'1r
... 5"1h"1\1"1 ') ('v1)Ort::r8() ela c

.. rnp, 'nrlnci\XI1!l'1PJ'1�' a do<;
p"t"rll1(lS (1'1 pp?'f'�) C"ntJ'r'-Sul ,-1(') n'cfllnil'" é\ i';;') I)-i'r�

íllt!;('''l' (l ::t\1"S1rC;'''P11!Çl 'S"":!'llnc1o o mimstro da lll

cl�f�11'i8 ;> ICnn'<"rc o llfl :�() [)lil 11)1l('ladas ele cc.ll')1(�I'<':(l"
,E"('h-l�a E'l'l 1" ,-lpr (lo J",'Vf'1']10, ))(\'I'�nd\) g,sslln b(,r uJ-
tr;:1r"Hç_;�;"1r1(\ ,r') p,.-..r·Cldo ((:'I 0n1rrf;S';!r;1 ('(1\1') () ah�l.sjC(,l
mentI) do [)l.'üduto ,01'1 ple];ç\ !1.01'l1'a,)i:l'lfle,
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r'REFEITURA NO COMANDO
Deixando a no1í,] .Q de lado para da assim o Chefe do Executivo tem re-

dedicar-se a ál'd�la I "refa' df'! admínís- eebido por parte de elementos identi-
trar a Capital, o SI' Adr,io ISan Thiago fÍf'n,c}Fl.Oi com a comunidade, o mérito a

vem conquis: ando � ;�pôio popnlnr p �� ['Ji te faz jÚ8, Prova evidente de tal afir
lo grande número �!C' 1: .f"iLa.;:ii;e"3, nestes nl?.0ão ,",- o agradecimento do Contra-A!
pOucos meses, Q trst3' th Prefeií.ura-Mn rrâl'ftnh" .Iosé Carvalho .Iordão, pelos
nicipal, Governanr]. u u IVT,midpin PO,iJ :cerviçof1 de toI':taplanage:m executados
co dotado de 1'"'C111"8'),, ,para poder r-on- na Vi'Ia Naval, da Agronômica.•Junta-
cretrzar o' ideal [lnt,;!'i',l'mcnte; pl'econJz:;j. se pÕj1'l, o COi'hU:hdallte do 50, Distrito'
do, coüJuz uma [l,híl'if,i;;L:éaçáo'll'Í,gidfl, " N,aval aqueles que, conhecendo Iios�os
que recebe problemas p' ptod:uz 801üçi)ps ptohleiliét , dlão a �ua paiavI'a de as+ímn
as mais diversas. J�mhi)rél, Incompteen- 10 e ct:l.í;lfif.lnça ao PI'pfeito rlp Florianó-
dido . por uns, desa }fiiln por 'outtos, a�n P?li:l, �

,

RA-DIó'GRÀ-FIA-dã Tetra do TIO SA�-'--��---'----l
v- ORA. =; PAN-AMBRTrANIRMO

,

\'
-

O 1
. .

, 'I . s 1 noras, togo il!'ÓS a v.is1Ll.
nossa Embaixada, teve reinicio o pra

éam� �a AID,; com vária» ponl'm'.êilcins
Iniciando a')érie dehoje - .. - '{1ft' foi (�i"
um cliri )ur.ens�Yo de trabalho, f) si', 11:,-:
phl1êl Sf'��' ·'db Deuar+aniem.o Je In-
r. ' ,;,,' �.- f., •

. j ,�, .' ,

f(A:Ü1açÕe..<: ';dá.\ @I',g8n�Zosão. dv: Ii:,;tuil.o ...;

'Ather1eqDb'S� 'l'�làf6n no!,' br(iSileir'os
·L�Ii;i8taS;. a::,e.st�:uttlra '.e o f�n;2ion::unento
: !;�ôl;se Ílrtppft:+:t:rh-i:;ó�'gãà"interllacional o

'c[\;iill;, �tr�;v�� ',4r(!.r,OJrtis'�5.b"< Especial 'de
5:dftêll.!1;a, sõ.hrt'1.;segü'r:a11ç,\· req1izq mf:'tó

- di\�o C'ontrôle,(�à 'a.ção suh-ver,s,ivn (lo ('0

m ll'cüsitlü inf�t'naC'io1i:iL .

',i\ ci)TIter��ri[l,. JA'off'ricia r:tn Cf>p:l
nhol. FtlSr:jOü.:t1os �

a cOnÍlecP1"mos a i:m
po1'tnnh"1'r,!ÍBs::lo -parf\ o mundo i'lemocl'á
ücos que eabe �i Uni?!o PH��Am("l'ie:--Sl[l,

! ··1,' .'

. OUTROS ASSUNTOS
DÓ PÀN<AMERJCANISMO

...:.
J �

WJ\9I-HNGTON, D,C, -- 4; - (Por
A.c1ao 1v9 i-anda) -� .A rada liasso .nesta

metrópole. ten\ os brasileiros a realirla
de - Os Estados Ur.idos iJa América (ln
Norte suo, ck f:li·�).·HIJ\a NfLçar, que bem
merece ser c:ons�dt;r[ld[l }(�le1;,. . ,h[Ío s/j

pela sua on�;3ni/I':àô COÚ'10 'fielô.· p}m�iI'es
sO em todo� os r3mo�; ,Li. ati'li(bq ..:tlSi�;
mana e que q S(:ll povo \!iVe e.r�l il.tn�ào
do seu próprio �naí,,\ ('riarú1ô, (1iq"�i:...:li'n::

.

condicões nur{l fru(� Sp ·tol'rie c::Úa: \ifiz'
mais, �aCJueju potêm:í:t eeQnôJoL,,'à. �O(;jQf'
e política son1meb' pejos ,c;elú; ';i�llep::l:ssa;'
dos.

.'

/"
Essa a impIíé,ssão tLste ctonista,. já

agora no Seu décimo se,'to cHa de Vls:í�
tas e eon[erp.ll,I'[:ls I?l}l Wiu;h.ington, em

cLln1prlrncnf.o �-;o. pJ'ogi'olna 1p Sindicaió.
a Sindi'c:1tn, organizado pela AlD,'

'ENI CASA"

N2 manhã,de }Jüje esrl\r.dl'an<,:�s' bO}
sistas em visita de cor-t·eZi'3Fn;.�\-ti1�atxa
da BraSileira, 'sendo ('<)Tinhos1\':9 1ro�T)i
ta1eiramente re·::eb'.los r5'cilo sr::Ministr,o .

Jorge de Sá f\:hneida, �no momento ,re�
present8ndo o sr', Embaixddor vàsco

.

Leitão da. CUllh�l,. ora no H'io ';18 :J8.nni:
1'0, el)l fél'ias.

'.
. ,

A EnJhai:<8da do nOsso naiS est?, 'Si
tuadfl a alguns r,lOUCOS 1J1liIÔu!'"t.ros do
centro comerceial ·dr' 'Washington -

,,'

3007 Wi!c]',avr"1'l Str(:'ej, N, W: �- tujo
edi.fício que Hn:ütoS ca·'nrincnses conhÍ?� ,

cem ,
estú c:el'c<t(lo de vonlatÍC';rb 'par:'

que>, o:-rlt' 0, Ijn:rde lhe CIp in'n,-,nf'n,('i�t."
Construçuo realmente sóhr" .;: 'T

,

.... I,�

J., ;uxo aue a maior·)l. ��,,,) �,I!lh;lixü'�las
3pL'pSC;n(;:Jm. "Casa llC; Brasil0iro' .- con1
!�( nt(' bl'asi Icira. sel'V 'ndo o I-SI'asj! c'

UJf1 g'nStom café bi·:lsileiro.
No qllil(lro do luncio'na11s'mo .tf'.a1.l;1··

lh.Trr1, além d(;, ];J'[iF·ilej'ro ..s 'aS corpo di�
f>�amâtieo, 7 americu \O�..

,'.
!

t 1 ' \

t,�;
.. �,._.�., r

, f
'�,

"

(. '.'

'
.. c,., A' :'timJFJ . rt!8!S' Ú'ês' conferências
C01'[1 asSllTitql=i di)' i)l'og,hJ,ma da O,E.A.

. fOl',f\I/-l ol:ád,oteS � 10: �'"'"' Sr. JOl'ge Sva
1'ez, ,C],lie fa1o:ü sôhl'e ÇJ Denártfunento 1e

. Assu:iit.qs Sociais, aliás, C�l� grande co-

'l1.he-eimen(ü da ',matéria; 20: - s'i:, fia
'.

·fael . 'jrçla; ,'�,{l'é -se' ocupou, longamente
da O!rgónizàça,éfde cooperativas para sm

i dienliz'ados e; pro,8seguindo no mesmo

,
tema, ciue R

..
todos interessou, Os srs. lVlá

rio Yúri' e'Cm·!O,. Cajardo, todos em idio
ma 0spnn}\ol, '(iUaSe bem brasileiro, o

qnc f::1 jrilJ, e'm "umtt.o a :discu&.�ão doS
\. ';.' 'ii:; !lfo'h1en':ls l'el2cionfledps com a

1. ::1. t...-·"'i:t.··'
.1

••
' "

•

.F;ssas T\'é11es:tT�ãs tomfll'am tôcb a (ar
dI' de Í1,')j�, ;\Ii[tq, para ap.rel�der Dqui.
t'SLimOs .' .. '

'.

. " /'

J\!Ipa�ith�t;·o .terll�L é . ..;. C00pel'atí- .

Va.._', '-(�, r)ac;1' l1hSelyar o seu funciona
h,onfn, ç;lt{u'emij_:;. ,pílssarido ,todo o dia
em Ivraryhnd; a' :1lguJ1s 'rruilômetros da
C3pii:,j

r ridios

C(H1C,�.r,t rola s

t'�,�'evi So re s

.. '\

'.

�$29'O
fácil ...fácil •••

2.9:íO cruzeiros é o quanlo Você dá de �n

.Irada para :evar agora ii ·sua kndak Rio ·100,
f vccê ainda ganha grátis:
* Onl, lUmes .

.

(I" & Il e 1 'énlõF,)dOY: ".
* t revelação de tod()$ 0$ fi1íOts batidos,

10m a �ua K(HlilK Rio 400.
.

i.

Kodak:
. RIO-400

'J

'.�::,O,qoe é q\;e você ai'nda está esperando?
•. <. .", .

.
.' '

"

',�

"

FeHJH� S{'hmidt� 32'

Sde de Setemhro, 14
j !

.)(éült)::i
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Acontecimentos Sociais
ZURY MACHADO

,Acontecimentos Sociais cumpri-
menta o s.l'. e a sra. Amilcar (Heloisa
Helena) Cruz Li.IUU, pelo nascimento de
RAFAEL, ocorrido domingo último na

Maternidade Carlos Corrêa,'

- x x x x

"

nsny,Maynol'di Orfiga
A I\ssocíoção Brasileira de Município; convido os

amigos de OsnY Ortigo, Chefe de Gabine,e da Presi;
d '·.nc la desta EnHJ.adc, para assistirem a missa de 7°

di6, (]liü fará molizor Ci'Y'l sufrágio de suo alma na Ca

peio ua Associo€ão Irmão J.oaquim, às 8 horas do dia.

'24 de ngôsto, quarta�feirq,
. OílMüf Cunha.-- Presidente da AB.M.

-�_ .._----------------_._--

Chegou hoje. a noSSa cidade proce
dente de Curi tiba, o simpático e elegan
te Casal Layo (Tereza) Gomes. O ca

sad em questão estão na liSra de hospe
eles do Querência Palace.

__: x x x x

No próximo dia 2, às 16 horas, :1S

Debutantes Oficiais do Baile' Branco
1966, estarão na passarela

�

do Clube
Doze de Agosto 11.8. tarde 'ele elezância p

Caridade,' campanha em favor cd6 'E::'(u'
candárro Santa Catarina, Entre as Se
nohras presentes ao' 'chá das Azaléias'
será sOrteado um pOfta Guarda' Chuva.
em Jacaran dá e couro, oferecido por' : .'
Rio Decor3ções' .

. . .

x .x x x-

Pelo Dal'f HeraJ.:l Viajou para o' Rio
de J.Rneiro, o Dr, José Bess� Diretor dI)
Departamento de Obras e Saneâ�ento
do Es�do.

'

x x··x··,;;,,'--

"Charme Càbelerel'ro' vàí abri.r um
Cll!'oO para especializar um ';;ov6 grupo
rlf' C'él.helr:reiros em nossa cidade, As ;u
l�is do Cii ":10 curso terão início clia lo,
de seternbro próxínt,>, a. rua A�acY VélZ

Calado, 62 no Estreito.

-xxxx-

/ Dia,] o. 6 Sr. Valter Jos� da Luz
cr1(' esta de ca!?ameDto marcado para o
,,:, ? 1')róximo. fará' SUOl despedida jp
s·,l e;rO.

x x x x-

Sebasti f10 Reis croni.sta da SOC1(.:;:12-
de de Itajaí, clia' 3 próximo, promovel'á
movimentada festa social naquela c:·hl.�
de.

C-xxxx-

Procedente de Curitiba deu rapl
da :::ircul:lda em nosSa cidade, o aplau
d;do compoSj;Or caüirin€nse A1vin B21'�

b�sa.
} /
\. - x x x x

quando na passarela o Gínastica srtas
do socíetv [oinvrílenee, apreseritarão a

nova linha Bangu, coleção- José Ronaldo
Miss Santa Catarina Glaucia Zimer
mann, Miss Elegante Bangu ela cidade
de Itajaí, estará presente no aconteci-
menta.

'

- x· x x x _

Falando em Bangu e no famoso J0-
sé Ronaldo, por Gilda Miranda, fomos
informados que o casal Ronaldo em seu

luxuoso apartamento, ainda esta serns

rià recepcíonará convidados para um

jantar beneficiente onde élpresentárá
uma nova coleção denominado Modelos
Primavera Veia.o.

x x x x-

Na singela, capela do Divino Espí
rito Santo, no próximo dia 3 dar-se-á a

cerimônia do, casamento da lÍl1'C1a Schei:'
la cQsta;. COp1' er». 'De1l11ar' Ce:r�iéri,
Os convidados Serão:' recepcionaé10:s: ''no
santaca�ariná: ,Col.mtrY crti'b.

'
..

",'x .x· X

.f.::·'·

t 1
..

I
I

Osny'fvlaynoldi Ortig'8

Na última seman3, enl certo res1'au
ran te da ci-rl:- 11e forélm vistos jantando os

sel'ho1'es: Paulo Cost;:;t 'Ramos e ErI\1(-
nio Boabald.

.'

x' 'x X x-

Em Joiu\.ille, as Senohras da Sacie
dade A l?lj)én'o aoS Tubet;hu4>sos daqu2-
la cidade, estão em ativ�dades para are

álização da nOite de elegânciã: Bangu,

Proc�de�te- de Brasília chegou. 00":
tein a nOssa� �ddade, 'o ilustre ,\seí:\adol' .

sr. Irineu BÕhi:hauSen. No-apàrtainento
Jji:esidencial ;d& Qv.erência 'P[ll�ce, Ó' Se
;bado;r.' B6:tnhauSe:b 'tem �ecebidD ami"ros
e corri�igio�ãtiôs,' .

.

. - ":

-,:,x' x x x

Sá}:)add foram vistos 'jantaJ1l.:J:O, no

Quer:êl}cia: Pa1ace, � sr. e á si·a. JaCques
Brose� o' casal festej.ava o aniversário
da sra. Br'ose ..

.\- X X X. X -

".oP-Art';' uni show promoÇao ele
Ce'ls6 Pamplona.., que ser(apresentando
nas salões do clube DOze de Agosto, em
outubro próximo. A Suave Vel'inha Cal'

doso, será a ,patronesSe l3,a movin1enta-
I da festa.

-x'xxx-

Em JOiJ1vjlle, foi altaníente come

morado o lo. aniversário do Lions, Cl'l
be daquela cidade, Estev� presentê I1s

/ festivicladf's o. Govetnador '1.:10. Distrjto
L-lO Dr, George ';".r: Wild, que se fez a

companhar de sua esposa Dona Selm\::t.

_:_' x '. x x .x -

. Soltei ros e. �as1-1.clos. fllTi'cionári�s da
Aó=semb1é.ia n�gis:·atiyCJ.. do .. Estado, 1 dis
pllJUram sua: ratrda. de' Futebol sábado
;\lt.imo no Estádio do Paula Ramd' p.
é." veTlcendo ,6s l}ltimcs pela con'a,�eTn
de ,S' a 2. '.,'" �: .

.

'<1'

x,x x x

� , :.."!..

Pe11,sr')!),l?llto ,a,f) d;a.: '0 maior. a,'r;ú
go ,da verdade' é b tempo; o 17iiLior'.iní�
m.igo é õ preconiceito .

,., -

_' .

prOL U L AS ...
---_- --------_._�._ ..._-�._,�--�.

�
Arnaldo S. T�Sàgo

Desceu a humaniel2d.e, nlorahnente
neste séc'u1o de esplend�r da ciência e

da técn' ca.. ao mais profundo dos cir
culos do inl'r,rno, ()nde i.RS, trifauce, i

mef:õO no riêlo. () anjo decaído'IJas di'vi
lias' gracaS, 'Lúcifer, em cada üma das
bOcas n�'(l)':lcndo um dos grandes trat

GOreS de nue fala a História, dentre ê

ks sobressair' lo J'uclas,
A st'lbverSãl'l de Iva101'es ,é inten:-i2,

desordenada, tremendamente ,entris!:e

cedora!
O m.2teri8lismo não é m�is uma

austera filOsofia, procurando RvidameD-
\ te investigar os fenômenos da vida, da

n8.tureza planetária, do Cosmos univer�

sal. 'uara s!Rj';"fazer a lléltural curiosid8-
de' cio HOMO' SAPIENS que preferi'l,
éH:!Ora, neste inst8n' e crucial da existên
tia ·de nossa degraclad:a 'espécie, na su

perfície de um dos 'planetas ao sistema·

solai:, regrEdir à irracionalidade coúsci
ente, cOm todo o !-:equinte de mná inte

ligência' gralldernente desenvolvida,
'

8

utjtzar eSSa meSé11a inteligê.ncia num

progr<1!�'" '(;1';" de cOnquista de uma 1'e

lativa rc ;;c' (1Ar10 na Terra; hoje, o ma-

CCJ!n o [:,011; nJ:':ci1;o ;:10 poder temporal e

elo poder religiOSO, Igreja e Estado, de
,

màos dadas. CO�l"l."'8ct\laJ11 COln <!JS pr'..!l
cípios hediondos �ue levRpl)1 a socieda
de humana fi ('rigir em frsla" COlúemora ,

tivas os rrnis rudes e grosseiros espor
tes, S,&bstihünc1o' aS festas dvica· com

que .'se procurava. educar as ID&.ssas no:

bom conceito da hOnra e do patrioüsmo
Estado e Igreja conSentem qUi) b:tru�
mentos enormemente ptopeuc;s n2. di",

vulgaçlão de idéias e de prinç2:r'i0f c'':) ...

mO a imprensa, o rádio, a televíd,J, fte
fiquem quase que exclusivamente aO

serviÇo desse materialismo avl1tante e

de um comércio que peJ;deu tôda a sua

idoneidade, para Se �onverter em má

quina de exploração elo polVO que vai

J).'lorrendo a fome, ou·_ o que é mil ve
zes pior - materializando-se animali
zar):io-se cada vez n1ais', à· mingua, não
de a.]fabetizaqão, rl1aS de educ�ção mO

ral e c.ívica·,·

...

O cOmunismo, ;essél pra�úi.· que vai

ierial;smb é tlim deboche orgaruzado, ..
,

cle�t'uindo desapiedadGmen"e ('ii cl1]tura
c ",:stã, cnbcn!lanto cO;l1batido' energic,a-
1:.1 nte (a�nda _é o que noS vale!) ,

no

t'f'IT"nn uo:i t"c5-Feligios!ó:-social, .é· livre
psra �itlRt COhl0S Seus ,princípios'dissol
vellV S ,'" rducaÇãO, da discip1]na, do

reSpeito ,e da reli-gJ_ão, �;;lS artes íiga,4as
à ciên::'2 d� consttuc3·o e .à engenharia
em gerai: tan"9 :/ílúmto. 3i. beias a:�tes.
Traüsfci\'!'"'''ix cidades e-lênica::;; "como <o

Ri/) d�i Jan�jro, é;�, c:\-lades ínférnàis,
em c'ujos. alojarrielltos seJnelhantes. a' c?
vernas s'" esterilizatn almas para qu'aL'
quer rnani.festaç�ão sentiihentãi, nãda "

mais é elo alIe acolher vi8ivelmente', na
prátiea da �,jd2. Social,

'

os desastrados

jp;rincípioS :::lo colpt,ivismo anárquico. e

aflimalizador, sU5'citando marginalida
des ádstr':'.s :w crime e( çonsequente
mente, sistemas policiais cl?, mais· fera
crueldade, ..

Lúcifer COll1éU1clé'. as suas'legiões in

rerna;s CI!\0 ir!>'.i:::tivelmcnte arrojam-se
SÔb"0 as ;nc1e1fzas massas'- lmmànas,
condl17,;n'lo-?-s , na, Terra, às chacinas
d"s: �!'l.10rraS. dé's revoltas" C0111O' as de
r .. ' 8 ri r10' S. DOnSingos, SOI-DISANT
1;1...·,·;':', '

. ."..,,,. e
. ��T'aI"étllclo-]'hes, no um .

1,·� .. 1 ."1'., ,,•.
�

"1.")S ele alnargura, Ou

l' < S"· ,,, ,,,,,1,,," .. 0 as cenàs dantescas

que Aligbjeri "Y"'screv('u, com, o fulgor
da sua poéhc8. �l'rn i aI e Gus�av.o Doré
pintou ao Vivo, eOm aquelá arte\ .que é

hoje 'Substituída por ,rmples bejl'f.oes ,cO
I ,

mo os das cÇlvernas,· <")11e me pe,r.;doem
:os que tratalll ·de. arte t:om Sinceridade!

.,.E por cinia de tu elo' ísso; para ma;s

�g:tavar :.0 quÍ'dro, ;hedioniclo dessa urH�

verSal sub���ão .de va1oieS, qúer Se r'l1

tregar a' so�tição: Q_b prohtéma' da êc�.Jten
çãp da náuiJ;idade, que' já é por ,i ,rne
mo uma áfront� à ;natal ,e ao.s 'Pre,cd�
t<?s div}n08 da '"multipltcação da, espécie
.}jpl'X'jm�, Para a hOnesta aplieaç�!!ia o ..

qual existe ,na Terta' o instituto, a1tdd
mente ri10raliz�a0r da família, a padres
celibátáriosi e rnoças só!teiràs que 00.0
se pejarn de. fifllar publicamente em pi'1u
las anticoncepcionais.,

Ora, pílül�s! .. �
,

• .

:'. ,. \. I
.. "', ,�

, .. _ ........ ....a_!,.J.I�i "'�

OYara du. COSta Or'iga, CP:' .José lVIauro ela Costª'
,Ortiga, 'senhoJ:� e fjlhqs, 1'ü'. l '; ,Y Grtiga Filho, se

'nhot'i.l (' filLlaj �'.dete Qt, ln J(!!.;.' '!:i COsta Ortiga, Os

n1aI' CosL,,1 e Senb')l' \ CD 1,1(J:; AlI'�'é'!O '(�rhga :éFeçll:,�go, ,

senhora e filhos Ér'i'co Cfluto c tamília, C'SllÔS·éJ., filhos
noras, ne'os, neta, cunhados'. l'<'H1vldalll os ,parentes e

amigos 'de OsnY MaYnoldj Oj'tig�1 a assistirem a-missa

de 7 .. dia flue, farão realizar ern sufrágio de sua abca

na Capela ,dá ASSociação �[ri"lão Joaquim no dia 21
de agôsto, qua):ta-feic·a. ás 8 hor�lS

('ILUDf:'" L)L

C().;VillNJCAÇÃO

A Diretoria do Lira Tfnis CÍube, comunica aos senhores

associados, que se acnam abertas, até ó dia 25 elo mês em

m-l1'!;O, as inscrições parH o TOR.NEIO DE DOMINÓ

mA lHU·I3G.

Xf1AILE DE. ANIVERSAR.IO 7
./

. '1'.êbm apí'csentaç!'to das Debutantes

OH.QUESTH.A DE WALDIR CALIVION

J{L rstã6 rlbertas 'as inscl'içõe.s. para as debutantes na

Secretaria do Clube: das !:j,OO às 11,00 !}oras c das 14,00 110,

rá.S [LS 1'7,00 horas.

A o.rganização do baile estará a C2rgQ do Cronist:J So-

cial CELBO PAMPLÔNA.
.

.

João José. :Vrachado - SEGHE1':HUO GERAL

DOMINGO }'Rf)XIMO DIA "2B"

F:ESTIVAI., DA JU\'EN'lUDE NO CLUBE DA COLINA
As 16 horas até às 20 hs: conjunto rr{usiéal de'"" Nelson

reservas de mesas na secretaria do elube.
.

Atração: o fenomenal IVANILDO Piston de ouro
. . . , . , '. , , .. , NO CqJB:fu DOZE DE AGôSTO .... ,. . .•..•

, as 20 horas continuação' do Festival da Juventude

com a famosa o�'queslra do veterano dirigida por Nabor.

Altração os fabulosos !NCQNTROLAVEIS ça.ntores
coloreds

.

Reserva d.e mes�s n.a portaria do Clube no dia da fes,

tlvidade.

PROMOÇõES DO CRONiSTA SOCIAL CELSO PAMPLONA

Todos os s6cios do Lira Tenis Clube, Clúbe Doze de

Agôsto, Clube Social Palneiras e Universitários com apre

s�ntação de suas respectivas calteiras terão ingresso.
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Tradição, Família e Propriedade Dirige Prece a

N, S. Aparecida Contra o Divórcio

SÃO PAULO, - o Conselho Na
cianal da Sociedade Brasileira de De
fesa da Tradição, .Família e Proprieda
de es�á con.1em�ardo o êríto - sem

precedentes na História do Brasil de
sua coleta, em apenas 50 dias, de U1'l,1
milhão de assinaturas contra o divórcio.

Promoveu na última sexta-feira 1]- '

ma passeata de seus sóciós e militantes
com: oS estandartes marcsclos pelo leão
áureo sôbre fundo rubra, que {oram uti
lizados na campanha, recebendo duran
te o cortejo inequívocas manifestações
de, solidariedade e simpatia.

Hoje, um longo cortejo de automó
veis' ônibus, ,cam cartazes e f1âmull1,s,
forme-do por sócios e militantes da Tra

dição, Família e Propriedade, saiu da
sede do Conselho Nacional à rua Para

50, dirigindo-se ao Monumento do Ipi
ranga, berço da' nacíonal.clade, onde às
l'l� 1101:as foi assinaà? UTIla súplica à Nos
sa Senhora Aparecida, para oue livre
o Brasil dos totalitarismos, e, -especiaL
mente, "que jamais o divórcio Se irn

plante "- explicita ou sorrateiramente
na Pátria Brasileira'.

'
,

En.'idade cívica, inteiramente vota
da ao serviço da Pátria na luta por uma
ordem temporal baseada noS princípios
do direito natural, n!ã.o presumimos en

tretanto que ( sem o auxílio do Céu, noS
sa atuação possa prrvluzir para o bem
c(''''um os frutos d'"e honra de sabedoria
e de grandeza a oue visa.'

'

E assim, neste 'local em, Que o Bra
s,ll, logo' ao, nascer como. nacão: recebeu
de Vós, 0" lVJ/ãe dê Deus o pri�neiro SOl'
riso e a primeira bênçã;, nós Vos apre
sentamos uma Súplica humilde e filial.

Preservai e incrementai, Senhora,
a Tradição santa que recebemos de nos
sos malon's. Mantende pujante o rnsti
tato da propriedade. na exercício largo

fano rl
."

e urano e sua fW1Çã,0 Social, ,.:.,ara a : ..
grandeza, do' 110mem. Livrai dos totali
tRrisn�os o Brasil. E sobretudo, O' Rai
nha onipotente. o que hoje especiahnen
te Vos pedimos é que jamais o ,::l.ivóTc'o
se implante - exnlícíta ou snrrateira
mente -- na Pátria brasileira.

S'30 Paulo, junto ao 'Monumento do
Ipiranga, em 14 de azôsto dp 19f'fi.
O Conselho Nacional :da S.B D.T.F.P.
Plínio Corrêa de Oliveira - Pre-,

s'dente
'

Fernando Furquim ele A'�meida
cf'-Pres'dente '

Eduardo de Barros Brotcro - lo, SE'
[')'lOtárjo
Caio Vidigal Xavier :da Silveira -;- '20.
Secretário I

Ado1pho Lindenberg
Alberto Luiz Du Plessis
Arnaldo Vií3.igal Xavier da Silveira
Celso da Costa Carvalho Vidig'al
Fabio Vidigal, Xavier da Silv�ira
Giocondo ivIario Vit?
·Joã,o Sampaio Netto
José de Azevedo Santos
José c:;arlos Castilho de Andrade
José Fernando' de Camargo

'

.JOS2 Gonzaga de Arruda
Luiz Menc1onca' ele :Freitas
'Luís Nazaren�' de Assumçã,� Filho
Paulo Birros de Ulhô,-, Cintra
P81ÜO Corrêa de Brito Fi1ho
P'in;o Vich�:al Xavier d� SilvdTa
Sérgio Arltônio Brotero Lefevre

Conselheiras
" ,

PRECE
\,"""7"""

Eis, na íntegra, 'a' nrece soleneme�
te as'sinada pelo :Cons�lho Nacional ci:1
Sociedade Brasileira :;de 'Defesa da Tra
di,Ção, 'Famílií1 e prorjb�crade:i

"O Senhora Áp�i'é�ida. ivt3e e' H,"�"
nha do Brasp,

'

Congregados no histórico local em

que alcançou Seus fOroS de ir:.dependên
cia a nossa Naç.ão, ce1ebramos com, en

tusiasmo patriótico o êxi+o da luta qüe'
empreendemos pela estabilidaele da fa-
mília bi'asileil'é!..

' ,

Enche-nos de alegria' que, neste ..

mundo cujos fundamentos morais e so

ciais estão abalados" uH1 rnilhao \j� bra
sileiros - e ,!,lela voz c1êles "� -im.el�sa
maioria de nosso povo -:- atendendo 0.0

apelo da Sociedade Brasileira' de Defe
sa da TrE;':!iÇõ.o, ·Famílj·a � Propri�::;lacte,
haja dado o raro exemplo dê optar pe
la família igl1é\, fecupda e indissoJúveL
contra o divórc�o,' fonip d2 deterioração:

,

de esteril'dade e �de : di vi's'ã.o.:
"

,

J

---,-----'-_-,--_--'-:-._.-.-_._'---'
(/ .,--\

--,------.--

'_'

Alberto Santos-Dumont, o Pai da Aviação, pioneiro
da, navegação aérea, foi o primeiro homem a con

tornar a Tõrre Eiffel em balão dirigível, ganhando
o Prêmio Deutsch em 1901. Foi taml:lém o primeiro
a voar num aparelho mais pesado do que o ar, o

aeroplano ..14-8is", que se elevou do chão sem

. catapulta em 1906.''{í

,ISTO TAMBÉM'É VERDADE
1_

Pipne'iro em sua classe, graças à qua
li.aade dos seus fumos selecionados
CONTINENTAL é há mais de vinle
anos o cigarro mais vendido no Brasil,
o que o coloca entre os recordistas
mundiais - sempre imitado", jamais
igualado, �,

I1ma prêhm�ncia nacional _ CIA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ

'{

\,

P R E V rD E N C I A S O C I A L

MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE
SEGURADO: - O Departamento de
Arrecadação. e Fiscalizado do Instituto
dos Comerciários - IAPe -, tendo. em
vista inúmeras consultas res�]veu bai
xar a seguinte Instrucào' de Servi(�o.

'Ins�r'ução ele S'-}:V}ÇO DAF"IS-52.
de 11 de julho de 1966.'

A fim de dirimir dúvidas quanto a

contagem dos prazos facultados pelo R

G,P.S. para o sagurrvlo manifestar o seu

desejo de contribuir, cerno. desenmrega
do. esclarecemos. ,

,

1 Desde nue o 'seg'urado não e�te
ja em gozo de 'benefíciO .perde súa qu a

Iídade apó's decorr:dos doze (12) meses

após aquele em que se deu o desempre'
g?, SPn1 usar da faculdade ce contribui)"
em dobro,

'2 - O prazo ,de"Joze (12) meses

A. Carlos Britto. será dilatado para vinte e quatro (24
caso o 'intere9sac1o tenha recolhido maiS
ele cento e vinte (120) cOntribuições.,
mcnsals.

:3 - F-Slunc1u ê!o, no r-nta nto. ":'11

gozo de benef'Icio, manterá a qualidade
ele sc'gnrE,Jo.

í

ndcpcndcnte de contribui
Gi':n e som limitação. de prazo.

4 -- Fncon 1'211(:0- ie cles2Hlpregad,'
SI ír' 'f' tenha aindn Tyl'c1':lo a sua (jua ..

lidae, ele segurado. poderá o -,'lEStro rc

querr r benefício, 'e o �1;'.l'íoclo f'ril. q'lf'
Se 'el1con1Tar em gozo do ]11(>811'0, não
será' COITpU1:ud0 »ara cont��, 'Dl c)r'l<;; pra
zcs a flUE' !';C' referem 'Os. itenS 1 e 2.

5 '-- Revoga:11-se 2S .:J.isposiÇõE's em

contrúrio.

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

--'----------:-OtCOS -1

nOSSOS meca .

\ I

sáo treinadoS
naVo\kSwagen

Adailton de }\ lbuquerque
'. n;retoc' elo Df..F

"

I

Fc'rn'lj"l,l,n F"l'r0i:a c]p lVle'lo
Diretor 0€I'al dó DAF

.

DR. A.lBERlO C/\USS

Ór�' João "José +'b:)ef�.ieck

.-'�-"--'.----'-'---�-- - -

._._�---;' ._-_.-'-�

;',t11

SERVt�O� MilITAR
-.

Nenhure vaís. poderá '�xjstir liv re

e soberan(�. n� cst;do atual da civiliza-
- 1:" ,

d t�
"

"

1

Gao. =ein c.,srf):r e ,,'creRS (1j1e zerem ,P"

la sua seg\'rBnÇ8_ e () défeTJi:1ani. d= ::tpT,'s'

sões externaS e intm'Jias." São aS 'Força,s
Arl1ladns d� BI'asi1 --:- Exél:cito,Marinl,a
e l" �r0I'!.:'nt;i.ca �e :':""imperiostl neci'S

s:d_ade nFr'{;;�a v:,-'l::<, àã NHÇáO. Elas lê

Queren; efi-{Úvo" r)"'�'m�nent\'s p- cne (�e

�em ser aU�T rn' adas 'lle1a 'mobilizaç"io,
noS mOmentos de rr;Se. ,:,

'I;

Vi-

",

cine CS Cl be1'.'ce ::-, .C'ou,tiJu,ic,ão .Fed :�rê1,l:
1.
.. , ' , •

.

, .� '.

no' [\rf 'J8;' e�s.<2u �'-3o.:
.

",A. rt. 181," '1.'r-:l�S .'" l�r;J�ilelT'ns .s âo .

.(,br;;çi'é\'c1es "ó Servico l\liHar ou a Ou-

1"'''-;.'3 rct:cf:H'<ws lwc·ssár,;0-S à def( sa d,f\.
p�11:\él., nos termos e' sob 8S, penas da

L,'i' '" '

"

.

'§ '30,' N0'nhum br,)�;jl('ir() :nodcrá, a

narb,' .j� idFide in;c!:=t1, fi:.; \'8. óTn le;, na

�:a ';;i'e!.'tação de- scrviro' mi,ir,n'. p-xprc(,r

j'u)�'Cã(i pública, ou' OC'.l'paf emprego eál
�nt<c1aele autárquica. s'1cieda:Je de f':'O-

Para fo.l"fuarenl· as. E'Ô,l·Ç�S Armad':1s nQnj;", m,;s' &. nu eninrêsa concp:,s!nnária
são chamados ·todó's "os.,i6:ié-�s brasilei- 'de s(.,r�viço púb:ico. snu ,8 Drova de ter-

ros que atliigtr�:!Úi'::d�te;:n)}kada :>:lade; se; 'aI,'" �t10, ser r�Servista
-

ou gozar' (lé
nas Organiz3;;qÕ,ês;,;;,l\:1i}i�i!��#t;, deví,1R\nen iS�1�çâç)".,· ,\

te adestrado$; �t6rnaJr{�se::/t::a,pacitados à, j 'A I�EI, DO SERVIÇO lVIJLITAR
- miss30 ele C!�(es�';/í1ã'�i(/BkV' (no, '4B75, de 1T j\go 64) e o seu l'egu-

SEM 'O ctJMP�.I1Vn.tNTO DAS l�nlé})lO '(Decreto no, :;7,5M. de 20 de

SUAS OBRIGAcõES PARA COM O 'JaÍ1ei'rp 66) ORD1i'N'llVI AS XO:1Mi\S

SERVIÇO NIJLIT,I\R" NE':N'HUM BRA E,QS,{2HOCESSOS PARA A PRESTA
SILEIR,o PODERA'Jf..5T:'\,R NO PL��� ÇAO ,pO SERVIÇO ,lVl:ILIT/\R. '

NO GOZO DA 'CIDADANIA.' "(Public'c1ade do Sr.l'v'c,o ,l"Ti:itar
Esta constataÇ2.0 é, çlescorTente 'do 'Ca�npa·nh3. ca COil'V'(Je3.'C;f'Q-J 6a,CSNO

"...I ,r..",
"

r

, ,

,
.

Fagundes,
", I

,

Cn1\'S'"S Cíveis e' dJpl;J:als -: Qlle"bO,�s T'·abalhistas.
, ,Cco'i':::nc;as - Des�uitF, ,-<InyentÚíos,

, "

LEI' ,pO lK(;)1JIL;INfi,TO
FS(;J:�tóI'io: R\.\i\ Jti'ô)-j';l'10 9:)01110:",- Ec1.i!t;'o Santo An

cÔ�1io, 2,,0 Dn,dqr' - }\J�os ::_'!:}lx1tariar Rápida Carioca,
,o, "'\. •

'. (,
__. • •

"'.�.'
-_

.-': 1--;' -.�,."

,'{ :

-,,- ":"'_",

REX·,MARCASE PATÊ'tij"ES,,':_":
. l\gcni:e Oficial ela ,propriedadé irldusti'ial R(�gistro ele

múcas, patentes ele irivenção nomes cOl11erciai,s, títulos de
.

cstc:]jelçcimentos, ínsignia<;. e fr"lróes de propa;c:::m{\a.
,

Rua Tenente Sih'eira, 28' - sala' 8 - 1.0 andar - Alto
, '

'

(b C::,sa 1\aü - F�ori?:nôpfJlis - Caixa Post81,S7 - Fone ;)911

,

.

c,

não senhora" .,

,
"

"

(!)
(!)

IJJ
::l
O'l
'"
o.
o
L
o.

sim· s.enhora
','
,

I'

\

I Antigamente a senhora não podia com

I'.· prar. à" prazo, sem a assinatura de

I seu mando.

r.•
•
rI
I

"

r
I

fttua-Imente a ,senhora' compra� sQzinha,
o que qulzer, pelO CrédUV ..:(,eD1:i,nina ,do'

"

Meyer.· ,-'
.'
,,'

:

',. '.':,
.

"'I

� .

ATUALI,ZACAO
, CONSTA.NTE

MEVER
, ' '

0'0
I'

/\

. \. I

E ,mais uma conquis.ta' da mulher, moderna, a que Meyer: S. 1;/ s,e�, ,'ass:ocla com'
prale�; dentro do '. $eu plano de Atualização Constante.

"

, ,'.
E para que a senhora tenha crédito imediato, b�sta entrar numa, das ,Joia� ,do Meyer

_, .

CREDITO FEMININO..

"

""
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0- ESTADO
.

.

o MAl:; A.lITlGD 6l1AilD iiI: SAIIl'i\ CAtAmNA (\ ."....

Florianópolis, 24-8-66

, ,

a liderol'l.ça
do tsi "do. de Santo Ciltariric; no setor educacional;

aparelhado ô EstodQ '�ara fornecer às m.ais diversas rc

·91i;)�. :'l;�·Ç'O� n,:as e 'fô'r�a e'�eí9ético de q c' dís�
põe; tff,;S",,,;!c)J e impulsiorlo;Ios os rumos do pia/o ro

do�:á' o w;'fr.;duol, resto ao atual Goyêrno :evar a;'!ian-

t'ç o \":"0 '1';' .o t';1",nlho de recupe:ação
no terra catarincnse em 1961.

que se iniciou

.
'

.

. UmCl dos m�to� básicas,-senão o pror:tário, da

Clf�mirl'<'. !dj'ÕO do GovernQdor Ivo Si,ly;eiro, é o rodo

v:6ri",. çom" isso, já nêsses poucos mêses/de o' ivo c

hor:' Q�O trabalho: tem o Govêrno um considerável 501-
y

. .

�� a �elJ favor. Ii sensive! õ esfôrç,o, que �e;" eilvi_;'a ,-

do no sentido' de promóvcr Q integração ca.tarinen'st:

Qtravés de estrados adeq,:,ada01ente em condições (e

t�(insportar o nosso pro�r,esso. E não vai nisso nenhum

soni,or nenhu�CI veleidade. '�Com os pés"no chqo" -

como fal':' questão de dizer o Governador -, co' co 'o

1'10 rcolídQd� do EstQdo Barngà-Verde, vem o Go ê -

no desenvolv-endo "'!TI louvável e promissor tra'_o, hQ

GiRe .. na implantação de nov(ls rodovias, q!,1er na pavj
mentação de outros, I quer no recuperação d � 'Qr;05,

cO:lstnlindo, por assim ,-dixer, QS 101190S e espe a"çosos

caminho:s p,or onde hão. de transita!'"_ os ril"",e as cm�

IHldlU ,do trabalhq 'Ó�uQ e, Tn!=essa'nte, dos catarinen-

A rece'nte qssín(!tura do contrato paro a implcn
'tação de �ois 3i 'l�,íaffi�trgs da SC-�3, ",o valor Ct

IJ bilhões de (,;r&.lzdt-os, dá �m u'ma idéio do que c !

realí�ón<liô- o' Govêrno nó setor roaoyjõú. Bsse trêçhQ

:pórt�, da :�slrada qu'c liga o BR-2 � Rio do Sul - im-
'. ".' '. . I"

portqnte entroncamento rodoviário _<
, seró o pr,m l-

',;:cr o a'1róvessôr 1,r;J' S�r;.� Gqr�I, .. ,
CQQstituin:,'o-se "um

_: ,1." c. ,I'
•. �; .•r,.. ')'.��'I_.::� ..� .... ;.: lA

-

;. ;� .. -:,,' ...�:-.,"i-

'''l)rcí;jJaci�o,dosafio aOS 'ccni_cos- e-CQ"regl:l('os dn ,s:''''

..

execução, tal Q topografia' e rochosidade do solo Q se'

desbravado. E é exigência hmda",ent.al do Go êr o

do Estado, estando inclusive estipulado
.

contra.�IJº·
l1'Ient"c, que êsses 31 �ui�ômetros, iniciado!; hó vm mê.,.

apenas, estejam coitchiido$ até agôsto' do próximo

;: !

J "
.

�'

�'

"".

.

FOTH,A nTi' S. D'\lTT/' - "A i'l1"istêl�C;a do "'n_

vêrno em, não revelar as linhas mestras,. de seu pen
'ment.o só,bll:-e'<:1 cstruJi1r_a itll+l'CU e política que pr2-

,'e ·í.r,.J1c1e' ("l'e1'eCCr :10' !,i1'::; j)fjr c�'rto não iusti ('iCél nn.do
ot" r,�' !'\)1.fo, O irnediàtis!1.1o ce,m :""1'.1" t.p.;'Y1. aç!ido.. )V1":

qH.r�1 õc,v- ro:W cas, faz temer qu; dp i c18nt)eo chfei1:D
,-" :( ó's'pt;? ? r'bni a Que Se entreg." nêste moxnent",

., E " prr ,..,"� ri" v'- r "o �;,q:nto resolvido anteS ele en

e:l"'U1' "1"" n'�'.'C o -- (';" 1:0l"8 llloi'i'vada pe�o compre
�. C�'S�V(".F "r0nÓ0; o ,,'k 1-r!'irSlw'tir ao seu Sucessor .urrt

pi:1Í.�' in pJ·�"'.";('llte r';:11f"-f"rado n� nr'dClll cOl1stitu:
ciona 1 - nào lJrenUnc;a novas coisas,"

'''. f �� �,r�;J,�.i�;<'�· �".:.'":.,>�,,.. '-,�.��'.�!,i
<

�r '!�h�l!;�i t"

,

'

JORbIp�-b;,nQ;:J3RASTL � "O 'trabalho agora
J'ntl.'er't112 3d' p'o\�êrlfd,. 'ii' 'Que nao' !Jade s0quér ser jp
'(i1nJa(10 an�'-nroieto de 'Consftl)ir.3.0, ia não tem 312-

". n;;O \11" <11�nn(:p" )llera'11'�n' e aC'lcli';'nj('n, cJpsvi !lCU lado
�la l'CaJi-d,2.d0 i)ulític�a all�;;1J, cow,,:,méhda com ob:icLivos
qu� () clpcl"eto nreSicl0UciaI, crim1do a Cr"1'iSsiíO F�
].10çiaL ,lÚo poàel'kél prever (",) A CQJniSsãü de Ju
ristas tornou-ó'e, a�sim,':' Illha superfetacào extempo
rânea,' que podf'rá ter elaborado um documento ,apre
ci,ávrJ e de mérito. llY�S (�Il.P não estil l)os:tivanlen: e
afIlado cOm a lideranç\_pp1ítica' oficiar',

, O ESTA.DO DE S. pp. ':J1.O - "De 11'éHlel:ra I! 11

,tanto sumál'ia, o ministrO da Justica consiqer,o;t que (.

antepl7Oieto, da: c0l11issão de a1to. nível é um doc!.)l1'°!l
to qtÍe honra oS seus' alltO.l;eS, "'(tlla,ndo exanlill''ldn el,)
l�On' o de v: "ta fon\lal, Está redigi do de maneira inl-
1�pcável e obedecendo 1 melhor técnica, lVIas não '00-
(]r- SfT encampado pelo govêrno sem antes soÍrer uma

'. re\;isão ,cuidadoó'a -e a.rppl�,,, O ,a.l��eP.rojeto S.iUlplE\�
U'PIJ I '" n8.o Se ajusta àl'ea1idâcle político-militar elo

J
� " �

,

pai::;. "

'I •

� I,

"j

.,0, .,

I
'i 'I'

,
'

.. f
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..
'Para isso, víram-,sli' os responséveis pela I;;:'e;'�'

ção da obra obrigados a importar novas e poderosas

máquinas dos Elitados Unidos, sem as quais se io'" a-
I

da quase que impraticável a -mcrchc dos trebethc'.

.Ccnrcndc com uma rêde rodoviório de po ..I C o

mais de 30 mil quilômetros, entre estrcdas federo

estaduais e municipais, necessita o E�tad� do Santa

Catarina de uma amp!iaç,ão nas suas vias de t

pc.re. Re·conhecendo essa e"<igência, está o sr. Ivo Si'

'!ei;a empenhado em fazer com que o nosso Est '�d{l ,

in!'O�I.e definitivamente no Plano Qe�enal Rodo'fiQr o
,�

,

!>li�erido pelo Goyêrno elo União e e�timuIQdo. re �
._

,

-BO'1CO Mundial, com vistas' à part'ci.':'Ql:'ão
.

,

::0 arino 'noS financiamentos doqu�le órgão pon '<:'

co:"stcu.C,'õo 'de estrados prioritários. Paraiel�me(' te, e -

ta o atual ,Govêrno empenhado no reaparelhQmento,

\

elo Oçp(1rtamento de Es�rodas de Ror.loqe::"i'; '{1 'fm d

'"",'ar ovante o seu Plano Q'uinquena( Rodoviório, alio
, ,

do à c�l>'Hticipac,ão d,o Estado no� r ro e os ro OVI

rios municipais de int��êsse eco"lôm,êo re�;onr;l.

jj:s�c problemQ complexo e C:;ispendioso, qu� viu

na administração do ex-Governador Celso Ral110s o de

tc'minante impul�o poro o seu e'1uaciOnàmen'o, e�'';

"-0'0, no Govêrnq atual, pront�' raro rece'�,ef as s01l,l-

�e' _,hfinitivps que' "0' rl('�e"vol";";el"'to dI? �5'''' n ?�

"," (':d":�r. Se por" um lado os homef\S do atual ,odmi'n:s-
I1nt '-

.

mis, .-',�co·rentes do pr9-esso de rec'Jf'eracóo eco ômi�

cn cio ?"í�, é certo �",e O muito q"e foi fe to n� o<;(.,..i

,�'�t .. o-C\) PQ:lisodo no selar rodoviário vai e deve sef

md�i,,!; .... ,'o, Cónscio disso e eb'el1h'ldo no 'uto; "P.

"''".-::'0 o G:wêrn\) os sua:; primeiras provas de,que �a!-
., ... � "'!mpre q'!l0 atuação. ,que' cOl.\responde. ,:(J,\�o,:-.'.

,"_'Jo.-:' .. ;"
\" �;;'-:, I-Ki' 1" �

,

• .,.
.....

;. y I�' •.
,
"- - '�- c..,.�rinensd que, "1\1'5 Ulr.a'5 de 19��S, 1) I

,., I'f;f.umi,r a resronsabiiidcde odmi..,is'rá'iva do
. ,

F ... ·(' 'o Responsabilidade que cresce junto
�"e-�o de S'llJta Catarioa e que,' por isso

com o '''o

�es",o ,r--

".;,}, •. ��"n ..Õo fi r"" c e corajoso como o que estamos
� .. r:;-enciando também no Govêrno do',sr. Ivo Silveira.'

! ,

<'

l,

\
1
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CAPITAL
_.'_ OSVALDO MELO

,ÜUALlDADES CA1'ARJNENSES _ TV PIRATINI DE
PORTO AL�GRE

Tem cunstituidl'l objéto das maiores atenções ·por par·
h: do" norianollolitanus, 1'1 programa "Atualidades Catari·
nenses" (�ue a TV Piratiní. de Pôrto AI"egre estã levandQ ao

ar oãu só nQticiandQ QS principais aCQntecimentQs ·que se

I:egistram cm nQSSQ EstadQ, pripcipalmente em FIQrianó,
pQlis CQm e,xcelêntes imagens e ótiino som.

Paisagens maglúficas (le noss,l,tctra bem como o atqa,l
mQvimentQ que se nota CllI tQdas as, ruas e judo mais que
di7; respeito ao, constante prQgressQ de nossa tcrra tê� sido
ali mostradQ. (�QmQ ,prova evidente de quanto temos prQ·,
grc{Hdú em tudQS QS seiores ,de� nossas várias, e múltiplas
atividades.

Também excelentes futQS aéreos têm sidQ pustos á vis·
\

t'l. A UUlliinaçãQ feerica enl toda a cidade hem como· nos �

seus mQl'rus c lmirrQs vê'l:ie CQllJ precisãO' e nitillez.

QUANTO MENOS DfNHEIIW", CRESÇEM �S NOTAS
DE VALÓR .. ,

.lá entraram a circular as nQvas nQtas QU seja céélulas
dc dez mil cruzeirQs para (1;,1' 'a imlJressãQ de flue somos ri-

.

'cos, :, na nossa p�núria.. " ,!.

As cédulQS trazem o retratQ' de Santos Dumont com a

flueie chapém:illhQ de ába.� qucbradas como era o chic 111'1
.

. �.
SI�U temnQ. E assiIl1, a efígie dQ brasileiro, chamadQ 1'1 "Pai
da Aviação.'''

A nota vai' ser a maü)r em taman11u e em ,'alÔr das até
aquj cbnlrecidas.

/

HQje uma nQta de cim:o mil cruzeiros já constitue um

IU',ohlêma para 1'1 trôcQ. As d.e dez mil virão piorar a situa.
ção. ' \'

Scn:lJ)re há um mei" de tapear e encher de ilusões esse
cterno enganadQ que se. chama povo. 1
.'

Nota� de dez mil Cl'Uzeiros 110 bolso de um J'uelimgo ...
"cjam só.

\ \

;" ;jb;"\-,, r�'J,:íT,IG� & A�UALIDQE
.. ' -<? ""

i I' ' ..... f:I.. , 1\1. M:' f. "

, RESPONSABILIDADE ELEITORAL
j

I'

Ql,Lludo DOS restam apenas al

gumas semanas para' o término 40
prazo para a' escõlha dos candída
tos que concorrerão 'às eleições
parlamentares de névembro próxi
mo, pouco ou muito POUCQ se' decio

, diu sõbre as novas candidaturas
que estarão disputando 'as preterên-

.

oías do eleitorado 'de Santa Catarí-
·na.

'

Quauto � Asscmbléia Legislati
va, ê certo que a grande maiorla
dos atuais parlamentares está prà
tícamente decidida;l rermanecer
no põsto. CQm umas tres 011 quatro

, exceções, no máximo, os demais de

putados irão todos concorrer à re

eleição. Jornada inzruta, para uns,
;)l]I>l.13dora, l�'Ha outros SI'luprc na

r�zãQ direta da sua alukção junto
.

ii, região que representam e 1U'Q1101'

"cional ao atendimento que deram
às reivindicações que lhes f'orum

formuladas. Isso scm contvr r.nrn

QS imprevisíveis fatól'l's de natu

reza política que, 'a cada P<JSSf}, ('s.
tão li CUUS:lr surprêsas :10" Que (I e
pendem da vontade popular.

.EntretantQ,' um outro hÜPQr
t-mte fator torna a apnrecer no pa
n'W"ll1� notifico cst'U.U'll, como

que a ameaçai alguns dos i'hmis
detentores dc mandatos lcaislati
,'o�: as novag e irt:e;�JCdiáYeis VQ

rrv-ões "(llítÍf'·�S - U'nas autênti

c"s, ()ut.l·as niío - I"a" OlW, de

. fl" .... lnlH'r form3. ;l1Uito inruf:rão )la

Sf)h·r('vivi�nci.a ou '10 r;i·:tl'"cj"mu rIa

,111;1 ;nl'i':'\ (1 f\S r'f"rH1"�.�rOs esttld'uais.
Cabc· à" """'P1u;acnes p"JiTcas '

a -r,csPQllsahiFd,'rle
ril5 que' abrigarão
,d::s, Uma triagem

rh:'; r'(md{rhtu
SQ 1 suas lc'!!,cn
'criteriosa entre'

o" atuais ca.nilidatos

l'

"t:)ri', a rnedir1,., nq�li""""r ('fIl" <:e

inlllõe. At"1.Jns dêlC�. ;:erão cle'tQs,
QutrQs te.dQ aue se clmtepta'r com

\l'na slm1ência., mas é" Qbrigação
dds partidos apresen.tar � que de

\.

.

-�Ai .,r".()��rq r,p 1')(:fj � "� l)''-f�.•

o �H.I, '.1 ��e'1So que quem não - quizéi-<
·'·�·�r. c·'-�:··-·l.lhJf{arnen1t\', COO] 1:1 rC;,10 Isa�Úl

\

1:";.'7,) do Fl1x:.J,(lrj·'j'l), nitn (),f�'T ' o\' ;01' tf."ll.
�Jn ('!l'H :1 atividade política, _' "a.r' e de
c'le;o!ir, ;;:;:\I)OS sem fa:rer cara lera" .. É !':t'e

(1�eQté;_ �et'n ,c!esapreQo 'a quem quê� 'quI'
�(!J_'I.,I!l.) lH;uçessu' lel)to f' hálJi! (Ie fer'"'!?"
""eão"fli leved�l.r,.'l rlc"{urc!';tjor.io, (1 ii;<Oirnl'ie',
rJ.� 'U"ll'lS flI'lli7."rI.(·" r "nt;�'.1' <!wl:,c"eõe::;,
�i'n!e'1te a�· SQ.mas interessam, SQma·�c,
hp-'n OH mal: mas sel1l�)l'f": �'e �Ol11"', � nada

'. tllPlS, ainda quc com a lJl'oscr'Í"ãó da" c.ti·
teso Duas,·tórças daí decorrem: _ o PQder
e(:ullômic;) e a desfaçatez demagógica. Em
"O PR1NCIPE",' Maquiavel pre�oniZQU
s;�tepla de§itituidó, por ,cQmlJ'('to, de boa
f.'. e1ltrQnii:ando, comQ supremas 'razões
r't� F;"'tádo, o culto, fIa <lStÚci,l e .,0 exer('Í
eiÇl da 'p'el"fÍlliá,' na lingliageln de 'úniá sá�
ti.ta, sob a insiJiração flotentina do .séculó
dezesseis. O maquiavelismo, -espalhado,
através dos tempos, CQmo mancha de Mel}
sôbre surerfície aquosa, � uma das ri'lais
i"utís .e jlcnetrantes mal1ifestúcões de in

teUl!�nei.a -, Ims:';Qu a Sl�r cie;radadó p�la
!11lrJ'J,r.e. ('OIU o' surtin'1erito de uma .t'àlma
;,ssás éll:tiosa e mintiscuÍa no lJUilldo PQli.
r"·o: -'- maauiavéis de sullUrbiQ; maqu;a·
v,('is \,.I� distrito c maquiavéis de paroquia
subdivisõéf] esqu(mláticas da grande elas:
s.e dQS l!1aquiavéis de araque",

HOl !\'e, entretantQ. com o é,résci:n>.ClltQ
el",ouômle'J, cQnmleta lJludan�a de c�mP'or
hnie'ltp-" t:a vida j!'úblif:a, mC'mlO. llQS pai
se!;; sqbdt''iellvolvidos, cum j(lfJ(í seu in�en:

. 1"0 �'m:teii) de corruptos e subversivos ,de'
e"t;m?eão, : O chamado rei!HsmQ l�olíti
CIJ e'd"ú�, sem somhrinhls

.

,h.l1Q.-,êsas nQ \
.11p.lls'J.mcntQ, nem biombos otientáis nas
'. ;'1'tencões, que' 1'1 ,nostulantc' !liga o que
quer 'par:t onde pretende ir. �s c:aracte-

conjuntura. ('.o·in a.cxnansão
r�<1ne�ei01;:"J, o cl.·escimcntQ da UIúversida
de,"3s ,eSPecializações' da mão·de-obra e a

Cl'escente politização dessc mesmó opera-
. .riado aumentaram em tódas as áreas ,�s
votos . i9d�pell(lentl;'s, sem ill'QXlmaS 'ou

l;emota�: vincul�('ões 'partidárias e . com

l'H'lS rig-Qrosas opções. Santa Catarina é,
cWlllplo ,elQquente desta afinÍlativa, tan
tt.1 na elei.ção do Sr. CelsQ Ramos ao gQ
vêmQ ctn 191iO, CQmo na dQ Sr. Ivo Silvei
ra, em UIG5, olUle CX'lJi:essivo ,cQntingente
dc f,lleitol'es Misse tipQ, 'sem I'ixação agre-,
miati"a, le,:ôu às urnas substancial massa
de sufrál;:QS;

Os catarinenses têm cHvida enl . aber
to eQm o hOJ;lradQ Sr.�CelSo RlHllQS, e ire
mQS resgata·la, na certa -, consistindQ em

eonduzí-Io ao �cnadQ; fórlllulá CQnsagra
tlm.·a da maneira 'cum que Qrientou seu go
"';1'110. Ê \ verdade que êle. não apresenta
dJmensÕf's de super-humem, mas dispõe de
l'ara e aguda receptividade 'para os proble
mas equaciQnais de nossa épocit. Daí, não
lUlVel' dislJcrsadQ esfQrços, no camllQ ad

ministrativQ, llara onde veio dá- liderança
da line·hliciativa, e. pollticamente. do CQ

mando decenal de tuna o llOSição de grano

, I

_,i J
.. 1

"
; •••••• 01. •• ,ii' ,.

,./ � <i;... 'A

melhor encontram entre as suas fi,'
leíras. Se

I
é certo que há nu Assem

bléia Legislativa deputados que
melhor! fariam PQr seu Estado na

tal se permanecessem em casa, não
é menos certo que o mesmo deve
riam fazer alguns dQS que hoje
pretendem disputar as vagas no

Legislativo estadual.
l� de se ressaltar, porém, a ne

ccssidade de .iuutareru-sc ·015 bons

fl.e;)utaclus da atual. legisla.turl't
('111)) os nromlssôres valôres que
surgem, rórmula ideal que só viria
a enaltccer !:I Poder Legislativo c

HS prõprías. tradições políticas de

Simta Catarina. Para iSSQ, repeti
mos, cate aos partidos oferecer à

. ci!ll�ult'-) popular, Iaciluando até a

d�'{'isão do eleitorado, 1)01111:'8 que

,'(""llJcnte l'�tl'j;U)1 il --i1ftura (I.;
rl isptttar cargos de ião alta .res

llJPsabilidaüe para QS nossos. des
t'110S políticos, .

i\("<,-O POLiTICA
O senador Irineu Bornhausen,

("'(� ('11('�OU scgunda-Ieira a Fluria
n úpolis e p�lI'tjCiPOll 11:) noite de
�);üel11 da' ;'cuniãQ �la i\RT<�N'A ca

t"!'\ncll';c, desenvnlvou Importautcs
.

contactos polítícos dentro da agre
"""'çêi" f' .innt o RÓ Govêrno dQ Es
j', 'h, F>�) n�'I'''tra ('0'11 o Governa-

.

<1"1' TVI) Sil.vcil'a, analisnu aspectos
\1'1 ''''''h'cln'\ f,.JeituJ"il, retaclonados
aO Tlleito de ll'lVemh,'o próximo,
qtl!ll1dn �("ni disputada a vag'a que

�"e dará f'nl1l t.' térmín;) do �éu man,

d<IÍo no Henado,

IV{Dl\ V1'-;; ,c!\"1n[])i\�t'os
O Il�rt:('n fia ()lJO�iCi'í,l' I'''am.i,

lJ"J':l a ff11e,,'ãó elas candidaturas
H�nda e�ta SPlllana, Com nroh'emll:"
rnf�nnre'i (11,le os da.' ARENA, o

MnB em flue l'e'-e111 à" dificulda
,'I"" �hl11 (J11I� se h(t de rlP,"rontal: na
r" p".-eol1'er os sells c�nil:rlatos, 111'('

telll1e d;l1' por enecnado 1'1 caSQ

alada esta 'semana QU, 110 máximo,
princípiQs da ouita.

I,

!
" Y"l'lpdu. a.' C, ,'; 'ato �(l g 'V(�rllQ,

'Cl ·se com rntecedh.e\a· c segu·
q.� Ic ,�'.tame·1t() g-cr(l.l (�O EshJQ,
ter'.i10S F1Tmodonais dr um. �el1liná·

. �I '"ú'ci,)-ecou'i)rniro, de cHJa� reC9nleJlda�
:", �' f!.üJldnsó('s só�n('ntc !'ir al'astou, ui

, t 'nfl �"'I', pi'r"', im\}l';rnlr pind.a 1l'Lílio.r cn

fâ�e ao bt'I:1·estar !'QJl)ul1Hário,

JhHllem SllHtJlcs c antênFcfl, mu,(!pll

r!;-i r '::v�;1fJI) e'.tl i'I.Íln!lsfC>ra r,a" ''Pais lidi,

.y,
..

s 'l'i'l':id'íc� n'))ul)l:icallasi criaiul'a (lUt',•

"', .. -

r'� 4 f)' •

1t
.. '1!in vara irás, fen,l PQr queíl1 re-;pon-

di'l:' fda1ul'::t fme. de,'assan:.le O f.uturQ,
. e'1eol1tra as �rraçQes' 8u('cssoras, elU C\ljo
pretório prestará cQnt�s, 1'1 Sr. CelsQ. Ha·
mos é, p"r assiJn dizer, o anti·maquiavel,
O anti-perfídia, o anti-astúcia: 'O cmúpl'i·,
mento d'.l palavra repl'eSellto�' e represen·
ta pará de qualquer cQisa (le reação orgâ
nica. Hoj,e, se computamQs ,tudQ quant�
prõmeicu', ná. iuta pelo guvérno; COIU, o

que, efetivamcllh'l; realiZQu, verüicàrell'lO�
apreciável superavit, entre as promessas e

os empreendimentos. Se cúou, comQ dá

p�ecá�i,a contingência humaillí, SQUDe se

render;.' eom llQbrezit e supet,íoridade, ás
f serenas dccisões dó PQder .Judiciário, nãQ

luarcêlndu a nhlgllém lidQ fitto de defeú·
det'

,

ulreltQs' próprios, e levando a vida llá.
r" frcnte, sem ódiQS 011 rane.ores sopesa
dos.

"

�

�

\ LI

s�, cDnceito, de polítie'Q provincidilo
r<>"J,lp n,l lisura, ainda que, PQr vêzes, de

hl!!ênuu :;:dmitivisl11Q, direto e sem meios

têrmos, ..! na, sinceridllde cte atitudes; se

provincia,iIismQ, e�l1 PQlitica, cQnsIste cm

;,.� forte. sem intransigências, uu QbstiJla
(.!,I), y"�.i'l de torhl"s;d�dcs, sem paliativos
e evasivas, eu reivindicQ I) direito de

alJOntar G meu' presado amigQ ..
'

Celso Ra·

nws CQmG um dos mais cQmpíetos e incor·

ri.úveis i1oll,ticQS prQvincIanQs deste país.
Slla obra aí está, ..resis�eI1,te a criticas e ue

gatiyas, cQnsagrada pelos antigos adversá·

rios, avultando, a meu ver, II substituição
dfl estreita politka fínanr:eira de seus p.re
def'e..sores, a partir de 1950, pela 'ampla
J)Q)ítiea econômica ('e elevada expressão
s.ncial/ ainda ml1.ís' rle."tacada, ,se levarmos

em c'nsj(leração peculiaridades de meiu e

de ambíe:lÍe.

}�iS ",,'l'm,e eu duvidQ muitQ de que
,nos, rlp .... ".I1ta Catarinii, devQlvidos à sUo

pre"'" fl'anqllia dI) voto direto, lJa:) elel-
(:f;p" Il,,_d'lmcll(;.arcs, analisandQ, sel,ll persu·
ll" li"'1'OS, nem paixões, a r,ecuperação ad,
níinjstt·r:t t ;lIa c os índices alcançados em

sel! l!:ovêl'nQ exemplaríssiu'J.o, possamQs
CO!"lf'h,:l' :1 chlml)rQsa injustiça de nãQ ele.

!!,ermos :lO &>,nadQ a fJg-ura singela e des
nren!pnn;'lsa de Celso RamQs, que, abrin·
do os olhQs l)ar� a PQlítica, cespcrtQu, na
,iuve'ltur1e nu leito agitar10 da ,Reação Re

IJuhlic;l1J<l. e. finos após, na caudal' ar·
r"z"dnl'l1 Ih1 A!.ianca Liberal, Tl'lra. lnal'Car,
fl!l�enf,,"'p,)� e, a idade prQvecta cin unI

clim� j"t "11"''1 de t1'ao;\I11Q, pclQS servil;os
)lrsesfo:.."'" á cQJetividl,<dé, CQm admi.rávcl·

I (li1'1<;mlSJ1H)/ _honestidade a 1 ôda· Ul'oV'.t· c:
'i'p-lip'ioso reSlJeitQ aos postulad,QS de1ll9cr,\"
ticos. " ,

, /
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�bela de Pa'��;�;o d?'Vençiinen
"tos, Stal�ri'os e, Prove�:tos, IRef. ao

Mês de Agôsfo de 1966'
" I ,

o Secretlj,rio de Finanças da Prefeitura de Fpolis, no

'50 de suas atribuições, baixa a seguinte tabelfj.,'para par

\mento de Vencimento, Salário, Vantagens e Proventos.
g -

"
'"

·t
.�

,
BANCO NACTO"NAL DE, MINAS GEHAIS

Dia 24 - PROCURADORIA GERAL.
PEPTO. E;3TRADAS,I::E U,ODAQElIí1 '

BA;�CO NAC:lOI'i'AL 'DE MI'�AS GERAIS

'D;a 2:; -- SEÇ'-?ETAi?V': DI<� .oBR-AS E SERVIÇOS

�retoTia Té8DJJa - S€CGi'!o� dê Assístêneía - Sesçâo de E-

d41cação - Sede, "I'" "

,BANCO N�;IONAL DE MINAS GERAIS
Dia ?6 - PESSOAL INTERIOR,

, BANCO AGRfCOLA l\U'::RCANTIL
Dia 29, --"< 8'8(X;,Á,() Df;� ,EDUCAÇL\O - P�OFE�S0�ES jDia 31 - 11';TATIVOS, PENSfONI�TAS

, . ,

, ,

�

�",". I
'

i\.lJli'REDO RI,SSI '..:.. 'SECRETARIO DE FINANÇÀ:S
,
I' -I

I� ',I ,

-. EOITAl. �N.' Q8/66
,

, "./' �
,',

,

CONCO.RR��ÇtA: f,úBLIC(A, N.o '-08166 '

"

, '
'

Radar "'na '"' ·Sôe:edade
�
í •

!\
' ,

t

" : ��ARO BAFtrOLQMEL

AMANHA,' nOS salões do Querêu-
cia Pal(l;ce, haverá uma elegante ;ecep-

- � ,

çao, em homenag�m ao Programa Atua
lidades Catarinenses - na TV Piratníi,
patrocínado pela Cia Catarinense de ..

Crédito, Financiamento � Investimentos
�

\. \ 1

NO alt�r da Capela' do Divino Espí
rito Santo, pr<?}Ôll\o sábado, J<'1Yce "Ra
mos e o Dr. José' Rocha' Ferreira B�s
tos, receberão a bénção,'de Deu�.

I,

o MAJOR ARI Cangaçu Mesqui
�" Comte Interino ':lo 140, B.C.; convi
dando o Colunista para a cerimonia de
paSsagem de coma,r;do ao Ten., CeI Rob
�On de Alves Pessoa, hoje às J:[nze 'h�
ras no 140. B.C.

I-

DOM AFÓNSO Níehue,s, ontem�
foi horr- "n".lgeado nelo' transcurso do',�u
aniversário.' .. - ,

o DR. Hélio Guerreiro:-�esi&:Qté
do Irasc no Qlj.erêncü;i Palaca. palestra:":
v!lo conv o Sr; Nemésio 'Heusi, queJetot'
rrará hoje, para -Curitiba .

.'
,

:

"

'rí�an �ar, com: o destacado cantor Luiz.
Gonçalves. "

ESTEVE, na 'Ilhacap', mantelldo
'f!!ontactoS polídcos o 'Senado� lrineu
Borrihausen. ' v,

EM, Porto Alegre, o!'üerp.;' O Pf,esi
dente da 'CPCAN - CeI. ,L:';uro da' .. '

Cunha Campos, .ontregou um cheque
i:fe seissentos milhões 'de cruzeiros, aÍl-
t�cipando 2. quot'à de .pru·t+cipação "dlJ.
Aços'\ Finos Píratíni,

,

I

o DR. F''F'PNANDO Bastos e o Dr.
Franclsco Grillo" reuniram-se no Am�

Josoé

Divisão

Divisão dOi Mat�rjal, ç� 22 de agô�to de 196fl.

A "'-

" URA. TENIS CLUBE,
2419' - Sábado',:_ às 22 horas

SOIRÉ'E DA PRIMAVERA
,

C<l"m. JEAN CARio

, .

DIA

Alameda Ádolgo' K�níier.' '

.

À mais bela e ampla \r1stà panorâmioa da 1:Iha.
; Medindo 44 x 36 metrós.·Tratar à rua Pl��sidente Couti-

nÍld, 15
'

...... ,sobrado. �onl O 'Ptbp�ietário. '

, 24,8.
• II •

\ )!
_ ........ o

Torne�se Você Também
, ; ,

),'opnetnrio do .JARDIM ATLÀNTICO
f Br;tiho em fran@o pmgte�sc e valuri:<lação fonstante pe

lo
\
seu traçado de urbanização rnodel'na f!� fácil acesso de

�llas l'úas, ,
"

. \

o\bu�d!J;ltês, qonstruções flue S41'r,irão em muito brev�·
.

ANOS DE P�A2íO �EM' J�JR.oR elI1 m3ves pagamen
,''-'1> fllens;:lis., , ,

Informações e YI:mdflt'. c0!D Benjamim Averbuck. R1;l9
,Tenente Silveira, n,o 16 (esq. Trajano. Fone 3917.)

, ; ,

I,

, "

BE$IDENCIAS

26·8.

�,' �'1 • ,

RUA DEPUTADO EDU VIEIRA .._ Pantanal
- Casa oe madeira ,pintada a Óloo 'com
2 quartos duas salas 'cozinha e \arándãc
- Terreno com area de 324, m2 ,por Ct1 "

3.500,000 - ou em condições a estudar..
'

1
'

,RUA Q'O IANO 57 ..:... Barreiros � Casa de I

Alvenaria com 3 quartos 2 saras e demai!'!

dependências. - Terren<l medindo" 12 :&
27.00 metros --: Çr$ 7.000.000.

'RUA ALVARO DE CARVALHO N.o l,� Es.
quina da rua Conselheiro Mafrà - Otimu

, ponto" comet�ial medindo de trt:n�' 15.90
-lÍtétros e 9.50 metros no ,Cais li'tedériéo'
Rola - Cl'S 20.000.1100 ou em condiÇões a

estudar.
'

RUA JAÚ GUEDES DA FÓNSÊCÀ ..: ' �
lhocinha 11.0 40 - Duas casas de ldvena�ia
__

o

Ambas com instalaçõ�s cÓmpietas por'"

-apenas Cr$ 17.000.000 em 'condições li estu.
dar.

RUA SÃO CiÚSTOVAO - :t'!4 - Coqueiros
- Casa de made+ra com 2 quartos sala va

randa co�m,l'fI Cr<l: 3.0U::;.00I),

RUA VALDEMAR O(JRmHF.�,",4J9 - Ca.
poeiras - Casa de 'madeira frente de pedra
terreno de 10 x 60 metros. Todõ' murado,
C(lsjnh� e, bf!;nqt;irq de Ajv{llilaria, investidos
C()111 �'��l!l'j�� +!3l,'uart'os' � sal�s Cr$ ... :'

, ," II' '!} �' 'li7.00�'.�,<'\tj ... , �'f� ,

i
I,:

JjpJ p,T�,M1r.NT�S
RUA BRIGADEIRO SILVA PAES, N.o 13

Cf!ACA-RA DO ESPANHA - pENTRO,
'F.nTJ;'Tr'l<1 roJ'l'l SEIS (6) :\PART>\MEN.
TOS" VENDA - PREtú 'BASE PARA NE.
GOCiO CR$ 20.000.000. OUTRAS PROPOS·
TAS PlillA PAG�MENTO EM CONDIÇOES

I' ,
/'

_"",

! /

RUA 'LÃURO LINHARES ..i- Trind3Àe'
Lote de terreno medindo 14;$5 dé trentié
por 24,30 de fuildos _: Cr$ 1.00.000. '\ �

, ,

...

(
�

.) ,� ,

RUA ALVES DE BRITO n.o 50 � Lote de
tetretío por apenas Cd 6.500.�.

'
,

, ,

PRAÍA Eu MÉIO +- t.�queitJs -:- �'e� �
.

venda com preços a partir de' Cr$ 1:5,00:000
em ,cond.ções. .

'

,

.1

RIB�IRAO DA ILHA � 2 lotes tom, área
de 5i3,35 in2 PQr apenas CrS- 1.000.000 L�
10 rneses,"

\

CAPOEIR.'\S - Rua Waldemar duriqueS' e\

Rua Olegário Silva Ramos, _,'otes a ven-

da em condições. Valor: lli$ !:3:50XlOo.
1

RUA DELMINDA SILVEIRA � .A:gr�.ca -/Lote com área dê 39.00 m2 Ci1"1,
1.600.000.·

,
'

(
" ,;� ;;:. .;.

E�'TP.ElTO - 'Rua Vereadon�tlsta fêrei-'
ra (ntiga rua Santa Luzia) Lo.tes de terre
nas. Preços a partir de 3.000.000. s ..

,

, ,f'1. � �.
.� ''! I � - r ,

RUA PI,tOFESSORA AN:fONI�T! Pr:.:BAJt.
ROS, - Estreito, -,2 lotes 'de-·tetrMo-$",cOfi ,
área totld de 500 m2, 23 metros. de frente
por 25m de, fundos. Preços· de ocasiãO' ape
nas - C:'$ 1.600.000. ,� ,'.

1,

"
"

RUA MARQUES DE CÀRVALHO .;._ Coquei
ros - Zona Re,sidencial. Excelentel - Lote
com magnífica visão panorâmica: _.:_ I!'ren
te para duas ruas. Frente: 18 met:r'os. FmI.
dos 29 metros: Cr$ 4.250.000.

"

"
. f

t .�

"
I'

I , ,'I
"

-, "

, \,
M

,I'
,
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Pr re libere u verba

o!is presente aos jogos A. d
e

I I 1- I

, Gilberto Paiva

D!RE'I'OR. Pedro Paulo Machado - COLABORADORES: ManrY Borges Divino Mariot

Marcelus - Decio Bortulozl,

II,
ti

.

(:", e-itrev'st-v a�';;t'XO foi

�K: 'icad3 pelo jornal Iondri
no "The SU'1d'\y. Te' egr !Ih",
er \ 24 de julb", sob o iH"'lo
"Para salvar :.t ar+e elo "ute··
bal" e o v;1"e,',:ihiú "l?eI5 Ia-'
Ia a David MillFf sõbre arbi.
tragem. jôgo rre"e "slvo e o

futuro da Taça do Mundo".)
LONDRES (OE.) - Eu

certa hora desta manhã, Pe

lé, () contundido .mas filo=ó

fi(:c, herói do derrotado cam

peão mllndial, o Bnwil, su

biri claudicante a escarla de

11m avião que ;) levará à sua

pátl'�� e a uma recep.�ão mis

tur",da de lndign\il:'lãó e ver

gonha - as emOÇõeS de to

dos,' salvo uns poucos, os

seus BO milhões r',e CO'11pa-

triotas, nec�e m01'1ento.
r

Alguns cepticQs, na Ingla·
ter,;ra, S?.J. dúví la se''ltinq.o
se 10í!!'a'dos qurmto 1':0 pro
!T'E'tido espetá,:ulo dos po
dp,'es :rnág;�()<; de Pel� - e

Ic��radJS, cGrta""'e"te, for"m
êles e fom ')s t0(tO:=; n �s co-

'm':'1'1r"im il'nerU'Ü"P1e'1t"l H

dir1inuí-Io depois da de;:ro-

.. ',

---- --_._-_._--_---- -;-'_ .....__._--,_._._----------,--_.

"'. -� "

Suudõy"Tele9raph�'
ta diante de Portugal. Não

')')dia enfrentar' o desafio fí

sico, disseram; não era o

-,
homem para as grandes oca

síões: estava menos contun

.

dido do que fazia crer; con
tundíu-se sempre �'1S pou
cas vêzes em que êles o vi-

ram,

Em seu hotel em Londres,
no anoitecer de sexta-feira:

PeJé arregaçou a calça e es

petou o polegar na caneca,
logo abaixo do joelho. Por
causa' do ?lcúrllUI� de Üqtú
do criado pelo rompimento
de ligamentos, a pressão
deixou um buraco do tarna-"
nho de uma castanha.

Isso é o.que ncontece quan
do alguém prende ao chíib'
o pé de uma péSSOU que·pas'
S,'1. correndo e todo o pêso
c:o. corpo continua sua mar

cha. a 20 milhas por hora:.
Alguma coisa tem de ceder.
Pelé não ·gu!l.:cda, ressenti�

mento a respe�.to de. suaS
contusões. Elas simp1es'1"en"
ta fortalecem sua lnte'1ção'
c'ffi se retirar dos gral1l:�dos:'

oi.

,

IV�fr"'!'t,'H'11'r. 'iS. clo'Y"ingo
'8, t,., "de nO Es',ídia ê') Paula
EC'-'J)s. '1S v8hros"s Pf.;"e:
�"i�'�f\RS dn In-lene'1,l'mt,e F;
<:. br.?1 'rersus Vila N0va F.
-:. t<>.rrhém d?C1Uele Bair,.o,

,

"

,)'-�eu de for'""[lI esp(.;t"cu- ... ' -"'Ir" 9f1 ,.,.,inut.0S ele hom fu-

,'"., in'-";n"'� ? >,,-r"') n � eam t3b�L sriu vitorios0 o time

L. S.

J":e'c;rnD .d;sfn,,,��--'t;)·' r10 �eis

ti"'-lli''rps. a I1fjs:,c'a�ã" Atlf·

ti�� F1'I�8"ã") e ()Üh.lra

f'� 1.A') IrJ"'18PS Vir'!p.l.

��."'l.,.{"'_ne f1 en1lh"\c; d ""S

B�-r F. C., pelo placar·
3 ""nt(1s a 1.
0s p;ols -::10 eDcontrr>: Lau

rn ''11'''�CI)U n Út1;CO tento dos
.

Bh", Boy:s, !;1ll'lllant.o Nilr.,on
contra e Adoli.· e P?111'inho

as�h,,,,1gram Os gois da As-

sosíacão. _

01') Tn0.êPendent.e F. C. por
') <1 O.

l\Tn encnntr.... n"e';mi"""u',
('8 "tlpf:p') sun'entes ·io Vila
Nova F. C. ve"cer"'IT'. Dor 3
to:mt.ns à 2. an6s estarem per
dendo por 2 à O.

Em S"�O dos U......ões
A val'),.osa ?greTl'1i?ção do

Iui.r<>Jwa F. C. lecal "ece'l,eJ,i
na tarrle de dOllinp:o último

oportunamente; no ano que
vem ou daqui' a. dois. MOS:
Quando,

.

pá . algumas se

manas, eu o entrevistei em

'Madri" êle. disse que depois
dà Taça do Mundo da In:

'glaterr,� nada i.lhe 'restaria
por conquistar: Mal

.

'podia
então calcular <.t ironia, ocul
ta naquela declaração, de

que a própria natureza de
. suas conquístas passadas se

havia t�rn�do' quase ímpos
�ívef df'nt�o·' dó' réCém-exis�
tEmte' fu,tebol- de Taça' de

Mundo.

João Havelange'; presiden
te d� federação bÍ'asilei.ra de

futebol, disse, que nunca

mais permitiri.a que Pelé

Jogasse na

-

T!�ça do Mundci,
Se ,é. assim qlll} O· jôgo tem

de ser disi:mtaclo, todà im
piedoso, de defesa �f}(�ível.
então havel'ia [anto' o sacr:
flCio inútÜ ·de. um· jogador
sem par comO: o' risco, em

tôdas,. as . t)ar�id�s, 'de o ti

me' sér reduziélo a· dez ho-

men�:
�DAi'Y�mÓ$, Pelé' continuar

á história:
.

. .

- 1\1'1) ;"t-ói:.,."n' c�",'�eo"'a
to m1)t)d;�.l 'IV:> M�",ien, p"el>

mo se 1)' �r
.. :�r;'elp,,[re, ",,:u

dflr de idéia e �eleseiar Olie

eu j"Que. não estarei Jp.. ·1I.Tão
estou tnste coin a' dei'..-ot3;.
mr.s

. ?nenAs COiTl .. d. r<'to de
.- ._ ::.

"

n1'w não me ,deJxal'am ,joga;
fllteb01. Õ fU':eb,,1 irtépl tq:.:
nou'-se

.

'impossJ,reL Isso \;
terrível 'pata -o�iôgo e nara

ÓS e')ne�t�ado;es, que
.

qüe
"e'11 exibi.�ões .. , b que te�
<;ir]') óhvio ênm as '11ulti
rt�és ,';�Ó'lÀ�ás.· Elas nã') são

t,ão ;�.n�ti��tSo\éol'l1o en:l rni-

nha te",,.a. são m<1;S netnir'a

zes. Têm anredado o hom

futebol, qualcmer o time.
xxx·

Se o público inglês se Im

pressionou. em t,ão poucas

onortunidR.de�. com o ÍInpe

c<i,vel contrôle 1e bola do
Bras!L não p("de ter dpivarlo

dos com alguns juízes, que,

apesar das rigorosas dirétri
zes, perrnitíram .

que a habi
lidade Iôsse sobrepujada pe
la fôrça física,

.

'A medida' que .os gols di

minuem, multipliram-se as

faltas. Os juízes britânicos
em outrgs tempos conrecí
dos como os melhores, não
são mais tão bem vistos no

exterior. por causa da' 'habí

t.ual natureza bruta dos nos
sos jOgOS domésticos, êles

estão sendo por demais. to-:
lerantes em partidas in�er
nacionais e não estão dando

proteção. suficiente aos ar

tistas, acostumados a, ela

em sua terra. Para seu. jô
go prenaratório) contra a

EscÓcia, antes de começar a

Taça do Mundo, o Brasil }le
diu um des:;acado juiz, iU·
glês, prti'a ter um�l ;r1�ia do

que en(!ontrarÍa. Tecre-a.
As novas t<Í.ti.crs. p,,,iJ>:inrio

Dada vez m,ais r1e"p,';"o..-es,
?riaram .a 'necessidade, de
fazer voltar at!'!c"ntes,

.

'QUe

port."nt.o. prer,isam ele tre-

mendn vfl!Or '0::1"<1. .rlese-rn-
nen""", 11m "",,;"'e1 <111,,10.. F,'
"f "'11'\, 'Pél� 'TP. a, ""'a;"'1' ·'l''''1i.
t,::)r,ã" 'ln fllt_l11"') 1>0 fut.�r,ol:
- .T,....cr�-fl,....,..�� '�OT'Y'() �tlr""es

'11l.A VA('P'<; est,ií,1'l crip.ndO na

'Enrop<1, mmr,8 dllr"r'\o tn"1S
10 fll1P. 11ns n')itl"'1s :'l,nos. l!;-
1es se esg:l"tq r?-í" nASce rit
n1n'. e te,.i'j,O 'cor>�!'s"es fie.
'l'l}'!s. Cnrn I') nÔV() si<:tema,
",Chn (me n"DC'I, non�r;? h.a
"Ar 'H"'" tjTYlP r,nm'1 n nr, 'P��
�n ,...,,"! nn""';n::>�se o futoh,'
mll'f1.di"l 1!n!' oiJn nu np'"

....1i.'1s. '''''''''-I"1''p' se11" ioo-".dO�e�
...,i'í.n sobrAtr1veri"m tantC'
1\1',..;'""..,., tiTl'1p' P11 ... ...,,,,e" "t",,,,

I!.Al1h"";a a ·mairw;.a <ie .seu"

jOgOS na América do Sul dO
modo como 'ganh'1,mos R
m1,io1'h de l'}OSSOS na EnI'o.
na. Se h01J.W�.:;:<:e,."os cont.a.

do !l.Q'nra. mesmo na"a uma

t,el'r,p,i.rl'l T:l(!a' do Mundo.
com nl')ssos lÇlQ'3i10l'eS .mais

velhos. mais'exnerientes, e

se "ã,o homresse'11os ,tido
tantas con+v"ne'l. dez ;f1ga·
cio"ps em 2?. 9(!}10 oue a.in-

() e!1contl'o sgr::>,do1! em

ChAÍO ao pequeno público,
qUi' conmarecéu .ariue1a pra- a, visita do' Ohritt F. C. do de se imnressiomlr com: sua

ça de espo ..tes. POiS f1 Asso- R"jrro da Agranômica, co- gHl:PHrda insir;t.ência no at�
ci"'r;ão com s�iS 13t'ét<')s do llte'1do lima bonita vF6,.ia que aberto, mesmo na der

tiY"'e ser;un"i<i'rir) gur.e�entou pe10 guertl'lnn escoreI' de 2 rota.
'

-'

1.1'" fllt.ebnl cls-< C?t8Q;fl"'Ü3, roo H. 1. n'lm PTé1h aHe RY!"b<1.s
,- Pelo que vi, so",e,..,te 1'1,'" ter'''""m: l'Yl()!"h"rl'1 '" al-

. laTIdo muito bem c:1esàe da li: eq1J;pefj an"e""'nt,A"l'l"11. um ri"i.s ti,-"es iOP'flram futebol mms outros. times como se

nl--.., de aU'1rto' z"O;IIe'ro 2té ""'8J"rle f'Itehnl deixlHldo O realmente' ofens!vo: nós P, fi. ioga.
.

a rli8J'1t,eira, orer1") 0<: Big �líh'i.co �atisfeito com o HunO'..-ia - conUnuou Pelé
Br-,'S lutll.r"m àrduan'ente ,1. {;uelo.· �. �(1mente nel'n,itinelo aue /_ O B,.",si! cnnst,rnjl1 sua ,fa.'
f;'�'. de não levar mm\ gole'!- JlT'J ",,,p,!jo aneritivo, o Ini-

.
o -outro time ataque se no- ma. at:..",VE's 0.3 h"'hilidade e

da, . :'iJ"1 ranr!a F. C. tamhém saiu de atacar .. Mas a a,tu"'.! ten- do rit.mo. P.,i �h"m3';O oe o

Tia pre1imin"f entre os ti- vencedor por 1 tento à O. dência negativa sufoca, tudo time �camf"hante", pOToue
D10S sup1entes dp çl''l''lbQs, a """"'""�"'��-"�.� isso, e só há dois meios de seu se�rêdo"não era o amià
Associ?cê,o crlheu mv";'s u- «)"tros ResnItados I superá-Ia: jogando do lFeSr menta. mas a súhita mll�"'n-
111" h81ll. v;>éí,..i"l n')l' � te",tos F.'11 Alto Ror;ano: E"tri\la

. mo. mnd') ou tendo bnns r:ii ne ""nfl"""en�o. a ne""eita
? ., ",')ós. estBr .pe,"de,l".�10 PQr :"7:'" ''''n<>l � X 3 Crwleiro (A· ;llíZf!C:: Conóflco

.

3�0'1teceu mif't.'J""1. dp, ":Hr�"'''''lmento
? ..; ',..,.\ ��r"(\""";r;a) il1st"J"l"If\nte <'me de.,tq 'Tez i.n�th..H1Tn P- ".n1i(,"l".i'j,n.

Y<'OI'm['r�''U R"l'lj") .,,, dl1as :::".n1o"tpc·'m"trt\lR 119;'1' 1� r"mos infelizes com nossos - -,..,.;;;,., "' ..h," ntlP """""'1'\'105
er"l'';'''''l O" fi "o;f... ,..t.,,..,:'j,"S: r;"l 4 x 2 Cruzei,." (AgronÔo Juízes. n 't'Vl11l'1"r l1''''C::') pc::t.jln t<>"to'
'1'jh,""�"S: .-AT'\'\h'i�. 11'0. Rer· :ujr;a)' O temor, antf!S d<'\ comeco aS1'lim.,.... di", 'Pe1p -. Ser<t a

f.it'1. T';�1P:1" e F;;('1ioO' Oiten- Em �í'io José: Iniranga F. da competição, era ne nue perdif'ão:do futehol, aSf'im
ta. e (Laudelino); Pelé Mau- C. loc'" � '5{ O Mangueira (A· os jogadores se envolv�ssem como do B,."sil. se uma f'im
ri. Ppt'·I�h.,}t') An'eli e Rui. l�ronÔmiCa) .' em cenas d'eg':radantes de' pIes cnnveniflncia.os· o'hrip'3S
Suplentes:· Oitent�_�3;o- Em PQj11nca: Guarani' 10- falta de lirihl\.� não ,deseonhe ·se a r!!7.er isso. A 'FP'�{'!"";"í1o

'be�to, André .J?F"'f'\la e oaJ 3 x 2 Vera Cruz (Rua. chias ant�.' �er!l8 ar'lver. 'f",+�,"",,,,,!f,,,,,j:,l 11 oe:: i'Jf."SS
t" ·mo"): 1\!<'urÍ, er PeH,: ""Te1· "1''';01' (;osta) têl'l.cie,s: de Federação .Inter. +.."" 1'1 �evt".. d� '"Il'''f,P''"''l' os
san, Laude1inoyluiZ Eugêtlio Suplentes: Guarani local 4 ;tacional _ aos treina.dores Pelés de amanhã, quaisqu�
e Luiz Arna{ Õil, x 3 Vera Cruz (Rua Major preveniram isso; mas (,')s jo- que sejam suas nacionalida-,/v

x � x Costa) gadores\ ficaram ,decepciona-' des�

\ '�

� ..."dt"_''-i,)'_

!""

.. 1

�-.------------'---------

, .

orcx ma rodada do

Estadual de Futebo! - Zona

"Dorny Antunes'"
'Efetuada a 15.a rodada. o

. Carnpeonato Estadu�l de Fu

tebcl - Zona "Dorny Antu

nes" -, apresenta a seguin

te classificação por pontos
perdidos:

1.0 lugar - Metropol; 4.

2,0 lugar' - Comerciário,
9
3.0 lugar Marcílío Dias, 10.

(invicto)
,

Próxima Rodada

A próxima rodada, a 16.0
do Turno, será 'efetuada do

minao e consta deis seguín-
tes encontros:

.

.

Em Criciúma - Atlético
x FÍJmeirense

. Em Itajai - Marcílio Dias
x. C�,xias·.
Em Lages Guaraní x

4 o lugar _:_ Olírrmico. 11 Prósoera
5.0' lugar - Barroso e Ca- Em B1umenau

, xías, 12 x B<trroso

6:0 lugar - América, Fer- Em Tnbarâo - Hêrcílió.
rovíãrío e Internacional, 13 T,ll7.'� Metronol

7.o,iugar -:-,P..-Ósnera, '14' Em Joinvílle - América x

B.o lugar - Palmeíras, 15 ''Pl'!lrneiras',
9.0 lugar Atléticei Operário F.� Tímbó -':União x .Im-

Guaràní (Blumenau), Cua-" bítuba
raní '(Úges) e Hercílio 'Luz' Nesta Capital Aval x In-

---
.

16 tern>ldonll.1
Em C,.ir:i1í.ma - Comerciá

rio x Olímpico
. Fnlga .na rodada o Ferro

viário. o aual na 17.a roda

da, marcado para adia 4 da
rá combate ao Figueirense,
no Estádio "Adolfo Konder".

Guaram

10,0 lugar - Figueirense e

Imbituba, 18

11.0 lugar - Ava1. 22

12.0 lugar - União, 23

Centro Técnico Industrial
'\

de FloriGnópo!is
Florianópolis, 20 de Agôsto de 1966

.

NOTA

O Centro Técnico Indústrial de Florianópolis (CTIF)
têm a grata satisfaç[c d':! comunicar aos estuc1imtes floria·

nonolitanos e ao povo em· geral que .prQmoverá nos dias

27--2g-3-4,5· as. "OLIMPIAOAS DA INDEPENDÊCIA" em ho·

mens,ger11 ao 144.0 Aniversário da Independência da nossa.

jovem mãe ,Pátri.a., .
.

....
_

, , . �Els,taj é' ma�s' tH11� rea�izaçã��d('). CTIF, vi'sando � elevar

cada vez mais o seu bom nome como o da EIFSC, estabele
cimento ao qual está filiado.

A DIRETORIA

CONCORRÊNCIA PúBLICA N.o 07/66

CONFECÇÃO E CONSERVACÃOde PAINÉIS
EM TOro O ESTADO '\

---------�-------------

'PROTEJA SPUR

OLHOSí
h,--

" !use ocu os

bem adapTados
,

\

;'>

ctende,nos com exotidoo

suõ receito de óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA

MOOi:Rrm lABORATÓRI'O

·1

MISSA Df. 7. DIA

{

ges
Depois de um silêncio ín

quietante, finalmente, tive

mos notícias oficiais a res

peito ias disputas -dos pró
ximos Jogos Abertos oue

serão disputados na cidade

de La.ies, no próximo mês

de outubro,

Reuniu-se a Comissão Mu

nicipal de Esportes sob a

presidência do sr. João Pe

dro Nune::;; oportunidade em

que a participação de Flo

ríanõpolis nos Jogos Aber

tos, foi debatida em todos

os seus ângulos. Inicialmen

te, a Comissão Municipal de

Esportes, contou com Ia li

berado da verba de Cr$ 6

milhões ele cruzeiros, para

'a cobertura dos gastos que

serão feitos com passagem
e estadia. da nossa delega
ção.
Sanado o mais grave nro

blema. com a decisão ime

diata do sr. Prefeito Mun1ci

pal, dr, Acacio S. Tbiaq;o, foi
fácil para a Cornissâo tra

çar os planos, dentro danue

le "orcamento que terá à dis

posição.
.

Ficou então defiúitivamen
te resolvido que F19�iannno
lis estará em Laiea Iutando
pelo titulo de campeão dos

Jogos Abertos, com as se,

guintes modalidades:
Atletismo =: masculino' e

·feminino
Voleibol masculino' e

feminino

Natação
feminino

masculino ,e

- Tênis de campo i.: mascu.
lino e feminino
Tênis de. Mesa - mascuj;

-vno e feminino

Basquetebol - masculino
Xadrez - masculino

Futebol de, salão - mascu
lino

Bolão � masculino

A Comissão Municipal de
Esportes voltará a se reunir
ainda esta semana quando
ficará assentada a escolha
dos diversos treinadores das
várias seleções que esto rão
intervindo nos Jogos Aber
tos �e Santa Catarina, em

busca de mais um titulo da
quela. competição de âmbito
estadual.

Os treínamentos serão íni

ciados imediatamente, anós
;

a
. designação. elos responsá

veis pelas ebuipes bem como

a convocação dos atlétas

que deverá .sair nos próxi
mos dias.

'

..

�----

r ': ,
t

A ASsociação Irmão Joaquim; ainda consternada.

com 'o falecirrümto de seu g·rande benfeitor e ex�pre
sidente, convida eis Associados, farníl+a enlutada,; pa
ren'es e amigos, para a missa de 7. dia, que manda

celebrar em intenção a sua boníss'ma alma, qu�rta
fpira. dia' 24, às _8 b,C)-r8S, na Capelinha do Asilo de.

Matemídade Irmi10 Joaquim.
Antecipa Os seus agraclecimentos aos que com

parecerem a êste ato de. fé cristã.

Florianóp_olis, 22 de agôsto de 1966,

Sílvio .lVIachàdo P"esiC1ente

--:========

Vende-,�p, M'óveis
......

'

,

Família que se transfe-

re para o Interior
.

vende
moveis, Tratar na Rua Pre

sidente Coutinho, 83, apto.
. 2: no horário das 8 às 12. hs,.

8u8 fllllGlltl fO:"nlm lo' i
���

---------
===============

Motoniveladora

1.. Motoniveiadora leve. Extra robusta. Versátil.
2. Econômica e custa menos. I'

3. Topa qualquer servico de conservacão de
estradas e terraplanagem.

? '.
4. Motor refrigerado a ár. 5 marchas à frente'

�

e 1 à ré.
5. Pesa 4.300 kg.

_ :Oistribuidores: --'

POrlo Illegre:

norlan6polls :

Av. Farrapos, 1779/1787/1797 - ex. Postal, 1987 Fones:
2-3548 e 2·2425 - End. Tel.: "LlNCKSUL"

Rua Sete' de Setembro, 11 • Cx. Postal, 550 - Fones: ;3594
e 3430 • End, TeL: "LlNCKSUL"

PIRI PRONTa' ENTREGII "

HOZOANOPOUS,
!lUA SETE Df SETEMBRO, 11 '. TELEFONE, 34-30

CAIXA POSTAL. 550. �ND. TElEGR, "LlNCKSUl"

IMATRIZ:' PORTO ALEG R E
,

t

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Florianópolis, 24-8-bG
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Bancó do Brasil S.A.

FLORIANOPOUS (Se)
CIRURGIÃO DENTISTA

IMPLANTE :li; TRANSPLANTE DE DENTES

CINEMAS
CENTRO
SÃO JOSÉ

Notícias do Ba!neário de Camboriú
(Correspondente CYZAMA)

. "

Ainda sobre Os aniversariantes di)
mês de agôsto que sempre mereceram ti

nossa 'homenagem, destacamos de nos

sa Agenda mais os saguines:
EUpENI0 HOFFlVIANN DIA 24 -- O
nosso velho amigo Eugênio Hoffmann,
o único Eugênio que sabemos conhecido

por CHICO, chef� dos escritórios das re
'

nOmé:das firmas Irmãos Hubsch e Co
mércio e Reprceentacões Hubsch, de
Rio do Sul, dia 24 de agosto estará mais

uma vez 'rasgando folh;nha". Haverá co
r

''::1
-

mo 'ÍO'CíOS Os ano", comes e bebes à von-

tade e Se possível for estaremos em 'Rio
do Sul no próximo dia, N levando o nos

So abraço' ao velho amigo a quem al

mejamos muita saúde e muitos anos .1e
vida. ,

DIA 25 SRA. IRENE BECg: FER
NANDES -- A.!IóS transferir recente
mente sua residência para Curitiba, on

de dirige impor ante mercearia de, s-u

espôso e nosso bom amigo Luizinho F\'r
nanles, festejará Seu nat.alício em 1966
naquela cdade, a exrna. sra. d�. Irene,
Bec'k Fernandes,. gerritora dos estIP:o,
}lo$ jovens Terezinha, José ,e Luiz .Ju
nior. O grato acontecimento seri, eondúi;
narr.ente comemorado' devendo ruma);
da Praia de Camboriú uma- caravana"

sob o comando do nosso particular ami
gO Adernar S'Iva, um dos- dirigentes .da
tradicional C;:J.sa Si:1VÇl., noi.vo da ,gentil
Ter;�únha. A_,dona Irene, os nossos res

peitoros çun{pr·men'os. . .:
SPA. JACY F. JENSTN DI,A. 28 ,:::

O dia 28 de agôsto é para nóS uma gr(!:'1
de efeméride pois fOi num 28 de' agos'o
que nasceu em La?:una 'nossa prirnogê
nita, hoje Fra "Guido Jenseh, residen�
te (1).1 Itaj.aí, arde seu esposo é mui d;g
na TfSoureiro do Banco Nacional do C)
mérc·o. Esperamos que até o dia 28 .��o
corrpnte estej,a l:berado (, ,Canal 6 cI'�

Curitiba par2. Itajai para voltai.·mos :J

a",s' stir bons programas na. residência'
da querida filha. As 25 primaveras c:'�

,NOVOS NUMEROS DE TELEFONES
. '.

Dcntístérra Operatóría pelo sistema de alta rotação (Trata
mento Indolor).
PROTESE FIXA' E MOVEL

às 3 e S hs.·

Max Von Sydow
Brigitta Pettersson

-em-

A FONTE DA DONZELA

Censura até 18 anoso BANCO DO BRASIL S. A.' -- A�ência de Florianópo

lis, comunica .que instalou, para seu uso, uma Central Tele

fanica. Desta forma, a partir de segunda-feira, dia 22 de a

gôsto, atenderá através «as seguintes linhas telefônicas:

Gerência _- 3.061';

Rede Interna - :2.114 - 2.115 - 2.116 - 2.117 e 3.005

po.r oportuno, agradece a gentileza da Preferência da

Caixa Econômi?a Federal de 'San�'l Catarina e à Exma. Sra.

Vva. Narbal Silva, pela colaboração prestada ao ceder os

números ele sua linhas telefônicas. n.os 2.116 8 2.117.

Comunica, ainda, que os telerônes dos assinantes aci

ma citado, a partir ele 22 do corrente; .passam � ter os se

guintes números:

CaLxa Econômica, Federal dê Santa Catarina montabi-
lidá:de_GeraD - 2.614 .' .,

� 'Vva. 'N,rL!'val Silva �'�1JüO J! .. �-;

F'10Ítan6polis _ (SC): 2p ià� agôstd de Í966
Hi1del:li·,l,n�(li\:méi.fco àécJ3arI:,O�'::"':�Geieúte' interino .

'

WashiugtO�l !,tliz,: do: i)alf')'e�.ii1' :_;;, SlÍb���eJ{te irltetirg;.
::' ,,� ..�'/�'J....... � .... .:

EXCLUSIVAMEN'1;'E COM HORA MARCADA
Edifício Julieta, conjunto de salas 203

Rua Jerônimo Coelho, 325
Das 15 às 19 horas

Hesi?ência: Av, Hercílío Luz,126, apt. 1.

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

. \ '.

Dumiense de Paula Ribeiro

Advogado O B se n. 2055
CaUS::lS Cíveis; Trabalnistas
Imposto de Renda, Inquilinato
Escr.ítório: R'..lfl. Victvc Meirelles, 28

Caixa Postal 613' - fone 3(;83
.

Florianópolis

RIT!
às 4314 - S 11s,

Vincent Edwards - A�"t
Finney - Melina Mercouri

,OS VITORIOSOS
PanaVision

Censura até 18 anos

BOXY
às.4 e 8,hs.

Stwart Whítman - Richa.rd
Boone - -Tonv Françíosa ;....
WeMie Wàgn�r

' , .

'( .: RIO uONCHOS
. ClnemaScope - Cnr rle Luxo

Çensllra até .14 anos '

Bi�IR:ROI,
'

"ÊS'TRt:ITO
GLÓ:RIA .�.

:',

;-,\"

Santa' Catarina

i""', . ",-�
..

'

. ,".,

'1W1""""'� ,

sem entrada· ou Cr$ 417.000, a vista
\lll lemOl umbem._ ,JU\!O� ,nooe;o) em \4�lun". pd\t->oleo (l0"'

.... KI A.!Ye:i t prSSt'9utlr� br,,�CI, (oQO� (!)nJ\lqoSllo� (om !urrlm,

ctt'!df (n 380 COO .& tlm .,lU (ri) 'l7 ooy men�••m. am em/ada.

COMPRE HOJE' MESMO, SEM ENTRA.
OA E CQ_MECE A PAGA� NO MES
QUE VEM

.

.

�"

,r

I

/

IMPRESSOR.A

. -

<le$el'lho!;
It cliches

folhetOi � c@tóloQoS
cartazes e carimbos
Ir.',prusos em veral

� Dopeloria
A IMP�ESSORA MOO�LO possui fodo� Oi ,ecurs�
': o f!ecenorio experiência poro garantir sempre G

m9xiiflo em qUalquer serviço do romo,
Trabolhe.. Idôneo 8'perfeito, ,,.. que V, pode confiar.

I MPRESSORA'
�

MOOÊlO
.1)E

O.RlyALJI) STUART. elA.
AJA DEODORO NR 33-4 '

FONF- 2517 - FJ.OR.lANÓPOLI$

,__

,��, ,5.e 8 h� .

'Van. Johnson
.

.

.Janet' ..
�eigh

<,C<' '.' � enl -

iJ:S�O.SAS,·� . AMANTES
,Ce:dsura,�a.té il.4 anos

IM,FltÍO
às 8 US. '

Jóhl,l :Df;)$ail1y
.

". UM SÓ' PECADO

. Úe�su:ra até 18 anos

BAJÁ�
.. ·às :3·11s.

- ..�'

fonS:Pl;:"'f'j Duarte
Carreiro
Má,riza. prado

''1'IC:0 TICO NO FUBA
Censura até 5 anos

.
'

I

�squa�rias
flp Pe."rro"'.}' ...

�

Tônia:

PRONTA ENTHEGA - RUA

PA�Rl<::: :n,OMA, 19 :<..... F0N:E
3864 - TABELA DE PRE·

ÇOS

L�rglira )(, Altura Preço:Cr$
3,00 x' 1 SÓ ... . . . . . 91.950

2,Og x 1',80 " . , . . . . . 72.360

1,50. x 1,80 .. , ... ,..
61.200

300 x J,40
2;50'ii 1,40
2,00 'x 1,,40
1,SO x 1,40
1,50..:x l,40
1,20 x 1,40
1,0,0 x l,4ú
3.00 x 1,30
2,50 X '1,30
2.20 x 1,30
2,00 X 1,30
1,80 .. � 1,30
1,50 x 1,30
1,2.0,X 1.))0
1,OQ.x 1,30
2,00 x 1,20
1,SO x i.20
1.50 x .1,20
1,20 x 1,20
1,0(\ ,,1,20
1.5{ x 1,00
1,20 x 1.00

1.00 x � ,ao '

... "" ..

........
'
..

\'7.900
75.200
63.600
\

5!J.35,o
53,600

48,000

34;750

75.200

72,300

63.600

62.200

5S.0�0
49.S00

•• , ',o
• • • • 46.200

. , . ," ... \ 33,300

Ji\i' f.�LAS

Lar[ um x Altura Preço CrS
2,00 x 1,40 ,... . . . . 41.300

2,00 .)( 1,30 39,900

2,00 x 1,20 .. , " .. 38.600

2,00 x 1,00 , .. , . , . , . 30.200

1,SO ;t 1,00 28.700

'('
,

1,50 x 1,50
i,50 x 1,40
1,;'i() x 1.:10
1,30 x 1,20
1,50 x 1,00
1,;;0 x O,SO
1,40 'x 1,00
1,30 x 0,80
1.20 x 1,40
120 X 1,30
1,20 x 1,20
1,20 X 1,00
1,20 11. O,SO
1,00 x 1,50
1,00 x 1,40
1,00 x 1,30
1,00 x 1,20
1,00 x 1,09
1,00 x 0,80
.1,00 x 0,60
O,SO x 1,40
O,BO x i,30
0,80 x 1,20
O,SO x 1,00

....0,8'0 � 0,80
O,SO x 0,60
0,.60 � O,SO
0,60 X 0,50
0,50 � 1,00
0,50 X 0,80
o fiO J 0,40
0.40: 0,40 .............

....••
t
••••

:m900,
35.800

34.300

;3160:)

24600
�l '200

2;.000

17.600

31.600

30.200
26.900

21.700
16.200

30.200
26.900

24.600
21.700
16.900
14.900
13.500
21.800

21.300
17.1300
14.900
13.500

12.000

10.200
S.100
10.200
8.400
7.000
1$.600

Jacv F. Jensen serão comemoradas . o

com um euculen-o jantar com a particí
P",qão de seus sogros sr. Roland-don»
r.. sca .Tensen e tarobém seu cunhado e

.farnília; Sr. José de Andrade Thompson
Júnior-Acv e nossa notinha Lygia Ma

ria. Para a estimada filha, almejamos
Um futuro mui feliz e que desta feita

Dona Segonha atenda sua aspiração má.
xima.

DIA 31 DONATO QUINTINO
DOS SANTOS +: Dentrr a- poucas de
monstracões de Justiça demonstrada PU

blicamente, jamais esqueceremos a que
partic'pamos mui "os anos 'passal,::los, .: ,

quando da ínauvuração do' retrato do
.. Oficial de Jusbçà da Comarca de Rio

'do Sul, quando de sua 'rrerecida aPQS�n
tp,'1oria. Funcíonário 'pú1:-licn exemplar)
daoll"les p:O,ra quem até hoje um 'fio

de cabelo; vale. o empenho da palavra,
Donato Qu+ntirio 1dos Santos [untamen
te com su� bondosa esposa dona .Tustin�
contínua .acornpanhando o pro�rés;o de
Rio .do Sul. Q�flndo do i'ní-�io l.ie suas à
+ividades, em. earro' de boi. .em, carreta,
em cavalo é em grandes 'di"tá'nGi�� í.n�s
ma à pé, percorria Donato Qp,lnti:rlo dos
Santos todo o interior da el\tãO' ,vastis::.
sima. comarca no

'

currrpr-mento 'de. Suas
obrigações, Dia 31 de' agosto d"'vera"re�
C01yT 'a visita d� f;plls.,diÍe1:ns filhosc,,do:;'

, :,'8 -T,"<l'Wi,f2�0S 'do NO!·tl> do' Paraná, Wati.•
ÇlediTlO, de I ai8í e, d�TIa Érot;des '<19.. o,

FFô'�do Slil onde é dilígc l1te'Eséd�ã' do.
Crime com up'la. cap.�Ci;�hlde de'.tràha1h,q:

" cJ;!m·á I.:le seu )!pn,itor. Ao cr:-Donato •. ,e

Quint;no dos. 82ntós 8.y ·�s�9 lotaJmenté
<lOS eh"';<"s. :e" a Quem nesta�)inh8s 'sa
b�;"-'0S �<ri.'t. 51:1a: mridésti'l" d'âqui do H'al'

nc�rio (le' C::imb"tiú 'enviarr:Ç>s' as.feH6J
t,.... çOr:s, ,,":i.J', s·ncr>L"?'s'd;" P�mília CYz;;u-rra
pü;s () nosSo homÉmagtRclo "é:,lÍm, hoiném
co.,..- I-f l�ajúSCl1�O coisa t.ãb rará ';;'08', di,.
"8

.

atu[\js.. E' COl-n: os olhos:· l�are'-
.

ja(!f')S rk' lá,grim.ils c:u,e pre8t�mos'·. hoje
�';R a nn;.\Sa s'neel'a heim..:n.ag�m. ,â um

�:os ,,'ajs dignoS riosu=enses que conhe·
bmnS, Donato QuintinO dos Santo's;

.

'I,

- ---. -------,.-------�. -,.--�--- .------;----__,..---r-------

,
)

fazenda do 'Rosário - Lar-'-esco!a da
.

,

Crianca Exceodonal
MuitoS ignoran1 o dràma de alg11ns �ida. planeia,do, efici,entemente exec�ln

'tEmtos vi.vem Sem D'lrticipar d'l vida! dei, atp.ndendo aos rec1ªmos, p�dagógi-
, E que :Jizer dO-s dias, que se arras cos e às demais exigências, que .veln ji

tam; 'melancolicos, sem os re;vérbercs ;men.'ÍionHndo o fascinan':;e apostolado de

da esperança? E 'taS horas que se con- uma equipe de profissionais' e idealis-

somem num OClO triste, coma Se a noi� tas. ,I"

te, de . .:tãg �Jonga, não' tivesse ]i)rin;dpio ��.' -' Através de quareda 'anr;;', ,h;êróis
nem fir)'?

.
.

anônimo/> e inteligências privilegiadaS
, .. Em quantos lares, verd�deira5 �,tã.o a desfiar um rm'ário- de dEdica-

v.ivas, liungerites são 9.S lágrimas que çãb à criança retardada, reciJando' â Pl'ê

não cessam, 2. dor que não se atenua' e :êe - história �úe relebra a marca injus

a\, perplexidadé e a amargura-. gerândo ta-impressa na inoçente, :)elo mais des.

a revolta, OS dr;sajustes e o desalento! � , conce�tante determinismo genéticol' '

Spl'ão cs hOlTleris, cégos, sLl'·do.'" e
.
Ali se trabalha, exe,ustlvame'rl'te, pa

tãO iwliff'l'pnfps às Plagoas alheias, cpf'(; la recllperaÇão e pelos. dir'e�tos
. des�as

aT'f'l1"'S él s<-tishcão de suas própria,'; vai ·cri:"nca,� cóntando nara .isSQ; cam, insta.
dades. :",oçó'afY' interessá-lOs?

.

laçõ0� "l2duadas ão trabálho .
.dos mé.

�or quê? POr quê? En"�r�er_se'-ia, 'aicos' e den�istas,' nerolqgist:a� e pSico1o
Que essa fôss2 <I indaga,ç'ão e êSsé o esta 'gGs, professoras altamfilte êspeci·?:Wzá-
rlo de es:rírito de centenaS de pà:s a(3so cda.s, todo o pessoa) técnico, enfliri, il't-
berbadQs pela R"]'cão .je ter um filha ex (1:;.��:pe:nsáv,�v. E todos umpenha.d&s, al-

cepcional, quar,�lo 'os ,recursos escasspi- tiuisti'camente , na tarda d� recuperar
'aln

.

p não ap'lr"cpm as des�jadas Op01.'tu S'2US do.entinhoS "para transf<>tlná-Io� em

nidades para levar a tratarnento <> fflh<?.. cidad�ã os úteis, em C!ua 1.quer raino ocu

doente�,
.

pádoria1 qhe suàs limitacões perrríiLaín.
tl.I

"

1', Fazenda te111 vida urópria e se inan-

r;Iã.à'\é difícil eí1tei1c1ê�10s, n5,'O é fá,. téli1 do �raba:lhó que -h'. -se deseilvolve;
ci.l cOnio:á-los, m'aS é muito justo e {ll'� em'. todos Os set0res. No que ..

concerne
gente e humano pro,curar' ajudá-ios! ' E à ativldades m<).nuais, .:J.e artesanáto, e

2. cn-th'1, a recbnÍortlimte� certeza," de 011t�as' rríaiS. o nível artísticO' aS�'U'I'l1e ..

cpc: 'l-:.l, ainda é ·válida e se slibl'rna eJú ;'g:J,.at-de iml.)ortâncii'i. numa
. rÉwelaçãol

T"':,Ü1Çl �(ls' maravilhosos há dp ·jer tons ante ·de apfdões compe:nsadoras!
quem nvder coilheçer a 'obra ,de Helen�' ,A> decoração das' salas de aula é feita

AnhpoH, a grande' educadora (tue �1ed':� lW]é.\S própl'i,as' crianÇas f'i às :oficinas pro
,-COU ao 1)rob1ema da cri.?n08, �»:;c"��cio'- tegi0?S ,.preparam os prl)fiS�'opajs dé a;'
'r aI a sua energia, a sua ca;pacid (1a.,' â J"anhã. E assim tndo, num' ritmo de

Sll"1 cx;stênc:a, e uma sempre cada' v '7; crpscente progresso e vita1;dade; canse-
maiS 'cOIY'oven' e ternura.

'

quindo" rea1izàr qom o auxílio de POvO

Em Ibirité) Minas Gerais. naSc�1.1 8.
.

,> governo, um transcendental trabalho
Fa�erída do ROsáriO cQmo u;n desafo '6" sc.!'da:ríedade e calor humanos.
à infelicidade ,dernonstrando que é ])0"- Hó trxdos <)DOS atrás" começa-

"

sível vi,ver. di�:nf'n�,mdo a �)i�dade" p�- "'.�� lq e qU3ntrS ,..,,,rca1çé'S tiveram, ,.'
téril que não constrói, nem cura aS fe·- CCHmtas dif.icll1dadrs. (mantas desi1u-
ridas da alma e ,as cicatrizes da mente. �ões deV2rp (.er ex�)�ri�entado! Mas,
Quem algum dia puder percol'l'el' aque V·?l1CAl'''I:.1!f! E.o exemplo deve criar raí
k Faido Surpreendente, não eS(1wo:::\,,'� -'i'r: p th,r ("'"tos erD r'l.Zõ,"s propíci.as!
fi:t:c'h"ente c espetáculo ofer,-,cido pe1fl.' "lr:l<:n..:1" C'<"11s.lhi1izadas, trouxemoS

""F,bra amic:a das velhas àrvores a pro n"",,,Ô3.Q o rhseio\bom de-ver surgir
;G1ar por sôbl'e a estrada com ce!" o nn :

n
y L�,,·, Pl')l rosso Estado. em, nossa FIo

l·r"'11:, Hm IT',anto de trano�ilidade � c,.',_ ;·'<1l.1úpoljc; uP'a obra sem�lhante!! O que

corl E r'!e um lado e o�tro os cg--- '''5l "",'.n' n0s.·existe, é fru'o de abnegaG,ão
c'11fYa;1.�s. '1 tentacão verde' d:J'3 1,:,rt2- e sacr:fíc;o e deve receber bpnefícioS

licé'''' e �o" ....,()·"Y'arp� a uerdp'" d � .,·"'a ql.,lE�ampliem�melhoremascOndiçõesde
.

�O� milhara:'s,
-

;ç(tãndo �o �e�;�' �� escolaridade e admJtacão. Entendam to

cabeleiras tuIV''lS; parecem acenar mei ,d'ls. poiS, () d,·a'Tlf>ti-co �)êlo' lançado des

gamente, ,transmitindo uma primeira t,"." �'<�'!,,'1i' �''''1'''<'., ce ini'cia a come-

mensagem de boas vindas! Assim 11':'" 1""'·'''' �:::,. '.C" ... é).,"1. ,4..., ExcepciOu1.1".'
Sentimos ao penetrar naqueles dOlTí-

'"
,," ,.' i" ,v'S, ns governantes,

nios, que ostentavam aS riquezas amea-
. " ",'].-s .-n"sam aceitar \)

lhadas num,labor contínuo, de sol a sol r- ",,1. -,...,:",.., s� c];rige aos bonS

par um grande ideal. ) c' '.
, �\ � , . lJ.l1w:reE,de sehsibilida�

E majestoso, acolhedor e confortá-.... d ",_.,!, r]r, ts pnt;::1adéSen1 prol de
velo casarão, prédio central, onde fun- quem 1Y,' �,-:., [l -i ') �":('GI,'1, mater;al e' a;_1
cionalJ'l RS sala". de rpcp.pc'áo, administra' xÍll.o iJYIdc1' 11'<'\ ,-. ", ,1' 'F' cheS'Rdo o mo

ção e d"mais dependência,s, fonnanclo me,nto de ('.s+,.,,,,:) ... � é'� lT ãr::; e'-'compreÊ'!
um conjunto que nos 'conquistou tó.l.a1? der e realizar! Não pode 1iaver consolo
mente. Viam-se, aqui e ali, crianÇas a maior, que o de se sentár ampa! ado e

brincar nos parques que circundavam o-não apenas la.stimado!...
.

edifício; hav;ia mesm0 uma.. 'pelada" e F. que OS gestos de bondadE�
muitoS Pelés e Garrinchas em grande R.eafirmem a fé
an;mação! Tudo tão i!?Ual a outras esta- E p,ratiq;tiem '? caridfl�e !

.

belecil1,pntos e eScol�s em Que vivem Num adehtô de póêsia, o �or reeneon
é estudam meninos sãos!

- .

d'
.

" trà o

,E uma primeira impressão de fefi. pode séinp.re tornar o mundo . menos

cidáde, cOnfinnou p que pudemos ir co ;' 'desJrª,çado!
nhecendo depois, aO constatar por todos, NeYde COsta
oS cantos, o prodígio dt: um sist�m� di) fl,.ri�QliS • 23 dj a.iôsiil �e 1a� Á�

5tL500
55.000

4R. 000
'

;:P 5"1(1

:U 9 O

38'900

32.200

2.6.500

BASCULANTES

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



!lIB,do e�meç� ,am.... � p�� �,��
Os servidores' via CO!�C<:él;' à r�f�r' '��U� \���l,�

:ID.1�:ntll.'l � partir do d;.a a. 1\.' \llfol1IUj.ç'àQ �'de íont�
du Tesvu10 'do' EstaglJ, HcjI'eséerita:çltiu' ���le';:ÍlQ� 'jJl'� !lJ�<
ro ruí!- de pagamento, T<X!eberão' O$·íUIlCi()Tíá]·ios.'lotJ�'
d�;no palâcio. do' C'Clvt;r:r;Ü. ,sec-rebl'jas, ,ga,)jlnet,e ,11)'
vioe-goverDP.;JO,:, tribunal d� contas e procuradora
geral, da f�e�d� P'4b ica.'

, , \'

.

r--:

�.:
o
,; ,,' f.,:', ",' , "o ,

� �TlGO �,'DE $4li,TA CATAlllKA,
I . I

. •

, '. .' .

Floríanépolís, (Quartc'\-feirii). 24 'de àgõsto de- 1966
'

... 1 � , ,,(
.'

.

,
,

,
,

é a
MA1'lL\US, - "A" Ueo, :,

vOJ.ução não é um empre�
,

tem que durar e,
plicra servir ao Brasil, O

homem, que é a.sua pre0
cupaçâo máxima, dela te

rá o oue merece,' assim

que v:r elevado seus ní-:
veis de saúde, educação' e
bem estar."
A, declaração , foi' f€ita'

7 ontertl à noite pelo -rua
recl,,�l Co:> a. e SÜ",a,' 110

pri��çiro ,,los quatro 'c1is-,
.

curses 'de sua nova ex

cursão eleitor-al iniciada
ontem. O candidato da
A.RENA fez um: !jge;ro
retrospecto histórico di

Amazoaia, <?- partir de, &UU
descoberta por Francisco .

Orelhana até as medidas"
tOmJad�s" pelo govêrn� re- ,

., (" ','

RECIFE, 23 (00) Q
ge,n.' Sousa Agl,liar afirlnou,
em' Seu, dbcuA'SU de :;:;osse

no comando do IV Ex'- rd10
que "defender a pl:lt1'ia e,

,garantir os poderes' consti·

tuídos, 'e lei e a or:-lem é II

destinação con);'it.udonal do

Exercito, e acentuou:

s",

voçado O

Sobre'

"Por que então fll';Íl' a

isto? Defende-se j'�, pltda,
não 'apenàs COIp." re ação
àqueles que, vC'1l,_de ,for1 pa
ta dentro, Irias ');jtal1l1brJ1J ,!

'_ ."" 1 " i

CHm J,'.claçao aquel,es '11lfe

aqui -dentro estão, pensando
110S que estão lá foríl",

"Mas o Exército - acres

centou - pela sua consti-'

tuição, pelos seus funda

mentos basicos e pcla pro

pria Carta Magna, se tem o

dever de defClider a nação,
,

não tem condições de éxer·

cer funções polif'ais. À po
licia c'abe. de f'cordo com

os arti�os -da COn'ltitT1ição,
llmlt mi"sii,l) f''l111'''if' r, 'I. nu

seja lUllllter a "rriem e á S("

gnrallça, nos J]:.�taifos, Ter- (llll� tenho eu

ritórios e no Distrito ferIe

ral. Ao Exerei'o c'\l'e, tão

somente, acom-r;:wll'lj' e�se,

serviço, e, se for Hm ç.aso
que afete' a segul'anea na·

cional. aí então Che"l..>;3 " oca·

•

s_, .,.

t., .�
'�I-: 1 \�

' ••

"
' ;.

-
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(: ,

, /

" ,

, "

BRASíLIA. ?'� (OE) -,- ()
presidente ü)',téo P nme')

assinou Olílc'll, o D��"l'C�1l

llci nlHn:���n 17. f"l'C r� 11 f"'a

r'r'Jrte do Dem�e"l 1l·!'1Jf'r'CI,1:l.

para l'ninrestar :n:li'H' ro�!'r

l'idaue �,,(l rru�éss,F1Wl' tfl de

Ítf ����: f!i. u .. !.;' � .. :.i. '� tO" ,�, • :. -'
..

ilf'S !'ialariais, c:."astand t) as

yi',lmm j!C-

, ,I... i
I

rios índices 'de desV'.t.I{):riza
çã:) nlonetá:ria,,' !'i'Ólll�&es' ;dís·
parm. c por .isso lllCSllIO iu- 'oUe e�fp,;r; , K;han(,-eir�men'te '

.junhs. \ ,'; l' :,
'

I., ,impossibili�áÍla, de ,
atendér

, ri (le'�ret� pn'sidenCiâl, ba- 'ao :'PlIga""ent-ó ,do á(Téscim\'
seia·se em exposição de mo- :' 'sa12)·;a1.: �m-sua 'e�p()sição
tillOS do ministro Roberto' "de moti\'os; ,o 'ministro do

'C:Jmi!';;s", C t01'lta 'ma1:s uitid� " Pl4ill_ejame!ll9 at_irma, que t�S

a contlleténda dvs pre�iqe:u- sa medilla e,it�l'á prejuisos
(e,o,; do,", TI'lbunais llal'a wc).. 'para Il� t>lllsses obreiras e

_-' \....r

( ,

E; 9i inforrí:�'<'7o preSta'la à imprensa pela Uni_
,versúlade Fuíeral de 'Sánta 'Catarina.

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

Agôsfo. acaba: .:com
chuva e friO

Qecreto Ass'egura Salário"
r: .c: 'T ' 'bm u d' 0"'" ",

'

\.Jn� iã a H.t("lahlã ar oente
...

J,' , ,t _

I,

RIO, 23, (OE)' Tr3:,balJí.a,qo,res:'!icencia,dqs 'pura
t:ra't,an'�nto de saúde tem: direito aovrecebiínento clb

salárlo família juntamente' com -auxilío doença.
E' o que eS,�ab�lece, decreto .a�sinado pelo presi

cknt:, Castelo gr-anco e dado à públicO nó' roo pelo
ministro, do' Trabalho, -

'
, ,

;< �,
, '

..

'." -

:i_ , -'t

Curso :de 'R,ésfaúrad'Qrés�'em' ',C1i:nréa<',
'Os p;ofe�so��s :FraIi.éi��,,<pegcl � 'Di'�a,�i"r·'vi�i

,I a', ' rui:}.hc<>1:!: ,dÓcentes da' F�culd,aaé d� :�ó�\olQgi� da
'Uhi�(;rsidade FG.qeral ,de ,S�, �a,uJ6,:, tfiilú,��t�, tio
�ríódo, 'qe 6 a tO"qe' setem�z;«?';vip4oúrq, ,llél 'F,!cu�d�
de -de Odpp-to1ogia ';Ja' UYSC,,1:f1Vi, C\jI'SQ sôbre �A
TERlA;IS' RESTAURADO�' '�M <ÇLi�IÇA,

'

'E,� nina, promoçã().'4o :O�l?artariLent9 'de 'Educ.aÇ��
e/Cultura' d{l" Uhive1"si�de Eooe:r:,;# �,� Sapt.� �t,a.:
riria, �r:n côlabqr�'ção: .Ço�, a F�éuJ�a4,ê q� '.Qdopt9��
gia; 'dent;ro' d� progrà}11a�ão d(:aPri:róoi':anle�lo' 'pfof;s
sionâl dos"cófpc>s d,ocente:é discent�' dã' :Umyersi�ade.

, .\ "." •

I

�"

,:r .,;�, " .
,- .... '1

•

Serijdqr'es 'Ahld�;''Espat�m A�ment,q',
,t?� '�e�dcjres', e�taduais; ,��l!.hi,q.o� �I)U assempl�ia

fE�a,l à n�te' pass�d<:l" q�l��r,alam' �ªo',req,�l' "nC
11oml'p.to rnanifes�aç?es' piíbU��,,::��, em ,vista
!lotÍc;as' veicuJ�das, d� que·,Ja rii,�,n�geín '''!.e ,a�,!?p�o
à da'3s� eSta:çia _pa,ra, �r, 1;!���ri1i�da:à ',A;��ell!blé;a,
Leg;slat'va 'ainda, no decorr�i- '�m;f� �lT'.a:nã". Nêsse

. ,
' "''',,. 5') n �- t • 1 ) 's--cnt'\o \11" '1. COn', ..S-C'!i r a ' ,� �".1 Oi' -".", I � P

; v;;s't;r.'com �Q i.��":'!T·:dór' Iv� ,:SÚy���,à, ,!-;àl'� s�bl)r, d�
yeFáddad� ,Qas "ÍlOtieia,s; :,' :' ');, ;,: '�, , ,'�'::-' ,

, ,'+, 'o" ,

' ,

,';:egr:egà:ção 'Racial é"
�;.cmir�rio,d? ONU,',

,
"

B'RASJLLA..

que,'o ámea9a-
,.,...... l....

I

� •• \ l

"V-s'anr\� ";,V'�!'00 uma Jáse de S:ustel'i!J8di- e nO'1

,"9nf'a "!l('�t,í.''''8 '1",10 f'()vP�'n() do J11éltech"l1 C',s,tplo
8:'anco, o, qua 1, assinn;;"rio inte;ran1f>l1tp 8 r0spOllS8bili
rli'ldp !,pla recup,"raCi:írl' pcnnn:nico-fiI1ance�ra do pais
torna-Se ao me:,inQ

-

terllP9, UTI1 governo ilra.populpr,
:r RS logra o equ ;lilJriO e a, e,stabi1j dade P.'onetafía,
('om es::a nolitica corajosa de compa:te gradualjstic')
da infln�ão " ,

,
,\ '

,

",�<��"d·il?rilr,s'- �ontihuGu - �:l'e'os �acrific;os
('}{ilri,ins d;is c�assf'� as>,a1arri8:das s'erâo 'CbmpEins<1dos
'dentro de 'breve, ppis confiamoS I�O governo da Revo
luGão e nas s"l!graa,�s c�)mpro��issos":que, a'-'s1il'hiu pa
ra (:0"'':, lo noiVO br2Sil�irQ. 'ao gual, v�i devf)\�e:'I,,!o ,a

normalidade, em sua pólitj.ca adrn.�Ilistrativa·.'·"
.

,
'

�

Fal'é<CeU.O S[.��Kurt Kuersfe:n'�
�

.(. .

Falec,eu, oNem, pésta ,Capital o Sr. Kl;lrt K\ier-
'ten, aD'ti�o, funcionariQ da Oficina Hoepcke. -o extlh,to
dpixa, ,viu,va a sra,. ,G�rda KÜersten e UI1'1 'casal ,d� fi

!hos. O Sf,'U s,�puJ..tamento ,reàliza:-s,e h,oje, ás 15 horas,
S<,i'J;ld,J ,I), féretro ,do n�cróterio" dá Casa de Saude, São
S,ebastião TIara o Ce,lTüt�í'i� 'dê, ItàcorobY.

ARENA,� M'G 'FaiiJriag'em
Entrle 185,Candidatos

\
,"

BELO HORIZONTE, 23 '(OE) � 'A AIúmÁ de
Min3.s, vai reunir-se àté o fim âa semana', a fim de se

�Ecio�a'r oS candidatos do partido á As�embleia Le

'?;: ;ola-:i"ea no :nroximo pleito. SegunCJO informações de

�(l�+(: P.';t.onzad�" cerca de 185 pessoas pediram ina

::ri��o ,<no' partido ,parÇl CÜ11Ç!Orre[ á d,ef?utação esta

.q"81. 1�;4s' a ,Al1ltNA:', não registrará: seúão cerca' de
'121) rl,.,:,.�!,�s postul�ntes no ''Pi:ibunal,'Re,gional Elei
tora'. Diss�' o sr: Ozanam Çóelho, a prOposito, que
esSa pletora de cançlidatos vein coínprovar mais uma

ve'à a popularidade do 'partido "go';ernistá 'ein Miná1?
'?ara facilitar o tl'8balho e triagem, ,o Gabinete

Executivo e:;;tf1beleceu !.lesue ,,iú U;113J escala üe priori
ebdes: todos os atuais par]amelltarés, assim como

Us ::iuple!ltes que foram convocados 110 c.l,ecüne1i da: le
!..::-�-'!,I;w..__ .... J_...,"" �

__ "",,:_,-, .....
c..!.:���....:.l _ _. -_:. L..�_.J,.l-� ..

Confirmando a previs�o de"qiie in
tensa massa fria 'deverá

J alc�J}ç�r" nosso
Estado no próximo dia 28, o prof: A.
Seixas Netto declarou que o n�sl�o fe- '

nômeno provocará intensa queda' de
temperatura e chuvas 'em tccla,sua zona

de curso, perdurando sua pasSagem a. é
o dia30.' I

4

o Y'ERAO COMO SEM

Já as prev'Sões médias pa.rá"d"pró�<
xirno verão írsdícam forte incidência
solar, lá que no mês' de clezei:iibro"�sta
r�1' o Sol e� início de 'pertur:paçoes,' e, se
iniciará 'o ciclo de nianch:l!-s' soiares 'q\.Je
tanto perturbam Q�, co��rt�entos

,

: < � ,"',

_Anatomia é Tema de 'PaJe:sfra
,

' .. ,f
�

,

,O Professor .r». Líberate '�JQ�O
Affonso Di Dio - da uni'vé_:rsidade' de
Min�s Gerais, p.rofeSsor catedrátiéó ' d,e
ANATOMlIA, está rea:Uz�<lo, nesta Cil
pita.l, uma�série >de pal;es'tri,s 8Ôbre Ana
tomia? atende�do ,convi� que }he- ;01'-'
mulo1.J a" Facu1daqe de Mé(iic::ina

'

9a
UFSC. '

',' ',,,
,

"
'

-

'. '"
,

O Professor :pb.erato JOJI,9 Ajfonso
:pi Dio, veio a esta Cápital, numa pro:wo
ção do Dppartamento de C"I "rn' ,

Reitoria ,da U:niv�rshlade Federal' 'de
Santa Catari�a, em cQl�bóraçã.o é.�!n'�
Faculdade de Medicina. " ,- ,

"

I
�

� _,......_...
' ,

_

.......��'� ....-

meteorologícos .terrestres. Dêste modo,
informou o prof- 1\.' Seixas Netto, o' pró
ximo verão

,
será intensamente, quepte

mesmo na ,}àtitude de Florianópolís,
?

'

TERREMOTOS'

,
"

',1

F;,� 'declar�çõés à 'reportage�, com

respeito à 'série. de terremotos que 'está
ó.cor�enao erru t.cdó o mundo,' o prol. A.
Sei�a,s' Net' o eonfirmou

'

SUá::; d,ec1ara.
,çõrs 'a?té�iores',:�egunqo as qua:is' p. 'ci
'elo' de, sismos _e normal <;lQ final do' pe
'riQd(f de _Sol calmo- Segundo, o prof. A.
Seixas' Netto, os: terremotos continua,
râo, em, 'série até o mês 'de' novembro
deve;r;dq , repetir-se 'en]j todo o plarieta:

"

': '.. � �

-'

As' 2(}, horas de ontem, o prpfessor
Lib_eraü> Di Dio ÍlliciOl_I, no Anfiteatro
da Fac�ldflde pe Medicina, o ciclo de

paJest;i"aS,' !tbordaRdo o terna "EDUCA

çA,q MEDICA N9S ESTAPOIi! UNI
DOS". Para poje constam da vr9gra-
tnalj�o, :al? segu,infes palestras:

'

�

, Às� � hOras: princípios G�is da
Microsoopià E1etrônicá.

_

\
.',

J _
'

.: ,,' �s 14noras: ,Corpo" Bineal e or-
gão �l'(bcomisSl!.ral. �

As - .. , horas: Variacões Al1atômicas
e sua unportância médica.

: <

Costa,Quer,Vê'i, 'G>a ria ,no
" . ''', ,

_Original Para\Sabe"r:o Que foi' Rev'isto"
......_

\
J�

,

..

'
�

�

Muito embora o \ tuaÇã'o revela um ambiente de suspica
c' a, crisdo �elo goyerno, que ' só pode
animar ,na- oposição o noder de peSqui
sa" ,para, descobi'fl.· t'udõ ó que cçmtet. o

,tt�xto d� governo de malicioso"." ,

"Nós OS exanünaltemoS virgula pot
'V(rg�Jai p,al\'lvra por palavra" - �sse
um dos' lideres opOsicionistas - "prin
c,ipalmente ha párte relativa à ordem,
économicá, pois é bem possivel que se,

aproveite a elaboração de umà nova
COl1stituiç,ão para' consagrar.as teses

eCo11omicas hoje em uso e de efeitoS tiio
neg'ativos pata- a economia nacional";

, ,

RIO.

OPOSIÇAO ESTRANHA
/: 1

C01'l1ent'aVA-se ontem, entre 'os '!ide
res opOsicionistas, ::', grande expecta'i
va em torno do conhecimen"o do texto
dabondo npla com�ssão de' ;m'istas,
estr8nhand� a "wi não 'divulgação por
parte do governo "pelo rAenos"por 1m

dp�er de cor1esia elementar, até porque
n�sse anteprOjeto dos ilustres .juri�tas
'D.:'t elementos bélsicos ,9al"a a exegese

que se f",-rá no futuro.", ,,<,
P"'''''�l''911':Jn-se ,às nrhprias "I:'\eclara�

ró!'s (h nr,)f 'SS ..r Levi C�:r:neiro; aque
les liderr s a{i!"llara que o texto fOi tão
'cléliberada f' cio�:>'l1ente gt!.aidadb �lo
V'-l'y�rno, "que n��ll genl1iti� que os- j11-
rlstas ficassellli com uma cOpIa do tra..

�!:ho." "

'

Se�ndo �s 6posicionistas: "'tal si-

,59 EM NOVEMBRO
"I

r
'

a governo já está certo de, que a

refbtlr0j3. constitucional �ó poderá �er
aprovada pelo congresso depois das elei
CÓfS oe 15, de novembro, pOis; até lá, os

parl8,nlf'ntares, tanto da ARENA, como

do ,MDB, e::;tarão preocupé'.;io� com a

sua -propria reé1eicão. Assim, o sena

dor Dani,e1, Kriegtr, 'con�� a :plena con

cord'.incia e autorização ,çlo president,e
da �epublica, já se decidiu nela con

voca'çüo extràol'dinário do Congresso
para dezembiO, quand� o !)rojeto 'será
apre,eiado e'v'ot?do pela ,m,aioria go-
vemista.' '

' .

r

:NC! entallto, O governO teri� det,ên
v;ar ll1ensagem ao CongreSso" propondo
alteração constitÜ<lional: que ,lhe; perl1li
tis,se aprecla�, em 'p�riodo extraordiIla
rio, ii rf'!f�rida, refonna,

� ;!
,

I,

,r
" PAREDE FAZ tOMICIO DENTRO DO MOS

RIO, 23, (OE) - Os deputados do
bloco do PAREDE' es'ão programando
um grande ,com�cio na Guanabara, a

ser realizado no n�ês 'de outubrO, 'pata
q ,qual serão cOnvidados lideres lacer
distaS de todos oS Est,"dos, desde ci:ue fi-
liados ao MDB. ó

"
,

,

Com esse comicio, iá nas pl'oxinli
dades do pleito, pretendem oS par��is
tas encerrar a campanha de rua e dar
uma den�nstl:ação' :publica d,; integra
ção politica sob a b2�ldeira oposicioniS
ta. Cume,uUL-sc que (.)nlre oS <convidados
estarao o sen ad�r nadre CalaSans e Os
deputado::> pl:d1'c aÕdinhú e Afranio de
(Jlivel.i� LL:.. d" -J"" P;';'-t...=:_ :.:lár_l \.lu'"'

srs. JOsé Ma,ria MagalHães, de Minas,
Adolfo áé'Oliveira, do Estado do Rio,

,e lJaerte Vieira, de Santa Catarina.

VAGAS
, Os Inembros do PARE,DE "conti·
:nuam preocupados com ô pro1)leul9. da
reSer\Ta de vagas para os SeuS cO:tnlPa-
nheiros não ,parlament�res, cujo direito
não está' asSegural.-1o, cOmo é o caso do

jbrna1ist� Helio Fernandes e do cOro'

nel Fonterie1e.•
O PARED& acha que scri;l justo,

'lueSlllo COlll eventual} sél.crificio de ou'

trus, reservar na legenda opOSiCÍOlúsh'l
uvi., l�g�l.�ê� !J:i,:."a e:'�c..;; p.:�ête!ld�flt��,
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