
S',ute�c do &1. Geumet. ue A, Seixas Nettu, válido atu
às ;�J,ll! 'fls. do rua p de maio de 1967

, r

, FRENTE. FRIA: Em curso; PRESSÃO ATMOSF,ERICA
MED'IA: 1015,1 milibares; TEMPERATURA MEDIA:
23.6° centigrados; UMI DADE RELATIVA MEDIA'
'90,7%; PLUVIOSIDADE: 25 m�s.: Negativo - 12,5
mms.: Negativo -:r Stratus - Curnulus Tempos
médio: Estavel.
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NOVO SISTEMA

,1 C.: O deputado Gustavo' 'a·

pancma está estudando a

, 'âaboração d(J, um nõvo sis

tema eleitoral; para o Bra

sil, com base nas experiên
das ;de cinco pa iscs da j':1I'

ropa. Disse o parlamenta i,
, .

mineiro estar convencído

de quc o poder econômico e

a má representatividade 1)0'
lítica são, 'os males mais

agudos de' que padece o siso

tema democrático hrasiíei-'

roo

,

"PINAl)lCIAMENTO

o Banco - Inter-Americano

do Desenvolvimento
_

aproo

vou fi'n(l.ê1ciameríto de' 34
I milhões de dólares, para a:

construção da primeira eta-

. P$ 'ela Centra! Hídrcclétrica

, no Estado do Pilraná. Co): I
, munícado neste sentido L: i ;
encaminhad() ao Presidente,
Costa e Silva, pelo Presiden

te daquele Estabelecimento,
sr, Felipe Herrera. i

IMPOSTO DE RENJ?,A 'I
O Impõsto de Renda deve Iser pago pelas pessoas 'fí·

sicas até -o dia: .22, do co)'.,
rente c- iJelas- pessoas jusí
dicas até o dia 29 de maio,
últimas datas para

mcnto sem multas,
( ,

nalídades 'pl'c\dstas
..

o p,lg;,I'
c' as ne

em lei. I
,

iPLANO, N.'\CIQNAL DE
CULTURA

I

:l
A partir de próxímo (Lia I

19, o Conselho Nacional de

',:.?Ul�lt�J'l, .estara l'eUnid� P"-' II" ta mrClUr OI plano nacIOnal

'de cultuf:'t. A informação II,pa,rt.iu de fonte" ligaC!a �1O
I

, MIDlstro IV�tArzúa. '

,CAl<':(; . __ ,
,- ,

l' JYUssão (lc Cafcicultot'l�" 'I.
".Colombianos, dcixou Hogo.;
, tá, ontem, ,_ �'ia.ial1(lo' com I
I" destino ao Bnfsil, a fim, de

:1' ,tratár com as autoridades
�, do, nosso País, quest,ões ce· ,

f �acionadas com o' mercado I
I mterllacional do café, "

� I

',1,'
CHUVAS I
As chuvas começ,aram a

'I �au.fl'1r dano::; no Maran1l5/J.

.,
A" autoricJ"dcs estaçlUàis cs·

:I lha tOJ):ando proviqência:i,

:'1"
para q�le. o problema não I
ven.ha à se agravar aind:� I

I
mms. ' ,. I,

, , !

�1 DEZ MOIUtEUAM I
• p "

;

I Dcz maoistll;S mOl'l'c:I'alJl; )

I
400 ficaram feridos c maiH I

'1 ,de 70(} '{)":1,1l1 ólpl'isiOlI,HI,;/s, i

I ,l).�i' �1n:igelJj(;s militares an.:
tJ.mmOlstas, na citj.ude clli· I

'I
llêsa de Suan·Sín. A illl'lt1·.:

,: mação' foi tnmt;miticla pur!
l
correspon�!entes j)ponêse ...

,
J

,: j 'quc se en.;o!üram, n" capitai !

I, da China comunista. ,II •

'

I

PREPARATIVOS I
-

" ,I
Estao sendo ultimados os, i

p�el1{ríl-tiv?s, para a' recep·1
ç�o ao príncip.e herdeiro dO'

I

Jápão e 3U,'1 �sposa. O peso
'

soaI da embaíxada nipônica
Concentra suas atenções D(l'
preparação c�as dependêl1'
'cias do' Hotel Nacional, liue '

abrig(Ll'ão o casal visitante.
i

I
,i

ALUGUELS

O Pl'csi��cllte d,L (;âmam I
dos Depuüulos, encmninhou I
ao referendo do ScnadtJ,!·
Decréto Lei baixado l)elo I
,Presidcnte da' RepúbUcil, I

reduzindo o percentmil do \aumento dos aluguéis, J\ '

lllatéda' não cJIC.g'OU li '��r l'
apreciada pela 'éâmul'a, no!

:'1' lll'3zo de 30 dias, ([UC lhe t· I

'Concedido lla'ra decJdil'" sô-

I �:, af�t �d�e:::��lti::nsi���
1

j rado, automáticamente, a·

I llrO\'a'llo, naquela casa do

í <';Olll;'l'CS;SO. ' '

t
���.:1a:::""'�-=-,;fI.

.

O ve,reador Manuel Figueiredo Ferraz, presiden
te da Ca�or-a Municipal, pediu que o ARENA pro
ponho, modificdçõ,es em diversos pontos' do atual
Constituiçôo Federal, que, "sem criar :um Estado uni-

�
.. fqrio, é', excessivornente centralizadord, 'pois orrovés
dele a União invádiu muitos areas de, compet,entia
que, trad[cionalmente, pertenciam aos Estados", E

deu um exemplo;
,

;

, "Fixou-se_ .o. numero ma�'imo 'ble 21 v�reodo.re;
sem fixar, o min'i(l1o, e este seró estqbeiécid� por ,urri� O 'I ider do 'governo no Senodo, sr Daniel' Kne-

,lei cornplernentor federal. ,:H�. dois erros, ·,.no coso,
ger, acho que possivelrnerite só depois dos ferias 'por-

pois entendo, em primeiro 'lugar" que' somente o' Es-
�

Iqm�ntores ele iunho seró decidido em plenerio ,0

todo poderio legislar, o respeito, ou estaremos crion-
('uertõo do pres.ider.cio do'Congresso, Todos os seno-

do umo novo lei orgohica, fecje"al, que entro em con
(�OreS e deputodos do- AREN/\ estôo=convocodos pelos

tror'içôo com o Lei O,rganica:'dos MLI�icipios, que de
lideres paro' estarem em Brasília quando se espero

modo gene rico, é ,estaduaL"Em ,s'e-g_undo rugar o redu-
que o �or2cer r.'JS comissões ele Justiça pelo consti-

çã,o'ldo nU"':lero de vereodà-r�s, em':cidod,es. cP':"o Sõo
tucio,-,-::Irdaç!e do pro;eto que modifico o Regirnento

PaulQ - com cinco mi'lhõeSf e meio ele h.abitantes _/
I nterno seja disqJl'rdc e -votado DepOiS do pronuncIo

S?ntps,yCamp!nas ,e outraSr','repr-,esentl'l ,Lj'rl1 'I'etro.ces" ,

rl"ento do, plérlOrio, êJf2'�laral")do, � projeto 'constrtucio-

'so'·po�hf,€�.-inace'toveJ. i',\' ,:._:�',:""", 7'! ':"',::f..'{1;::: ,; ,-:)"" ,�,'
,
"{> \', ';".� ,tO", ',',:,\,''''. ".",._' '" ,

. ,,_. ,:' nal, a'níla��rla y.ol:b�?_,e_S (!Q-'3liss?ej_;_Ci!c;[J�'l;t-,Jça,.dq (,c;J-

",'.
"� ,. ,.1. ''I: 'j .

/, l<;,:"'i "'11� ,1,," 'AA(:'''�;''irj/ , ..•
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'-. Àpesa.!. ,do' ;p��sjrn�;"�:Stqdº êia� ,,6S5Õ5'" rodéivjas, S'ante, Cót�rina ,está'- des-
',me-rito. O parecer dos duas comissões, 'apresentado'-

�
,

. per�an,d? P�Hl:.0"'tu,�i,��q:· ,E, :ore,i'e�:,!.J?!o :�i�,so, é � co'��r.a,n_t'A, írsoYi'nie'�t� '�pú� pelos r,especti'Vos,� relatóres, seró votado internamente',

�n,,'e',,'nad'o, r'es�,',"" c' r-, 1-"1-c-a',tl'n,
�

'�"\ !,C vepf,''so no" m�n!CfpIO de ,urovo.,tal, cUJo maIor atroçoo soo suos aguos
'e depois' levadQ, à- conJld2ração do ple'nario paro ho-

termais, 'altament'e beriériêós 'pcÍ1Í" a saúde, Tc"n-1b'éi'I;Í Q'sspecto bqcóii'ço da' mologaçõo ou nõo,

'cidddé, ol'f-(lmen,_te repQ;us-onte para o espirito, -foz com':q�I'3' 'pà�ci I'Á se des.: ..

violencia 'pulicial
loqúem ''""''0' de todo, 0' ,.<on.o' Jo P.;'

BRASILlA, 16.(OE) _ O espancamento de es

tudantes pelo PoliCio, gauc'ha, em Porto' Ale;)re, pro
vocou varios debates no sessào ce ontem do Senado
entre os senadores Mario Martins (MDB-GB) 'e Gui�

( .'

.

do Mondim (ARENA-RS): O prjmeiro ocupou Q tribu-
na poro c;riticor aquele espancamento, salientando
que as violencios al'i,ngirolTl seu clímax denl ro do .c'a
tedral de Porto -Alegre, revoll'andd Q, população,

Em -aparte, o serracdor Guido Mondim, depois de
observar que nõo se inteirara ainda do cdso, po'is es

tava aguardando noticias de Porto Alegre poro s� pro
nunciar, disse qU!i ultimament.e uma serie de inciden
tes envolvendo estudantes vem ocorrendo em 'todo o

país, I nsi�uo� que essas' manifestações sã0 ref!exos,
da Conferencio Tricontinental, r.ealizçJiJa em 1966
em HavQna, e ql}e o juvehtuQt;;, brasileiro estaria ser

vindo de mossa de rnanob,ras,
'

, , "
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VDI
,ARENI tem revisão
no . seu programa

São !�aulo', 16 (OE) - Em reuruóo que \iurou
pouco mais de uma hora presidido pelo prof, Carva
lho Pinto, os nove membros do cornissôo de reformo

d� estatuto 'e do programa da ARENA que vieram a'

Soo Paulo ouviram, reivindicações e sugestões dos
bancados federal, es_tadual e municipal do Partido
governista, seção de São Paulo,

'

,

Dentre .elos, destacou-se o sugestão. do deputo-
do Roberto Cardoso Alves 'Paro que seja incluidó no

programo politico do ARENA a lutá pela revisão dos

o.:os puriit ivos do 9?verno revolucionário, com amplo
direito de defesa, ' mesmo para OS" rnnís viscorruptos
e subversivos". Entende o sr, Cordóso AI�es Que hou
ve diversos injustiças naqueles atos, e oue só node

�

exis: ir' uma ('emocrClci,a autentico onde há iusrco e

liberdode. Disse ,que fazia o sugestão' como 'u;à·· ho
menagem ,ÇlOS membros mais dernocrotos do ARENA
ent re. os quais incluiu o, prof: Corvqlho Pinto e o se
nadar paranaense Nei Br?9a.

AS MARGEN,S PLACIDAS

,CRITI�A li CONSTITUiÇÃO

..
,"

,\ ,

O sr, Mario Martins re:-:cliu o insinuação, afir-,
mondo que os dirigentes cio caís, c"tôo divorciacos, da'
réalidade bl"osrleir� c, por is'5ó, �iraro'm as costas à

juventude, não Ihê auscullqrielo ,os anséios mais pu
ros de patriotismo, E o falo nõo é' restrito ('menoS 0.0

Brasil; no mundo todo,' e até nos Estoc!os U�idos, I9S

novos gercições querem ser ouvidos, querem partici
pa�' dos debates c;Jos problemas noci'ono_is' e .apresen

tar s'ugestqes, querem, enfim, participar ativanlente
do vida nocional, Es·sa mesmo juventude, segundo o

sr, Mario, Marti�s, ,revQlta-se ,ao ver 'estrangeiros man

darem em suo .patria," e autoridades cuja atividade

em nado beneficio o 'Br�sil.

,
.

A conv.ite do presidente da Assêmbléi'� Legislatiya, autorjdad�s e parla
mentares catarinenses vi�itoram as obr�s 'de r:or1strução do nôvo Palácio,

do' Poder Legislativo que está sendó erguido na praça da Bandeira

Sodr,é Acha Que t'm Passarinho Controla, a So�ré Pede Por
.. '

Vez De Conspiração Há Inflação Para Depois � Sâó Paulo e lUé

Tenlativa De Baderna
1:' ."1.

' Reajus!,ar Sàlarios Pela BB�HH a Cosfa

"Não!tá eons])ÍJ'ação em marcha por.

partc ,dc elen�entos' do antigo govêrllo", .\

declaração é do sr. Abren Sodré. i\l'inÍloll

que o que ,existe são focos dc fCl'luclltação
dos deJ,>ostos; garantindo que, ninguém "ai

fazer ba(le;n,a »ú'bliea em São Paulo.

o mjnbtro do Trabalho,' Jarbas Pas

sarinho, informou !J.ue o resíduo inUaei,,·

nário já está sendo estudado c calculado,
devendo 'sen'ir de hase para o rca,jnste sa·

ladal a scr cfetudo JlO' segundo se111cslrc

dêste ano .• '(

Durante a entrevjsta que man(evt' com

o Presidente da Hepü1)!ica, o govcrn:�dor
Ahreu Sodré fêz vál'i,os' pedidos para S:í,,)
Pat:lo, des,tacandç·se a revogação do ato

tiO govêrno antcrior quc cassou a couces·

siío do govêrno do Estado 'de expIor .. r o

IJott;ncial enel'�ético do rio Paraíba, atra·

vés da Usina de Caj'a,�u,ltatuba.
Disse ainda o gOVl.'Il'''lantt; p'aulista, que

se dcve husear .t legitimidade, pOIJulal' 1),1'

ra que o país tcnha no' futu_l'o ÚIlHb (lClllIJ'

cnleia bem lllclhomda.

O sr, Abreu Sodré citou três ratos

quc deram motivos ao movimento de mar·

co de 1.964: o desenvolvimento hldiscipli·

�a(lo do eX:IJI'esjdrí)le KubHsehcls, a, re·

núncia do S1'. Jânio Quadros c a subvcrsão

'IlUS {ôl'l;.as 'lL'ma.das, atnwés da, qucua do

j,lrÍncÍllÍo tl.e h.ieraflluÍ<!"

O. chefe do Ex'ee1!tivo bandeirante n�i·

viIH1icou também, clUre outras coisas, a

e�lJlorJ1çil'o da loteria estcldual, o aprovei·
tamento do rio Tict6 para t) transporte l'Iu.

vial, ('l acclerauwllto das ouras' da HH·101,

a, i,IJsi<dação da Justiça federal, o scrviç'o
" lllilitar para lllcnOI'Cs n�lO ddilJquen1cS e (I

[
',lllfu\'éitall1ellto de 'lil'�lI.:tlJltlS par'l oJ.1cra

�"";-' de, �',\ iÚt'S :<\'ll"'}"StHli(;fI::',

ror sua vez, o ministro Hélio' BeUãfJ,
do I'hln.ejaml'nto, afirmou quc êssc n:si·
duo inflac.ionário será próximo lb rea[\·

dade, dcclarando que o descnvolvinumio

econômico brasileiro deve scr obtido atra·

vés do csfôrço do emprcsariado nacÍ(na[,

Segundo o mu1i'stro do Planc,jamento, '1

'capital cstrangeiro é ill1l)Orhmtc, I1l<lS se·

cundário. O �1': Hél�o Heltt"io 'acrescen·tlJu

lJUC aCI'côjl;r' lllell<ltnt;u(e !lH ül'ic-iat.ha Ilrj

\Ht['l ll:lXÍU";ll.

Delegado Do BNH Ve Como Santa
Catarina Vai De Hahilaçân

:.

(Leia 8a• págtna)

RIO, 16 (OE) _' O senador Auro 'de Mouro Ar-l

drade comunicou às I ide I onças governistas no Co

mOara e no Senadq que não se conforrnoró com uma

decisão do Congresso contrario às suas pretensões,
,no coso do presidencio do Congresso' Dispõe-se, por

isso, o recç'rrer 00 Supremo T r ibur.ol Federal,

, ,

A resposta do senodor Mouro Andrade foi clada

00S 'sclladores Filiton Muller Dinarte Mariz e ,Daniel'

Kriege�, depois de esforços '��9senvolvldos por aqueles
por lcrnentores paro convencer' o presidente do Sena

do o acatar os decisões dos comissões de justiça dos

duas Cosas ,"como uma saido honroso."
I

-

O sencdor Daniel Krieger foi quem primeiro to

mou o iniciativa de fazer, o apelo, obteridodo sr, Mou

1'0 Ar.drode o promessa ce um exame do questóo.
Sexto-fe iro ultimo era .o lider elo ARENA, sr, Filinto

lv\uller, que voltava o fazer o mesmo apelo 00 presi
dente do Senado" numa c,cnverso de rnois de duas ho

ras em Brasília, /'.0 voltar 00 Rio, sebada passado, o

ser-odor Dinarle Mariz trazia -uma p'alovra definihva .

do SI' Mouro Andrade: ele nõ'o recuará ela 'lute: 00

contror io, está disposto o ingressar com recurso r.o

Supremo T�ibunol Federal, reinvindicando poro o

pres ider.te do, Senado o' presidencio do Congresso, de

acordo com o interpret'ação que dá, à Constituiçõo e

em defeso do prop-io cignidode do Legislativo O sr

Mouro Andrade :100 tem duvido, aliás, de que -o tese

gove-nista, vencedora nas somissôes de Justiça ainda

no fase de sustentoçôo do prel iminor de constitucio

nalidade, 'vingará novornente r,o(l�eles orgãos tecru

cos e no plena rio, quondc o questão possor o' ser exo

minado em seu merito

PARECER'

Johnson eh'ama éos!a De "Parceirp"
Em Carfa Gíle Este MosJra Muita.

•

\

R lO, \6 (OE) _ O presidenre Costa e Srlva fi·

cou bo,tClnte soti"fe,ito com o corto que recebeu do

emboixooor, brao:ileiro em WÓ5hington, sr Vasco Lei

tõo çla C�lnho,' sobretudo, com o trecho err", q'Je O

cli<:" 10lllata reproc!uz CO,lve-rsa mantida' com o pr'eSI-

dC'lte Jünnson" em que este elogio o BraSil, c1estacan

do à "ua imrortancio, de,ntro cio Arl':lCriça La1'ino

O mal. Costa e Silvo exibiu o cmla cio embóixa-

lóí- o um senador e volto e meio o mostrava a G'.Jtros

Clrcurstantes que informa que, o certo altuna: o pre·

Slc'ente dos Estados Unidos a,f�rilla que nos, _hOlSJS de

rf>ri{'o não- terá ('ue procurar' dois oliac.os, t;llas 'Q pre-
r I 1 ... ,

::ider�te Casto e Silvg{ (') quem chamo ue "pa reei roi'

PUHT.A DEL ESTE

À
n r("'''Y''o("\,....,t'''''r :, �0rl---;rrrÕ(1 r1e Joh'1c('11 n n"""',I_

der1te do Republ ica lembrava" paro o senador gover

nista com quem comentava o côrta, o importancia do

posição que o Brasil assum'iu em ,PuntÇl dei Este, canl
Q 'sua declaracão de ,que n'ada deviamos, mos esta-
\

o

vamos dispostos o colaborar paro o bem ele todo o

Hemisferio, sem' aceitçrr ajudas isoladas,
O mal, Costa e Si'lva falou com entusi'asmo ele

I '

seus planos administrativos, reafirmando o declara-

ção de que entrego os probler,nos politicos 00 presI

dente do ARENA fO aos seus I idel'es no Camara e no

Senado,
.

o fUllci'malismo PÚlllíco do Hio Grall'

de do SI;] ,üO de;"c.r,'\ l'eee1'icr <llll11cnto de

vencimentos no corrente ano.

A afirnl.lção é do Secretário da Fazcll'

(la <laqueIe , Estado, sr. l';icanl)r Krcmei'

da Luz, que }l{li:mlou quc de ac'ül'clo 1.'01'11 (l

atn cOlll]>lemcntar baix.tl!o pelo g()\I,-,l'1IO
fedpral e agora ipsericl a \1.1 COlJ,stitlliçiin
!!aúc]w, o Estado não' poderú dispcnsar
mai� de 40":J de sua rc\'ci(a CO'11 o Illndu

naJisnui público.
Esclareceu Jlorém o sr. Ni('anol' 1\.1'l"

lllCl' lIa Luz qne SI' houvl'r um meio' de ,'t:

sol" ..... ['sse impasse, a '-\ec'l:etaria (la Fa·

zenda niio terá dúvida l'111 sugerir ao !-;o·

yt;nl"dOl: Peracchi Barcellos 111le C('II('1'II;,

";(11)")1(0 ao l'nnei(.n;\lisI11o lllihliro ,:;:\I�\'
ch"� •
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'FDi9s, ,Ap:fe'S!�d&diS Mdl!\!s!ram' DO!tlin!�
,,1 'i.!.li TO (,":fl "1!.. \UI"
�ti iJ]\�m�l

,I
�ij��rq;; '1 �cl�on[J

�;\IGOi;;' '_ C!yrunte cêrco de 5'1;::

lo nnn,:, OS .comunisros no Vietnome

Illsisi I mm Gn1 que o organizaçóo viet

conq ('! 11m corpo ourônomo, indepen
.lcrt!c do Vielnnmc doNorte, � que de

V0 q=:r cl1r;idc! (Ido "o ún ico rcpresen-
1n'110 (11/lênrico cio povo sul-victnomi-

(IUe pelo menos dois out ros generais,
norte-vietnomitcs estdq dirigindo ope
rações militnres-no sul.

k obse-vqdo-

Ex-functonórios vietcongs e ofiéi
ois do serviço secreto cliodo ridentifico
�(]m u;;, cicies como sendo o General

•

Tran Van Tro, chefe de Estado Moior
�uIJS1'ilLlI'o 'no Exército Norte-Víetnc
mito, nembro do comitê central do
I)nr! ido 1.,00 Donq, e comcndonte em
chefe cio Vietconq. O .Generol Tron
Van ,Tr0: �coundo o testemunho de vó
rios desertores vie+conqs: tentou ecul-
OI' suo verdodclro . identidade anos a

I f'c'I'�; I i,,'mrll/ 1/ pseudônimo "Nam Tron

Tr'uno"·
Torno'm idcnt ificado rios fotogra

-,
'

fios apreendidos .foi a General' Trem 00
elo Exército-', Norte-Víetnernlto, que é
um dos cir:co .comcndcntes de campo
no' Vietnome do ,Swl: .

"

/\c; fít'ds g�qvêidCiS _da -reunlõó co

munisro de oiro nível ctestem têm
btm o ��ie'�tci�àb v'iêtcohg' sôbre O ....\il�
etnnrne -do Norte. �ht;r'� ClS 'fitas cons

la �'imo cleci,arqç60 de que, o Vietcono
�er/l féfór�Cidof 5e �s.ce�sériD' t;:o�"1Jr�1
ro'i-liínoente,de 400,000 soldados do Vi

".C, (,( ldr::, cio cone vietnamita rôm re

':;_jIO,lo IC'[1,'I'iclai'"ccl1rc este o+lrmotivo

L!I-:Ji'('/' i)i',WO"; concludentes do dom:

"k)-'ri,(-[r; eh H':iI-,élj sr,h!'!" ClS 01 ividodes'

v:::t:nn{j":, !nnl-n rniJitnrpc; qunnto poli-

"

.""""

, .

j'vkd:; umo prova do pctrocinlo di-
IC[O q,:> Hcncii e do seu dornínlõ cotidi-

:;.;�
.. " oni) de) Vietcong 6 'enç:ontrado ' ,clgo.ro

�( cn 11m f llmo' c vórics 'fotos recente-

1"1('[110 apreendidos pejes fôrças' �Iio
rias (' diif�dgCidB'> ÇiO público em março
dn i »s: O miJ,"C'iit�1 fotogrófíco,:oprc
fOilcli(!o, nlCii!'i\ d ;z, 'rolos de fitas g'RlvCJ
drj':; di iuintb urne reuFiião de alte :nív�1
rJn lr(.jrtido�çCimuni'5tCJ; fomeC:8 �ev65 é·
":;$ 'dei ',cadptCt 'de prOVÇi:} CjQ8 'há m�it�
I i'rjClq TI, ,\li-tàrd;3hg; t:6f-r-í o', pQ,rnô0 �f.Jffh,i�, '

n,ft."í i �,--;'\"í:' [§E:M:�,'-',d,;)' V'iétl9rdrh8' do' Not�
,

,

., ,

,,'

E:'t�me$ de M,adu!eza, em }'!lorianópoH�
Arf.99

1 a. Etapa de 1967
,

,

2o� ciclo; CientíHcq e Clássico - 10. ciclc: GinÓ:5io
Dia - :2015 - Português - às 14 horas Exame es

critos. às 11 horas exame orai.
D'io 2.215 - Ciências - às 19,30 horas exeme éS"

criro, às 22,00 horas exame orar •
Dia 2315 _. GeçgraHa - às 19,30 horas exame es�

crito, às 221°0 horas exame oral.
Dia 2515 ',--- História, - às 19,3Q horas exame es

crito. às 22,00 floras, exame oral.
Dia 2615 - Espan�ol'- às 19,30 horas exeme ves

crito, às 22,00 Exame oral.
Dit' 2115 - M�tem'ótica -- às 15 horas.

D'i� 2915 -, riha�ofi,g � às 19,�º �ºr(ls exame es

crihJ., às 22,00 horas exame erql,
iJi� 3°15 - SodolCfgia :-- às 19,30

.

horas-exame es

criro. ês 22,00 E�(]l'(Ie' o��l�
A Secretari!JI do C;1,!�S9 f;le MQ4l,1rç�q Qviso que

os exames serão pr�st(jdos .,Q ÇQJ�gi()' COfação de Je

SUS; paro o 10. e ,2Q • .,eiclos:
Pe, Inácio Strieder,5J. =' Diretor

-;.�_:_----�- --
,

I :."�-, _';;--:,- -'-�� .. _ ...._..••�,...

, 'Cailõinha� ,Fôrç�'� �U� S�'A.
'Assernbléia "Ce'r,al Extraordinária

j �, "'
.. ,

•

r

, "
; ,

, ,

e O;N voe A Ç)\ o
FicarYÍ c0I1�i0qdo's 'qs sen'hor�� Qciol'1is\('j� do Co

!,oinhós Fôrçà ,e L!Jz S:A. "�aro �o reLmircr(1 em I\s
sembléio Ge'rol ç}i:'tn:Jôrqjriárió;, flLJe se realizará no

clia 05 de '06 cl� 1/�61, 'O§ � 4 heras, no Sede Social,
nesta çjçfÇiq� f1@ ;:Ç:9I'1oinhqs, � e 'cjeHherarpm sôbr'c Ci

�e�uinte:'
>

" '

"

,

,

lO, # Ãprt;Jvpçª�'"gI1lS �tqs,'�r@ticºdos pelo Diretoria

�,_'ouÍ'ori?iq§õ�; P�I:g ç:�r.lç;I'�ti�açqo' da inmrpnraçêío
l�q �rnpr�� à ,�f!'1i-��C.

>

40, � OutrQl! 'º�?�r:'ItPs 9�fºi�,
Çqnqinh'l'J!i l:S"��' m�,g 'g@ U��'l·
ÀI�,iI�a Jl.. ,,'�4qt1t< ' � Oir�hJr ff�iii�e�fe

"

P)-5-6l

a ' .. ", _ ,-�,-,-".�-._;,..---

� (lC](JRS rr'1Odfwnos,

,rIm(.ICllll i��,
('ill-:jpnLe,:,; e r]l3coratl\.'os

I,

\
í"

"
'

,I

"

J NO tiA CAD

,
'

1-" f'l
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, �
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"
,,
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,Acontecimentes Sociais
ZU?J lVfl\CHADO

Na A!l�êíTjbiclêl' LCg,!ilaHvõ o flrêsidefite
;

solene dô Pro'njUlgação' da

��, '�I

S{1l18do 3S 15 hDi�as no Pa
Jác\(1 ela Asscmbléià Legislal3\':l'
dE: :;'nnLa Ç�ltarina, o Pt'esicL"?�":."_;
Lc�," ."til Slü\' Íns]n para Sessão :::,i">
lCT" c/r prOfYlll!wW80 da Co�"t,,-1_ l,.,.� _ _ ... J::,c, ....: ... ) .../ l,

,

'[ ll� (:;',\,> elo Estado, recebeu A,,l u, •

l'icl,I(;C�" entre 3S quais dest;l ',;-'
mo,,': Gove�'nador Ivo Silv2;i' \
'f)' I J T '1 ] I T1 l'CSlrJente CIO ,rlUlül1:1",pe ' I ,'_

Ll(;,l [Jescrnhargac1or BeHs6:rio 1\"
mn3 eln Cns1'(1; Vi{'e�n()vei·jladc::

Leciqtl Slôvins'kj, presidia a sessõo
Constituição do Estado

JOIgé Konder Bo}"nhausen, (�(),.
mandante do 50 Distrit0 Naval,
Con-[;ri IAlmirante José de C\n'.
\Ta L-lO Jordão) Ar,cebíspo Dom
j\[:;ns(j Nihus, Reitor João D�l
vid, l' elreÍl:a Lima, Presiáent.-; (:1)
Tl'!_!';71:'lal de Conta0 Nelson S�')li_
terJ l, Presiden_te do Tribunal Hi"

gio,�a', Eleitoral, Desembargaclul
Ncrnfrto Miranda Ramos e,Pn,
fell,'") Acácio Santhiago.

Nu t'cepçiíô do CGUntr:y o Primeira D,Q"lQ do Estado Dona Zildà Silveira,
Dotlô ielc:zinhõ .slovinskJ e ,Don!! Ruth Hoepcke dQ Silva palestra'vom com

sent16fos de nossa sociedade

l\, Pánj.Círa Damq ç�O EsL:K�O
pona, Zilda Silyeira, Í1.o J?alál'-10
ResÍ0encíal dn Agr. d i f:i 213

. , 'd' ,1"t +'
l'eCepClOl1ani as c;-m wa 'as ao .1 �

tulo 1VIiss Sémtéi Cfltarina 1 ge'-�

> O Secretário Serp Pa�b D.c

Armando CaJil Bulas, na po.:; ..�e

dO,Comal1dantel di) 5a Hpgião :vri

lit�t, realizacb ont.em, em C1P-"

tlba, repreSeni\01T I) Governadm'
Ivo Silvpinl.

o casarnento de Elizabe ',h

Bayer ,Jorge e Nelson, FeTnar;,do
lVlendes, será dia 26 próximo as

11, horas na Cappla do Divino Es
,

pil'iI r: San to.
•

ConcOTr'idissima e elegnn
te ;',,1 2. recepção no Sa;r�tacat.�n'-I
n<1 Cnun1r'.v Club no ultimo :;;1-

l!Bdcl, ql1F.J,ndo em. homenagem a

PnFnnlg;1çLto (1::1 Constituição do

E::;L'-tdn) o Prcsi-dente ao Podcr"
LegíslE.lívn ne �bnto' Cnhwirii;1 \ 1::

Sra, Leci::m Slovingk:i, receb(,,,
r8.1, 'n

.

mundo oficial. A Soja
Pri w:ipaJI estava superlotada \

e

parF.'(.ii) um desfile de, modas,
pai::; ar; Sras, Present�q, deram o

l11.ti'x1mo em bom�gpsto, Fot com
uma categoria excepci0na 1 cn'-
I. , ] t 'l'"m;;rc(-'rm c e ar e cu IP-t1_r!q, o :;:�;'-

viço que teve res:pQp;:;abilido+::
'do ü:nmtry Cub, opil1,ião de lc

dos o's que parücipÇlrg_m da l;;'"

gan':c recepção. Realme}Tle 'ld
1111 dos grandes acontechnentos

0(11 Sanl\a Catarh1-q. a rec�p�,��IG
em homenagem a P:rorrru1'gaçfio
eh. r�(instii,1íição do Estado.

� anta Clnrn. Clube'de Praia
c Can1po em Trajai, será o 'Ianç�l�

met�I'D di?, 21 prox]'mà, no 8(-1�'
ncá.río Cassino d,a Lagoa,

'-
'

Dia 26 próximo será alia,
mente comemorado en: PoriO

AJegi"c, onde é instalada a M2-
triz da Firma Antonin Bj�L:j
u.1\,) P,aniversário- da conceit �d"

da T'lrl1}a" A, simpática Diretol a
da mesma Firma em nossa Cl..::l,(\-

.

-

,'�

de, Neda Oliveira, viaja para a

Cal_)itd Gaucha, para participa'
do acontecimento,

Está marcado para (} dia ��t�,
nos Salões do Cube Doze C:e

AgDsl0, o Bé\He das Misses., (�ue
concorrerão ao Título lVIiss S�:"
ta'Catarina 1967.

A, apresentação de V18n�
derlép" no Ginásio Charles �\![U ..

rilz, será dia �4 as 20 heras. Em
nossa cidade a festejada ean�oj_8
'1 \ J f" 1 d Q

,
,

SCPH 110SpeCle o ICIa o ue:CC:l-

cia }'''81ace,

o Juiz de Direito da cidRc1i"
de Tijl1cas Dr. W 1 a d e m 1 -r

d' Ivarmenlto, adquiriu títiJ10
do Clube Penhasco.

Continuam sendo elogiados
os beJissimos trabalhos, de A�:lo
Nunesi elCpostas no Museu d_p
Art2 lVIoderna de FlorianópoJ,is,

A Sra. lna Tavares ,Moell�
mann em sua: luxuosa residên6a
pro\�nve1l11ente dià 27, 'realiiad,
um ('bit bene'ficente pró Clu;�'e

Soroptim-ist,a ..

Pensa.,me�to tio dia: Sauc1a
'r]p ,"- presença de ausentes.

" '
rtnnm,c; ,ciP) Nortê>,

_

I':,ln r,,:,:G evicl&n.::io tCi'fnbt�m con 1\ ,ícuniãó gravqda COrni)ft<ú'irde
f:'i,i'�<Í ,nAYi�d(.C,G5 orÜ'é;'ío�és 'de que 1_omb(5-m umq dêclafoção, de: qué' Çf

.

"\; �,;S)i,ierriiheiros. vietçC:lI1�s' ope.�Qm, �ób' quesJõo dos' negeéiqç.éles de "pq:r ��rq ,

c';)jltr6Ie direto ,qe Çdto5 pQtentes mili- decidida pelo "politburo nos es�'rit6ri9�
ture'5 llcne· ietnomitas" ' centrais" ("�gcrit6r,'íC1'3 ,'Cel'ltroi�" I ,'t,'1Q ,

OROçM t')O,', Q! �"As noy.qs provds {oJcgráfiCEiS fo- terminclo§ío vÍctçPr'Ífi; si9n.ifi�q� '9
,.. ,- P-

'dr'1 aDreef'lÇii,cl(:l� em, urti 'IG90fGt6rio fo PCii i ido, Lei,) (J0[l9, �ff1, HSfl9U
t09rdfjco�s,Cl�i1�Í�iaE,(;l,;����'��.' lTlii�lQS

_

r1' Ape')G,r do ?i,�(,'i�, dl�Q6ç,õ�ª ',p'�b!,i�
'i:Jf'Cs!te·oo,�t'§9rL ,'V>ât.iQS rol©� q>; rei· ('as de outô(10rAiÇl, 6� 'vi'ªteqng� r�c6.
'ine;1J mlJj$trf;1m o genétcií 'Ngi..íYéP1 : Çhi r.hÚetoh. iivtemeAte- �ua subsef'Víê�;
''rhcmh, �rpid��Gnte d�-:t��$ c.i fif�a'3 r::iG � 'ttQn91 ,e'G� P��'id'0"i;Cl<?"ÓQ!1g-,_'d9'
n'ii I itm-es �omi.ii1;stGS (t��i-�it0 'Nefie� \; ietnome dç) Norte,' @m �j�G� ,ç(ilt�fer�n
Vi�tr\d�ito ,@ Vfetfcl1g), iAliP'�?I���hdo <103,.S,.up;jgt0f"lenta Set;retú'!l.•

t,,{' tro<")Cl� do qu�úfiíheirCJt\ e -,.;iI;itClhd6 hº,�- Cm ',ijmCl n6távei cçnflssQg: l5.uplic;q
:\. Diteis de ccmlpàMho e CEíltíOS dá tíeia no ConfEfrncio de Genebra dE(" r�6�

.,�. .",..,.,__,.."".,..""',

'1("!n,�ni'o em '�{mci télsa: nos $,aivas dn SÔl:lf8 o L0,0?; um mefíjbrqda oele�:efia9
�!içtnrirt"e ',dQ"Sul': 't ,i '

'
' !, ni)íTe-vi2tnt1mitfi iní5dverticlamente re-'

O Ge��f(li':Th��h':'í�m':fl�teht� de v�lÇ)ij' qd� Q QUi1qro IVupllçGdO -��I'l'\it@
• - general do E:l1\ércirQ 'No�taN;etAQmi�.J, fi?íítroi:dq P�rtido 4,OiJ ClEing hq9 €ei111.. Vencle�:;;t; ""§: r0_,��nffi�Çl ��. Àqélia Amim, de

�

fi, �egunc!o �§l �ql.tep � pfe{;e�jjik; opafl� nl:li.') çehQs fflembr9� pÓfqU� �1§�_'�st6. �fr�nt� çom 4 qug,l1qs, !,.iyinS, �9P9, ÇÇ>�inhq, Instala
\:)s16 Minis.fFi3 'd� D�te3gf Gçnerqi Vº liam "dirigiMdÇ> PQefG�Õe8 militqres "'9 �,qq SgpitqF!9 @' !2,�!'iI�n9�1'1g:1º§ de çmpr�gada,

,'" ,Nqu�et'l �'i6�, , nq hi�l'cifqúiO mili'f�r Viôtnome 'do S�lÍf! �jm �ele$ j':ri'- '�,Q1e:,
"

, "�(M-Yiett.dmltd: nefdl 'T rQn Y0i'i -tro; vulgQ ,f;;fr_Q�' ��om I.,QT� 'N�'�:fP.Á!� pA SAI)D�DE',' 'O ,gen�rQI':f9i f?,-çof1h2�id® 'e igef1�, Tí;,mg",
" "

,

", '
, ':':

"ltiC1'1dCl ,IJO� f.i;.:,ofigll;iiS Vif.:t�QGgs
'

'i,U€, _', 'LJ,'l;)' d�é:j im�lItG g�êi�t�- QQ' "l,.q'Çl ,_', VendEi-s� d :SCY�:fI'IetrQ? gQ prgiQ, nÇl lotear�ento
)'ec€!be�(!m a.t�;�r!� '�� g"��'�fnlJ'��u+�:vii;ír"" ,I Ç\3n,g, '��I'l�:�-'�mj,,?':t?�-<t'�"':'��9��e,e�Gli;9'iO "",çÍ-o;,,!p,r. Nerg;Q/po

,',

,tq� 1",5 metros' d� frente, e 20
, '': �., , ,�l, f

A" ,

";"',.,j \' '1i:<J .:l f,f d
' � .. <1,(L'ltiJ"

, .
l'[iGiS tGrd-e'poi _9rçali> Mlipl(lº�1 :tQm�ífit�1 'f-llª yt1,_OS., ,'�;<' ,:- ,

�':: '::�:,�ij:í�.�:::�iLtQ�,h�f}�, ,��';<���d}c!qs:,'tlú.: � fevélb�i q�ié· I) ,�LjpOlilítdmentç;' i!1q?��ri� TRATAR' éQM ':"rbf.. wAlTç� L1NHA�çS
,t{;'éSma dcósiCio vêi'n cor"hproVÇlf reki!0S dente iT'mddo' R6volL-ieiçm6rio dos Po·' iMOBIl,.IARIA !l;..HA,e/\T'1 _:_, -Ru',A. F��NANDO
<:m1eriores dR dEs2rt· rêS vl�tcongs de (continuo na 5° p6EjinQ) MAeHADO, 6 , o, ANDAR...,.". FONE: ,23-41.

"
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trabalho ilc coopcraoão nos

futuro'! e�dol'çQ,s' para a CO'l'

quísta do espaço sideral.
Não obstante, ambas as

�Ta!TI 3S cSll,lcial$ separada
mente, c ,::IS duas já haviam
"manuacto 'astronautas ':':0' 1;:;"

. /

De I'Cubarão
Unificação lla Pre"idência

Em Mal'cha

(Do COiTespondente
JABES GARCIAS)

a regulamentação e explora·
as emprêsas, qüe poderão çãçi (lo espaço e�terior. En·'
fazê·lo nas próprias Agên- tre 'ess\1s possibilidades

' ln·

das' ou,' se assim o preferi· cluo lEna expedição conjun
rem, nos cstabelecimentss,' ta: à Lua".

de crédito de saa pl'cferêa·
Ncnhum,t leSlJOsta 'ü,wc cs

sa pl:opos�a, emborá ,ma�te·
nh.atn os Estados TInidos e

a thúão Soviética uma Cf)

operação limitada eui ques·
tões espaciais,' ,trocando in·

formaçõés sôbre as varia:

ções ,do campo magnético
da Terni, e d,ando publicida
d'é a mateJ:iais soviêticos e

nortc-'americanos coÍlce'rnen'
íes à medicina e biolo'gia, do
espaço.
Entretanto. os Estados v

nill�s, qüe �oop�rem cQm
.

,máis ele j/rês quintas partes
das nações de mundo em di·
versos setfJTCS da ciência es

,pacial, já déclararam ,a sua

(llsposiçiío de i'ntensiIlcar a.'

'cooperação COI11"' 'a 'União Sn:
;'iética. ,,-

.

Pouco llélJOis do vôo' de

da, de�de que êstes estejam
cr�denclados pelo Blnco

Central dn !_tcpúblka.
CI1eg;oú, agora, ,a v.ez üe

implanta:r o nôvo plano d�

FiscaJizaç,iw, de ocôi-do com

as recentes norn)�\s, de se;.'

\'�!;O do INPS. Para tan!'),
estiveram reünidos, esta se·

mana, na Agência do INI'S,
em Criciúma, os fiscais de

previdência f�ediados 11a re·

g'ião sul; srs. Epitácio Dias

Canuiiro, Süiney Croce ' c

Jahes Garcia, do ex IAPC;
Sílvio Velos\)" El'na,úi lVlcir:l
e Vihiciu� Gnllzag-a,/do _

cx,

IAI"il'EC; Héli? Menezes e

Arnaldo Silveira, do e:�·

Xá?I' e V<1!denlGr Pei.'cira d�'

:"'JUza, do ey·!:\Pl\i. Sob :.l

pl'esidêllch do fiscal SUvi í)

'\' cioso, co(Jl'(lepadnr da, z ').
na sul, as r'cmiiôes que ..,f'

seg(til'::J,m fm'al1J. hastanl�, ('lU quc "Edward Wllite "ea

pl'ovc�ito:;as,' com, estüdos e ,minhou" :,)clp espaço, duran

sugestfíes 'para' a implántn- .
te 20 min:Itos, o' Presidente'

(;ão do nÔI'{) sistema de h�-' ;Johnson, referindo-se aos

cálizaçí1o, qúe ohed.ccerÚ;1. }Jr('p,:mttivos que sc fizeram,
uma Ú!:1iGR norma, qU31que[' 10 ano-s ant<:s, para o Ano

que seja 3 aüvidà.de da em· {lr3Gf"ísIc.o Inien:íaei�uaI, cl�
prêsa "bicttlada ao INP'S.' claróll: "Nosso "propósito ,>

Como acontece em outros

Estados (1:1 I<'edel'açüo, já es·

tão bem adiantados. os tr::l'

hálhos dc unificação da Pl'�'

-ddência Social e,J1 Santa C·,·

tarína, gl'il.ças ao espírito ile

colaboração (los SCrvicl\lreS

antárquicns, que trabalham

em }Jrcfeij;a llarmm�ia, sob a

dIreção' géral do sr. Laélio,

Luz, supedntemlellte do In,,·
-

tituto Naeiol1al de Prcvidên·

cia Social cm, Sanb, Catari·

na.. ,

No Sul rlo Estado, por e·

xemplo, os segurados dos

ex-Institut'ls jii estão sendo

afendidos, em igualdade de

comÜçções, 1}[lS Agências do

INPS enl Imbituln, Lagu
'nã, Tuba1'5lJ, Criciúma, UnH
sanga e Laul'ü Muller" dcsb·
'cando·se, corrio fator ií-nIJOl'
tante, a 3ssisíênda méclic:1,
inelusivo ,<:,om intcrn:tm:'l1(c:,;
noS estabe1cciulentus hospl·
'talares, o (me. antig;pwiltcc
nt previÍ.égio �lç Uill ou ou

tro Instituto.

Quanto' ao l'ccolhl�11entf\

<te conhibniçõcs, observa·se,
agora, maior faci1idàde llar:l

quatro dia!': da "GcmIni·'l",

\

( Êle descobrirá o item crítico e v.
,.

e'conomizará no tempo de paralisação.
k
..
,.,.\' ""," ,)

� .t.>t.�;,·;,· ..,�-

QU8:',é um Item Crític.o? É <) componente recondicionamerito de outras Ipeças. Po
do material rodante que se.clesgasta mais derá tambem ajudá-lo a estabelecer um

ràpidamente, É crítico porque seu des- programa e obter o custo mais baixo para

gaste afeta avida dos demaiS compooen- .os repar0s. Resultados? ProprietárioJ
tes do materia:l rodante. O analista do afirmam que o SEMR proporciona um

Serviço Especializado de Material Ro- aumento, de' 20 a 30% na vida útil do

dênte (SEMR), através das m�dições pe- material. rodante. V. pode não econo

riódicas do desgaste das peças do mate- mizar tanto, mas assim mesmo é interes

rial rodante, estará sempre procurando o· sante considerá-lo. O' Serviço é Grá

Item Crítico. Êle pode prever a melhor tis. Consulte-nos - planejaremos
época para o giro de rinos e buchas ou um programa de SEMR para' v,

CATERPILLAR /

Caterpillar e Cat são marcàs registradas da Caterpillar'Tractor Co,

FIGUERAS S. A. ENGENHARIA E IMPORTAÇAO'
Av, Assis Brasil, 64 - Cx. Postal, 245 - PÔRTO ALEGRE - Rio Grande do Sul

Filiais: Cachoeira do Sul, Florianópolis e Blumendu

ra, então, cooperar COJll ',lS

outras nações na exploração
pacífica üo eo'paço", :E: ês

se ainda o lJÜSSO -propésito."
Posteriormente, ao obscr

var as rotogratlas da superfí
cic de Marte tirudas 11e10
,·Ttla:dner, 1"; reiterou o Pre

sidentc.Jcbnson a disposição
do, govêrno norte-aruericano
"de

. colaburar com
-.
outros

"

países llas tar'efns espacíaís,
o 'estíntlol' ·-dispostos a fazê

]0, <',OlUO' o exponho agora".
I No, .mês de outubro do a-

,

..
-

.no passado, durante lima vi-

'Sita 'ao C�l)p Kem�edy, meu
clonou ri P;'esidentc Johnson

alguns' exeihplos de coopera
C;fu) espacial nortc-america.i
nu: O "lançamento de seis
.satéliües' de ilwestigação de

senha�l()'� 'pof' cientistas de
outros :pàIses, .e planos para
'o lal1l:_'..ainerito:'(fe outros oito;
coopéracão com cientistas
de. 14"í:Í�lises, no lançamento
de f,ogTiete� de sondagens;
cooperaçãO' ' c'om as 17, na

çõés qlle: faZem serviços. de
rás.treame11to, recoll1ÍIlleiüo
de �àdos,:�té" durante os.'

vÔos' de ·S(lt�m�'s' norte·ame.
ricanOS.

'
..

'

, Dissc· 'o \ Presidente: "Pro·,
'1. 'oi·: ;

.

CUl'Çtmos' - e cOlltinttare:illos

l?í_;o(:lt�àh'd(} �::_ a 'c�opcr�ição
(Ia 'uÍ'ürl,o Sti'\,iética J�d esp;l'
ço"��::

'
.

"

" " '.

() nôvo tr�ltadQ smJr'é a

utHizaçaó pacÍfiea, do espa·
çO'

.

sirleml é, a primeira. im
pOl'hplte aluplia91io do' Di·

n�ito
. Internacional, a que

se. i-e1'el'ii.F o Presidente Ken·

nedy coillCl "êste nôvo occa-

nO''',

()S., vitpr1iJSOS vôos do PJlS
sadO' c a pei'da, êste anO', de

qtmtro 'v�l;ló!'osos astronau
tas salientam a importân
ch da saw:lação ').ue () I'rcsi-
dente, Jo!msrm enviou, !J(t

I,.

tl!f;I:g
.

o I STE
GAROTO...

DOS 12·

EDIFíCIO
DÊSTE

"

Cooperação Espacial Norte-americana
WASHINti-'fON '_ Vive seja agora mais favorável:t ca dn Assembléia Geral da',,;

M.oscOU o mC!'i11l0 tdstc dra- 1;.<1 c;nprêsa, como se evidcu- Nações Unidas, .:1, 1'1 üe no

ma. que os Estados Unidos clou com, ,a.lg\mla rcrluçãu vembro de 1!)58,. o COilVÍ[t'

conhcceram há meses - a dus tensões, c, de 11lmlo es- qllC o Presidente Eisenhower
r

dor e tr.isI:CZ] dé per�lel' um. pecífico, com () nõvo trata- fizera R União Sóviéticn pa

astl'onaut�, :t investigação (1.0 sõbre o uso pacifico do r.�, o estabelecimento de um

das causas dI' acidente, uma espaço sideral, aprovadn

revisão do programa espu- pnr ambas as' nações.
daI e o empenho em tudo Um dia após a morte do

fazer para ímpedif a repeti- astronauta soviético, o Se-

ção da tl'>lgédia. nado Norte-nmerícano apre- nações .tracaram seus JJÍ'o,
vou, por unnnímidade, a n-

O sr. James E. '�VeülJ, D�- 'cc.ibt!:üo do Íl'atJttn eSlJl\d�L
retor da J\t1niinistr'1çãl.l NiI,' V�h'l, os' Estados Unidos

clonaI de Aeronáutica e E:;;· llroclarnando:1 convenlêncín Plt90 quando, a 20 de setem

paço' (NASA), clce]arou que da c()(jpera.�:ito ínternacíonuj l�ro de UiIG, o Presidente

uma cOollf'�'a,ção, maior cube 'IW programa espacial desde Kelllledy: tUs:se,' em dlscurso

as nações poderla evitar iH- U' 'Ano Geofísico Intcrnacio- pronuueíado na Asscmb.é.u

ruros ,ac�lelJrs. _

nal de, UJ;;'i·i'i8, em que várias Geral da. ONU.

Sugestoes como essa uno, 11:.J,(:,i)l)S fizf'l'a{11 estudos sê- "Há um campo.. para \)

são ·nOV35. Remontam ao go brc a ',fcf1.'a c o espaço. 1\0 qual. estão especialmente cà-

vrrl10 ,d� Eisenhower, quan- término {to Ano Geoí'isicn,' pacitados os Estados Unidos
-,
do nenhuma nação enviara Lyndnn Johson, então lidr-r e' a União Soviética ._ a ex

ainda, o homem ao espaço. I'
da maioria 110 S,eu;ldo, dívnt-: ploração (lo espaço -, no

É' possível, que' o ambiente �'ou ante a Comissão PÓlíti·, . qual -lJO,t�eria.": estabelecer-se
____..".._.

__ . -'--_ ._-- -----

.' urna uov�, cooperação
'

e 'no·

';08 esfôrços conjmf-tos }llua

dó1s, anos, [lOS 'astronautas
de, ambas as- l1ariÕcS: "Os
que se', l1venü,ram a h Iii"
\'ão conio en\"i�d()s de· til(1a
a .raça ·]HTrna"lla".

"
,

ClNEMAS-
,CENTRO
São �bié,'
às 3 e 1'3, hs,

.Jacqucs'"Cha'rrici· '

NJylcne ·DeúlOngeot'
._ enI �

POR CAUSA DE UMA
.

�ULHER
Censura �1é 18 anos

Vem ai! , DOUTOR JIVAGO

Bilz
às 5 e 8 hs.

Louis JÓtt.Iidan
Richard GremÚl
Anil Marg-l'd

- eil1

PEITA EM PARIS
, PanaVisioú ...:: MetroColOF

Censuí·êl:._ áté 10 anos

Vem ai!, ,'. DOUTOR .JIVAGO

HOXY
\

às 4 ê g hs.

Anthony Quayle
Syhia. Syms

__ o em _

REVOLTA NO SUDÃO

Tec111Scope - Tecnicdlor
Censura. até 10 anos

Velll ai! ... DOUTOR nVAGO

BAIRROS
ESTREITO
GLORIA
às 5 e 8 lIs.

Keil' DullOl1
Jack Warden

- em _

HERÓI PARA A ETERNIDA
DE ,

Censura até 18 anos
.

Ycm aI!", DOUTOR JIVA,GO

IMPERIO
�IS' 8 hs.·

Ankiío

Violeta Perraz

-elll-

DE PERNAS P'RO AR

Censura.até 14 anos

'Vem ai! . ,. DOUTOR JIVAGO

Rajá
às g hs.·

Peter Fineh
lUta, Tunshig"lall

<

':--C Cll1 _.

UM Al\iQR SEM ESPERAN

ÇA
Censura até 18 anos

Por Benjamin West
Vem ai! ... DOUTOR .TIVAGO

DIA ANUNCIAVAMOS A VENDA

ÚLTUV10S 'APARTAMENTOS DO:
DAUX,' MAS i. V(EIO O···PAI
E � ESTRÁGO�' NOSSO

_ ANÚNCIO.

11:·(onz�J

OUTRO

(.d�ze)
J0RGE

",ROto
GA

- .,'

'AGORA, '50 TEMOS
BEM;' N0S, RESOLVEMOS FAiE:R OUTRO

��çÊ, O ;,'QUE':,: ESTA �:i�SPERANàO,?!?f
VAli PERÓ,Erf,,'�M�'IS:\ �.11.": :OPORTUN1:DA.DES ?!'?!i
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: ,l�OGAt.J:Z�CÃO
/

ÚNíéA',<
'JSIN,ANCIA,DO .

EM 5. � ,�NOS
,,) ,e:DI:r;íêl.O

"',".

"

PREÇO' FIXO'
SEM
REAJUSTE

" t

;" t

ULTIMA

CHANCE

IMOBILIÁRIA:
A.GONZAGA
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• FONE 3400
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A -marcha da C!encia

o Romance Secreto da Astronomia
A. 'Seixas Ncttó

XI!! AS BAÇTERIAS COSMICA$

•

ra prds�eguirem a vida, r'nos Bachmonn viu-os oe

mi'croscópios morrerem instç:ntarieomcnt.e 00 recebe-"
/'

rem uni jato de ar,

Nõo é desconhecido G expé;f'lGnC1Q de .Moc FoY

den, de Londres que expôs es��r,05 rJo bacilo dÓ car

bunculó o 250 grau» abaixo ae zero e os me5n',oS

meses j"teiros no�� sofreram, Sôõ iriumeíOs as expe

riêncios com a bocteri'o· ,Spi�i1lum�-')ubtúrrl 'em otm'ós

fero enrarecido; poro al:guns poderio,o mesmo viver

tãO. bem em

Terra, Mos o

dó,

qualquer lugar .clo lJniver!w como na

notçível nõo .É bem i��o até' aqui reloto-

Em vezes vórios temos, 'e isi6 b quanto enterJ

d�mc:iS, éonsciente�-;ente definido. ;O' ;ue seja Vida.

nO' Universo; e o que sejo SER, ;como ,indiy,íduo hu-

111'ono Ô moneir�;' ao macio cla TER�A, seguinJo I�is

i)'iológic;.os 'que se perdem po� ;completo:quanclo se

ppsso do simplic,idacle cio mbt-'érib':, f,jsjoqJíi�ica poro

o "pehso'rner;t�,.A Vicl(! 'existe em" quoiq�,e�' ponto, em

• qualquer lugar anele posso existir ou se,· mClnilêstor
um� reqçÇío químico; por consequência, o Vida exis

tê em qualquer, ponto do Cosmo; dêscle os ,mais p�ó
ximos- distôncios até os situados em distôncias im

posóíveis 00 próprio mais otilac.o raciocínio humdno.

A Vida do SER humano é muito particular à Terra.

Quando o CiÊncia conhecer precisamente o origem
do Vida na Terra, desde o ponto de visto do quími
ca, dos reações fisioquímicos do próprio planeta, te�

ró a surprêsa disto, Mas nõo vem 00 coso pois o qUe

conhecem�s, e conhecem os melhores cérebros. é

pouco e só pode levar aos nevoados cominhos da Fi

lo�bfio que pouco rendem em se trqtando do reali

dade químico ou físico, Trotemos, entõo do Vrda e

:00 rnoríifestaçõo dentro do próprio Universo, Nõo é

novo, e é interessante capítulo do 'História Secreto

do AstíOnornia, qlle seres inumeráveis chegõm à Ter

ró· e aoS demais planetas, as estrelas mesl}lo, provin
do c!e dentro do Cosmo de lugares nunca identifica
dos, Mas êsses sêres não sõo verdadeiramente sêres

totais, como O homem , são simplesmente estranhos

bactérias, qu�' podem viver em campos de inusitadas

,r�ações. Eles existem no mais profundo dos camadas

geólóg(cas, como dentro do campo inter-galoctico,
Faz 37. "anos, pois o correu em 1930, que o professor.
li, Lieske,. de, Muhlheim do Ruhr, Alemanha, desco·
bl-'iu em pedações de ,corvõó, arrancados de 150 me

tros de profundidade, seres ·di,rninu.tt:'Js, microsc9picos
que vivem no' órnago 'da· Terra -sem água, sem, ar

é .sem luz. Por outro-Ia.dq, vivem dentro das pldntas
os omYlobacterios· que operam cousas estranhos po-

"

o. cientista 0." H�hn, 8� RêLitlingen, descobriu
'" .',' ',1 :. .', .. ,') _

.

,. ... ..... �.' :-:;-

certo dia; e isto surpreentleü:",'ü mun8ó científico,
plantas e

-

animais microscópicos em restos de um 0-

erQlito,
.

Com tenues cortes no· material identificou,
conforme D�siderius PÓPPI &min�7tos esponjas,
rois e bacterias.

o. sóbio DarWin, ViU mostrado pel� próprio I--!0-

hn ,os bacterios do aeról ito, Hó. in�meráveis rnonei

ros dos bacterias que vegetam em àutros lugares do

Universo chegarem' à Terra 'elào� c1emóis astros; Se

ja através de meteoros,; seja ,mesmo, - é incrível à

primeira visto mas verdade IIldiscutível, atr,avés de

roia de luz; .como se sabe at\Jolrnente, a luz é for

mocas de corpúsculos 'materiais sólidos, ultromiscros

copicos, o.s fotonios,
.

Esses fofonios, tendo niOSs.O, peso é impulso, 0-

rravessando as imensidões, siderais carregam no seu

CUI'SO bacterio .8 corpusGulos que os laçam sobre os

obstáculos que se lhes anteponham, Parece isto con

lo de wells ou Verne,' �u 'l'nesm�, talvez, lendas de

Sheer.azocde; mas não é física real e especifico; nin

guém" no século vinte,: pode negar o massa dos fo

tonios e seu peso; o' energi'c atômica é farta prova'

cisto, E' nêío essas massds 'fcitonicos verdadeiros trens

portadores de corpCtscu'fos siderais E um ponto que

o '�j(2ncia deve' examinar porque é continuadamcnte

exomi'iiad� pela AsJrànomia, e são .fabulosos 9S ca

pítulos que deles fdiam ém seu romance secreto,'
A Vida bácterio'no' indo é mistério tonto no Ter

co-

(O quanto no Cosmo,
A .:;eg�ir, Estranhos fenômenos da Lua,
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Cõm -ó' �;cu faÜlO:S0 roman-

'cc "O 1i,IXI'lO'"U(t(, do 'Di�bo"
';' t; ,

qtj.e lt�groil; inn�.r.e::;síona-l'. o

ÚJíÚldo il�IC!cdiHil como au

"-têntiioa. 'lluriiL;de 'no género,
. J\'larl'is Wc(,s t;onquístol! �t

,ilJtc;tig(�n�;i� �r�siléiJ:a, ob
., tCJlC!O (')Üi'C ']lÚ�.i suécsslvas

-cdiçõcs. Também cm Purtu

"gal, .houve, um tradutor do

'mesmo livro, que j[t se cn

contra em ouurta edição.
\; IJ('jJoi�1 Ol�LI'IJ;i romauccs do

mesmo �ÚltJl', (!IO�110 ".\.S
, ;::1 !Hhtfi,i:s li o 'l>cscalÍor" c "O
,-,Lmlmixauut':,· -:ll<lSsa.r<tm a

'ser bons n�';;,Ócios 'paúL os

:" n;lrl)S \:.; \;uin ef'eitu, cuu

.: :.Iill,n .un a c;e�rb�'iü�dc de

'oI','i:-; \\ .'s\' �fodos o cita

vam, ('x<lHaIÚlo-'o' comó
"

I)
rumaucista uo momento in
;., J-;ll;:t:jü."j��l.

,

'At\'OJ:Cl, ;iyan:q.>Hos por

HC!UÍ outro livro dêsse C:i
.

critor: "'l'ôda a verdade",
Ii; éúiçãQ portuguesa, c boa.

,U t.md.utor é- Fernau.llo de

Ca.stro l?cl'l'o. Abre-se o \10-

luinc cu'm',ansíeClaéle. A' Slm
-JdtU'l'3, é, f:'i:cil. l'CÍ'coiTem
se as tl'ezcntas p{Lginas do

livro' com agrado. Mas, in
felizmcnte, êsse não contti·
lml' llarit, l1lallter _

o n0111e do

rOJuallclsta lÚ� il1eSl11,0 iúvel
. ". I

'a qlie o devara.1l1 os ante-

l'im:es, ,pq.r, (lne? Penso que
nãu há n�le' aquela unidade
de enrêdo, que resultava da

f1uênei;1 dos acontecimen
tos, sem �Ilturas, senl (')s

os((:ns[vos / artifícios (lUe
1;1;1(0 prej\ldienlll a tl';pll<t
tll: "Ttda a verdade", _

lIú lances 'Crú que ti lciL:l"r

llare�c'eshr aeompan,hand,'
as aventuras fantásticas de

certas llovelas policiais. tii II
,.

a (1t:seoti��to' prlrcccJ1l ,os l'e

,cun;os, ·al.i:is, chocanie:;;, uti

� Ji�!H.lO,s para a sm;essão !los,
,

lancd,
'. tlÚ� !lã!) tie cw:u-

:tlciani. m.litul'UlnÍ-ellLe, c,;Ol1l

as ,,,l'el\1\.iies de c,;a.úsa () e..CCi
to, nuu'i, tentando justapor.

,,·se, niio ,evíiam: �lue se Ules'
_ .n;\'�clc quanto Jlá de, al'ti[.i.
l_;Íoso c i1úg ico lia seqi.ien-
cÍa.

Todavj,�' H-O� l'remJc .•� :t',
<Üeuçfi(J"iJclu"Jlíô1íJê'i'lto�'ó d,t- 'y
IltLÍló a Ilue ehamill'ial1los a

�"ei'ic: de liu universal fl'l�'
(llUtlleiil. E;' ,fytmjul'Íl �lc'
"uui jornÚístci que, lla' 'ILália,
procura

. clocumei1tar
"

uma

i'cp01·tag,eU1, cuja publica·
-�ã;; aba-iada· ,·os fundamen·

,tos úe, .tOda ,a política ita
liana. 1\ pel'ó>onagem çentral
"'-" lU;l Dtqií�. de Orgagnu -

.I;olvseguia d'ol1J_ümr. ampla,
ú,l'ea cleitol'ai. peja jJrá.tiea
da, mais desellfl'cau.a -

cor

rupção, O jOl'l1l�Jis(a, envia
do e:-:;pcciaJ. .!}<!l';t u.esmasc,l-,
rã-lo,.IJU,setlv;.t a documenta
!,'iio c esLav:t em vias ü\:

'Hhruiri·la,> I1Ul' l1leio üe '

:m·

l;tlJ�po: J_�n�- t�l'110 disso gim'
iod,u o ((J)H<\.llee, eJll Ill!e as

eOill(;jllê�crbas se reprOlltl
:teJU it guisa üe recursos ,jo
g-'I.{tos pelo auior para, obj�r
a� \louiúmiÜ:.td,c do elltrêell J,
r.ml.wnI, SlH;rifieilllüo a \".>

Iossimillumça.

o DUllue Ue ()q;u;gn,!, ti·
1111a �áv ais ;mas múíe::i }J;_n',t
iii pr.ítiea clu eOlTupS;ão, ia 11-

to .mais que�' seg'uiulo se

COU\TClll:era,\ não pOdeill ,cóc
.llstil' a politiea e a moraL
E expl.ícava, a seu ln�d�, a

,cnda que fizeúí, (le s,emen
Lcs destinadas à di1StJ.'íbu[-

ção gratuita: "Qlfer ;abo1',
,.hunbém;- o quc me levou <"I,

"{'ciJ:der :serlle'ntcs qúe deve
riam ser distribuidas gra-
tuitamente'? Vou tÚzcr-Ibe: o

,:llOSSQ', '.povo é', ig'lHlrante, os

nossos lavradores e calilp'O-
, t •

llcses sao CaSUlll.l;rOS e suo

persticiosos, clesconrind os c

uW<J,pazes de se orgiwiz"al'; e

é VOI" isso que a, JlO1SS'l te�'·
ra, lHOlTe c as árvoTcs não
dão frutos. J),p'-lhes s'elUcn"
tes 'seria outro desperdício),
ou talvez êles as' vendeSSe'11
,;'1:6,

.

tlIoça,nâo da nossa in:
, v ""1 d '" -

II
' I

geJI,ll{ II c·...,o lOS danam <1,

l1ev,id,t) iIUllO)'.tiiilcia se l1ms
�"t!ndc:>sclllOS", Eis Ludo,

,liS::;O ocorre no rOH1anCe ,�

se atril,lUi a eertas l'egiõ\�':i
üa Itália, onde o Dntlue de

O!'gagna; personagenl el'ia.
tia por I\'[orris 'Wesf, exercia
Ílltra.nsl'el'Ível dOJ11ín�o po
lítico ..O. o�.ietiyo do j0l'l1a

Hst,\ ept 'dc!Totã-lo, desma.s·
carando-o. Não o consegui
ri:I·, O romance tem �'emate
de trag�dia.
It,. sem d lÍ,vi4a alguma, iq

ferior a,os que nos ,vieram

antcdol'lll�nte.

Quarta. Página.

statização
Ninguém' consegue ente�d�r com exotiddo - ós

motivos que tem I'evado alguns membros do govêrno
federal, ou mais preeisemente. do ministério do trc

bolho, a cogitar. da recondução dos seguros de aciden
,

• J .

tes do trabalho à competência exclusiva do órgão que
ma pre,vide�ciária procedida no fj.�al do último 'go-
,engl�ba a previdência social no país depois da refor

vêrno. Em palavras mais diretas signiHca,rá a estati-

ra;,:õo do seguro por acidente de trabalho, medidc
i" -

que vinha sendo .pleiteude pela gula exagerada . do

peleguismo até
-

a revóluçã� de março -de 64. Ao des
conhecer- os motivos nõo podemos minimizar a gran-.
de preocupação de tod'os os govêrnos de

.

reestrutura·r
'o previdêncio social brasileir9, reformá-Ia '�xtirpa),do
os males da bJrocrac'ig excessiva e �elhorondo Q ni-

,

. '..'

vél técnko do SOu' pcsscal administrativc.
Portanto, o que se sabe é que assim como esté

nóo ,convém aos interêsses do pais, parque : redunda
em prejuízo para ,0 imensa mass� de dependentes, e

contribuintes que n,cio consegue ser atendida com Q

. eficiência a que tem direito. São famosas (IS queixas
e reclamações contra o, func.ionamento dos institlitos

hoje reduzidos o um só, como provo' de que a Qtual
estrutura administrat'jvo está despreparada para o

/

encargo que lhe caberia realizar. As infindáveis filas

.
de humilhados ,e ofe�didos que 'ncio eram tratados
com o dignidade hun1ano merecidâ e�tão,' fresc�s na

lembranco, se não quisermos lembrar ó fato máteriol
.

?....
.

\ , t:"-
.

.

d'e que __são os contribuintes e os m'antened,ores
.

�(I
instituicão. Pois nem finonll:iondo conseguiram o ote',{-

• I

tOmento desejado, numa di;persãó de energia e de
.' .

dinheiro ,que somente se justifico num país como o

nosso. Isto nã� quer dizer que não �xisfci a intenção
de melhorar O funcionamento da previdência soci"OI,
e a provo está na solucõo ado,tado por determinocão

...
,

..

do 'govê'rro p�ssodo após estudos mon,dotos proceder
util'izando Uma equipe de tecn,ico� do melhor gobàrito.,

. ,
,. Mos o problema ,continuo o existir enquanto'

\

o ;eguro ...
não se colhem, os frutos das medidas adctcdqs, p'cíaa.reforma da previdência social, pois 'não seré ex' le,gi5- �1

lação escrita que, simplesmente, irá resolver o que ',: \

até aqui estava cada vez pior. Com ,o desenvolvimento

econômico aumenta a número de (assalariados obri
gacios ao desconto previdenciário, o que occsione um

agrcivomento qcentuado no problema que impercep-
\ tivelmente se transforma/em mal crônico, pois não

cOlís'�guindo atender Os contribuintes antigos não, o

poderá fazer co� os novos. Não se ,trata de .,,:ó yon-'
tode cont'ra os institutos extintos, aperias estamos re

petindo q conclusão a que che9arom os go�ernos que
vêm tentando sem êxito o melhoria e a' transformacão

�o sistemq; E para me,lhor�r com a reforma já po'sta
em prática, há necessidade da decorrência de pra�o
Hl�oávcl d.e tempo p({rà' se ter noção dos erros 'surgi
dos com

-

Q "execução do .'nôvQ pr:ogra�a� já que todo

plcnejcmento deve gozar de mcrscrn.. satisfatória de
fi(;lxibilidade .

o propalado cstati5m1o a ser 'adot�do para os

,seguros de ,acidentes de trabalho, procurando' resta
belecer o império das leis nr. 1.985. e 7036, merece

-. ,) ','
" '': .

estudo mais sério e _ menos sentime.nt,alista dentro ,de
.

critérios realiÚos e sadios. De nada":adiantará sacri

ficar ainda mais o Qperá'�io b�Qsileiro nem ,a classe

média' do .p�ís; descten�es' «os institutos; de previdên
cia que lhes ,fizeram .de joquêt� nas vêzes em que.a
eles .recOrrerom, embora exista' uma minoriâ sa�isfei-

'ta co;" o regime. Ao' menos que se' esperem QS' resul
tados proç:urodos pela reforma da p�evidência, sodal,
não sendo/ oportuno a pretendida retogoção' do de

creto'-lej nr. 293, sob argumentos que não traduze.m
racionalidade nem os interêsses ,dos contribuintes., �s
emprêsas privadas têm· aténdido com mais eficiencia
do que os institutos, não significando que sejam exem

plo� cl.e perfeição, ma� pari enquanto servem mais do

que des"�er�em.

Es ctr o da G uerra
'.', Ds f.ôdas as afliçõ�s do m�n'd,o de hoje Q qlJ'e

traz perspectivas 'mais' negras e drásticas é o guer

ra que' se desfaça ,no linha de frente como se hão
'" j .. ; ,

bostassem a fome e a mis�ri.a' de boa' parte do ",niver-
soo loi dromátic'o � p'ronu�,ciam�nto do/ s'ecrçtário

/

geral da O,,",U, q,-!o'ndo afirmou que' a terceira guer-
ra mundial já' foi iniciada' e o seu foco se encontro no

- I

sudeste osiótiq>, on�e inúmeros vítimas jazem -sem

vida e Voutros tanta!! se prostra'm sem espera,nçÇlS,
sem contar as v,ítimos por antecipação que se· aba

tem ,c;mtes qo. cl1amóm'ento fatal.. A tensão nervosa

tem.ou conta
-

dos povos envolvidos na disputa vietno-

mito, ou melhor di�endo, dos. povo� cujos governos
têm interêssqs nQ,qyêle importante cántQ do mundo.

,
EstomQS -cansados de o�vir os' apêlos b1m como

de fo:z:ê-1os, que çh'egº,m Q SQCÜ simplório antr;: tanta

yenta,de de dor continuidade QO ,chqmado in�cio da

é�ercci,o 9ycrra mundial, çujas, çoracterísticas �erão
certamente m(Jis terriveis do que. os q�e �ompõem (>

�quadro �nde se desenrolam ()s acontecimentos que

têm por pako o território ?si,ático, COm protogonis-

OSVALDO MELO

UM GRITO D:ALMA DO ESCIÚTOR R.Ç,
. .

ROMANELq: INVOCAÇAO
(DO PRIMADO DO ESPIRITO)

.

"

O dia está lindo, ensolarado, céu sem

limpo, Iodo azul.
nuvens,

\

Então, procurei alguma coisa paro a crônica d�
hO'je; que se' casasse 'com êste dia mar,avilhoso,

E vela aquela pagln\), ir-.tulada,: Invocação
-,"do nõo menos ''maravilhoso livro "O' Primado do

E"píl·jjo" -- do escritor R C ROMANELLi "IN�
VOCAÇÃO

I

'. "Inudo�·n·le no esplendor de Tua luz"
e, contudo, cego, n90 Te veJo

I '

Fa!·os-me' na eloquência de Teu verbo
-

'e, no 'entanto, surdo, nõo Te ouço

Abraças-me' no ardência' �e Teu omôr

e, todpvi.à, insensível, nõo Te' sinto,
,

,

1/
Oh! Estwnhq contradição'
Tu, f?em perto de mim"
e e,u, tão I()nge ,de Ti

\
\.

Oesvela.m�, �enho'r, ,os olhos cegos de orgulho;
abre-me os ouvidos, surdos de 'vaidade,
e sensibilizo-me o wraçõo, duro de maldade,
,para Que eu descubro Tua divinà preSença
no intimicade de melJ ser"
.j.... :...c.�._y _lll l ::J ").'.'t'�r'

,---- ;1

,A séc�cta fia da Cas�, Civil f'êz um Ir-

t '\'a�tamcnto de a��ul1tos dc' ,relevânci�t pa,
.

\

;.
ra .0- -Jj�s�ad{)· ue Snntf!.' (;atatina, a serenl

.
CVD'tinu:1 �uat;d�l;á��') o "leit;) o Secre-- eli"caminltaílos .

a: LVIltlisi'édüs' C. .outros ór.
tál'io" da �a.úflc� e

" As'sfstên�ia Só.d�t, ,1'11:.
-

�;ão� da :,administraçi!o fédérl1il pelo �ovel"
An.t�lJ.io �'[7.{Jniz .de" At:a{\"ã,o, o mais" atio'l!ido ",d"'" t'

;' -

'tas com e sem· !'>1iX,nde;ras. Mais umó' "vez ouvimos a
. ,"

.. na 01:, que se cnc:un 1,a na ·GB.' Mrlanhã,'o
• pcla_,,�!ledli' fle V�,I�l�l�ue n� ci�,�de ...â? Chil· �

.

,sr. ,'l'vu" Sj]yeira:·, ,ussistir·;í'''ao caSlllue�to tIal

o ro.C'.,no' � 0- a·pêlo. --.iJe, .. S-u. o" San, tid.ade cU,J"o trabalho em J,ec 'a d
.

t'
.

t 'd"
-' -

'. ," ".' ,,�l ,"", ". I
. 'o, qu' n o aSSlS Ia. ln ,cgra o 'l\ comi· 'filha.ld9 ,�dei)Ut,ado .i.enoi.r Vargas' Ferreira.

fdvo'r 'dó 'pó-z teth si'do 'tão grandiôso quanto 'o poder -tf�\dó 'giJ�rc�;Úd(fr�' �o vq.��me- U'C inánüi- - , , '

t ,,�j_ +L .

'
•." ...�.__ - �� f11J" � ,,"11;� '�-�>'1ii�

de lideran'�'a que exerce sôbré' o sig�'ific:ativo mundo na!> " rodoviãl'Í�l.S entregues às
, Pre'[eituras

: .t, ,O ,depu'tado Paulo iVIacarini énviou
.

(h rer.-ião. Por ,impo'ssibHidui:le inf:Hllélltao_' , ",

católiç9, <;lOS pou�oi estendêndo�à' à"'outras religiõ'es ' '" 'carta ao luhiistr.o 11'.... Inü�l'i()r. u!eiteando a
" " • .

,,, _ nca, não tein colm'parecido 'lq seu ga'!1in�te inclusã,o dr)' ".GDAN,'pJ,; FI,(IRT.i\'Nó"Or,I'S"e c, redos. 'Advertências têm' sido feit.as quase' com. \0 I
,'" -..1:, 0:.

(e tr.abalho, 111".8" as"1nrorm�ipõe!;: sobre n
'.

, - -. ,

, ". na 'mensag'c1l1 que visa :t_ ,re.'"ulalllental' o
mesmo intensidade ,éom que se desenrolam os' acon- seu �estado. de salide sãu' trarJquiliz_a�ol'as. "dispõsto- 110 § 10 d,o artigo 1;7 d'l. ,Consti.
tec,i�ent�s bélicos presentes,� q�'e poderão- nos levar a Há, apenas;' o cuidado natural, até .:L tecu- tuição i"edel'al. Propõe scj� constituído d'�
co'nsequênciq,s funestàs e' incontornáveis_ Pt�TaÇrro definitin, quc ';:oc

.

e"pe�ll seja,bre- Capital do Estado, e se�uintes municípios':Vo·
Apesar disso, tudo, da boa vontade de alguns"

",

�ão José. J>alhóç.a, Slilnto A::llar,o ela Impc·
sem Q poder e de, poucos co'm o poder, páira sõbrc _ a t.a,triz. Biguaçu. Angelina. Rancho "QÍlcimu.

·

Na visita que firLera.p.l a. Florianópolis :dl), Ag-qas ,Morl1a�, Garopaba São Bonifá.�é(;llkos' iÍ:a i FAO,�,oigal1j'smo' tia,'· áNu,< �es-
'

. G' h'
"
'. ."

•

ClQ.\ a.ne ,os., AllitátJôli�, Pa410 Lopes ellccializados c:n l)'Ssunt.9S de jlcs(:'a, im- Antônio Gal'los. e

'

, (

/. , \

A r8c1o's:õa de' O ESTADO. conti· Aos, diretores e aos que fazem o
nuain chegando merlsagens telegrMi- v[b,-all'ie O ESTAOq vg por mais uma
ças de felicit,oções pelo nosso 52° ani· , dapô vencida os nossos cumprimentosver�ário, Nestas � nas que �'cada ho-"

.

diretores Rádio Guarujá
"

ra nos chegam.' sentimos que'" -

_ núnca,
.

;'
.

estivemos sós em. nossa fGrefa cO,tid,l'a- . Ab 'f t" .

, raç.o a e uosamente bons, onu·
,no; "inglória é. bem verqaêe, mas, nem' '{os) O ESTADO data hoje êOlT!e�oramDor' .isso menos nobre e edifiçante, de

. Alves Pédrosa
fazer jornal para um celltrQ político-

: cultural ao nív,el d,e outros, antes mai.o
rés e mais cosm0poLitas' posição qUe
Florianópolis há muito' "rá "adquiriu,
Helcis vemos tamgém nQo um simples
r:}r'(2texto, mas a vera' ob�iga�ão oe 'me

). ,,,-'Ioorar mais e melhorar senipre.
"OIARIO DE NOTICTAS". "O povo está... farto .,

"/ "", .

\. ,

de sohel-. Já decoi'�el'all1 ti-és anOS. de privações na' •• ) ,

f
. .

,

,

IV\CUS c' USIVOS cumprimentos �elaluj'o contra o inflaç;ão, com resultados que nõo S�OI' .p(.ls5�gem m9is um 'aniversário, desse
naclo ,animadores. f'\lacia mais naturol que, sem abo!l" v-ibrante "(,r9ão imprensa cat�Jrinensedo"ar esta luta, mante'ndo c;;rnbol'O sob controle a in- ....

"

- , ) -

nt. sds Golil�u Amorim Sec Educ Cul-
f!oç.õo, o novo goverr]p ( ... ) proctl.lrc j,ustificar um hlro'
POlKO e5se otinlisn,o (clcspcrtàdo ,pela' hup,onizaçâo \

da politi(Q economico-financeir'o). Já estamos' cano

sodas' de'\pessimismo e d'e promessas que nunca se

, cumprem." 'I. .

Camara Municipal capi.tql. vg a

provando. proposição vereador
-

M�rilo
Vieira vg líder bancado MOS vg env·io.

, ?s�e. pres'(igioso' orgõo, imprensa \19 sob
r:"iAl�tacõo esclarecida vossenhor'ió vg
efus.fva; fel icitacões transcGró'o seu

"JORNAL ,DO BRAS1L": " A SUNAB, mesmq \dJinqua�essimo tseguhdo qn� 'lutos [n
'com os seus diqs' contados" nõo desencàrha do con- dor,midos "em' 'benef;'ci-o' brava" 'Gente'
cepçã_o err06ea E;nl que se fund� todei, ten�ativa \?e 'cata-rinense p't s'ds 'Balq,icer� F;,ilo�enci
contral,e de preços, quando f.alta uma rJolitlca realls- 'vg Pte'sidé'ntc: ,:,<'-" ',,,' ,,"

ta de produçõo e consumo, (.,,) fjá mais de vi.nte
.

Queira prezado àmigo 'aceifar, e:'
onóo o Brasil v,ive sob CD regime' de 'controle cle preços

"" .

'.
,. ,_

e nõo de custos,' O resultádo é que os ófeços sabem e transt:nitir· todos: ."0 E,STADO.'� mi���s
'il�, entidades tobeladoras se desacreditam, uma's 50- mel,hores

. f�licitações Ivo Mo�tene9r9,
bre 05 outr·os';. !

•
I -

r'
' , ,

,,�;ftl.llJl)J _.

"'" ''I ,
• 1

'�( ",�·"!!1IJl._1>i:i,i:':'i:'b,;·i:t"":·,.t'·;''''�I,\,,.,:;:1'1:;;t;\'1�.J,or·''''tí�i,N1:;"l,,,,"," ,I';�'����h\.-,·"·.-Vb�"" ',��1��m: �"".� • ;�, -"!1',f.!� ,

humanidade � espectro da guerra n.udear quc, seg'Lln'
dQ os dentistas, levQrá o' destruição totaÍ- â consid.e
rpvsl porção de nosso pla·neta .. e;' um fantasma

-'

os-

sust,odor, ês,se da ·guerra nuclear, pois O, seu manto'

trpz pavor ao, mundo, át-lmcnta a incompreensão en

tre os homens\de pouca vontade, macul,à" de negro as

efpcr:anças dQ ,ltuman,idade_ Que o sustç de hoje' não
sEüa a realidade de amanhã, um amanhã de 4estrui
ção e devastaçõ,O, um verd'aaeiro mundo.: de sangue,

.

suor ê IÓgrimas.

o QUE OS OUTIJOS DIZEM
\

"FOLHA DE S PAULO": "Fortes reacões tem
despertado ,ó denuncío.' feita no, Congr'és50" Naci.onol
de que. missões estrangeiros estão aplic'ondo dispositi
\;0,5 anticoncepciol-,ais no norte é nordeste do país ...

A tituio de exemplo, bast,a lembrar que 0-
/

go
vernador do Rio Grande do Norte, há OIgu(ls, dias,
decla-rou que a� mulheres brasileiros nõo podem ser
vir de cobaias e o presideni,e da Associação Medica
Bra�,il,eira, perante a Camoro Federal, tachou de ge-
nocidio o que está, ou <:;staria ocorrendo".

'

o MA'S ANTIGO·DIÁRIO DE' SANTA CATARINA,-
::. ,'.

-

,'.
,�,

'\

riJR�TOR: Jose lhaLll,salem Gornelli � GERENTE: Do�ningos Fcrnnndes de Aquino

_..,'

, .

. ,�

"

pressionou j;ícl� fluência e domínio do as

sunto .-: além de outros. "cobras", O· chileno
'Julio .-LilIía.Em

.
recente ccrimQnlU de que parsici

param ambas, o gen_ól.'.a, Vi�ira
.
da I\o;-m:

re�vclou. que recebeu Q convíté ,'p�ra a: Se- I O homem forte do govêrno do mare

cr�tarja ,(Ia SegHtan�;*' �":'blica;'48 �oras an- � ,cha'} (!o:sta' ç Silva_,' e'�) matéría de orlcü..

tcs do sr,' Ivn SlJ\'Sír�,�s�Ui.l1it(Ó· cai:go. . _.' \1 'tação filla'llce:ira, é. mesmo, o M:ilústro d'a•

"

•
•

• .' "

•

. . : "';
�,

,� ; t '. 'i' o"
J •

.
_;J

, •

Ao (hscursal', o-:go);crnador, enaltcf�ell' 'Fazenda,; lJ,rofesso!' An�õnio Dcll'im Ncttu
o lldpd do' e�niv�.!;, ,'(\i: ·l)()Jída: 'c�ljp CUf!)O ,��,': O do pí'_ltl;'.laille�f0� sr. áélio �eltão. �
de' apel'feiçoamenf'o 'cra ,·ob.i'eto d.a r�,�niiío, .- prosscg·,üi.r ;11 esquema que se uelÜleia, não
c' lembrou SU,1 antiga ,cónúi'}ão 'dê �àdvog;a-

.•

terá o'� pQdêrcs do sr: RJlJcrto Campos, cs.

do .. Disse,' cem "c_C�1.1êne\a� que' c�lstas c ". J,lécie" a�
,

Slnler-J\!rinlsi. 1'0 'e _:_, mãis 'do que

cÚlOlumentos. jamai� po,t!em '�xcegcr 40 isso:: -:-" .Cl11111fm.cia lJ;.lnla· UO ''1lareohal càs-,
I�Crl1lis'sív!:-l'llOr leL

,

'

, .I '��lo .. Branco, 110 rúrio econômico:flnanc,ci.
ro.

,Confinmll1d.o.
: 'ôo'. loeslllo (lia,

'

n,otícia,
,que tléÍ:aJ}10S ÍlC'it'.l coluna, saiam. esta,jn
paaas dcd:iÍ'açõcs de':parlamentares Cl1lc,

dcbishs" (lüiel' Evihí-sio Cann t; v;ee-lí<Íer
Pedro in; CamfJOs) apimtado excesso tÍ�
)'lõ.!êrcs !:«IPyt'llidos 'a() E�ecuth;o na' ád�p, .'
tacão :constitudflnàl c reclàmando d:t
ARENA ',) 'nii!) aprovai:ão' de hl�n!CI'�l�'
el11Cmla". :>!'�""111S visawh, ,aos' fm'himl:i
ri(,s. nul"'�'s {lp 'cllllllO n"Utieo'.-'. c.n'hJ2 ;I (h
fH�11s�itlli('iip ,!in .

!?��'�,l'l�;I�b� I'clQ �b;'-' �i�
(1''' :�'''''''J�(i·:t(� rl"n.l�;;;c �';/�s.;nl�.:17PS'· infer·iô�cs:�'.;

, ,._
- :c Fontes cr�denciadas. considerar'Ull 110.

20 Ij;'l�, Í' ':r i,(, i':n:',,i{lê'l,�aa. f �í 'o 'c�-,iÓV��'ld.. ," .,siti", o'(:'Jnüito (rO 'sr. Ivo Sn,,'ch'a com Cis.
dor ll'inpu norl�iU)n.sen, pai' lI;;' vfc6' i�.�z.�;

.

.

I" f -1""',
" ','

.

, . calS (e .Hzell( 11 c mspct(.l'c:; de ,fiscaliza.
R. Bórllhallsen,' 'Ol\Cn'i conse'!.uiu no ·Su· -'

'

.

.

'do
... ,

,

�
· . ." . ,,'

, 'çl!-0,"pro:ll0yl !). !Jc]'l' nô\-o Secrctárie da
premo "Tribuna'l Federal. a ('{mfiTmaeão,,\(h F"zen{la "r 1"'111 I 'I'S f'le i"llt(lc' O "'0" .,' «, ."

" �c ,.... . Ln, .,;. ,., vet-
"Lei dos .2Q ({ias", .derrubando outra: 'de ilador, qüe tcm 'lllos(t'ado .pre'ocupac;ào''CO'ÓI<lutOl:ja 'u·u enEão trm�utlúlo' ";Um�r ) Diás' c PQssÍvei!;,,' altos'c baixos 'HU recolhimentoa.1}roYll(i;� flela- �laiorià ,(ht ,J\;[,;semlllt�ia l,ti-

..' ,
.

, '" ..
.

'

..

'" (lo .IC'}'l, fez, cnér�ica exortll.s;ão' au ·trab:l-
I/.'j:>la tini do ESi',do:,. c:m UI;;VRe f{líftillla; ',,' lbq' :{}e "to(Jos;
"Üvcs!!jç Jll'e\';-�Iceido: o _guvcvl1ado( iiào. s�
)HHfeda (lll';l;lit:1r (ro. Estado' 'por, 24' hOl'as.
SCIl� irlln�mitjr 'o cllrg-o . .1

'

...
" O

.

se ';lHdo tio llla·ne.j,lmpnto global não
chcgaria Ílo.ie. ao ,contrário de ontmÍl, ao

ÚOIlto �a ";bs�rção pien�l de 'iodos por 1ml.
" "

DCl�tr'ol. de ,alguns /lias,,: estará . "llc�(a
Capital,' pá'Ta" um ."cncoí'ltro. 'eom () ·govet
l1a(�o,. 'Iv:ó ""Silveira. o" c(lIll;ocitlo d�rtHiél
Iliiajlina, .

Que se ene.O'ntra·' {'ntusiasma<l'o
pum a 'l}e�SiJeetiv'l de s.air,· afinal, ;t' BH-:!82.
O� catadncn-:cs tiveram '\'ali�)sa adesão:

, ,
,

.

.'

\

.
,

;- ,
\

'r

(
,

,
/ ,

Ens�'jO: ,qniversório' "esse' prestigio
so orgão cumprimentam-os direcão et

equipe fazendo votos Pfàfic�o
>

traba
�

lho favor mélh'ores ca4sas nosso co

mwnidade pt AS Propag:ue

Dirqção F(lculdade, de Ciências
Eç:on"Ômk�s felicito iornalist.as ,'labu1, " �

. -

\. t!l�, mais antigo diário .Santa Catari
.

I')�. vo' �qssa,qem dia da' imprensa pt
JoqO Md�oWi�é:liy Diretor-

. Conar'ltulo·rne. nome Federocão
'r:omércio' Sal�to ·Catarina et Conó'elho
RCilionnis SES� SENAC passagem mais
""'1' ,,'3niversário esse orgão imprensa
barrico verde, pt Abraços Hatoldo Gla
vom p'residente

"Con9rat�10�me esse

o·,õo ..tr(l��t:'lrso mais um
"':";�:; ...._� _��· .._.:f_ !'''-r<'' Vieira}

prestiqioso
ano existen
I

"t '

, _ ",
I

, ,Noss6s felicitações; por. uma eto
�

. .., \fpncido'- Alex: Lara - Rio
"
Y·.(

,

,'\,. ,

" .

f�lkit�-::f.i/3� ,. ...n{msaf!G jornal
Ál.---'ara -'São'P��,IC?1

�.,"':,;�'�J��������; '1�'J,�f;;'
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Yet;1, ex-comandante de regimento e

chete de Estado Maior substituto da Zenon 'VicfQr Bonnessis, ainda cOlllst�rnodps'
50, . Divisão Vietcqng, disse, conhece,r com 6 seu f€,1l�cime..,to ocorrido no último dia l2,.

pessoalmente'< o General Thcnh, e sôbê desejqrn expressar a suo gratidão ao humanitqr16'é o

que Thonh e outros "oficiais graduad;s bolizcdc médico Oro J9ÕO Augusto de MellP-rSarQivo
ri E

.

, .
. aos ReV...ln,os �d. re.S � b,orn..loso,S .

h'r;nõs, 0./D i�e('q'::'o ,
do

co. xército Norte-Vietnamita' estão, co r: � 'I

mcndondo as fôrçqs comunistas no Vi Hqspital '(Ce'�Q �Qm9:S1/ e. c todos 0$,:, seus 'funçiornó"I

etncrne, do Sul. rios, bem C0l110 Q,s deJ':Tlqis pessogs amigos,. p�la ossls

têncic espiritual, p�lb cariribo�' confôrto ' e Çlteqçqo
que di��nsarQrn QQ extinto duran!e. o, sUQ longal,'e{r
fermi9a�: e,�? 9ye' 9. c09mpqnhq��m .cté Q ,�4� .�I�i�
ma morod,a.,' ;-- "" "., :'.',

., ".,:"

-: ,··but�ossitnf ç9nvi�qm O� :po'��n�es, e qmigos- Poro
.

. ,
, I - '';' I' ,

.'

assistirem' a .misso de 70: çlio que serú/célebrcdc '5eX

.tc-feírc, dia 19, às i,30 horas na éÓtedrbl :Metto-
pOl,itarH�. .

.. .

�

��. ,I. "'.'

_"
.

: I
•

"
.

-

1 Ante�ipQdorrlent�':agródecem :cí
-'- Q�e' o General Thanh e o Gene-

.

pdr�çer�'� .0 ,��s�; ,�fp' �e :fé :éJistõi ';, .

rol ?o,' eram a:nbos altos membros 'do
'

__�_.':__<. \, ���.
partido comunista no Norte, antes de ',' t.", . ,� ',","

"

.

'
.

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

virem para o Vietname do Sul.
'}'

,

,

_-- Que o. Partido
. R�volucioríório

dos Pov�s n� Sul, e o Partid� Trabd'lhis
ta, no Norte, são uma e mesma coisa.,
_. Que o exército é o mesmo tantq

" ,

no sul çomo no norte, O chamado 'E�
çúcito dOs Povos", do Yi�tn�me /do

" .

Norte, '

-=--,Que o partido comunista, controla'
tôda a pai íti�a e a,�tividacje vietcongs,

'

o' ponto de determindr com6 os ho
mens" devem cortar as unhas,,

I

Outro ex-oficial vietcong tornbém
afirmou que o Escritório Central Co-
munista no Vietname do Sul está dire

t��1ent'e1l. subordincdo ci H9�ói.· Este o

ficiai um tenente, disse .que o , Gene
ral Thanh dirige aquêle Escritório, a

lém 'de chefiar o comitê cent'r61 do
". ',' ,

.portido. Declarou +ornbém:'
,

'CASA:'
. I' .

FkJr>:1!1:pO!:SI 11-5-61
------��....�����------------�-�
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� �
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d' So"'�""�''II":-e"
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e'"n"", ,.,;
'. ,." ..., ?", ad '.í� ',' ,:; »:

' f-: �, . .<> ! ! � "

:. J

.

,-

.'·-1·}�.;;:' ��",:f;. :'f �.

rina'Country Clube, sábado C-
" I � 1\; •

I
"

,:are'f�ito .Dr, -Acácio Santíagc E: o

Secyetá,rio da Fazenda _' Br

.Ivan de Mattps, comentavam, as

9lj��s do Pladem, nas ruas 'J 'r: 11-

,��'Pà,s gf,\ cidade..��lbo� " acham

qú�' d�PQis de concluir umc ,V"]'_

.< ;'r
�

•

: .

' Ver�e.�� '��y �f;�ij�S;� '"i';'a" toso· �e')·m�.���(J,
c,óm, p.c4� de 'C!lv:e�I'1l)!iat �jt0," cD 1<:40 �,'Adc3o ,$ç'h'mjdt

-

,?3 -+' I3Órreir9S;';P.O�to,'.finql do, lil'),"'�,"�E�P��:�,'�r
ç4tr�!sit�adq: �� ���� ��� �in1,pes. ':: '\'

.
,,:"

trqtar q9 fi1hm� I��_;_, !; •.

t
. - . 1

'.

-....�. !-,.,:,,_.
re, S�l"lÇl -com pfT2X para. ,,',,1;.1.
I

,. ;
.. �;:.�':" .v . ,.;... 1:' '11:,

.

C!, ,��;e�.· nt � '��

's�:ri;)�ér,'vài h'áver "guerra" ''Ç)
'tttll;álVb ',da Pcefeitura.) est � . f]:

:
;,

' ,c�n�l�::óti:qlQ' melhorando o aspec
: ::: ;t�' dá. :Cida�e. , ..To.dos elogia r 1, "

[-l
,

'; H�üci�1;ivª dQ �e�eitd, da €'a' i"8�.

\�����ã� :Wt�ar;;P�é�.t1Jir
"

��;

>�,,';::fF�]f :" '..

""

'::i .;"

. ';,,('��!\QÚELA:�ecepção '(]2'p�!-
" ,_",', " ,

,', �' , '1;áHd;g; aã!�in6ria; e :da 'ma]';· Ld •

'Sil:v2' � - iss GríaV:l\a' _.WJóteis' 'e'�lo"';;�"�I';'�n"�' "r'�D: , ..... ",,,to' Slrr'�')';<';""
, ,�- ",." �, I r: .....,.,."...

•

�, ':$) l.>Cl \ .. a '_ r;...i.'..lo.. � �..:;I ... IJ •

\ 1... rA r..........

Ç���1�:, qlv;'yai 'Hart.i� �}[�'."�<;)''Jj'lê�:'. idô:,êoniai danté do 5<! . D1stdto -

,fjYDJ 'dE :,Pde'Z'a da"I\ ''te�' er,:'o.áü,a- . lt,�'T-";J·�L :A'l'ln'l:�'an''-t'e Joce'l d'e
"·....a· ,.� .

> �, ,� f" )�·h-l' ,
I'. ,," ;.f.'�'�.V::'�-I,I>, • ,_ .ir'

1 .) . _, �

,,:t'ihlftú;�'-:próximo, 'dia ,27,,"�p·:�{f.i;- I' '��Íi.Ú\,�J6rdãi< Realment� -

a�('n�

b'�si�<'aà::SESÇ>,
'

':-' .
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,�};'fiNqS infdrn-ibn� Geren�-e;�Q,' ,'�':'-:�',CRO":l>.�'I'STA Z'ur'l' Ma�il0-.'-.' 1 9-'" ,,>;- :
" •

\' (
1/ , ,

' " ',-" "' ,I' ;>.,\.l }'1" 1 , .". :1-

���,np�:.8jU] r �b . Br��il --, Sr; ",�,�}'t., �f�� :b�mpre '�o 'lado do casal ::w.tl-

.�E�tfrl��48 JQ��é,.,que na P�������l", <úiãb j)e;}�utàdo ·tecian 510' l' �;,-

';��:�ifl���t!ir��:, f�,'\:·r�":lS i�t�11�'\ ' .. �í/f-�':::,',: ;::< ';-r , .'
,

,:ç,O,' 9.c,�, d,().,;·r.der,1,8,0.:,.Bal',C''J l'V)/:íl,:�t:<.,�, '" !,'<:" ., , .. .', ."
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•
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," '!o.

>gõ/6i'éo'10 da :.SOb�r2
.
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" "0 FRWsiD�NTE 'l� 'c.; 'l� '1.'

,6ii�;.E���r t�;�;�,:��� ;;q.';. '�{it< �}!�-' \��t�;l�Çl' C;�n.tr�'�-"-, D��. r/�,'l:: ',i'"
PXethtl\:f.kfÚ 'f:'onj�o:; :: (, ,�:1.:::.:-�.sJ'�!�',', :,��'p'. çps';Reis; :�n;tre�as' pJ�es�; 1 as

#�;�l,:! ," :
D �:'i.�,;'�" de�Tf��ur..! ,.'

,:"';::.'.,. "'j t\:� �'"'
", ",t·'> • ,'" '. :;",'i\�:;Q,��G}.i..A��TAL lVIQtel�:Clü-'�:{; :';,:: NtiMA:'-mesa,";da ele aúte

; �lDrr��:�: Q,�'!' tON,ócâçAO'� .� :- "; :,_ �ge;rR�J��ima; ';:�ê��-f�ira; '��t�)�\H ;�dni&o;'à�;:�mbiêia, .':'cr;;;';1'-
,
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•
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't �' :CQNVOCI\MOS )\� rODA,S 'AS'.' FIRMAS :'.P,�O- ;�rii:";�rªhq:e #�s�a:��Vqi ' b0���t'���·,· ·,��r.?ril'·': ,t,têsi', ,figuras siP1pil1i('�s
PRIETARIAS Df; GAkA�Ü,,jS:E POSTOS, DEi; SER�I- �g��l� -E;ua'.Miss.� earmeni,�u:cja � : q4�',,,c:üpam importantes éal'g(�3

. ÇOS, 'd�s(ó 'C,ijpit?I,':'p,a��f tor.n6rer11 (pbrt�. é�m jãntar �lh/�\.:·q�e' 'am�irã, comp�é-a.t4 ,', .·rfi-l:: ��i�, Cà:,tariIlfl�<ós _ Dé�!ll"
na séd:, d,a Ch,\Jrra�.ql�i8- 4:if)dacap;:iio dia; '1;7: do 'cor,,; ,de,.z,o,'.tt:o: a_nos,:' Élâ ;rec-=berá :·a:,�·�a. j.':,', ,b.,.,.,�i,ªqo:ç,:es B,e.li&-1rio Ràm(1': 'la
rente, aS 19,3Q �0r.os P9:Cl; trgt9r .d� segui'nte Os.s.ur:\tCi " - . .' ""

Fundaç'(]o do' A�so<::jQção" ProfissionaL do, C6inéf,. x'a.�;ie;�·l\Ilisi: 'Gra�'atal �.1ct.ci�('t;;;14·,:" ;'t' ''Ce�t� 'e 'Miranda Ramos: e, ( 1, �i-
-,

. ciq '{cnejistq ��: cºrribu�t:iveis Mi,ne�ois cfe -,F.í6-_ �b,,',�:"-:$l}:� "S�a.��7; � o C,driJ4,t��:�; '*liSt�à N�]S�il Heito'� .' StO€1.2 :,:: a.
riar;1,ópôl is. ":' ";' "'�

. 7 '..' :' ,

'-: "
• , 'I

R��;rJi9-, ''foram . cántrata,olos: 11à:�;i,·:. Ç"Qn�f-htavm:n fl t:f;rjmonia â r J-

, 'aIi��ar� d� esperado 'evento. ; /�,< 'j" Vf1'Cch'stitúirite
.

CatãIiO,énse.
,_ :;<�/( '>." :_J:; ':, " ',:';-_ ":�,, :,'. ,:' :'...

'
.

",_'_: �TOr:'muito 'comentado"". ria
.

'o: .''':OIA'vinte e .sete próx:n',(1.
, ,,' "

' r��pÇ;g�"d� ��m:bJéia t�gÚd�-'� � ri: ;qiná�i9. do -SESC, será. tr:u�,s-

V ,', ,V.�ffDJ:'-S�, '�fA CAM�,�:. ..' ,h�,f;,,;��êl�r,ân�ia' .�.� Senho�a,�Ú:r :" -1Qrmadó ,num ,âutêntico 'Mat,;_( [t-

tGcfo.
ende-se, sof4-fo..,.., �'e ,s�lteiro em perfêito e.. Adel"llüil J'Rámos':, dá.:· Siva . ':'Dona ':

. ;®'izà,phri. : :22,30 - De�file das

T
" "

.

,
,', .

,,.

.

,R�tíi.-'·>;:; � ,,,, ,:,":', ,� ",,: .. : ,"',,'; on�e: f�tá.Sias v�ced01�as' d·)
rotor, q r�t �onselheiro Mofrc2, 188. '

"

,_

.. " , ,. ·CcÚ�t�ai'ckrio�.i e a� 221n1'8's
'

, .

"'-'

',' ... , '

":
'

OS ·C;.ASÁIS De'')utRdQs, ,f�,r. , � :C�n�.ur's� de Miss,Sa;ta c; �� 1,-
\.' , ,

, C'e13'o . .R1lT.l os' Filhe e Dr. Herui€:�'·
.

ri�8j ,.J 967; .'
-

)

',Hri�'i�l'�D3;' reiuú1':-n uD�<'i:§�·;:·'''t'·
" ...

:,'
.

-pó,�de<'ami�0s para :um'j;mtar-Ti'�' 'I' );fARIA '. ,I{'déí r�0�;' '( J

pltÓ:n�(Là�o�: ',' .' .

�;, -::_.i � ',fpi:,r:��'i�? ��IJ�s��.Ç�'à:_��ÇÓ� P4�:i '1-,
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í J '.�;�i,',-,""
Q

�\"<�
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'

"

'

, :
,::::.,1 _",:' " "�-)irrá�,,'d4: Fe,��i·�aI' de, :Selez2 J ,h

" ':�> �:: S(lti.ia�t�:" �'ltliU1@r, Çat�rin�rise. <, ',.

;. ,,' \

_:_':;�.::: \ ;--." �; ",<�L:�:;_j_;�����_.,--o-:-,-,_._-
., y'

� f

.

"

A ;'Co�s,tr�tQrq P��fq�,' C�v<;lI<:Çlrttti . Slt\ -: :,kre,9\"
50 de: PEDR�:If�9S;, ��P.lliTçl�OS ,J:. ·ARMA�ES
paro _'obr;qs' err .��ecução,n,6 ..m,liIr;)k�pk) 'de'.Pi:rq�ir.o-,
ba, Sahta'Cdt\;Ú'ih�," '�, ',: ....

'

'"" '�. �'
.

- Necesso'rio mQf-or:. �o ,loco' do', db:�o.: .' �',,>\
f'

'.' Os 'int�r.�s�àdós '.d��'e�60; ,ditigJr'-se:-� i ;.:,cjhilteir�
C(i!:At,ral .de· 5.ervié:�s em :Ri;�béir�'ba-SC\: '. ,'.':.\ :';;"; -' .'.

''_:'' j.'! ;;,', ,'� �':�;'���'1 ' :,;;�::::::_- . ,';
,

,;" " >,clS;:�:.�Z!.,;�:: 1'�:';�':

.:; fIor,iaQópÓl i�'Á ,15 q�' MOio âe '196,];,
�',_, >' ",,! !" _, " -,' #
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.

'i--:" : '. ;�:··"'·,.l�>ç��is���Õ19"�,ii..�;.-
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(continuação qq '2,.q pagina)

vo�:', ,.�o Vietnçme do Su}� ero mero

rÍ'1enté L!ma filiol do Partido Cornúnis-
,

ta: Norte-Yietnamí�g: Di�ia o· documen
tÓ� fiAntes de tJ.,I9C,>,�gcve-se cOf!1preen
d�r que se trote. cpencs. de lI'mà troca

.

de n�r.ne. Embç;>ro o nome às releres se·

[o d!ferçnte,do; que 'é· 110 Y,ietname do

Norte, contudo, secretamente... o

segmento do' portido no Vietncme do

Sul é um segmento do partido Lao

Dong, sob o I idercnço do comitê cen

trai', chefiado pelo Presidente Ho. Ex

cetuando:se o nome, nêio existe nenhu
ma outra olt ação".

Em março de ,1 ?�3'1 . o mensório
Hoc Tap" do 'Partído �ç:,6rrun;isfa; Norte
Vietnamita, declorour- (IElés ·;(0s Esta
dos 'Unidos, e, o goyêr�o ,do \,{iethame
'do �ul) esta' c9�s<riente$ de que o Vie-

_

tname d� t;.fofte é a b�se firrn� da ,'re

volução suJistq e ,sÇ4 pQl:lro 'de. apôio�
de C'jue:o nosso paitj<;lo é 0', vanguarda
segura e, experimentada .• 'o cérebro e·

o exec1..Jtor \qu� decide tôdas as vitóri-

as da r�voIUção. '. .":
. .

"

.

..
' "

, \

Provas documentais recentemen�
te apreer:1did,as ?õbte C? domínio exer

'cido por Hanói 'têm s.ido rep'€tidar'n�nte
confi rmadas 'por' desertores com.unistas

.

O, Tenerite-Coro�el Le Xuan Chu-

DR. 'RUY J01)_O WPLFF' �n�(:�o' da 'llecessaria defesa p:d..'Ileiros sinais de
,
uma

. I

or.gâniea.1 ciutra doença infecciosa, p(>..
< > Tem·s'c; na ,igipc 'i'uha {lollftll'C lima imuniliadc de shllular: li gripe e suás

a.fecçflO . ag;lIIla-" !DQt�Vi!da lJUS$ageira c, somcnte . p,lJ'a manifestações.
por. drus f�trá>vc�, car��tt.'; l\lluela cC>lIa de vírus que o Sempre que 'fôr possiv-el
rizada pOI' fel)rc, prastaçílo,

. �Ünglu' pois mesmo 'n�ssc de,ve-s.c isolar os ((oentes,
dores no (Íorpo e inflama-" 11Cl'iOd� de ·inmi1i.dade, o in-' pois ainda que ilão reprinia

. çãoJ áas 'nlUc��,is das ': vhl�' dii'-iduo pode
.

ser aco�e�i. apreciavelmente .i·; pn'opa;.
rrslliraíória['1 . .li; g randeIJicn:: t;iüo' púr 110VO surto, ele S111- • gação da doença, protege;, (,
te contagiosa� porém �

-

tomas. semelhantes, devido cllfcrmo das bactérias p�eo
mais coÍlhecida é !llluela, a um novo virus invasor de gênieas que atacam o apa

que s�, apreseqta sCrll- com- seu ;organismo. 'relho respiratório, trazidas

jJücações, scgl!indo-se ravi- "
A se!)slJ.;;ão ele calafrios, '

por pessoas 'com as qil!�is'se
damcntc a cur;1. prl.'lstaçã,o, dores' g'eneraliza- ponham etn contacto.

das, principalmente na CQ-
",

'Q "irns }JDllc. rcPI'J}dllz.ir bcça. 'Febre, .astenia c faha. A vacin_ação tejll se IP.OS-
a qoença Í<mt.o- !lO, h!lmem de apetite são seus princi- trado -eficaz, pois. 'em fases

pomo Cm animais, e -rara·, pais sintomas, 'logo' 'acom- epidêmicas obserVoú-se que;
.me/nte ,tem "desth1-liic.e", .tat�l: ", panhados' de tosse e 'codia. i'-iÍlcidência de ,g�ipe cp!'
'.
li: uma enf(i\r�i�:.\dc, q�e _.

'Pam, dir�r�nç�!:'.�· a' �rip�_ ::.pessoas v�cln.a4as é muito
pode

.
aprcsen'tal'-sc ÇQJno de outr!l's mIecçoes 11:0 apa- menm' que em 'outros gru

esporádica, o'ij, eqt. .form.� rêllio -·respiratório deve-se pos 'de' pessoas.
epiqêmicQ, f1�ando atinge levar� em conta a forma do O' ·tratamento deve ser

grupo _
de pcs�[OilS sUl'cepti-

.

iíúci,o da doença, a existên- orientado pela sintomatolo
veis ao "irus,,'l(ois o ver�o. éia de muitos caSos de g-ri- gia da doença e o paciepte
�o de in.-;ubação ". exirc'óla- ge na' regiã�, e pela gra\ida- guardará o leito lló periodo
mcnte 'curto, dificulta, � {or- de ,dos sintomas. PQrém ps agudo da dõença.

'

•
.c:. a""O:··- �\�

. Felipe, "'Sc;)hmidt 32-
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I ;

,

\."
' \I,,,: ,.

u I �,�H�!, :.-1
,

-
, ,

.,'

" 'r ;" '�: 01 !
':0..' ,"

.
"

!, ,

'O trofe� '9®do pel� Re�i-r)�·. Paçlr� Lui� GO"li:1-
- 'I" "(' "\ 1

•
l'

'0 Adams 'ex..póroco de Palhoça, en'contrtH�e �m
••

" 'c '�, " �', ,
•

.

�

'-1

::der do A�lôl'íticq 'F,C. de Sorro de ArinJ, campeJ.o

? 1965."

l; ), -+- x x x. x-

'r,

"
.

, J

1
• � "" I

Está em fase de co�clusão' � rede de e�e�gia' elé
ti-ico que ben'eficiará ,os loCond�des 'de Furadiríh'a' e

,Pra.ia de foro de Boiid; É!m Ef1sectdo' de B;ito;
.

nes�e
mvnitípio. '

. .

.

.

Af> obras" executc:ldos p-�I� ç�Ü.SC, estão, em
f&i)se fihal, devendo ser-rnaugutodas'nbs pr6xirhos di

, -", .,
....

1 , •

1
�

"

. '.

"

'. '�,�'. !"OV4 _ C:lt.,Ii� em PolhC>Ço;
Tr�to-se. 'do, �.ç: ,Pdlhocenset ex-Çerâmico São José

,quá_ro�i fç.·. �e ,PÇllhoço, x P�stoi te�egráficQ
equipe 'que' di�R4tq O CanÍPfondto CÇltarin�nse d�

.. futeboi, poderq ser o sensacional motçh, 'previsto pa·
,

r_, o mês,de j_ulrno.7rn Palhoça.'

,\niversario �fTl' Màrt�o p,p.'1 ' ,

Dia 1'0 -.- Srtç.' Mam Miriam Zacchi, filha do c.asa!
Otávio ?:acchj �: Nqir 'Schei'dt Zacchi; -.- Srta. MariG

Crist'ina:'de Oll�eirá, filho do c�sal Hélio de Oliveirc.
e Marià,.Crisfi�� B. de 'Oliveiro' Dia '20 Srta. Lídia

• -
.. '! '. ,

e jo:v:em l�?��rt0. _�_qqch!, filho� do casal Ivo Zocch:
e EdLa S. ZÇlcchi. . I

Aniver�óri09 :d'� qbril p.p', _ Srta.' M'ártia Weiss, fi
lho do casql �áudelino Weiss e Wilma Probst Wei�'

/ia 2?-'-" STt9,: Mor'io Conceiçqo Juttel; filha' do co

'(lI, Júl,iq J!.Jliçj�9, ,Jyttel � Clotilde Silv�ira Juttel.

�.olá :12' Qniversêriou o Sr. Alvaro Tolentino Sef-;
, ":-d" conceituodp 'se.rventuário 'da Justiça.'

Aniversá�io em" Maio

,Dià 14 completou mais um 'aniversqno o S'

Moacir' Crisóston'lQ do Silva, Tabelião de Nota$ e E�·

crivÕ; d; ÇrimÇ?,.' pt::�soa altamente relacionada n�.
mei'os sociais de r :llhoça.

., ,

. tNERGIA EtE1'lUCA "

.'

• � t' -;' -'. '.' :
'

'\ ..
' "

os.

MERENDA ESCO�R

Mediante convênio;: <!elebradd entre o Gbvêr

no Estadua! o M�nicipalidod� e a � Campanl�a,'Naci
onal da M�rendá' Es'co'la r, se�õo', distribuíd�Si sema

nalmente, sete mil é g�inhentos ·:pães,'· ao� alunos

que frequentam �s estabel�cimentos escoíares, 10cGI

lizados em Palho,ça.
,

,I.'

L I V R;Á .. I IA

Livros diçJátiCQS � públicaçõ�s';Científicasl' pode
rão ser enc6ntrados, dentro em' ,breve, 'na

.

Livraria

sêlo Màrcos, cuja inaugur6ç60}' p�e�istá p,ara ju·
nho vindouro.

ESPORTIVAS

Campeonato M�nicipel de P61�óç_o
.

,

.... O torneio iniCIO do Campeonato Municipal .
de

Palhoça, será desta feita re.alizado em Barra do A-
•

� r'"," i •

ririú, à 21 do corrente tom ,ti _ particiPação de eq14i-
pes Palhocenses.

·�X X x-
1, ,"'__ " _Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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e Iníerna
R. G. P.

. Encenada a fase de elas ..

sífíeação d� Tornúo rlobei.'

to Gome:> Pedrosa, vermo

cou-se "que os Oar10CLlS, c

mineiros i'icaram de fora da

etapa flnal que será dispu
tada. por êstes dias OS CO!1-·

templados fOl'9rn c: Jl'li'ltiaps
.Palmeíras, G;;:ihnio e Inter-

\lacional, os dois J;lriu].eil'os
de São Paulo e os últimos

de Põrto Alegre,

,Aguarda"Úl a tabela da

C. B. D. com referência à

·disputa. que será em turno

e returno, .começando no

próximo domíngo.

7·
o Calendário para a. tbm

porada 67!6B ainda não foi

elaborado pela Federação
Aquática de Santa Catarma
e isso preocupa os clubes a

ela filiados, aínda mais' se

sabendo que o Carnpeonatu :

Brasileirc de Reino poderá
ser efetuado em novembro,
COll1Q. aconteceu'no ano pas
sado. ,

Urge que a entidade con

troladora do eS1101:te dos for,
tes em nosso estado tome .as

Rio ,- Eusébio, que translt0t; pelo Galeão, .c�-' ,
\
'f

mo integrante da delegação do Benfica," campeão, •

português desta ternporodo, a caminho d,e ,Lima, Pe,. As Classilicaç�ies' d�s P,nnr@� CicHsticas
ru .cntes de seguir poro Los Angeles, nos Estodos .'.J . 7!\

'

• (ii' .,.

U�idos onde enfrentará aia 17, o campeão" inglês'
.

Ue .llJ!o!m.mg@ da; ª"ll�U!�·'U�,?l
� Man�hester United, decl�rou que "quem 'quiser ga .D.uas proves ciclisticcs for�m disputadas domin
Ilhar o Copa do Mundo de 1970, 110 México" pr�ci�' ,go 'ne�ta c?pitol, sendo uma especialmente para tale

sa preporcr-se muito bem, pois ela vai ser mbito·:pi� .:; giÇli�, .petrscinodo pela Secretaria de Educoçõo e

ar do que a de 1966, já '1'..1€. o futebol se t0<116 cada ..'

" Cultura, djriominoda Prof. Galileu Craveiro de Arno

dia mais difícil d� ser praticado, com os defesos-jo-' :'rím' e�.a 14,:de Maio, organizada e potrocincdo pelo

gando cerrado e .duro poro impedir a feitura d� 6d,is' Óepár�omen,to Esportivo da Rádio Guah:ljÓf,. d�ftt�o
" �

,7 d,(�is :�ç,bm_em�ó\raçõe's pela passagem do 240. ,aniversá-

·ITALI.ANOS VIRÃO FORTES
"

., ,:",�'ri& :da' emissora. Eis as Classificações nos dues 'pro·

E acrescentou Eusébio, que se .sagrou· também -vos:

goleador do Campeonato Português de Futeb.ol, por 10. lugQr - ·Ernani Fraga do Ginásio Normal çlo Es

ant�cipação, QUe "se os, brasileiros têm suas, preten- tréito.

sões de reconoUistar a JL)les Rimet, os italianos virão 20. lug.ar - Alfredo Lima Filho do Ginásio Normal

mais decidicos, o mesmo acontecendo com outros' da Trindade.

paíseg." 30. lugar - Neroci Laurinda de Jesus do Ginásio

O treinador chileno Fernando Riem, após afir- Jndustri.al do Estreito

mar que ,'�n�nca mais" voltará a trein.or seleçí'íes, 40. lugar -.- WilsOn Silva Orleãns - Senac

"póis se os encargos são muitos, as responsabilida- 50. lugar -- Nelson Rodrigues da Silva - Insti

des são enormes, sem armas pa�a a gente se, defen- _ tuto ce Educaçõo
der". Es�lareceu ainda Riem que os programas nun .60. lug.9r - Sérgio Carreirão - Ginásio Norrtlal de

co são cl,.lmp�idos e, depois a culpa sempre recai sô- Coqueiros
bre' os ombros do técnico. 70. lugar - -Fred Ribas - Colégio Gat.arinense

80. lugar - Jonas Bastos '- Escola Industrió'l Fe

deralFúT�BOL-FORÇA E' VIOLENCIA

A DELEGA.ÇÃO
'Monifestóndo-se deseíosos de atúar no Brasil

no próximo mê's de ag'ôsto, de' preferên�ia em 8elo

Hóriz�nte, contra Atlético ou Cruzeiro, os dIrigentes
do Benfica esclareceram, que isto se deve ao foto de,
em Minc_s,. no momento, pagarem melhorfs quotas.
O Benffca pede de i 5 a 20 mil dólares por exibiço e

no momento, está sem datas para exibir-se no Bra-
•

si I.

,A delegação é chefiada pelo Sr. Rui �orge de

Sousa Guedes e pelo Coronel José Catela Teixeira,'
Stoker de Albuquerque, Diretor do Q.epartamenío' de
Futebol e integrado por José Alberto da Silva Faria

médico; Hamilton Marques da Pena, massagista; Jo

aquirr Cdado Ricardo, roupeiro e pelos jogadores
Costa Pereira, Henrique, Cavém, Jacinto, Raul

Cruz, Jaime Gr,aça, José Augusto, Simões, Eusébio

Silva, Calado, N,�lson Fernarides, Antônio Fernandes
Guimarães, 'José Carlos, Calisto" e Carmo.

.

O Benfica vÇli realitar duas partidas na capital
peruana! enfrent.ondo na estréia O· 'Univ("/s!t��:. ,

Instituto de

Ginásio ih-

Ginásio Normól

20: lugar _'_ Aurélio' Soares com o tempo de .....•

31,56,4"
30. lugar - Walmor Shoroeder

40. lugar - ..
Antônio Vilela

50. lugar - Jos� Elizeu dos Santos
60. lugar - Walmir Oliveira Duarte

70. lugar - Rogério Waltrick

80. lugar - EdsQn Welington
90. lugar _ Leardra de Oliveira
100. lugar _ José Mario da Luz

110. lugar - Mauro V(eirp
120. lugar _ Ernestino Mciestri
130. lugar _ Manoel Honório

Foran,' dist;:ibuído� valiosos' prêmios, aos séis pri
t1)eiros classificados.

Pôderã Sair N6vfl. ,CDnfr�nÍ.o, "

,-

';'0 ÉSTADOII"X:-,"�U�RUJÁ"
"

,

"

. EM' BELO HORIZONTE:
Ao que.ia nossa reporta- preparo físico dos guaruja- .

gem .apur�u junto a ele:iú�ti� 'nos' e ausêllCIa' de til."Úrl6s' '.

tos do-pessoal cá de casa e
.

jogàdq)'es :'quC' CÔihpõ'ettl ;�;," : A participação ,tO' Américo mineiro está pràti.

da Rádio Guàrujá, ' 'poder� ; i-t�me�do "Mai$. Antigo�',�o que .comente asseg�r(J�a;'�'Fará a 'partida preliminar Con

,
sair novo jôgo. entre os ti-.� forçou-nos a,.�ài1ça�· J;Ílão, 'de, . tra ':0 'San Lorenzo, �#ebendo' como o' Atlético urno
mes dos dois órgãos de . di-. ;. alguns- rapazes- que não per.- cota fixa a ser; estipuludc.
'trulgafão, tudo: dependendo, tenc�m. ao nosso quadro .de ,,' -,

.

,

B I. ,

',' O Sr . Hildo Nejor se encontro em e o Horiz�
de datas e local. 'ffmeiónár1os ,c que 'lá, se eh-

Como se sabe, o' jÔgo em c(.mtra";am l)ara nos �ncen- ,te, tratando dos' aetQlhes finais e para ,lá seguirõo

que levamos ,a melhor·.pelo tivar ao sucesso. breve o Presidente B�aune é o Vice-Presidente Gel.
escorê de 4 x 1, não ,aprovou Vamos aguardar os acon, san Coutinho, que desejam supervisionar os prepa.
por dois motivos: falta de tecimentos.

•

wtivos 00 mesmo tempo em que trabalharão pelo
, promoção do espetáculo.

A receptividade por' parte da torcida mineiro
foi a melhor possível, acreditando os dirigentes, al'rle�
ricanos e do Atlético que .a arrecadação, venho ultra

passar a cosa dos NCr$.1 00 mil.

devidas providências que o

assunto requer, uma vez que
já é tempo de 'termos conhc

cimento da programação o-
/

'

fícial para .67168, a fim de

podermos cuidar do prepa
ro das guarnições que deí'eu-

derão o bom nome �le. San- .

ta. �atarin,� 110 gigantesco
certame da canoagem nacio

nal.
Com vistas ao dr: Ai'S Pe

reira Olívetru, operoso prr-
sldente da FllSC. ,

,) r·� ... '"
.. (,

Rio

No entende,r do técnico do Benfica, o futebol 90. lugar ,- Leandro 'José da Silva

moderno "está entregue ,à violênci.a, ante 2i complo- EducaçãQ
çência di!ls juízes. Baixa-se o sarrafo, impunente- 1.00. lugar _ Mário Alves Fonseca

temente, com os árbitros advertindo seguidas vêzes Gustrial Estreito

Q mesmq jogcdor, quando, a advertênc_ia, devéria ser 11.0.', lugar -,' Carlos Mariano

if�ha :.�rna '�hica 'vez, ,serviodo' parp tÔda: '6. equjpe., do Estreito

,'que, �(J ,próxima falt,a, ·Úc�ri:a �ç�rt1\im .jogadbr;6:me· 120. lugar -'- João Buchele - Senac
, ,; 'nos, mesmo não fôsse êle o -responsável pela·.' falta 1·30. lugar _. Zenon-Correia - Ginásio Normal de
. ( .

anterior. Como está� não sei o-que acontecerá ..
com· "Saço dos. Lim5es

o futebol', que sofre êsse próblema em todo o mlm- 140. lugar - Nilton dos Santos - Ginásio Normal
, I, "

,

do, por falta de orientação da FIF.A no critério geral de Coquéirbs ",

das arbitragens". .150. lugar - Vjlmar Andrade - Ginásio Normal dab
_' O futeb01-fôrça nada mais é q�e o futébor� Trihdade

violência, -pôsto em prática para barror grandes jo- A classificaça 80r equipes foi a seguinte.:
goelares, tipo pelé, que não podem mais \jogdr. pelu 1 à. lugar' - Ginásio' NDrmal Haroldo Cal lado d? Es"

violência' como são. marcados
/

e a complacência dos treito côm 1.2 pontos

juízes, disse Fernqndo Riera. E completou, afirmando' 20. lugar - Ginásiq Industriç:d Aderbal Ramos da

que "sem poder parar o futebol mágico de. Pelé, in- Silv'a, do Estreito, com 13 pontos.
ventou-se o futeboHôrça para deter os g�ande� 0- 30. lugar _ Fnstituto Estadual de Educação, com

tacantes� Pergunto: há' necessidade de fôrça par.a ,14 pont�s
.

domiFlar a bola e realiz.ar uma grande jogada? No 40. lugar -:- Sen.ac, com 16 pontos
meu entender,- no. A fôrça aí usada mais como· 50. lugar - Ginásio Normal Brigadeiro Silva Paes

meio para substituir a arte, para quem dela nada da Trindade, com 17 pontos
tem. Se nã9 se fizer alguma coisa para deter a vio- 60. lugar _ Ginásio Romualdó de Carvalho Barros

lência no futebol, não sei aonde iremos parar". com 20 pontos.
A pr�va 14 de Maio, apresentoLl um transcurso

bast.ante inter.essante com o jovem Aurélio Soares

,'pónteanco a prova, para perder n,a reta final para

Abilio Pedro 'Pereira, ciclísta credenciado de Jara

guá do Sul, Criciúma e Itajd.
10. lugar _ Abílio Pedro Pereira com O tempo de

31.54" e 3"

JOINvn,LE - Como
contece em todos' os qua·

drante� do País, o automó:
vel pass6u também a' ser

um desejo c.onstante dos jo
invilenses, notando-se o' '.au·

,

.Qlento do número de veÍcu·

IQs rodimuo pela cidade diá
riamente. Assim sendo, tudo

"que se .relaciona com a 1nVêIÍ,

ção que imortalizou Henry
:Pord é assÍmto de intcrêsse

quase' que geral. ,

H� dias passamos pela c-

, fiéina medl,nica do conhec!"
do profissioi1al Jacy Borg'��,
])ara sabermos de como s�

portou o Gordini que repi·�.'
sentou, Jóiuville nas recen

tes provas aütomobilísticas.
dispntadà" ri" Capital do Es

.

tado. O catTu que correu' na� .

quelas provas pertence ao"

jovem Betinho Ravache. Füi
preparado pOl� Jacy Borges.
Não foi feliz nesta. priineira
apresentação, tendo que de:
sisth: da prova, apesar ..cio

.

liderá-la, por um defeito mr.·

cânico.

mesmo, cat'�o estárá compé·
tindo Í1as "6 Horas de ,LíJ.
ges", .prova da qual partici
pam o's m,úores votantes dI)

Estado, bem como do ,Pa:ra�
ná e Rio Grande do Sul.
á GO'l:dini de Bctinho lb,·

vaclie já está sendo conve

nientemente prepànido"para
bem representEÍl' a, "l\Janchl!S
ter Caüirinellse;'.

'

Jl!-cy Bm:;;es disse-nos que,
'

desta véz espera um .apolo
maiQl" do nosso cOínércio,
,iil�ústria, 8 pessoás .amantes
'do -arroja.do esporte, pata
que sejarl1 pJ,'0l)Oreiol1ados
maiores recursos ao nosso

Torneio Iníernecienal Será Mesmo
'iii �
,uommgo

Estó decidido que a rodado de .abertu
, ,�

do torneio interncclonol "sob o patrocínio do .Ame", •
, II,

co será mesmo- domingo, dia 21 ,
em Belo HOrizon.

I

te, no .Estôdlo: MagalHães Pinto e teró a part-icipacQ)
do América mineiro e do Atlétíco, o primeiro .faz��:
ao a partida prelimincr contra o Scn Lorenzo e oS�,
gundo. o jôgo de fU'"'ldo contra o Nocional.

A portítipaçãQ do' Vosco se iniciará 1.0 dia 24
quarta-feira, no Estádio Mário Filho, quondo faróo

/ 'partida principal centro o. Nocioncrl, .joqorido .·0 AilIi
.

riêa contra o: .Son Lbr.eri:tor: nb ,primei'r�' jôqo da noi.

,toda duplo, amb.os os [oços jél em .disputo do Taco
Governcdor Nf3grão,:: dê Lima, 'que' se encerron; d;.
rr{ingo, dia'. 28;: com .perdedores no primeiro partido

.

"

e:vencedores tia segundo.'

BRASILIA QUER
.

I,
,

Brasília, na pessoa do presidente de soo Fede·

raçõo ,
Sr: Hugo Mósca, telefonou ,ontem, pedin�

que fôsse conseguida uma.' rodado, também em

Br.agília ... Queriam Nacional e San Lorenzo, m'as o

clube ,argentino nõo poderá ir, pois tem compromil
sos já assumidos.

A proposta dEi Brqsília é a: de fazer, -também,
uma' rodada dupla; jogando Nacional e seleção de

Goi6s; na partida principal, e AmÉrica x Defelê, Il)
I

'

jôgo preliminar. O Presidente' Braune. vai estudar o

assunto e coy;súltar os dirigentes uruguaios sôbre o

possibilidade de' UmGJ quarta exibição.

CHEGADA A 19
,Adia:lltou-nos, Jacy quê ,já'
existe ,um movimento no sen

tido d.a criacão do' Automó:
vel Clúbe� de Joimille, ,a

. exemplo do que foi feito ClTI
Lage�,

. Floriaüópo& e �ais
recentemente Blumenaú. O

espprte 'que iJ;nórtalizou Fán

,gio Farina., Lahdi é outros,
Disse-nos Jacy que apesar, deve também ser implàntado

de não lograrem êxito totaÍ, entre nós proporcio:rianào, o
não, fic3Iram decepcionado�� portunidade áo's nossos au·

pois o desempenho do no�� ,

'

tomobilístiÍs p�ra qUe" (te-'
so representante foj magníí'i monstrem. suas, <qualldad�s'
co, liderando a competição na pista, oferecendo ao ", pÓ.r '

com grande b1argem de -Van- blico esportivo de JoinviUe
tag'em até o momento da momentos de entretenimen�
desistêrida.. to, suspense c emoçã.o, que
Essa cQmpetição foi o pon

to-de-partida para no,vos em

preendirnlltos esportivos,
pois já' nO p'r,óxi�'o dia 28 ,ó;

Jogadores, Cariocás
Foram Convoc<,ldos ós' se- Ponteiros - Paulo Borges

(Bangu), Rogério (Botafn
go), Rodrigues (Flamengo j
e Lula (Fluminense).
Pontas-dc-Iança � Ademar

(Flamengo )" Nei (Vasco)
Mário (Flummense), Parada,

(Botâf?go) e .Tairzinho (BG
tafog'o ).

Convocados
\

os

representante,' que l;ada
tll�is �isa do que elevar bein
altd'>p bo!n' nome esportivil.
de Jo:!llville.

.

':
'

sempre .proporcionam as

provas anto,!11obilistocas.,
, Façanios votos pano que a

, íd�ia' frutifique.
/

R,oteiro

A a.pres�ntação dos joga
dores convocados foi mar-
'cada para. o dia 5 de jUl1h�,
às 9 hOl"as da manhã, no

campo do Ji1uÍninense. Os a·

tletas serão sl�bmetidQs,) des
de a' apreselltàção até o fi

(continua na 7" pagina)

/ l

A 'chegado das delegações do Nacional e 00

San Lorenço está confirmada p'Ora o dia 19, sexto·

feira. Um ,avião da Piuna, fretado pelo América, troo

rá aS duas deleg.ações' e as transportará diretamente
para 8elo Horizonte. Como convidado de honra �

San Lórehzo, virá ao Brasil o interventor da Associo,

çôo Argentina de Futebol, o Sr. Valentim Suárez. AI

passCigens já. estãO em Mohtevideu e Buenos Airel

�espectivan,ente, à disposição do NOcion.al e do San

,Lorento.
Os preçqs dos ingressos pqrcÍ os jogos: no Este·

dio Mário 'Filho, apesar de se tratar de j'ogos inter,

nacionais, i1ão serão majoradqs. E' uma-. homeno,

gem ,qLle o 'América ,deseja prestar ao torcedor co'

rioea, seguncJo declarou ontem o S.r. Ger?on Couti·
nho.

.,.' P 'R O' M E S S A

A yropósito, o Vice-Presidente americano afiro

mau que a promoção de seu cll:lbe significa um es'

fôrça muito'grande e vai'valer como teste para futu·

ros .empreendimentos do gênero.
Segundo afirmou 'o dirigente do Américo, de'

pendendo do .apôio que a torcida carióca der ao toro

neio, êle se compromete o tentar novos e melhores

atrações. O Atlético de Moq.r� e ô Benfica , . depen°
de'ndo do sucesso. cio temporada atual, pod,erão tom'

bém vir para uma segunda promoção.

DE VOLTA
,

J

.

O trein.ddor Evaristo regressou 00 'Rio, deixando
o comando dó equipe entregue ao médico Ica.

Veio ver suo situação na Escola de Educação
Física, moS retotno hoje, viajqndo para Itabir.o, on'

de o América enfrentará domingo o Valéria Doce.

__________�__--__� � ��___.----.� �__-- ----__---- --------r �--��-.��----_.--------------------

/.

g1"Jntes . jogadores' ca:rio�a:s
para os, jogos entre seleções
patro,einado pela C. B. D.

Goleiros - Ubiraj�ra (Hali
gu)/ Manga (Botafogo) e

�orge Vitório (Flp.minL"lse).
"Zagueiri)s laterais - Fidé·

lis '(:Bangú..), Jorge Luiz (Vai>
co), Paulo Hel1l'ique (Fla
mengo) e Oldair (Vasco).
Zag'úeil'os centrais � JaE-,

me (Flamengo), Mário Tito
(Bàngú), Brito (Vasco), AI-

.. ".. "

\tau (FlmDllllcnse) e Fonta-
da (Vasco).
Meio-Campo Denílson

(Fluminense), Gérsoll (Bota
fogo), Jaime ('Bangu) e Car
linhos (Flamengo).

Dia' 26""": 'M�i@ ..,M,'laille Das Misses'- Clube Doze de Agosto Oraje passeio} em'benefício das obr�s da Igreja de São Sebaslião).
.'

Dia. 27 -- NfJii3 dle Bek'�ae Luxo e Deslumbramenlo,- Ginásic dg SESC - 20,30 hss Desfile das Fantasias Vencedora:r do Carnaval Cârioca,� Z2 'hs. Concurso de Miss Sanla Ca'
,

'

larlna 1967 em JEG��®fi:j@ do Lar' Sio Vicente de Paula.
Cia Calarinense de Crédito' Financiamento e InversUmenlos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ALUGA-SE
Convocados ss,Momento Literário

COSO própria para reportiçõo. Situada a ruo Feli

e Schmidt 71:p. '. .

1 PÇlssui 10 peças amplos' além de porõo hcbitó ,
.

. �

,vel; Entrado p('�-o Corro pelo Ruo Pedro 'Ivo,

r;a'tor pelo telefone 2536 ou a Av, l:-lercílio

,LuZ: 134,

J

A. Codos' Bd,no Di Soares
(cóntínuação da ,6� Jiag. )
113.1' dos' compromissos da

.

� ".' seleção, a l::e\!'hite de ooneen-
,

_ .•
�

CI •

� tnação, 01:'.1 local ainda, a. sei,

,,� determínadoj: e, terão as ser'
Ao contrór!o 'do que vinho interpretondo o I. N" ,Lançado nos últimos dias de obril passado, por guíntes atividades de treinos

P.S, o morido como emprêqodo' da espôso pode e Bloch Editôres, a ENClCLOPEDIA BLOCH, uma te- e jog.os:

deve contribuir poro a Prevídêncio So�jal, 'A ',infor- visto mensal de cultura, com primorosa apresenta-
Dia 6 - Treino às 9h e às

'-

f' odc ? d'
'16h. - Campo do Fluminen-

maçao 'OI presta a a reportogem pelo eputado iA- ção gráfico, em 100 páginas, totalmente em côres,
dí I' M V

se F� C.-
1 !O ar,tins ianno,. integrente da Comissõó de "00 I'

-

d
'

h ido.' I' t J
'

I
CIRURGIAODENTISTA:'

,�
, a orreçoo o con eCI o jorno IS Çl ase tomar Dia 7,- Treino às sh e às

Legislação Social, que nesse sentido recebeu respos- Frejtqs, Prêmio Esso de Reportagem de 1965.
.

16h. r, "

'lMPLANTE E 1"RANS.PI,..ANTE, D� DeNTES to do requerimento que hovia enccmlnhddo ao Mi- A Revista em questão é fruto do resultado já Dia 8 '- Treino às 9h. ;__

Dentistéria 9pcr�tºriq g0JO, sistcmq de �'ta r�taç&( nistér io do Trabalho, No seu reqLlerim�!1to, o depu- olconçcdo no suplemento ele outra publiccçõo, q EN �:�:le cPlli lHwv4íldc 'Ori�ll:

(TfÇJtf.lm.ª!1ta Indolor),
"

rodo, Mar.tins Viana qcentuou .ser jindiscutiyel a -ccn- CICLOPEDIA FO-"'S ATO
'

I
X li MOV L
"" ' ','

"

.. '. ," "I .,.J E; F ,-,

S, que- circu ou durcn- ,

pia ,9, - 'I'reluo �s 9 Ii. e

pR.CrI'�SEFI· A, "fL �, veniêncic e o direito-de o erripr-egador;U ��'pr�gado te 65 semanas, olconçondo=retumbcnte êxito.' , às' 16h.
-

,

IZ,X'CLUSIVAMENTE'COM HORA MAR(;AD,A
.

.

f'
,',

,

.

d'
'

� , ,. '
.. ,

•
ro: pre errr, como emprega o, o seu conjuge, princi- Pelo .surnório do seu primeiro número, já é pos- 'Dia 1Q_ .�� Treino às 9h.

�_d"i,:fíçíQ) ietg., cl.lnJ·unt,o de safEl,s,' 203 I
.

I
r '. '.. "-

-

,

Ih' D" rr .

r;;
,

. pq mente nosr.c ias atueis, em que ornbos trqba am .sfvel fczer ,uma idéia do alto padrão culturol que SEl" la. - Exibição pontl'.�

R!;JCI Jergrl.imp Çó�I!t1bl1 $25 poro q mcnutençõo" do:' Iqr.,' '( I',,' .ró observqdo na publicoçôo: "Ex�l�r�dores. do 'Infl.-
�

adversãrío e lotaI' ainda pur-

O 15' s '9 ho s
. ,

l'" , serem- designados.
'

.: Q5' _, iii' l
.
'º, �TF�:lBcrito dg pô!.hq, qo\Tordr) nita". Inicio a. série de ,granqes b)0§rafias,; com ilus-

Resi<fênGi\); A'tl. Hçrçíliq' I."�( 126� qpf, 1. ' <'
, > :;, ,. :, .,'_:' ;. '; trqções e �.,fotos em, côres, ti[GQqs 1'l�p.rÓf>rjo 10601 em

!
' S;ENEFIÇIOS CONCEDIDOS ,PELO I,N,P,S, à

__...,-,'----._,'_",��,.__,

,----'----,__,_.. __-..--=-�..,.._._-.__..
_'_�_ .. ;;;egbl.�ada gÇ!stante,'-o,!.J. ;ac\ieglJ_r,qdo:pefGl, pqrto'cle sua.

que viveu Galileu Gplilei; I/Uma Viagem"' dó Plane'-
i

.. to Verrnelhp"; -"-. Prityl�i'ra de \Jma', s�rie' de. v_õagens
IAs Fl·.,r'u, :'�·",S'.. f1i�n.s_'�n'A,'I"a, c, �. p..... o.,J�, a, tl'�,la':s es,p&sa' n(Ío ',s'egupa'da ou da companheiro deólignada' .

I �
..

"u,� .�II. "''''J; � &!'l' �
.,

. , " .rn:ensais a todos ,ps países ,cio m\Jf\dQ, focqlizqn_do 9)
'1 I

como dependente :'pélo ,�r:i'1'enos ;3'00· dias antes .do par ,Chinq desd� 0;1 seLlS pr:ir')1órdios qté,...ss últimos ócon-

A'S FI RM!,:S CONSTRUTORAS E PROJETISTAS. _.�to, ,,: �., teçimentos cjo � Revolu�ão Cult!-lral; "Mil'lqs ,�erois/l RIO .:_ O Fhim�ngo reser-

C�r,ência': 12cq�t'r.ibu;,çõ,es�:menS?i.s: �CElIQ�: um 5u(( históriÇl (q'rtigo da conheeido historiGqor J060! vou a datft d.e 29 d� julho,
- ·salár.iq,mínimo ,_vigente.;na· sede de: trabalho do segu- C I d' O

,', .

' '-

rodo, ! "
"

.1,....'
.

' am,i O e
. liv�ir,Q. Torres)! sua geografia, a psiçolo na FCF". pa"il 'Il.lIla gra11�le

gia do. seu rov.o;,"I';A'rte de Ver, Quadro�" - O cri� promoção po Rio, qual ii1eja'

tério geralmente adota�o p�los entel"ldidQS 'para jul-
a de, enrr.entln- o Benfica 'em

, . '
'

, Uln::j. n�lIHIi� internwcjonfil
gamento de uma pintura, ex'plicados pelo Prof. H:;'.� .

!JQn1, sPf�phl çle CllrrQ&, o

vio de Aqwino; e mais -uma série- de' outras pelpitan; �RS,m�tto, ]\j'�citlllill do M:lte
tes assuntos de interêsses gerais, focal i�aEles de for. fiç!lr-á ,qç ,'fQl'\;' do pairoçf!1in

ma objetivo e singela, do espetáCUlO.
.

O çlnb� � f;fbro-nep1o :lit
. 's,� �li:ri�q à, fer �l!lJa ílCdh'
a, l'yS_Pl'Va, qft dllta p l;:F11Qém

.

'va� oficiar à 1)".l)�G, nQ scp.:
tido' de. conseguir o Estádio
Mário Filho para ,o aI11ist;o·

Dia 12 -....c QuchU!i, )JIUS,s<J.·

gens e sa una �s' 1011,' i

I Dla 13 - Tl'!d\1Q às 911.

Dia, 14 =- Jqg'o à noite nu

Maracanã cqnira- � Seleção
Mi.neira.
Dia 15 - Dia livre com re

grosso à coÍu;entl'ação à noi

te.
Dia lG - Treino às 9h. e

às 16h.

, ,
.' ,

ENCICI.OPEOiA BlOtH - REVISTA
MENSAL DE CULTURA

ESPOSA JA PODE EMPREGAR;.MARlDO .

E D,ESéoNTAR PARA A. PREVIDENC!A
, (

I.

CzernayNo:-her!o

Dia,l'i -;-= Viag'cl11 pela ma

npãp naJ;'l �plQ ltQl:i:r;onte e

treino à tarde no local do .io,
gp. ,

-01õt. 18- -'- �ef!;1Ul!lo' ;jogo
!Fl �rmtl'iF fl )ileleção Mineira
_. Regt;Q!i(flo no dia do. .logo

nhã,

Fl�mengo illl'erJ·J�9ar CfJm\ lenfica ·Ila
"
',,' ':

..

"'2911'noRio' .

dico do Vasco, quando. a

nunciou, que ia levaI" o seu

innã,p Adilson" ao Dr. José

�iba41ar Dias C�ar):1ciro, que

Ilcrve ,lO FJ,uncng'g,
,,1\ Pl'Q'VR é. UPe itcabou lhe

I'lllP.�lo 'um ,ato. qe cQnfian
ç�: Ab�ür faz iQ!lu& º�. exa·
lUfS nQ PepUl'tl!il1eptp, Médi.
ce do Vasco, com' o Dr.

MwrCO�z.l,. e i;lQ depois dos

l'es�Útªdos é CJqe y�i eo:p.ver·
1'\11.1' cPfU ó Df. R.fQamar, pois
qepePllew10 do check-up,
tal,�ez nem seja Prec�5o
consultar (H.ltI"O ;l1édieo.

o DiSvRITQ DE ENGENHARIA, SANITARIA
DE SANTA CA,TAR!NA (DESSC) dq FUNDAÇAO

SERViÇO ESPEC!Al DE- SAUDE PUSLlCA (FSESP) . AuxíLtO;ÜOENQA: 00 síOgul'Gdo - incapacitado
parq o seu yabolhp 'duÍ',ahte mais, de ,15 dias, por

1.11otivQ de, dqenço, ÇÓi'ênc'ia:,: 12 ,contribL!ições men

sal idade:·' 70 por cemo ,do sc:dóHo-cje-benefício, mais

1 por cento por ',ano/completo de atividade abr�ngi
da pela prE'evidêncjo sociãl ,'at'é o ri1áx,imo de 20 por

cento, II-:Jí'cio: 160. di,a''' de afãstámento do; trabalho

ou datg do r�q\-lerimento qwapdo posterior, ao afqst.a
Ilwnto em ma is de' 30 'dias,.

)\VISO' que, poro efeito de 'participação em cencor

rêllcios, parq contrataçO.o de projetos e (ou) .

ce3nstru·

çõo de Obras de Engenharia Civil e Sanitória - A

bastecimentos PLlbiicos de Agua e Sistemas de Es

gota, à seu cargo, deverõo, os interessados procede·
rem o competente registro de suas Firmas no sede do
Distrito,

Maiores inforJ�l()çÕe� poçlerão Eler, ÇlbtidC'ls, el'l1

horário comercial, .exc!usive aos sábados' !'la s�de do

,DESSe, .à Ruo So�tona 274 Ardtaeal o� por inter

médio da Caixa Posttyl 668,

Endereço Telegráfico: FSESP

,
\

, J
Profissional com larga fôlha de serviços pr�s;

todos ,aos mais importantes diários do Rio de )0-
SOo '

neiro, Luif: Amarql transmit� agom um PQI,JCQ d'e '

o J)il'etül' ue Futebol Juve
sua e).(periênciq aos leitores atmvés do livro �ORNA- nU, Sr. José Maria IGmi1', in-
lISMO, MATERIA DE PRIMEIRA PAGINA

"

'edita- formou, -ontem; que o nus·

do pela Teir.po Brasileiro, A obra responde de manei to do FI!ti11el��'o :jogalJá do·

ra precisa à curiosi8acle do leitor .qcêrcq dQ. proCesso' millg'o, em Covdeiro. Ao mêS

d f-r ·d' d
.. ,. mo tempo, Paulo Alves 1'es-

e COI1 'ecçao oe um COtl ,qrlO, e um .notlç1ano para 'd' h'
'

•.

, 't
, '

"
,. ._, ,',

, .

- pOll e o,je se aeeI a. a pr,,·
o radio ou para a televlsao, ,de Llm· ma9él?;ln!;l sema- posta que tlJe fez () Cáljfór-
nal Ou dos boletins de 'Úmel agência noticiosq, Obro" nia Clillpel'6s, Pl'!-l'a. at-lllli' no

útil sobretudo paí'a os estudentés dos ,Clursos de peri-.· futebol dps' EU.I\,.

odismo.
'

ABONO tDE Pt:RMANENCI/\ EM ,S�RVIÇO ao.

segurado que, tendo 30 al10s de, serviço, prefere cOr
tinuar trabalh,pndo, Mêil$ali-dade: 25' por I

cento do

sqlário-de�béne_fício', Início: data, do requerimento,
APOSENTADORIA POR INVALlDÉZ 00, seguro

do que fôr cQ�siderodú incapaz e insusceptível de

reqbilitaçêío para o exercíció de atividade que lhe ga

ranta a sup�istência, Carência:' 12 contribuicões

rnenspis. Mensal idade: 10 por cento' do sqlário-de-'
benefício mais 1 p,or cento, por ano .compliOto cje a·ti
vidade abrohgida' pela previdêcia social, até o má

ximo de 38 por cento, ;1�íciO: dia imediato ao dá ,ces

SGção d oau�il io�d(jenço.
. (

ZezmhQ
"o a.tacarite �ezinho não

viajaiá Com a, delegação do
. Flame!igº fI EVl'ol1a� Foi ris·

caflo qq. QomitiYil p!'Jl'que a

ftl.p:Hf\Çjíp fio ç,al0 6&8eO não

estlJ. çonsolídfldii, totalmen·
te, e lliio llá tempQ, mesmo,
q� um� 11eüVlleraç1io físic.a.'
E;s!á com. i$ quil!)s de ,exçes·
S!l e ni{o l�averia ,t'emUQ de

lJ,rna :peqlp�l'flÇíto, en-i face,
tamQ�m, dft (1tlreza do fute·

O atacante �hn.if· CO!1VIH', "
boI ellJ·opeu. QnteJ;ll, ao mes

soq. !lntem ePm (} DlJ, Jo&,é pIO temno, Y!llt�lt, l\'IirágU'
Mla.rcozZi, escl,tJ:ecendo qt(1l pediu.o �IPpl'éstinw lie AI·

não lhe' moveu nenhum pr!),- ,tall' p�l'a '0 Fh1lpinense, de

põsito de desm�recef o mó· Fejl'� de S:lr.lq,m-t,

Floríqnópol i�

ENGo,. WEf-<'NER' EUGENIO· ZULAUF
CHEFE, DO DISTRITO

\.

REX�MÀRCAS E PA1'E�TES
Agente Oflcieil, d'J Propriedade irldllstria! Ré,

gistro de marcos, patente� de invençêlo nomes co

merciais,- t'ítulos
.
de estClbelecime.ntes, insignias e

frases de propog,anda,
Rua Tenente Silveira, 29 -,'salq 8 -. 1.0, .an- ,

,dar - 'Alto do Casa Nair � Florianópolis, _. Soixc
,Postal 97 .:- Fone 3911.

, , Sem melilldtàr

l f A DA

.

A guerra d� Trói'a poqeria ter durado qpenas
o tempo qe um aS�Qlto, não fôra o desentendimento
e�tre os deuses do Olimpo, que d fizeram prolongar�
se pelá' ,�spaço de dez anos. Dêss� obscuro episódio' "'=:;:;::=;:=;:;;:':;=;:;=;::;:;;;';;::;:t _._��;;;::;;::;;::=::;;;;:;:::::::;:::::;:;::;:;;:=:::

ocprrido._ em�_époc.as quase, pré-hist0f.i�Qs,<"" H(')mem,�f'
-

"" ,_ .

,

e_x,t·raiu a 'matéria para a :rnáipr das epopéias que o

gênio ocident.al criou na antiguidade: ILlADA, Mui
tas são as traduções do poema para a nossq língua
rlnQS uma�das rríai� perfeit<;Js, é� sem feYOfl q qe Car
los Alberto NUlles, na qual proCUFCI e consegUe rr.lon
ter a cadência grandiosa dà verSO homérico. Lonca-

,'" ,_. ,.;.

rnento em volume de bôlso dos Edicões de Ouro
.

'.1
�

•

APOSÉNTADORIA POR \rEkHlç� ,ao segurado
/o ."

que conte. 65, ou 'mo is ano&�de iôade " ou à segurada
cDm 60 ou.mais, ano,s 'de i_9ade, Carênéio:, 60 contri�

,

buicões mensai�,' '[v\ensQJidqdO' ,ZQ"RO.r ...cE,m.tQ.;dQ,.$:o.l6�
, -:;-t}l.....� • ...; .. -� • .,.:. .. �

• ,--' :;f-, ,-- -

,

'

.

'rio-de'�conj-ribuíção �oi:;; I por cento por onq ,cam'ple
"

to de qt,i\ti�qde ;.lubran'gidq pel6, previd"ê}íci� socipl, a-

té o máximo �e ,3Q-'p�rcento. ,'" "

Inicio: dota' da en:trqcjq do requerimento ou do

afastamento do ttobalho, se êste fô'� posterior.

AU:tAS
PRIMARIO, GINASIO E CIENTIFICO, TRATAR
'RUA SOUZA FRANÇ,A, 20 - FONE 3530,

A'

•• �.. .�>
� - - ,-,

, f'

F' - "

f3lUIVIENAlf
R. A�Q�!G ni�s. gl

.

!/� ándar
.

ARQ'UIVO: 1881 - A ? qe maio çirculq o pri
meiro número do periódico COLOMBO,

-

fundado 'por
Cruz e Sá'uza, Virgílio Várzea, Horácio -de Carvalho
Cqrlos Faria$, e' outros. Dei�à de cjrci,Jlar a 24 de se-

tem91"O do meSmO ano,
.

FLQRIANÓP.OkIS
!!, Fe",undg t,!a�padç, �
I.� ,aqdªr ,', fo�� 2413'

OURI"f!fjA
, ;

�v. �uij� Pe�!PH; !!la
8.2 anilar .•'one· 4'0531

"

'" .....

·li-,deranca
, .f1I!l'2.4Ano.$' )

", ,/'.,�

..

�, ;.

José ,Mal�s,lem CO�lleJli
. MarciHo Medeiros Filho

adÍ'QcitcÍa'
R.ua Oeodqro, 1.9 - cQnj!Jntó 2 ..- Fone 25�82

. .'

Juízo 'de Direito da Segunda Vara Civel
.
\

da_CapUal
'

'
-'.

Edital de Citação com ri Pra�o de Tripla
(301Dias.

"�o

�-.- ...:,�.-,._.,_.__.j-,_'__---

'\" '

O Doutor WALDYR pgDERNl;lRAS TÀU., Cad� pessôa, .em Q. direUo à. PQ�se de uma
LOIS, Ju1;z; de' Dir.eit� d.a.2a. Vqro Cível. da, casa
Comarca, de FIOrla!'lopollsF Estado de San-

-

ta Catarina; na forma da lei, '

;. \,'r >,,'. _.�. � ....
""�

, ,)

tlânticoo Jardim,

FAZ 'SABER a todos quantos o edital de citaçqo vi-

rem, ou dêle conhecimento tiverem que por portEi
de HERMINIO MANOEL FAUSTINO e sua mulher
foi requerido em Ação de Usucapião, 'Um terreno si

tu"Odo em Campe_che, 'neste município, com as se

guintes características: como área de 9,600 me

tro:; quadrados, ;medinda com terras de marinha na

ext�!1sêío de 48 metros, fundos, ao 'oeste, 48 m�tro?
corn Ano Bertolina Martins; norte com 200 metros

,com Pedro Manoel da Rocha; e a.Q sul em 200 me"

tros com Nicolau Olaco Scheidt e Crispim - Giuvita
Daniel. Feita a justificação, foi (j mesmo julgado pr�
cedente por sentença. D,?do e pqssado nesta\ c,idade
de Florianópolis, aos dezess.ete de março de mil no

vecentos e sessenta e sei. Eu, (a) Jair José Borba, Es

crivãot' o subscrevo. (o) WaldYr Pederneiras Taulois
JL!iz de Direito

..
Confere co� o original: .

-'

,
A,,'ete Teixeira

Escrivão
19.5.67

zyj-7
[

"O�
zyt-44

cooperará para isso!

Conheça as nossas facilidades e adq�ira o

seu terreno.
.

Prálicamenle CADA PRESTAfC10 MEN�
"

SAL, V4LORIZA

5 VEZES
'Escritório: Ped�o Demoro, 1419
Tralar com Be'njamim Averbuck

lo ,

Fone: 3917 '

'

-r,;-�..J'fIIfJ!'._�''''':'-_'''''''' ''�_''�'''_ ,

AVISO
VENDE..SE SE VotE. POSSUI FINÂNCIAMENTO PARA A

QUISlÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE CASA PROPRIA
PELO IPEse, IPASE etc. VENHA CONVERSAR CO�
NOSCO. ,;rEMOS A SOLUÇA0 PRONTA 'E IMEDIA-

Vende-se umq marcq
liLI ,,6611 • TA.�·

'

Vêr e trotar com Sér-gio, na Imprensa' Univer- IMOBIf,p!ARIA A. GONZAGA - DEODORO II _"

sitária ou pelo telefone· 2202,:no .período da tardG\.�,--;".... FONE 3450.

\,
.

L A M B·R E T A

" ,

'Catarina
"

emissora mai�. em
-. ('

I.
,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'lAçÃO DEIX,A SECIlETUIA
o Governador: do Estado exonerou, a pedido" o

engenheiro Lourenço Fcoro :do cqrgo de, ,Se:crétário,
d� N'egócj� da '!:iqçõO e' o,bras "P\J�Ucàs. Q ato do
Chefe, do Executivo foi, pLll�litQdo no, Diótio, OfiCiai

cju� citculo,u Oflterr, Foi;d�t�;, 'Pó�a / ��po��r
pe!o �xpe�le,nte daquela �retano, o sr. Atrnon40
'a!il" Secretório Sem Pasta.'

,

..i'__--'------- _

'-,

, <"'. " ,

O MAIS ANTIGO' DIARIO 'DE SANTA CATARINA
Florianópolis, (Q1,lallt�"feira), 17 de maio de 1967

Por' �onovocaç�o �e s�u President,e, deputado G
nir Destn, a Comissõo Diretorc Regional do M

e,

mente Democrático' Brasileiro deverá se rel..ll"lit
aVi.

próxi,mo �ia 2,.0, �'� 2.0' r�ras, 0� sua sed�, D,a Ordeno
elo dia, constem ;,OS sequintes ossuntcs: Cu(tlP�irne �

dós cjisPosi,tí'vos: constantes 'dos incisos III, IV é V�o
ort. 3, da Résoluçõo nr:: 8,11.0; oprecioçôod-, 010/
mento contábil dos partidos e assuntos gerais, I,

----------------------------------------------------------------------�------------,--------------------------�--���----��--�--------�----

,
,.', ,Com a finalidade 'd� mánter< contatos' Com au� prÓgfa�las';, s� �sí>a.Th:eI?.. pa�

t�>fidodés vinculados co' pvol:)lk'�a hOlbitocio�a're :'c,o", ra: outros setores que, nua é
, , ' , " " "

"os' oiiêiais, 60tn ã, paÍ'tidpa�05,:Og'entes, executóres 'do pr99fêmo'do Bónc,o, Noéio-', '"

\ ' , ção çj.�\ siIidic�tô$; emprêsas' ,

nál de, Habit�ç'�o 'em -Santo� é:ato;in�i visitou ,'0 nos': partículares e outros' 0rga,-
,; r, 'to Est�éfo O ��, LOl'iz 'izato, delega'do regioÍ'uil' do Ba�� "n�r�os 'paiticU:hres,'

'

co:'Nadonal de Habitaç�o para a regiãô'do\ extr��o:' "
'

sul, co':"pr�endend�'os 'Estados -do Paraná; Sc.ntci 'Cil- _INTEJltliSSE PE' se

'tárinà e Rio Grandédo$ul. : "

'

"
, r

"

"

, ,

"

.'

.'; ,

,I;
, O Dt!�tee�::6i, af!:t��riy��� ,

Nesta ,�CapitaJ; ,f�la�do:, à sidêI1ciais, em ,o,�tros '" muiú"' do' qu�i teve, a melhor ,das 'CoIl). respeito às casàs
reportage,m,' ",d�cl�rou ,ter cípioli catarinenses, ,

,

'iIh�ressÕés,' P�iS 'vedficoiJ. que a COHAH-SC vem coris-
vii.iitado a cidade de Ciic�u- Ç(UIAB-SC, "

' ,

\,
ser

' uma pesso� 'altàmente trUindo, disse o sr. Lariz

�a, onde inspecionou as�500: itlte'res�áda:' ria sóluçáQ' do Izatp reconhecer que elas
casas populares que a Falarido ',aiflda ,

sôbre' \l" pro'b�enia -l1(lpitacümal. ,AEr- não sejam do tamanho
COHAB-Sé está cons,truin-,' Compànhia de: H�WiiJ.çãode mou, auida, ter _Q ÇhefÉ� �o ideal. DeclatOu que suas

dQ naquela cidade, tendo ria Santa, ça�a,rina, 'ànnn,ou Ó Exeéutivo çatarinélliie "nios- c'onstruçÕes obedecem as

oportunid>1de mantido' diá-, sr, �oriz Izato, qu�, einbpra 'tràd6 tim interêsse vivo em ilormas ditaaas pelo BN:H. ,

'logO cO,m' à, sociedade' ,de eS"truturada a pO"UCO, tem,pO,' f
o,

..

t d"
,

A'
,

, , azer ,com' qU(\ o os os ,mu- sseverou qJe se as casflsmillerl'1dores ,

e com: lfder\')s
, vjerificou que' el� está, ,"se nÍCfpios' de' Santa qatarina populares fô>;sem construí

smdicais da região, aUscul- tl,1carninhahdo muito 'bem 'pa:rtiCipê�, do ,prograrjl� ha�' das em tamanhos maiotes
.. 'ta�do, suas' micessidades no

'

- ..
' ,

,
' ,

pa�a a: spluçãà 'dó prObrema; 'l;litacíonal "traçadQ p e I o seria eliminada uma gran-
'letor. hàhitadonal. Afirmou lu::bHaciorial neste Esfadq, Bf'JH. ,LeVQ Gomigo � 'Ill:e- 'ue f.;tixa d� }:,'opulação' q�e
ter, ficado bastante implles- " , "''',

',' 't' Ih'ar' ',d,a"s l'mp'r'e's'.so-es d',o sr', não poderia oa',gar a 'lJre_"-" ,
"

, (,:n CCiU).lÇO€S, ,para m1;ll Q •

sl?I)!�çlo; com f), maneir�;pela cu brev<J realizar um vast.6 ivo' ',Silv'.lir,a' _;_ prosseguiu' tação' corres]:,ondénte, pois
qual, est,á, sEmdó executado o,

,

, , 'S'"
,

"

'rif'
'.. d"'''l o' d f 'I'

-

, , ' , prº;5rflIpa em tôdi'1' a:nta -;:- 'co lIman, o aque a que ' s encargos e aml la sao

conjunto de c.asãs popula-" GatariIia. já' conhecia attavés da im elevados e a poupança que
res naquele município sull-" prensa, ,,Tenho' a: certeza, de, poqem Úlzer para estas
Íló, Disse ter sentido que a

'

'PROGRAMA
' qu�' S,anta: qataritla, tem prestações são írifin1as, Afir-

COHAB:SC ' está' "realizand,O con(iiçÕes e vontade, de fa- mou ainda que ,a SOlução
uma· série, d� projetos que '. Refe,rindo-se 'ao, Banco ie� com que'

,

os, plànos d(,' encontrada pelo BNH. foi' a

múito hão de heneficiar o l�açional 'de' Habitaçíio, disc BNH,' sejam ".'aqUi; Ííão: só de construi; casas :peque

Estad,o � de 9ailt� 'Catarina, s�-:" 'S?U de�egad(f región,-1.I �tarados, J;118:f3'; ta,$bérr. nas, mas dentro de condi�
muitos' dós quais já se en-, para a região' sul � ter,lêle 14 ,acel�rados, De, n6�sa 'parte" çQes no/m,ais de h"abitabili-
contram' no -BNH, aguar- ":etogramas ciistintos;, dós lévare�6s esta'

•

mensagem dade sendo elas; no entan-
dan�o a aprovação' para cluais ,um d�les é a COHAB- este desejo do' Govê:rno cá to, dotadas ::le caracterísÚ-
que tenha irúeio fJ. constru- se, havendo 'grandes po� taIiinense, �o l;Janco: Np.éio cas tais, que �10 futuro pos-

ção' de novos conjU):ltos re- sibilida4es" de ,qúe" êstes nal ,de" �àhhi,tação, ài.z�nd(, sam ser élmpliadas,

Ur1iSsa�ga' Escreve a,:'lvo ,8 'Fit:a
Grafa Pelos ',QeIl6.fÍc:icS' Orle ';Gal1hou

"

,o Governado<'vo SÚveiá� ,r�ceb,:,u men�âgem
'teleg,rófióa do' presidente 'do' CâPno;:à Municipáli,' de ,

I UrU�sanga, 'expressando; em' nome .dos hcbltcntes da
quéle município,,:ogradedp,erítos Pela, recente V;SI
ta feita .ôquelc região, destaçando,os"benefíçios' fu-:
turos daí resultantes; 'em favor do, desenvolvimento
do munjcípio. , " '�." '

P6r. outro lado,' o ,Chef�,;dó:,Ei)(ecuÜyô' :récebeu
telegrà�a .do presidente do '; AssóCióç60 dos'. Fisc:oiS,
da Fa��nd�, '�r, Gélio, 'OkÓÍ'io/; contendo' rdÚ�nCi6s
elogiosas ao ato 'de nómeaç6o:do .sr" lvón : '�uiz' ,:de
Matt6,s' para o cargo d� S�cr'et:ório �(lós !Neg6tios" dei

t=��nda I,"
"

'

,,' "

'

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

','

UBL':S,q: Irn!dala"lLui !io::n,ô'.SaJ:1 C�i1ilj ,

S�deJ{eg,iolilal e lUerri4e n(�á, rrqdo o Valé
,

Executando, "rec,ome�dàçõesc'do :'GOv�rno do Es-
téido",á autarquia, lJBL�Pt.o}E!t�'oGàdõ ':Lei.teirO ,ir'lstalou
ria cidade' d� Rib 'de;!' Sul :(_)'.JS;édé'/do';�ervlç9' fe:gi�oat;
qwe qt�rideró çriadbres ;i(jo:�éclio 'e i�ltb:; 'fo,le' do"-!'ta-
j,a!,

' '

,

< ,�... '

.. ,
,"

,

" "çomo respGlns,óvel pel,a, é�efi,a,>�í'a sede, : }e,�i�Ó'
foi nomeado ó ;engenheiro: ogfqnomp' OtMi,o-." RQmps
de'OI iveira, 'A : �nstaloÇão dbq(.,el� 'S--�rViço; vise) incen.,.
tivor a criação de godP lej'��lró> at':��és 'dEh�'sSisfên-
çia Nchic.a taciqna!. '

'

"

"

"

:--
'

; \..' ',' �.
_

..

\ .�� oi; .

Juiz .Federàl'ToIfHl"POs�ã e T(l:Jii ,As: ' ",.:
Boas�yindas Dó-,�r1T/, !��� 1 El�iI :\rd .

Em se,ssão 'ordi�.ório re:�H�i](��:,�rl':ér'n 9$SLlmi�:
as fur,«:ões de memb:ro efetiv0 'do ,.:T;rib,unal , Regional,
EJei:tor�!, o sr, HercíHo, Aldo ela' i2\.í�,;Gol'foço; Ju:iz Fe-
deml, em Santa CatariMo, <',

7'" �".',
'

'

,

"

, ,Ápr�ser.lt,ando 'às, boas,,�d'ilda� ,�d-o,: Egrégio Tribu-'
naÍ, 'folouó Des': 'Nórpeitorde",:M!fQ,n:qà Ramos, presi
,dente saudando o ',eÍ1"l'irienfê Júiz;; faiendó ressaltar
sua c�pacidaéJe de 'tr'abalhó pelas)rQdi�,ões ',' de :fami- '

lia e de' cultura de '€tue é� pqssuido�; > <
i"

", :,:,
-; "A Procuradorià RegibRàl' Heitor-al, i

; manifestou

s,ua' 61egrió' por :v,��';o' Egrégi:Q 'T�.ib�inal': funci;onanqo
co'm todos oSlseus' Juizes 'e;, 'em :�spe'Cii:ili,por,)'e:t' 'ho
vaga d�, Juiz' FederaJ o' ílús�té ,h.dméim', quê' ,;é_ c>" :St.
Herdlio Aldo 'dà' Luz CollaçQ:':, ;<�, "

" \", r.: ",
�

, Em, nome dos êfem.ais'ijWize�2 ;fà!ou o'; s'í:.\ :)Qáo
Baptista '. Bonr�assis,.. ap':esentç,�dói-Ihe :as':: ,sc:i�doçõesl

. de seus' 'Pn'r��; ,fazênldo ,�Qt.ps.�"cJéo�rj1�' �tivida��'" profí
cua na: maglstratwo eleitoral de, Santo Cato"rln I'l', '

",
,

Agradecendo ,as sciudaç;ões d«(lriburia�, ,e "
da

Procuradoria Regional Eleitoral, usou :da pololvra o sr.

He:rcíli:� A,ldo da' Luz C01Iaç'�,,:, "

'

Presià�nle' ,Do,COE�r;'ÊI.:"Voltj:U�,',:Sérra
'

I ."., •

.

•
I. _'�:. ". .' ".' _; ,

•

,Onde,líÍspecionoll:Varías 'bras '",' ',' ", ,

, Regressou, a esta' capital� o'-CeL, .Danilo K,1ges,
pres.ieente, do Cons,elho Esta,duol de' Telecomuniça

ç,óe{':que 'estE;!ve rec�ntemen�� inspecionando ',as ,obras'
de éonstrucõo do T-ronco: Sul. dê "ond9S

"
portadoras,

nôs' :tr�chos" Rio dó Súl-Lagés e kdgésNocari�:, F�lan�
do,a r�pOrtagetn, di.�sé Ql;Je;:9,_trechc{Rio,do $Ul-I."oges
e.stú,pmi1t�, :só Clgu9rdcind�"os .fi,�s�:�qq� serãp ,!o��� ,

cidos pelo DCT, Em, Lag�s, ,�:0' ç:é,L Pd1do, Klaes, V1Sl�
tou. o' :'PrM,eiJo' Múnkip,(Íl,

;,

ór,@;t9ryiq�de: ern-" qu�', H;�- ,

tiilram dê, d;;sl:iJntos' reléi�ioiidahs,.c()prl 'o,>: setviç,os tel,e�
fÔnicos:e tei�x�:,érri,',L0geS:r:;::':,:;.'.' ';o::,�' ",,':' ':'",

S�ude Comunica 'a' ur:sr:" nli'�jn�j' ICurs:Ó:
De ?la�ejasnn'IQ':� ,

p f1tÍii-�
,

pé·:,s' ,: ,

"

..

"

, '''Em, e�pedi.ente, dirigidp':o, �J,�iver,sidede ,'Fe(jeral
d� 'Santó Cótqrino, a Fundo�ão Ef)sino Espedal.izado,
de Saude P�blica do 'Minlsfério ,da: Sciúcle, comunico
q' r�âlii,dÇao'.á partir do prôxir��ô d,ió;' 5 de JunhÇ> de;>
Curso oe Especialização êm' Plàn�jóin:ento" c:io $etor
Saúde, que terá a' duração de déiesSéis sernànas de,
caróter ihtensivo e regiin,e de tplÍ"!po ·;i1teg�a!.

Os interessado� po!1erão obter, maiores esc!are
cimEmtos ,par,a particip'aç.ãq' no cOficln'J2 (1 ter luga,r
na Guahebara, no Departame'nt� de Educnção e 'Cul
<t�ta' da R'eitoria, da Univei:sidáde Federál de' Santç
Catarina, ..."

_Çetdto 'Acadê�icl'XI De F,é!,ereito ,

'Traz Simonal Para :Jaile Da ,E:daniça '

,

' Dia 1.o de junho próximo humo home�agem 00

dia dos namorados, o Centro ocdde,mico XI de fev�-,
, reiro da Faculdade de, Direito, realizará o tradicion,al
Baile dei Balan�a, numa promoção que contórá com

'

a presença ,famosa, de Wilson Simonol e Som T.rês. e" Seró, Isem duvida, mais' um 'sucesso marcante
-

no ambiente artístico de Santa Cdtàrino, pois $imo. ,

'nal é verdadeir,amente o maiór homem shaw do Bra�
, si!.

Na oportunidade será of�recido a t�dos os namo
, rodos presentes, uma home�age,m s,,!rpresa, bem co

mo, escolhida a madrinha da Faculdade de Direito.

!

H vê como Santa
_, ",' .�,' ..

•

• •. "

I

,
,

, ,

de
'

Habitaçj,o
O" 'I' d d', "

I
e 'ega �I� o tio'

Ca.tarina
que faremos o máximo pos
sível para. que a região SUl,
que compreende os Estados
cio Paraná, Sánta Catarina

c

e Rio Grande do Sul, pos
sam 'realme:1te servir de
exemplo para as demais re

giões do Brasil,

CASAS POPULARES

i8carini
.

,quer�, O muniCipiO' incluido
.. J. . , I

" �.� • r
'

no projeto das regi,ões metropolitanas
versidade Federal, em San-

,ta Catl'1rina, Florianópolis
constitui, por outro 'lado,
quase que o único çentro
dé trabalho ele tôçla a ri':'"

glã9, e, em compensação, o

cpnsumo de água prové,m
dos municípios vizinhos,"

•

VII
,
_". ,',

,

Ao encerrar 1'1 sua exposi
ção ° sr, Paula. Macatini -só-,
licita ao Ministro Albuqu�r
que Lima, uma vez que o

Ministério e�'3bora o, ante

projeto de lei ,para regula
mentar o, disposto no pará
i�rafo 10 do artigo 157 tia

\ Constituição �"ederal, a in
elusão tambén

'

do grande,
]i'lo��'1nÓpOlis, cómo "um,
ato de eq'lidade e justiça",

Prefe:fa d�z
,.

que' aces .....
,

'

d
I

a, Içada mas vai
/'

ponte
_"",_,..menlá�lô

não

,\

A Prefeitura municipal
concluiu 19.. abertura da es

trada que liga Vargem Pe

quena ao distrito 'de Rato

nes, 'numa extensão de

6,5 km. Por outro lado; irü

ciou as obras de constru

ção do prédio com dU):ls
salas de l'1ula, déstinado à

escola municipal de Cór

rego ,Grande. Ao mesmO

tempo, informou estar 13m

fase de conclusão os servi

ços de drenagem di'1 rua

Major Costa e que tão' lo

go fiquem terminadas, de

verá iniciar o calçamento
daquela via públic;a.

, O dep�tadc;) P.àulo, MÓcarini, da bancad� �atá- gu�çl,l, ,,'Ang�Una, Rancho
'. ' " ,

'

"',":.' , ueunado 'Aguas Nornas,

rI:!,e:nse dO M�� em, corta ,ue enVIou" (10
'( MI�I�t�o / ��rÓ'pab�: $�o Bonliacio,

J\1,buquerque limo, do Interior, apela par� q,�e s.eJo" l..7!:).nchós, 4nitápolis" ,PaUlo

in'CIuído, O chamado, "Grande" Flodan9Pol!s�': �co�9�e�' Lqpes e ,�\.';1tÔí::tio ,ÓtrIoS:. '

g�ndo além, do município-capital, m�i�' os, q�e iride': ",Mi:dlando a\5 razões rpelas

p'endenteme�te 'de s,ua, vinculoçÓó ,adm,ir1i�tr�tiv,a��Jri+ ,q\��!� c�nsi_d��� justa:a in-,
" "",', , '"d' d'

'" ',,,' ,
'

'

;' cIusao (le Flonanópohs' no
, tegre,m a mesmo, comunl o e ,SOCIO economlca, "·na, --,

'1' ,Á'd"
,o

•

, ;, t'
,.. ,',., .' \

,

'", ,",
'

, ";,'
" ' o: "a U'UJ. o proJe o 'prosseo-ue'

� m�n�q�,em que ,�iSQ reguk1me.ntar ,� ��?osto .��' r�'�� ó �itui��Íit�r '���atine;se:
grafo 10 do �rhgo 157 dCl ConshtulÇa,o,d,a ,Republ�.., �','as 'aspectos' ,CÓInUIlS aos

co

.

rnúhicíni0S' q'ue formatn o
. ,

"
i � ,jdran�,'F1otia.nópolis� são,

Este projeto' regulamenta 'Ministro do: Interior o dépl.J:- : j áeÍlt�e outros, os Seguintes:
o . disposto, ' no p8:rágr\l-fO , tado PaulO Macàrni asseve.' :..:_ ,rêdf dé en�rgi� elétrica,
meIlcibmid_d, estab'elecendo' 'ra qu� "nestà c,ol1<ieit�ão,' ápílstecünento de gênero, de
as '''regtôes metrõpolitànas" " "cohio' é, lógico, está o 611a- pr�él.r-á necessidáde, edu

que' serão cons,titUídás 'pe:,' niad.(l' G1i'3.nde Floria;nópolis, c�ção - cqnve:rge �ara FIo

los p1Ulli<;:í:t:ios int�grnntes j'.o�j'p�do pel� capital cát?- ',' riaú.ó'pol�s e�risideráyel c�m-
de uma mesma com:unida- ']'inense e pelos municípios ti�gente de J?v�ns' de todos

de. ' de
.

São :r'::>.sé, Pâlhoça; Santo essas municípios, pois a ca

'Na, miss�va endereç,� ao Amaro ,da Impe�atriz�, ,f31; pital dispÕe da fullca, Uni,

"

"
'0;

.• /

'''o San' 090 declaro,:", a resp�ito
do acesso' 'onte Hercílio ,Luz que, a,
Prefeitura, "antes �. proceder 00 calça�ento daque·
Ia movimentada via for�ulou consulta â uma con

".

'ceituad� firma �m'preiteira para saber das condi-

Govêrno Aprova Convênio Da ções do �olo e, do sub-solo daquele rocal, sabendo-se
, que o materiai empregado, sendo dos mais frágeis e

Agricullura Com,Frigorífico inconsisterite!j, não ,supaltaria a
\

pavimentação de
,

O 'governaçJor, do' Estado aprovou o têrmo de qualquer tipo sem cuidadoso "preparo".
c9nvêni'o entre a Secretaria,' dq �gric,ultura '$ o Frigo- I
rí,ficol StJl Cata'rinén�e ,S. A. (FRI�U�CA), de. Forqui- J\,crescentou ainda o p:re-, ide!U,. �"lreJ� que' dev��á ser

Ihinha, no 'munIcípio de, Criç:iúmà, que se destina à feito da capital que apesar' demorada, dado o grande
conjugação de esforços e recursos pára maior fomen- ,de não ser da resp0Pl'abili- mo�e�to, de, ter�àPlenatá à ,suinocultur?, na região sul do, �stado, ,Aquela d,aqe' do 'TIur..icípio aClu�la gem que exigirá.
,pasta empregara no corrente exerclclo, a fim de I via' de acesso, a Prefeitura ,.",

atender aos têrmos do OC0rQO, 9 imP0rt9ncio' p' """", vai�pavimentá-Ia, ,tão logo
.

UMPEZA\ PúllLICA �

te mil cruzeiros novos.
•

'

\)btenl1a, a �ompactaçãp
'l

�') ";'

à

Os

noturno,

miaI estar a,quê s que por
lá transitam d; rante o dia.

Ao tomar
I

� medida o

chefe do Ex uti'vo munici

pal endereço, m,ensq_gem ao

presidente da AssodJ'1ção
Comercial fazendo um apê
lo para qut:)' lfs firmas esta-'

belecidas no Gentro coope

r'�m �om o tra,ba�,hQ da Pre
féittira, não désp�jàndo lixo
rias ca,lçad�s durànte n dia.

, (
OBRAEJ

Govêrno',Vê O QD� SC Pre�isa Para
Ter As V'erbas' Do Orçamenlo da , Uniio

, o. gbvêrno �(Jt�ri�ense fOlrá um ,Il:yant�mer'lto �
necessidcdes m:qls -wery\entes, co� �Istas a inclusu:
de ver�s no �rç�mento da, Repúblico, para, o Est;do.

Ao j�iCiar os trabalhos de �o��denaçã�,'!l��
o" órgõos ,g��er{1�m�ntais, o Secretário da Casa Civ/
sr, Dib �her�'n;; �anífest?u ser pensamento do �
vernador·lvC?:SlIve!ro, o �orr�a'7lento deJecur�os e

mai�r, e�cal,?: p,0f,?,':oS ,s:e.t<)fé� pr,iorit?�io�" ,Nenh4�
Secretorlo o,u deRo,rtamento, cUJ?S .serviços possq
dispôr' de, d�t�ç§es': f�q,érai:s, .ficará �,�btge� des
consulte; ,(je Itlr.9?' enX�fQa�U�a, .Sérõo e�ca�,lnhada�
suqestões às" bei:r;éo'gos cotórinenses na Cam9ra!
Senõdo e ,;a��: ��!1i,�t�:io,�" OPje;tiy?-se� C00"Ut11 Ira,
bolho' conJunto,,: �!t\l�r ''mqlo� Qes�tna�ao d� yerbas a

pontos dé v,ltál; i�ts�esse' para o desenvolvimem., es,

tadu'a:1 e a, topqs:;que; de olguma' forma, repr�sentem
passipi,l ida?� de pelleficiar 'áreas ou setores d� nosSQ
terra:

"
," "

, "
'

o sr: ,'Iyo ,�ilyeir,gf, em o

sua pr�s_el1te viagem IIQ
Rio, ,'desenyo,lye '�nltr.ne,.ros, con!àtos, ,éompleméntQn�
outros dê ,promi's�Qr, encaminhamento ,para os nOI,
sos ': i�'lterêsses ��rr,!ni�,�r.atiyos,

"

:
1'\'

Fa:�, d, ,�âled,árF�z\�VTP"Prorrogar
Oulra Vez 'ra-z.; D'e Empla�alrienl., ,

Foi, woúbgad9"po'r ,3.0 dios o prazo para emplaco
mento de 'v�íc'u,ló�;,:tendo �m vista qye a fábrica e�

carregado' do, ,forneciinentó, do mafeorial' ' indisp,eh�
vel aos serYiço� da :'byrP 'ainda não o rernt;teu a oi,
,VerSQS munit'íp,ios'do',Esfado, sendo justo, pois,queo
c�ntribüintê fiqüe i�ento da multa prevista �m di,
positivo legàl,' nos' casos em que a' cLjlpa não lhe se

ia at-ribúida, � ',' I

,/

Ciên.çias Do,'Ri�:,Gra;nae Inicia MQ IEE

Cu�'�o, De';lllolQgla Pa�à Profess�rés
: : Cqn�inuan.d,o, s�a;, tarefa, de ape�feis_oar e elevol

b, nív,cl dos':prof��sê�es)de Ciêt:)ciàs",o Centro de Trei,
namento 'par'9 P�r?feS:��,res, de' pênc,ias dQ' Rio Gran�
dó SJI,' déVidórn?nte:',âutorizado' pelo Ministério ,00
Educação, reoli�'à.hi r;105 dias' 26, 27 e 2§ da correi

te, às 20 horas, A?: :lhstitl,Jto Estadual de
, 'Eduçoçoo,

Llm curso de Biolggi'a's,Ob o título "Iniciaçõo ao eslif

do do a.S,C.S," HUological Science Curriculum Sl�
dy", Prestigiando ,'o aéontecimerto, o prof, Oimas �

saJ.diretor dàquêle 'estabelecimento de ensino méoi,
ceQeu-o Para'o réalização das palestras, Os ,prob
sGres iriter,ressddós ))õderão dirigir-se, à ,Prof�sl�í
Elsa Camélrgó:'-, Instituto Estadual de Educação.-
Florianóp.olis,;,[; "' ,�'

{ ,'/ " '
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Tarso Indita Professor Da Medicina
Para 'CoJtiissão,,:ilé 'Es�eciaUs�as

, o, Ministro da. EdUcação Tarso Outra indicou o

Prbfe'ssor. EQiYI Fligo.re, Diretor da Faculdade de Me,
-

dicina da Univers,idàde Federal de' Santa CatarirJJ,
para inte,gror p C�li:li�s60 de Especialistas de Ensi�
dG Medk'iíià, ,A comissão é c,onstituida de dez. mem

bros ' ret)fe�er'ít;:mdo. as,' Faculdades 'de Medicina o�

gr.a�8es' Li!)iYer�idó4fJs ,brasileiras, Pela pr"f\1�e.ira vel,

50ntá 'Cc:ítd ti1io ,p6Hic ipo dei Corn i ssão ,dé Especialli'
tas desde, ó, início ,ele sua ,história educacional.
I.
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SelDaná 'D� ;�EÍl,é,rmagem Co�liiiua
.� , �", r �. .,' h' � ,.' ,

•. I _

' ".'

Com Palesl'r,á Do 'Ditelor Do HCI ,

,

'

ProsseQuilJi�qntbr:n; 'o ciclo de, p,ales�rasda Sen:
na da Enfermógem,;, quando, o enfermel,r9-chefe

,

Hospitql "Nereu :,R,a,mqs!',' sr, Rol;>eito l(oehch o�;
dou o tema "A dtWqção do enfel�meiro no, �oi:iedade,
ao mic�ofone da R, Anita Garibaldi, às 21,3.0 ,

Ho'je fo.là,-'á,' ottavé,s da Rádio Guarujá, a partI
d�s 21 1 Óo sr. 'Juarez Campos, diretor-administr��;
vo do Hospital "Celso Rqmos", Cobrirá b temd

II

papel da éhferm�ita ila 'adminisfração hospitalar,

( , °VAL'EBIO GOMES
�

.' .

, MISSA DE 1° DIA
"

A Diretoria da Usi'n,Q oe Açúcàr' Tijl.:kqs 5, �

Us'ina de Açúcar Adelaide S, A. e Sociedade AçUC&
reira S:'�tarinens� Ltdc:: e os seus funciq�ários ag�:
de�em as demonst:oço�s ,de pe,sar recebl��s pelOnleleclmento de seu Inp-Ivldavel d,retor superintende

o

'VÁl.iiJUO GOMES

e c9�vidam o �eus clie'ntes e, amigos. p�ra ,a, tniSS7a�7° dia que sera celebmda dia ,20" sabado, as;; 1 ,

horas no Capela do Colégio ,Catarinense,

VALE,RIO GOMES

MISSÁ DE 7° DIA

A FAMILlA DE

,
'

,
,

VALi�RIO GOMES

Profu!'ldamelite agradeCida pelas manifestoÇt
de confôrto e pesar recebidas pqr 'ocasião do seuo
le<r:imento, convido a seus parentes e 9migos pOfoi
Missa de 7° Dia, que fàrá celebrar por, suo 01,111,01 C.
2.0; sábado, q� 17,3,0 horos,. na capela do ColeglO
torinense.
"
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