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imtcl a r' nos "i;lI'E:(:.ílfn65� ·dios., o·, -dó'm,íssão !',�'Q Iv\ i ii i,stérlO
,do ,] uct ic;;a, clt?Sl' i nqr.r:: (J, prol'f'ovér os, estudos_•.re latlvos
à' 'rmpl'cmtoçõo', 0'0' re'f6,1 0'0, do .J ustic_a, nó, area eSf)e
c,lfica des'sa Desta' .-'.

-.

,

. �
Log'o ·0r)&'5'. Ó instalação' dó '\comisoão," deverõo

ser deiiono�i05 os· subgrupos .de r;'oQalho con-, a ln·

éllmbencia dA e:;:,t,UdGr 6s" problemas 'de' cada setor do
!vi ir,isterio do ')usticQ« tnis como: Dep'prtamento . ele
Policio' Necional" Imprénso Nocional, Inter:or e )u,,-
tica, ,ent.re out'r0S,

'

,"

A comi��ão está �omr-;G�ta dos se·hhores Anal'
!3'7Itlçr Maciel, José Vleir'a Coelho, Alf.reelo LanlY FI
:'Iho., p.ê!'qmor: Maio. Ger"ldo de Me'[1e7.cs Altron, He,
1;0. Pinhei,ro .do Silva, '.G'ldo Ferraz, B(ito Pel'eira, A.
draaleJo )m,m'eira ,I.\ires e, 'como seuetorio-qeral,., (' I -

Fro'lci�có Eduó,·.do MOQteir'o

SINTESE

NOVO .PRESIDENTE' DA

FNJVI '

pr�::(:I:�!�, 'O�l:e��bri(�an�;� K'o'nder
,"

\Pel·S f!lla d'9ci�nal de Motores, sr. -!Vlar.' .

, ,

'
'
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céío /\.zCrcllij Santos, que '"

I, :;: :��'��;��;ü :��,;�;�;: .paraÚràfo ;,/'êsapareciBo
�III,.JJULG'MENT�' ADIA,�O

.
.

BRAS;LlA, (OE) O senado'; Antonio' '

"

KO;'),der 'Reis, que f.oi o relotor-qerol elo projeto do ·no
°

Os 90 l:Jlraqucçli:'3tas acu-. vq: Const'ituiçóo, prestou esclcrecirnentos, a",tr'm
"

sn\(os de subversão e' íncí-
',' ,Sen"ado sobre 'O, desopcrectrnento do paragrafo 3.

.r- ta�ento a' índiscíplina, ,11]'. Arh90 142., e, rc;pei.iru os criticas ?, ele di�igidas pelos ,:
tes 'da 'r�·!pluçií.o de març , senadores Mou-ro Andrade e Colete Pinheiro 'e .pelo.
de 1.9'64, tiveram achado seu', deputcdo Adolfo de bl iveiro. ".' ,-

,"
" .

'I julgamento para 6 de julho Tais criticas -0- r'isse -' foram fei tos, sob o i��,
, vÜl�ouro. De\'(��.��m ter s�d\). perot ivo de sentjrnentospessoois e constituem apenas'

( julgados ontem, pela, segun- juizos R,GlrticIJlo,'cs; sem o �opocidadç' 'ele tl'aduzlr ' o

I ela :andito_ria da .marinha. _:. '. qu'e reàfrn'en1e se verificou Esclcr eceu que com' ,a
I 'opro'lOcõo <.105 emendes eI�s' deputcdos J05é B�:bo30

1 c 1'1elÓ'�n, Cor,�el,o; 0'0 ultimo dia de votação, mondou
oue se substituiúem os poroqrcfos 1'. e 2. do Art ioo

,

3" EXER.CITO SE lUi,"l.JNE r 1�'42, pois prstcnd(a der-lhes �red�çõo r.e acordo c;;�,-;':�:, .'

<. �
.

! "', o-que -se.propunho nos.xfuos emendes. Na opor+unidc>
O Alto Comando do 'Ie1" I

.de manteve entendimentos com elementos do Cornis
<téiro Exéreit», reune-se, h!\.:· �;6� 'k�is·to, f icdndo assentado qué ros referidos ernerí-.
jc,:' rra r;id,úle gaúcha .. til' "das 5,ubstitlJia'm', também 'o parog! a/fo '3°, razão por

· . Sant'à' ,.)�arl�l.,.. O éncontfu; que promoveu, o sua exclusôo, por desnecessor!o.'
estava' �arcado',.para .abri]. I Quan,to à denuncio- do deputado Ulisses Guimp�

. ,I mas 'fo�1 adiado. por" causa, rôes de .'C/ue não consto na Constituição dispositivo
• ,iia. visita do Pr�sidCl�t,e Coso i (objet-o de emenda ele suo G\jtoria) que 'concede imu-
ta, e, �ilya. ao ·.Rio Grande tio I. ni,dodss. parlamentares tombem aos dep.ytados esto-
,Su,!;'.' " I "

duais disse o sr. 'Antonio Carlos Konder 'Reis que D-
\"'

i,1 qUele',rE;prese�lanl� paulista aE2!:_esentcu ,apenas ',u:�o
I emenda, com 63 itens, e nenhum déres se referia a

I imunidades ele deput.a.dps estadu'ais.

t

Ouro 'da' estõdn "

� .' ; l • ,I
,
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aos, 'excedent��

I
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'!"G�:J:;;V.E :QE�Forl1E
, lA'
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I ContinuUl;,'"cm' greve rjc
" "

'I
fQ�l1e" os 'estuclantG� da' ·Pa·

I' 6u-ldacle . de Arquit;eturá 8

, Úhl''..ll1iSI)10 ele São P::ltll0, I
; protestando coptra o pro- I
•

b!çm1a C;05 e:..cec1entes,
. qno:

118:0' Sflb admitidos nu,' es�'o, !
,

"

la. Cóm.plet:n·arH no dla -.;1e'
�..

I
I;.'}

onte,m 72 noras" de'" jejum.
'f o- -Presitle"i'-l'te dó 'República àl!Jtor)z:ou- o Ivel1e1a dos

�i'i;,o 20 alunos, entl'f os -bem arrecadados na car)'lpanha "Ol,ro p.ara o oel1,
quais. 4 moçi:ls. (h B'ClSil'" _ avoliôdos elil 6 mi,Jf'i.êíes de 'uuz2'iro',J

r��võs :_ pera cobri r os gO:;,t05' de'correl�tes (:0 apro!
:" veitÓ'mento 'cios" ex!Í:edentes;; seg,undo ,iCfformou q Il}i."

;'<";�:;<"';'" \'il�it'l-.';bndt,sói8atr�)�,l.!Gi�;j,iEçJ· ,,�.

:�j;ni.l�i.;;fi-o boi."··
.

'I
. ,

, I ._'_". ", '.p.�' " '''�'''''.3i'.,_.'''' ,.' �"f ,,'.. d ,,-,

j'�o,;-"� ; < ql\J'e''''Sõo'�nWc'esSaHQS'te.e·rc:çL, �7 ,1�{.(10:eS, c;'\'� ,iii .,
'J.\, I '" t \ (,.,�. I L , > � • I�' , \ �, 4."''i:,�{

I
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"I
'lavas Doro b ap�Qveit-ãl'l�er�.to, t.cit�1 r,t40$ ,"" eX'Ged i' ,.)1

I ,- .
I'

'

de;,endo ,o res,tant�"dos,r;e-c'uis'os sai;: úle �verba� esp�-
I

, 'O gdvêrnQ llul11inens� vai I' ',ClaIS, ' • '''',''''
'formàii7;�r i(�dill.o', ,nos pró·.·1 DUíante o enc�tltro q�e mantev� C0m os,.,

,

.'

d- ,., ''',.,'' '·t'· I bras do Conselho UnlversllorlO cio USP, o .. ministro
XIDIOS.' 'laS, ao -ll,..�nlS epo I

,.
'.

'

� "
- ..,. . - '.

"

"
.. "\:,':::::::: A:::!'j::;:, ,:�::;::r:(do� 1'1:ànspoi·tes, pãj:,,� que 'j,'{ldf!lbrou quce o pr?blem� ):10 exc�cJ�nle n,�� e s,� ",d� �

o::

Nit�rói 'e Al�gl'a dos' Rei�,�l 8r�sd, mos tam�em "e�l�te �m palsg:I�'m�ls ,qdla��,a�: i:::.:',:m:'t?ii'::i:m,C:,j;;;mmt:'

j
sejam incluid�s nas \.rotas r dos, como o AI.el:na�ha e os}:t,ad9s L ,1�do", ,,', .

(lo TA)yde Br;{<;ileiro. O on-I Poro o ,ministro, .o s,oluçÇlQ recc;mle,n,�ado E; o p_ro

·
,ietivl) é ,Tcr01'ç;�i', ,.as b;u;('s I vi5d,la .�o convêni'coJ' ;;_iSqt.°u' eé'noa-'o'aPc�o��:�'q,t�'�:�\���r'íc���, ! dá ee.ollomia.privatl:\,-,n;giu· II' cc@n,es, aprQva o�

.
,,"_

" I '
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I
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I e, ,posteriorrnç,nte, QH� IU,lRO; \:.I,m :,n0i"0 examq Dara. �::;.,
I preenchimento dos vogas' exisf�Àteso I�n;

, �ac::�I�.a,des.
'I cujos cenc1idatos aprov<;!oos não fGJI'om 'su,flcle�-l'e�_

I
pG,r-a Q�upor todos os I'ugares, ..... ,

' ...� "

, AME;RÍC:"-N'OS SE '. i
'

Lembrou ainda qU,e muitos dos que, �e ir:itit'ulam.'·'

PREPARAM I' exceelentes nã'o o são, j9 qU'e nõo aléonçaram a rné� _ :,".""'';'''''''':'''':'';';I � '.,
" �io fl,línim'a 'e;.;cigicla pelos estab(decimentos eI,e, ·ensinol

I ;Tropas .r1'(J,rt0--qllleT�q1l1Üs: que que rem' fr'eql,íentq�. "I �, .

" e�tã.o· 50 .prejoalj'll1d(;, : pal\'a :
inioiar . 'iioienta oJensiva, I
'cqntnl, ôs 8W' rrÍli,,;ir�); no", i'
tc�viGtn;JIl�'i!as, que doml';'

, I
nam vi'Ír;,!s !'@giões SU]-VÜ.\L· I� ,

"

I

'FINAN(iAS'AN[MM MAL.. I'
'·.Af'ITnou o Inlnistro que; G rCoi1vcnio p._revê o .co

bqturq,.�Pflo govêmo fedyr�I,.· elos gastQs p?,ro. o_yo-'

p-roveitomêni'o eles excede,r,les e disse qu� y \natuFa,[

aue se descQn fie elo ponluG! idade c!o' governo no' p,o-

"'gomento� pOrque a situação 'financeiro :da Naçqo. lJão<,
é boó e também' porque algúns, dos govêrnos anteri-o-

res não eram bons pagQelor;çs.
'

'

"�.''I '
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Dü'fl'io' OLiciai que cir,
. '1
• CU10lll {)llt�Jll. em Bl'llsílLI.
publilia '.0, decreto do Prc�i· 'Idente Costa c SilV{l, apl'o,.

va:ndo a' l:egulamcntação da
. Coordenaçfío cto DeS:elwo:IYi:
�lcnto d��, Brasília.

Costa se acha,'
�

�residentfc 'civil Após ter inaugurado às h�)\:âs instalações.do',qJJorte) do' Corpo. de ,Bom
bei'ros do mú.,icípio de Cha{>eco,:o ,governador. Iv.o 'Silveir.a . assistiu, a'. im

"presslonantes demQnstroçÔes. deI, destreza. � _hab'iiid�de' dos, soldados dQ ,or

poroçQo que 'estão, o'pto:s a se desincul1ibirem' das m4;s peri,gosas missões}
.e.m '.qualquer· emer!;lência

\
.

S, .PA,ULO: 1 i (OE)· - Ao fa'lar Ó ofi�ialida�le d�
II Exercitoi no 4. RI, em 'ato o que compareceram
varias 'min'istros de Estado, o presidente' Costa e Silva
afirmou que "estamos em J3lená revoluçao, revolu'ção
ele jdÉ'ios, de pririé[piôs; ,ec"mental idades, parq dar "a
este país oql!j.ilo qU,e ele' nierece: 'q eSI'abilidade neces

sq'ria pal�o. que haja progresso sem ,distorções, gover
no s'em demagogia, para que haja, enfim, homens
de re'sponsa,biliclade soFrendo Ç! vivendo os proble-

.

mas do povo." !

Disse ainda que, embora se sÍJlta constrangido
no posição civil", por'que não perdeu os habitas de

militar, ·consieler.o-·se um presidente civil "porqLle que
remoOj que. o: C:Íu'toridÇlde civi I se r.econsti'tua lIdontro
de bases solidas"- Os oficiais presentes, 103 dos tr,es
Armas alem dos ministros militares, interromperam
com prolongados palmos ° disc'urso p�esidenéi,ol ,à

.

afirmoçao de que a "revoluçõo continua':'.,
O c:iscurso' foi feito durante almoçq que o co-

mand.ante elo .f4. Regimentq de Infantaria, coronel
'Antonio Lepiane, ofereceu 00 mal, Costa e Silvo :'iã

comando do. unidade" em 9uitquna., Falou também
_'_ e também foi bastante opl.auelido - o general
Sizeno Sarmento, comandante cio II Exercito, que sou

,

elOll o presldenté,

'I -ESCRITOR

Audiioria Da 1 � Regijo ,\

Militar Condtfna' Oi'to Ma�,
Absolve Max Entre D,utros, c

HeÍi,«I f-e,tnaildes'Diz Na
�çp,t Dl! balàr Que Campos
Corlniiídbú .Especulação

o cscrtLol' Jo:;é Amél'i<.:u, !
COll1E)ça hoje, a viver a tI·;
gura do mais nôvo mei11bro I
c\'1 Acadçmia. Brasileira de!
Let,ras. Süa. posse 'na Casa I
de Machado de Assis, está I

,���:�:�;: d:a�:lh�, "gUndU"i
Em jlllga'mento que terminou J1<1 ma·

nha de ontc'm, a 3". ,auc]il,oria: tl� guerra da

�'. Região lI'lilitar e�ndenpu o: cng. 'pilUlo
Silingá a dQís anos de prisão, por c1'illlc de
sr:bversão. Foram também co),uJenados a

mesma pena os S1'S. AntôÍuo' G_arcü1 e Luiz

C}jrlos J;'razeres, Tanlbém 'lJ01" c1'Íille de
subversão foram eOJJ(ien�dos ,1 UJ,1l ano e'

meio de ))fisão (i)S S1'S. Arakel1.,;Galv1Lo, Jo·
/ , .

sias Corrêa, João F: Fi::wcrelIo; 'Leoni MaL"
tins e' Amadeu Luz F��:l:eir;l. Os �tc��is".
flue cOnlpimham lUI], grupo c!e 27 acusados,
foram, absolvidos por insuficiêucia' de pl!O'

. 'vas, entre p.les o ex-deputado Max:, O( (la
C:ostll- SatÜos. Dos jnd'iciado�\ ,11lt)llôlS 11.�\'e,i.

. I

O jor�u1)ista Hélio Fernandes, dCllondo
i)erJ:\�lte "a CPI flue irivesti�pl a repel'cussfto
tl<l' úHinu dcsvn10rizaç:ão do Cl'hzciro: afir,
mou lHle o ex·ministro ltoberto Camp:J�

: êon�a'l1dou. � n�goeiata tia 'c;;per:ulai;ão cio

l\,ólar. ,_

< ....
, .,Fris.ou· q'ue a desvalorh�àçiífl, pe,la ind·

.

dêll'ci;� iii" dívida extel'll<l, C,1USOU pre,iuízos
·ao BrasH �;U�Jé'ri'o"res'; d.(Ii_� trilhões de cru· '

. 'zcÍl',o.S n;1,hos. ';,
,

•
O, ,iQ1'l1ulis ta, W'oVücóJ!,' ligeiro jné�den·

1e, gual'Íúo, aé]Jsou o sr. l�aniel f�\rac-o dê
tc'r agido no Ministério d(l ]ll{l�stria e Co·
11l({�'(li(i (�Úl11o.· joguête das qualh'llhas che·

fia,�hs. Iwlos ,SJ;s. 'LefipiuMi Uódll e ltoher·
! () t;,t!!·tllU�. ° ,: .

...
�I ,

AGRICULTURA

,,'I As UJ11ms mc:;Ln.ls ua JlO'
lítica agro-pecuária do go·

v�l'no, serão anilllCiadas no

dia �8 de junh�, em Bra:;í:

lia, disse. ontem o sr. Ivo

Al'züa, Minis1ro da Agricul·
tm·a.

'/

l'

'.

Govérno Assina 'Decreto Reyu.bindo
Situaçãe De 'Professores a. Ilisposição

Em decreto assinado na pasio do Educação e

Cultura, ° governador do Estado dispôs que os pro
fessóres primários, postos à disposição de esrobeleci

, mentqs de ensino médio, e que nôo regerem classe,
. erceberão por, aulas ministradas, e que exceder dos
ncimentos ,de coroo que efetivamente ocupam.

Noutro ato, o sr. Ivo Silveiro elevou à categoria
de 50. classe o pôsto de orrecqdoçêo com sede no

município de Bom Jardim do Serro.

(

O ex-governador Carlos Lacerda co,clorou, on1J�'m
no (;ua�abar9r que vai inicior imediatqmente a réto

.

modo ele ccntoctós 'poro o formacão dó '''frelllte orn

,pia"" otrovés de um esJorç,'2' de m;bl.lizoçãdcapaz de
tronsforrnó-lo num -terceiro nOi tjdo, de acordo I

com

oquilo que o lei prescreve. 'Acellfuoll que sua preteri
dido agremiação .polít ico não se des+ino 0- revigorar
.o poder civil contra o militar, simplesmenle porque
n8,0

\ coloco o problerno nesses termos "CO)OCO-O em

lermos de pocler democrotico contra poder ontt-demo-
'Jc·raticoil.

.

, Ressolrou entõo qUI? b poder dernocrct ice só vai-
.toró no realidade querelo VOJtOí o eleiçôo direto,
pOI mesmo que haia ,um qóverwo com intenções de

rno�;aticos não é efet ivomente dernocrót ico, Já que
"ua oriqe;n nõo é ooue!o

t r t

Depois de afil mor que o situação do Paí:;; e sério,
o ex-go'vcrnbc!or do Gucnoboro obse: vou que o atuai
Governo deveria es,-endlolmehle concentrar-se poro
;c,tclbelEcer '0 norm,lfflidarle' demócrct 'co, com o Que

toirior io oor s ivel o solução .r.e muitos elos probleqros
que OfO I;) afligem,

I

O sr Cor los Locerdq refier.iu-se oo.rproblerno do
custo de vida é definiu-o como "bastanle grave", a

firmando que o povo' está, interesscdc "no ,aLlI1'l<)'ilto
imedicto de sua capacidade oqu!sl.tiva le que esta

conquista Virá inclusive facilitar'o retomada do .r it

mo' ele ,desén,volvimento, ':afra�é5 00 'dmhei'ro do con

sunJiclor",
'

Sobre o; decla;a�ões do pl'esldenie C6sto_ ê Silvo!,
�egun(;o os quais os: ó'a!:orlos' seriam revistos ,'el:n féve·
'<"i,o pr9ximo, disse que ocrec[itava nes's-d providenc'lo
elo governo por .um m'otivo -'Y1'JI.t'O S'i'�:-;'e� 'po,oue ()

problema éconümico e socia'l é o' ma'is 'grave no mo-
. I .

mente. ,
,-

.
,O sr, 'Cmlos lac'erda qL.lalificou. de tre'xcelente"

a idéio elo f�s(jo COS Est�dos' da Guanabara e do Rio
ele Ja�,eiro, eli�encfo que isso trará oeneficios tanto eco

.'nçmicGs como :o(:ials. ReDortando-se 00 tempo em

(1ue ,era qovernodof, ·!ernb'mc.1 que" o idiio 'fôrq l,onço
d:] no ele "1\ fusão - condl.liu �'p05slbil'ifaró o

criação de um n'�tomor eco,�omico entloe Sêio Paulo e

o resto d0,BI'bsll"

Prtretér ·�a Corhissãó 'De JusH'ca Do :;: �;"
" ,:,\ �

Cóngres.so SÓ' Hrijé é",Voi,ut'D Em Plenário
BHASILlA,' (OE) -," O 'sr,' !\UrO ôe Mouro An

drade h,o,ns.feriu poro hele o YOj'ocão, em oletl:Jrra,
dos pareceres '(!O;i' (ÓmiSSÕes de jU5tit� dó Senado e'
d� .Ca;1'1dra cobnª ü problema dd pre�,�encla elo (ar:
greé�o, I'hcipnol, acatç.�do assirn ImPlJqn'oção levan
taqa pe'o eleputado )oãó Borges (tv\DB-BAJ; que reclu
meu dÇl falto de cur�pr')mentó elos praias reglmen
tois na tramitacão do materia"

O parlam�'ntm bOiar:o,· em quest60 ele ordem,
o)cervOlJ Olte te':1t1o recebido 0Jlueles, poreceres sà
mente no rllQrihõ ele OI';t'em, rõo se sentia el�l 'condi·
cões 'de di�cuti-!os e vOlá,lGls -Baseou SUIJ re�lamccão
'�,o Regimento CClnun.l do Legislgti\l�, ,que mondo' ho
vér um interesticio de 48 horas e'ntl'e o 'distribuicão
dos avul:;:o� e o inicio da di.scussão elas propositu;as.

1.\ qf.lestão ,de� ordem foi contraelli'ada pelo lieler
no goveina, deDu'todo Ern'anl Sotiro,

\
mos o senador

Mouro ,Andrade deu-lhe provimento e �Jeclmou en

cerl'ada a sess60 co 'Congresso

Lyra Vai Ao 'ParaYU;1) 'Pi:1ra Trf1hú: 'De
Política, rronfpi,r-;j� E' Guerrilhas

Rlp, (OE) - A visita que o ministro do ExerCito
gen, LYra Tav,ares, fará óflclolmente 00 ParoOLlClI �

. . , '" _1 f

j:'artlr elo ella, 19, esta' sendo encarada nos meios mi,
II.tares como de importoncia politico' 'oli o ministro
não só participará elos cOI'nemoracõe� elo 25 aniversá
rio ela Missão Militar brasileiro �om secle no rerrito
rio paraguai'o, como manterá encontros com o' [JI'E'
sidente Stroessner e com oul ras autOílelaeles Daro

examinôr questõés de fronteiros "e de movim;ntos de
guer-r'ilhas no continente

O'ge,l LYra Tovares, que vIajará acompanhado
de 19 oficiais, tamb_ém discutirá problemas surgielos
há algum tempo no' região ele Guaira, em parte re

solvidos pelo ex-chanceler JurOCI Magalhães - elll

, :boro ,ornda objeto de 'duvielcrs __ e em porte contesta

cios oelas autorrdades 'do' Paraguai.'
.

-

Revelo-se ainda que há 'Oposicionistas para

QUEl,ios 'eletidos em unlelaeles do 90. R, M. e que se

registram, com frequencIGl, invasões de peq'_I�;n():,

�jrupus no (Iünl�"a 131'asll-l3olivicl':
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Censúta até 10 anos
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!!Etlói PARA A ET�RNlDA
<

·Co'.,'
.

'pÉ
,.

çe�is�� �té .t� áUQb .1" .•. ,

Vem ái!. .. · DOUTOR nVAGO

.,

Ráiâ ,.'

às·a 11s.
NIno;Mal!frcdi

-' em-
.

ALTA INF iUEUDADE
Çe�l�ura il-té 18' anos

Vem,·ai! .. , :noul'oR mAGO

Acontecimentos
[;ilbado na cidade de Cric.u-

ma, U ri grupo de Senhoras cIp,
.

SOciedade, promoverá chá bene-

· Iicentc. Como atração será a�:,"e

scnta.b desfile de modas da h:

xuosa 'bontiquc "Ar! NCLlVeaL.'\'
a colcçiin. (10 II r'nlíllC

,

Moelas, e!íl
� - l' ii. r V 'ir " .

· jVlai�yYj, ]),(lÇ;C'.fl'l:1j 01';:: c " l·n·1

Lúcia, serão rnnnéqwnc:: (]F1 tem!!.:

de t,jpf:{'m,f'1:l (' c:jrirlncle.

1\ honita e jovem. Sra. Vjc:�
(' -"('l1'1' �lclot· do i Estado :�Ji)n�r_lU'/,.· .. 1"" ..

Déi;'\ Bornhausen, em i"e�{'nh�
recer:cJo no Cüuntry Club, U;-:(l�:i

Ul� �imples pOl�ém elegante [i�(\"

c1elo em crêpe prêto, sem nenhu

ma ióje. \F01 (JSS1..U'lto duranL:
"

v

• '1" -I 1 ....

TCCl'}1(;80, S1..W ]OVlél lcaL.e.

J'vIaria :Helcna Pétry, l1:ur,'�a

festa infantil 'usou modelo' d:.

houüque Carrosel, sendo ãssun
to. (,J d;;:u'Yll0Sa Leninha; dun;i}'l<;,

I t
. :lrovavclmci'rLe 8.inda ,:_;';'t'c

'1�1Ô3, sçr� .instalado em nossa: c:
. .

t" "P
dadr; o lUX1l0Sf1 f'scn 'OrlO ,. ,.r;.

nOTY18d Lt.Ô;L"

Tudo indica que Evancli�()
Ca�:;ü'() Lima, dia 27 proxnno,

. €sta.nl no Ginásio Charles lVIorii:t:

aprc�sellt3\tl.do suas luxuosas :fan--
, '.:1 .(1 '< •• <.,1tasiu;:; prerm8uas no ·arnd.v I,

CarÍfw2 .

A�: candidatas ao título l\IIi;;s

Sant{j Catarina 1967, dia 26, Sl\··

tão' Ic'Cepcionadas no Faláci.:)

· Agl'Jnomíca pcla,Prirnei1.'a Dama
. do Bstado Dona Zikl::i Spvein;..

D� 26 -:=' Ma�@ .� B!de Das lfisses - Clube Do!e de AgOS!9 '.(b·aje pS$seio) em beneficio das .ehras da lyreja de São ScbüsHão}.
D�·," ll....:..!@it® de Bc!ez�8 Lml'm e DesbimJn�amei1io - Ginásio do S�SC - 20,30 hs, Desfile. das Fantasias Venr;edora� -do Carnaval Carim;a = 22 hs, Cmwu.rso de Miss Sania Ca�
J.arl�a 1951 ®m B�fH�fi��:r do Lar gã� Vit0t1t.Ç de Pau!@.

.

HASIHGTON, 01'-:; .-' o.�'. 1':11>1. seu :1jJtiü � llou.íiea 1$0' VleLl1.!i-i:ne üo"Sul.'
'

VQCOU debatl;ls po capúij\i.o. lJed�e. .da l\'iüa, bçm como

líderes rlç; l'Ül'ilrl.ü' RqmllUr;j' vrl'nunipllbl· de' rCf.'lsilr 'à. á. Evep::tt 'Qi1·iç�('n�.e Gera! B. O Senador- Du:l;isell e;'pe: ,H)�: lJt'avl),;;;
.

eombatentes que
río . no" Congl't':;sn ,i'ritifif'a, f.rfs�fífl· 'rnml�ril;'tll conh:f1, ,(} Ford, lid,ete�, répilQÜCiÜI.O'� díu 'unia declaração, (ple;:�� hÍtàm' l�el� .vitóda na IC:U:n.

,

...' ,'. ! • '.
. �. . i" • , '. no Sel'la(Íà, e cítmal'rt, 'd.09 gundo. saas, ,Válavr,as, e�vi'ti:' ��üJía;:.: coiÚt;a,' 'a,. ílgressão co- >

����i!���' PepiÍÚtr1.G:<J,.1.'C'Rll:ect!va.meuíe, me a opíelãados SeÜà�vl"" lUl;hista""" .'

""".

',.,

l/"""'_'C" .,'., "��=. _�"," .,i· � rii!'Hiub:>iiú:eveJ:'i.lln as obJe.� Republíeaues, Piz,� d.ec!�l'�·;'·
" \. '- '" .:;

UJ��nl m� t�A ,lllH�.,,,J\i@� .. ni1�. NerthuJn ;;;,�f'§C,�,. poliUea:'�o�Pl'csi!lÓl. ��.(): ! .: ,Á:JÍ(I�raI1��.'coi�junta 1'C-

.

.'
.

.

.. � ,: -'" ' ;; >-. .

".:- :: .'..
.

..., ..,' r,. .to; ;io.tlJ.l!iôn tlt')i gut'rra
.

do pt�:ti�Cª\�,a, � �io:!, �euirlo e Cfi·

il�diCiG d� il�?lfi�i�l��1i� 's��t®iita\�ihj.Cíib�': Y':��:�j:�Çt�'s:;��síav�m �Q�.7 ��:::::�:�tli�it�t��:óu�;:�, i: ����7:i3t�J�f'���s,:����!�:
'.' ,." ;;_.: ". ,:.,: i •

s- '.".;'." ·<i:�.".: ":.' :c:;. 'J." ...• ': tIlÜii';- úinn.rêla,tóÍ'1o
.

nl·�.ma- . gaçãó �'de 'm'Ítica. relter.::._t Çi:íQ0�}jq�';p,.róxima reunião. f'l '1' O,. ·9;.�n :'il�,l'
. .'

. ',. ". .'.' ,., ..
' ',' .

. ,�- -. I fl " , \./�I'(lc:rJl()rJn( o -

WA�TmHGTüN; ÚE ��-'D('·. hi�. �'.o,r:e.ri�{'n1NÚ;",niÚ:dii'nft mi10 &It[ Cljillissão - ?oÜt1ca �I)S n,QssQ� tQt�l, ªl?QtQ' ª �1 . 4 :!te�lltf�ç5.o do' $1": Ditl(" _ .': ,
.. ': ...:[r' .;- ril.: I ,n

,-,!:Írou �n f}t'!}'�:tfm,!�!1\t�,.: .tL.e (1:l '�11:-,;;�jlAl� a,exi���I1Ç�: :frri, éd� �al'�ido ��epuh��arw, aio Coma�l�a:)1t�, S�lef�, dI} U1J.R.ti; e;��J�!�J.'(!lWgfH!O: apos 1l,lTlfL ver�;,.l' la de SWl 1.U{LdÇ�<lO o \.'��,�-:,!
'_

.

ll'efes2. fl,ne "!l;1�\ H:'i: ;iü.áda:. (mhl1;" de·. ;;f:oni1s' �(le;"t'\i:ih:l.lm� . Se-nado,. lJ: n�l�j;ón'o, 'CHj,o sas. fn5ç.:a�fl1�'111ª,...dftSl ll€!"lf�r.�;' CQv:f.,�... {l�.F."�JICla.�d

...
�� d.ua.

S
; b,. OJ:��� D

.....
07J.: 'de ' Agosto, COll1

.

o'

.,::::c.�
12

(·.Il!p·hl(U·,n("mie.· ..',''u� 'fi(iv:ít'i.{;", ··t.(,1!�í'§í.�Mi"tle'.hí�tà.'.ih�tJ�s::d�. eal'át.�r:é,thâ,i$ ..

de j�f'Qr.if.il" malH,O's"llQ9Sa, posi�ao �e a. d,� t,oijfJ{:l. {lS"l:S{,il1,adOl�,,' l�,.,
B' 'f' t f' 'aI (]aN D"I.)·l·"I)·]" "> li' -; c . '.' "'i" l,&.. ", .,.. ' . r .

, '

O 'es' a o 1 Cl ,\::; c.l' a

('OS í:.É;iújiim·ltf{V2i.�e1ite. ;),0' l'm!í"tldos cstraté�icl)�','�Q,"�i(s,.. ção fltrq\1€i,;{Ü' (iXaQijo1Ic,!Jn> YQio IfQ':i�nhúil'�'�si�ente:e: Vii�UÇ4;P.Ós. C' .'

,

:)(.âicC: ,�. , .• - ,e'.

"," �
.

lusialJH1,io rm CÜ':;'�<;;·· jky:;, Ti.'1;hrs'. U§ 'fío'pa;� : .rle lftlçai;:ffJr,�'i�111�ado estil' �t<·
_ a�r;:çfl�fcfdà§" f�r�p,,� tl:}rn�8.� ,�á;;:Câl.P:"lF'h O !;dr�" l'P;Pll" [cs de 1067, ,inaugura o� S3.;(' (';::.

. Dwse G D(:'lmi"m�'Ílta tp'{. (ümlint,,-,<;oVléti.éà_s;·hf,ip:;coo· m.a.nn:f' sÜ?"PUbIj.bà9ílo'pro: .. tl'é'S, àete�& e \l1ltv�b UQ'·�nl· b,u?a:9º.', Gerald,l'o\'fl, �]SSC d "''l)' V0 Sede Social. Para
:lügh::nHÜ" .. ' niO todos 'fI" }.lfjll�Üe.��·::,e,:�.' ,> .' ,

'. -

.. ";,,.e qYeA)�):�pnbUcallús apomlli,
e. ,.cl nQ ti

.

.

'!lil.t6g1êtiB; fotálI1 'i'eí:nO\;j_am� ......... ,
;- ,....

;;, "e�magàd,ºiaiUellte", n· poH- ahri)hantar a noite de gala,' :["..1.

,h ilha, ap6g a'cz"hw de 1.962,' .

-

v
.'

<" '>-:<:;:Z--"t,,,�,::,." '�ç�:,�o .rn�:'ii�enic JfI!Jj1s(m· contl'atad:� O aplaudido C'onju'Üo
t) Ilr.,S'1O�J.'�tJliiú· §1.)�iétic; J' ; 'Convoéa�io' . '_'"" �'

l UQ rYiQtiVimc. '

1 r
(jUre wntirrÚl1. em!3::,ibá ,nre', '. .,.�. �," ::;,. '�.' ,;: ":' .',.

'
,

"

.
, ..��jII":;Js;io, 'Q . fll'., Ford ):P< de ;\Tol'berto Bane a 1.

m� deta�IÍenM ,papfi� .d,e ,1De o�derh do S6nhor' p�*iki-�ntç dó l",irQ
: :fêrlÍ� v��,�(de:rato; Q f!ltwín dn

ct8§8t$ml� e tt;:>nlW5, Óúbe, d�' gçôrdô com'-o Qrtí�o �O :�o�bfriÇ1çJQ';�Q!'r( o _ CA'f�tiJ�;;.1j,\); ��I�*!l, !Illl�a,rii-
, ,><, .. I' .

I .4
'; ,

_ ..... '1., ,:" , I. "

'

.

.: ,:
..

>,4Q, !l.e1l1,\l?�iç4UQ .nG �i>li:.d",
"NfiQ �há, tÚ{�n�8 ifi.rli�;ie ort 90 .�. do�.�totqtQ�. flro,r'rI .. �(;mvoçodÇl� t��,s .',' �� @�'��,IIl;;V�. C�t�1Ic!0�' 11UP ü,;

1üü 09 iiú�iêíki!s . f>stejam membros. dQ Conselho Cl�llb,ªrotlvo.� ,*i�LJS S�pl�nte� :r�p�bljç&ílfjs ti�lv('·i üG�pj:í'>,
novamenÚ, ie tii'stala'ndo em pára no dia 30 de mqio do çorr�nte ano cQl"(lpar�cEi' . tlel;l1 coIQÇlH·"�() ii ma.rgem llf!;
Cub�, Nus§l'J,-' �'reocupação rem à. sede Social, OS 19,30 horos;, com Q ��gljinte. .l?�l,(*!} (IQ goyêmo 110 Vid-

.

miiljÕ'$tl vi.b ll<> �'elãtG§ 'feitas com {lEi acolltecunentos que
.

ordem do dia:
.,. .. .

n��lle, Cll1 Pl'cpaJ;ação Imt�

!lor refügiado] i1 foiograJJ.ll5 afetam, Cubá ll.aó diminuÍu, 1
.

EI
. -'

d p 'd V· P "d ('" as�elfiç,ões U� ��6&,
aél'eas dig'li1s de (:ou!iaw,)íl. embora os aoontecimentos'

-,' e1çao o' reSI . ente e Ice- reSI �nte dQ ....on· '�Ai)rovQ tc;l{a}mçpJe a lloSi,
'''Emb�l'ít exl!lta b:lI:ti�io em QUÜIHi lÍ."ea§ do mUi'1do selho De�ib�rQtiY9:", . Ç�Q:ªs.�'!unià�'ycl.t} SêI)a.d.iW

41; um ligeiro aumento da dom�ilem agofil- I) i�lter�sOO
' Florfan6polls, 16 cl� mOIQ d� L9ó7, Ihrksçn'! �:'" (ii$se Q sr· Fortl

rgveg/$-çáo e()viéti�� p.�l''l' �n' púb,U.::.o/·" '0,50 Jm!ê Mql\':hf!J4o·....... $qcretó.riQ'Geníl �()�, 'Jg�il�lj�ta� ._. "A.rfcdi(q
" :\ cnr't:.lu9:;llavP,�4 VIU esmaga.-

q6l;" ·\iipi)h1 �tlª- :rf"]mhUcaIWR
,

q�� çi!'i�.r:J, 'a. P'lsa, pósi.ç1lo.", ._ ': ..

'. :,

... ''-.
. ( '.

�,
,

-'1

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

bl8.1
uest·

'J

"03 f,Or.=l. i<�\)'i:> ,{e irrú:ligg:n,
dil- df�J' 1l:",�aúu§�,[hild(Hl;·"in,
il.'Ít�ii},iif:" :a"{'�� Ü:i;;fotn"B, Intil,
i.j�8:ô.f:Cl ,�Z2tCY); Cil�;jiidi}�á�
die:úié e0zni�iiúi;árrt;: ibi'8a,ii,
�a.r�ft:U 8 Çül1í·l'.Gn.:ta,� "t�"

íli)Yrr�içõt'i! d� t�d&6 &ô f;,m·
feZi (iOO1'ô i pr2pen_ç� U'i )ilà.
im:!llti (:, ),uEO íí� ói.lta; BOvié
tlcoiJ em Cuba, E§§frs infOl'o

. ..·.1
.. ,' .•.. "

�:
-

·'�.I- ;lÍ"�;.\�';:'>:i1..t;'l;J.�.!.t�i�
\

,'I-' :i'
<

.(�.,� ':;'4;'

''''.1'

"QUTRO""DíA,,'ANUNCíAVAMOS A VENDA' D05',:12 "

(d9�ê)':', l·,tj.LTlMQá A,PÁ,�TAl\t1eNTQS CO � êQ1FíQIO
'JORÇ'jg' ,DAu'Xr MASi'iVEíQ, O PAt '�ÊSTS G�
ROTO. ' ,E: ' �$TRAG6't?U" NQ$$O ANÚ�e.,��" .

'. ',:OR TEMOS 11.' (onzé)
'l�t;;M>- N@-�· ReSCi?V��OS· FAZER OUTRO :ANÚNCIO'· E'

',?QC@,:O QUE. ESTÁ' eS-f,lERAN007:t7!: . ::. "

"

.

Vltl "PERD�R
.

MAIS 11" :OP.t)'�t'UNi,D�DES,,?!?!l:
,.'�

,): "" ..

�. ... .'-.

,.
,

iJ

5 ANOS

Irll

EÇO'FIXO'
'SEM:
'.: '.' I,.

REAJUSTE
.

Ul;;T!MA

CHANÇE

IMOBILiÁRiA
A.�ONZAGA
FONE·3450
O(;:ObORO 11

.. •

ociars
-

ZUr�1 NIllCHADO

Réndas e tecido bordados
são 1::mçados pOI' famosos LL"sc·
nhistas inglêses, que .preparâo Li

coleção que vira ao Brasil em S�.'

temere, para o desfile .sho'W be

neficente, que tera o patrocin.'.
de Lady Russel Embaixatriz da
T'1'�;0- erra11)5; lt·,. ,

��'o Teatro Alvitre de Carv 'c>.

lho, dia 21 de junho, tera mic-o

a S;:;Tana da lVlúsica. Todo o E':.,;

ta,éh se faro representar lJ.E':sie
,

.. ( ,.

gnw(:!e acontecimento, cultura'l.

Maravilhosos modelos 113 mo

da funior, bem como vesti(�r s
,de ;;8]a em inodelos sofisticàdc.s
nos rnais recentes l.2cidat 1a:'1(;,_;-'
mcnk)s :da Bangú, st�rão exiblcloc;

pOL' fd:1da� Srtas. de nossa SOCi(��-
, J _

'dadc, 'na passarela do Santaca!·2.-

lina Country Club. A noite de

elegimcia e caridade, sera pru'

mcS��'in do Clube Soroptimista ·de
·(j'l·-"·;· "10') 11'� num lancameEtol' u '

.. <" 1 01:J, .. •
'"

'

do Costureiro Lenzi, em sua pn-
meí:,'H coleção.

\ ,.

Os Diretórios 'Acadêmlc_'.3:
Filosofia e Ciências Economica::::,
(lia 2 1, �os Salões do Lira TCIÜS
Cluhe promoverão Baile da Ccru

ja '= Tio Patinhas, apresentando
vVam4erléa e: õ conjunto Vand(�·
cos,

A bonita Vera Maria, ü1!w_
do :-;;1'. {; Sra. Silvío Pereira,
estq na lista das Debutantes
Baile Bi'anco.

jél
do

É assunto em Sociedad:�, 3

recepção realizada
.

sabado ult
mo ilô Country Clúb, quando
éra comemoradà a Proni.ulg8ç2o
da Constituicão do Estado.

,
... .

Pensamento do dia.: O' Sl-

lêncio é a' expressão:
f': �

d dr
.

"cIta do es em,

maIs per-

{ ,

�=-,,,,.___'�-"�--�'�-''''''''�-''''-----;''r
,( \

-�_.---- ....--''''-;-----

Marcado Para Com.eços de 1968 o Primeiro
. . �

Vpo"A.poUo" Tripulado
wASHiNGTON, James Webb,

Chefe da Administroçõo' tJacionól de

AeroncJl-iticCi O Espaço! CN.A:SAJ, 'onun
ciQU que o primeiro vôo tripuiado, de,
unla ,Qstronave ilApolloli 59 recdizqró

(l prii,cÍpios do próiirno Cíno�
Acrescentou que o� í ripulC!ntes

,\' dêsse primeiro vôo serão os qs!ronau-
tos Walter M. $chirro, Walter Cunnin

ghom e Donn F. Eisele. Os três fo'rrna:
vom o tripuICl�Q() sLlbstituto dos· três

astronautas que rnQrrer,Qm no incêndio
'do �ma cópsula "Apollo", durqnl'e Um

teste cm terJ'O,. em Cabo KennedY, Fló-

rido.
Falado no Comis$qo de ASSLJ'Mtós

'. I
'

E;pocio!.$ do SGnodo, di$se .
o sr Webb

que o "Morth Americon f-viotion, Iné'

ccrri:inuaró sendo o prindpql firt)1a

contratadora poro Q cotlstrl;J�õo do no

ve "Apollo", mas 'com novo contrato.
" Acresçentou que a cápsula "Apol

lo", que lem wmq esçotilho'que pode
abrir ..se ràpipomente e €o· ri1enOS pro"

pensa o inc0ndiÇls, seró entregue em

Cabo 1{ennéldY, em fins do çorrente a

nal e seró Ii'JI1çada uns três meses de·

pois.
O incêndio da "Apollo' foi inV8S-

tigádo por uma junta oficial de estudo.

��os audiências que se realizaram, no

mês passado, tanto na Câmara dos

Depul'ados quanto no Senado, fizeram
se críticos 00 trabalho da NNorth A

l1'lcricon" e do direçõo do Programa
li i\.poll·o",

\

Declarou o sr. Webb gue wnfiava

em que poderi.a recuperar-se o tempo'
perdido (um ano) com ó incêndio dos

Clstronave. Acrescentou que· o pouso
rio Lua, em tal' caso, taivez se leve a

cabo �m f.ins de 1969, data inicialmen

te fixado pelo Presidente KennedY,
em 1961.

Afirmou que, "de acôrdo com nos

s:.o plano, o undécimo dos 15 vôos do

"Saturn-5" 'realizar-se-á em fins de

1969 ... Se a descida na Lua puder e

fet,Llor-se nesse vôo, ou num vôo ante

rior, o programa talvez seJa cumprido'
nesi'e decênio. O custo tdtcil do progra

mo ser.6 de uns 22 bilhões e,700 mi-,
Ihões e 700 milhões dEi dólares".

A comissõo que inví'OstigoL,l o in

cêndio da astronave '''/\polio'' disse

que a causa provável do .sinistro foram

cabos deficientes.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Alguns Fatos Sôbre a

"Exploração do Homem
/

Pelo Homem"
Por ALEXANDER C. CHUI\:AYEFF

,/
Um dos pri'flcipois preqôes de pro

pagando do Uniõo Scviético diz que

o regime comunista há muito pôs fim,
"uma vez por tôdqs, à exploroçôo do

homem pelo homem." Posteriormen

te, diz Moscou, o objetivo final comu

nista é d@,l"er .Q "exploração" do humo

nidode no resto tio mundo,

Sobe-se, ertretanto, que, essas .0- .

firmotivas. corecem de apoio nos fo.�
tos. Poro folar mais claramente o si-

. ,

tuoção otuql é quase oposto à q�e os

porra-voz.es soviéticos vêm apregoando
todos os anos, desde que. o comunismo

foi. implantado na URSS, em 1917. '

Relativamente o salários e 'suo

i::apadidade' aqu1sitiva, por exemplo,. o
trabalhador soviético situa-se .muito:a�

I bdi;(o de. seus coleqos dos chorncdos

�aíse� "copitclistos'.
-:

Foi só, em 1965, de, feto, que o

Servico de estatísticas da União Sovié

tica ;uebro'u um silen�io ofici�1 de '48.
anos sôbre a, rendá dos' trabalhadores

soviéticos, cnunciondo que o salário

médio clccnçoro 95 rublos por mês.

Alem disso, afifmou o, mesmo Serviço
benefícios marginais (como pensões,
subvenções, educacionais, assistência
médica e férias remune�adds) aumen

torem o-solório médio mensal para o

equivalente' a 128 rublos, As estotíst i

cas soviéticos ignoraraní os cifras .dis

poníveis mais, significativas sóbre

quanto do produçôo dê riqueza moteri

01 do trabalhador �oviético lhe retorno
em salários _ e, quanto fico paro 'o Es

todo.
- \

�

A resposta é dado, tolvez incd

vertidamenté, em um artigo de Miron

Boru, autoridade jurídica 'soviética, pu

blicodo .n'o número de setembro de ..

1965 de "ESTADO E LEIS, SOVIETI

COS".

Depíorondo as pesadas perdas
monetórias sofridas pelo Estado por

cauc;a da migrac60 constante de tr.o-,

balhadores' em busca qe' melhore� sa

lórios e condições de vida, declarou o

Dr. Bdru:

"A estatítsica revela que a mi

gração de mão.de:-obra causa a perda
de 100 milhões de dias-homerys por a:

no, e isto correspon'de à perda de três

bilhões de rublos: paro o produção in-o

dustrial".

Assim, seg�ndo os cálculos do Dr,.

Baru,' o valor de urn único dia de t�a:
bolho para o Estado é, de 30 rLJb.lo,s:'

.

No base de 25 �ias 'de trabalho, o tro'�'
balhae10r soviético típico produz

' ·150

rublos de riqueza:' material cada m�s.

Dêste montahte Me recebe um 'máximo

de 128 r\1blos em salárici's. e benefícios

margi,nai�, ou '17 por cent� do v,alor'
de sua· produçãó, Seu empregador, o

Est,ado, recebe 622 rublos, ou seja, 83

por cento da produçõo total do traba

balhado,r.
Como podem tais fotos' correspon

\

...

Esta ê a .

razão por·que
os vôos pelo
Dart..Herald
da Sadia são
tão pouco
emocionantes.

I

Todos os Dart-Her-alds'
têm radar.
a radar escolhe

caminhos lonae do mau
, ._,

tempo.
Esta é a razão por que

fimeJ' apresenta sua nova linha
J

Fogões modernos.

funcionais,

eficientes e decorativos,

der às alegações soviéticas de que o�

trabalhadores nas sociedades' copito
listas", como os Estados Unidos 'são

'desumanamente explorados, mas' SQb o

comunismo o "exploração do homem

pelp homem" foi banida,

, .

I

I

J1 '

minutos.
' .

Açúcar - Estados Unidos, seis, Nova . .A?J"onave dDS EUA ,C,omhintl' as Ca· Alualit'��es Econômicas Interamericanaii

.ninutos: Ajernanha Ocider.tàl, '17- mi- riicierl,stica,S.' do H�,'Hcó'p:ler�"totn as d�,
,": "

nutos; Fronço, 2P 'J11inutos; Reino lJni�'
A Sociedade I nteromericana de 01 izodos pelo (Ót,Y\lSÓL (Corpcrcçôc

do, 13 minutos IJl}ião SoviéticÇl,' 11 S '
Avião ,: ""', Imprensa (SIP) e Q prgonif-ação,: 'dos ,Mineiro Boliviano), prop1'iedade do es'

minutos.
" :V.I\SIÜ�áf<?,N; '-::- A;nun'

'/ .

qtl� ���'ãO. ��b�letidÓ� 'a pru-
E�tddos Americ..anos (OEA) estão' potro

•

todo; sôb're o ernpt'6'stirr\0 de uss , ...

.

As, estatísticos .db·Orgal�i:r.açãq :In, .cíóuo Exérdto �lõt'.:,)<;�t,ados ',vis; �sre ':1i1O.
. .' Linand� .urn p-r'àgr.çtma .de inforrncçôo 5.000,.000 outorgaaos. pelo 'Agência

ternocional do' Trabalho rev�lam 'di-' ,�hJ�dO�_�tl� e�tâ:cdhst�ulrid'l ':';: 6 "Cheyerhie",' dcsenhad» '··.s'ôbre conservoçôo" do solo'. O· progra-' Norte-Arnericono " 'pma' o Desenvolvi-

. .' , " '.' o protoÍlpo hC U'n):; à"lri,ão' de, :eomo' 11m avião dé, C-Scólhi'
'

.' .. : "'.J
'

I' ,;: -. 'I'"
"

'I (U'E"A I D)'
,

ferenca amda malares da soma de Itro 'b 't li" I
.

"t",
. .'," • ,

.

';'. .',:..
" ,ma e 6lpOIOL:O pe o pl,mdacao Rockefel ,menta nternOClono. .)

,
,.00 go-

o
•

/' eom a e rm (\:a TIlen e' 110VI), fortemente anuado não-'se· <
.' ,', ,." .,' _" ,

'

-.A
.

"

�
,

j- bolho qúe um ci��dõC;' dev.8 e,��çuta,r; ,{l�:, s,c",elle',;:<\. �D�1iq, llf���(('� ;i �tiJi�l}i.��:�m;o :t·l!(uispO!'.
ler E::'rp�I���\,QlY}�}??,)f�%l�?-s����L - __�,�m�';. b_º�I�lfi[1�: p�rrÇl{""P ,��cuperacoo

do

para comprar artlgos:,do vestua�lo. c;optero. e m-anoln'u ,co1ll . a·.:·te:,u.e if,?Pr."l ou de carga.
.ler.

'�,,,
\ ,.,', .; ·empresa mlne�J a qQ p�IS.

Para um p�r de sapatos de couro .'veloct(�.�de"e·l�?liil��tadç de,:·:?:�dctá']�,�ar'ln·o.jéJeisan:�.' - x x x. x_-,-
. , �'_::_'x x' ';x' x'l__

_ , d
\

AI h ri"d
um a\lao. de asas. fIXas.

' . tanques, foguetes aparelhos \<'
• t ,

- um emprega o na eman a ·,.pCI en- ''O' ',_:-- '. ,
.

.
,.

. d., .

,. 'I(
.,'

" ,

,

.

,,'
'.

__ .: '.' . -:novo. aVIa0,: dcsJg:nadtJ'; )al�çado.res; de grnn�das' e u-
.,

.
.

"

. .,'

tall'�m 1965, trabalhava 365 mlpufos; 'AH-5,�A "C!wycime",..terá tim .;Ip.a metral11adora' eom um

As resetvas líquidas dó México�', , .o Paroguai',r.eéebeu um er:nprés-

o I ;,trob(�lhador norfe-ameriçano ,
402 alcance máxim(J de vô!.> Ú, . ângulo': de fog'O de iGo 'graus.

00 final de 1966, eram de US$ .'
.

,' .. '.

.

tini�� �o válór de' US$ 225.000 pata, o·

min'útos; e, o trabalhador soviéf.ico, .', '1,600,. Km, suficiente ,para a·, "A' fripulaç.ã� 'de dois bO' 17.400:000' r1Jo obstdl1te . 'haver' :'êsse judor nos estudõs �de2tLÓ-ódos a con$e-

2:892 ,':nin ....It.bs� O -tempo ce trabalho travessar Os Esfadós Onidos. 'p'::.eus -:-' plíoto e co·piloto. -' país p.ago importantes sorhas em di; . gC;ir uma expansão co capacidade 'de

"

':�c;.
'

d 1- d
'. sml1 nC!l11ama escala. ,S'u;t ··será pl"oter-ida contra; o lo- hheiro, ·no· .oeríodo de ,1'ulhQ a deze'm"'· produc"õo da us.in,'o hidrelétrica,

\ I\cory

requené.1Q poro uma, roupa e a e quo. . . - ,

.

,'. .'
. ,

\

; .. , 'i .. ", .

.

.'
� Yel�Clda.de Se1'3 duas 'I'C:l:es .. , ,"1;'0., de ,ten'.! p.of uma. pran- b 'b

. d' 135 OOOk
-

'd

.l1�80eJl:;edlo era de 1.224 minutos no" maIOr doque a do helicõpte.' cha',blimhnla.
' ro, com o o jetlvo· e ,resgatar .. SU6JS poro

. '.;
'W_.e. a �xportoçoo., ,

e

ES�9�os:,Unidos; .2.796 minutos na 'A- ros de combate 01'a,em USfl""·'.�O ey. piloto, que atuar.í
dívidas (l cur�o pr�?�9· energia para zon,asvizinhos do Arg�n-

IEI1iÍi:in�à ,

•.ocidentql, e 8,646 min�ltos no. Vietname: .'.,' 'tàmué,n-i eo.:'':10 artilheiro., ,te.
...

tin<:J e_ do Brasil"

rlci·:lJ.R:'S.�.' ,,' o pi·ot�}i.I_PI},.'ilue cst[t sen·, '.tftUl" as��e,ül)"gi'tatório:, a, x X".'X, x,_'
--'-. x x ·x x--

,
, O" '" .

d "b '.

-
. do (:onstl'lildo pela "Lo.ci,Jle,· " f!.m d·c. dO:-111nu plenamente

.

s pesquIso ores o 5ervoram que '

,

"
' '

..

,
' " ,

'v,.' .'

.

,-o
. EN' ENCICLOPE

cd", será 11111 do.;; 10 aviõc,�' '.rr'campo rlc. fô�'o.
I·,,",, artigo ,no.. PEQU ,A -

, "
"

'

DI,A' 'S��ieti.ca conté,rn,' a, confirmac6'�, -�--'--_::'�-:'__�":.;_:"�-._'-:--'7" _L__ .. ' ..._'-, ....,'

, de' �ér';"O, fôrrnq' 'sLJrJréenélente, de °que ;" -', CASo;.A�.·',·,·�s tbis:�ra'bàlh�ci�t,�s' ';.i'xpJoradG�fJ em' .

,

II red�tos: capital i's.faé,' t:GbmO : os ,Ésto:
(��� Un'id�s 'e· a ·À(Jri{aM�,b:

.

o.é:id�n't,a!, ,Vende-:;e O,\� troca-se - �ii1a casa de madeira,

recebem 'limo PQ;tiCiPGlçã:�', de'.se�. trà-. comjJade de 'Glvenq;i�; �{tÓ�ô, Rua - Adôo S'chrnidt

bolho quase trê� ;,v.ê.z,���:�a:iÓ� .d?'.,'��� '5�,:.� 'BóWe,fros,,' pon.to, 'f,f�a:I.:,dQ-I'i;n"l�o"f�COLA, por

o dos trobãlhodbrés ..dó:5I::Jni6õ .<Sdyj�t-i-:' ::'ç:llCltrét�itüddQ',no $aC:b,: dos Limões.. :-.. .

"

co.
,.'

'
,
'.

·�::;:':<,'\I;)'>,:;·;:';�T.�ofQ'r:-:����'é�,mpt�lb:ór:;· ,.

"

Sequndo estatística coligidas pa

ro o mesmo ono.de 1965 pelo Deporto
.rnento de Comércio dos Estados Uni

dos,' ernprêsos norte-orner lcónos poqo
.

mm 6�,"7 por cento-de seu produto bru

to em salórios.e vencimentos. Assim, o'
trabàlhacor: 'norte-americano, relc+ívo-.

mente, 'recebe0 uma participação em

suo produçoo três vêzes moior do que
.' "

/ .'
"

.

a de um trabalhador soviético,
.

. .'

Prov6�elnl�'nte; a ,rtrais. significa7 ,'.J

tivode'tôd(ls,ás:dE)t)1p�rQçõ;es:'de�'póâer:" ,. ',�
tl� \

�_ (, ...�.

oquisitivo'\;.�bl 'pode' s��':f�ft�:,c�l'bdl�ri� ,'. í:,.,', ,',' ,,'.) '; 'if'�'m:
,

.. ,:', '.

-,

�:��g�!t;�d:�:;;e��lhb�����ê��-:!a
,', _

_:' �ri{riJd(j
surno.i: l' .',,' :,"

• • .-

O temjJo�de) tf'�bblho neccsscr io o

' \

,

êsse fl�, �aí UQio,,/Soviética e varras
' .

outros poísés, ainda' poro 1965 J�i' re-
lacionado recént�;;'éht� pela "Organi.
zoç6o' I ntérnOcion'ol '!i:!o .Trcbolho.

Pára· ganhÇil'r�,o' 'suficiente .pqra

comprar. um q�,ilo "ele, põo bronco, por
exemplo, foi necessórío: a um empr�aó
do dos Estados ':Uriid;�': trabalhar "'],1

,. ,.

, :.

, .'

•

minutos; para um: t+obolhodor da Ale

manha Ocldenttrl. :20 minutos;' 'poro

um frcncês. 19 rniriutos: porá 'um in
glês, 13' minutos <,6. poro uni trobclho>

" .

("'(X crwiético, 278 'minutos,

Manteiga '_,' Estodos. Unidos,
.

38

-viinutos: Alell1anhô,�Ocidentol, 1.í·1 mi

nutos: França, 162; minutos; Reino U

nido, 65 nlinut�s;.: Uniã� Soviéti�a' 335

•• 'I, I �,

.'
.

, �, /NOVACAO

,'"

O Silld,!cato, Unido de Trabalha

dores 'co .lnclústrip' ALi.tot)lobi I ística. cJPs
,Estados Unidos está" 'en�iahdo 00 Chi-

'-; .', .
,

le vari'as' tonelQdas de' equipamento

m�.diê:(J .�al':l um ha;pital em CoY.ohi-

qúe, '.recenternet;lte destruído por um

'iriGêri�jio. 'E>.ént�e J êsses equiÇ)amentos

figllrám, m'ó;quit;lGÍs de Raios-X, apare
lhagens: para salas de cirurgia e recu

peracão pós·operatório, .incubadoras,
etc.

-x x x x-

A produção argentina de milbo
duralite o ano de 1967 foi calcuçla'da
em mais de nove milhões de toneladas

quantidade esta sem paralelo nos' 0-

naisagrícolos platinas dos CtltihlOS 25"

anos.

-x X x x-

'.

o Gov�rno da Nicaroguo , firmou

ocôrdo Com o Banco Mundial, em vir

tude do qual êste aiudará a financiar
.

' .

um estudo de viabilidaêe para a ampli
açõo do põrto de Corinto. O B.anco de-

.

verá pagar o equivalente à 175,080 dó

lare� em ,div,isas estrangeiras, enquan

to o Govêrno da Nicarágua cor"ltrib�i
rá poro o custo do obro em moeda IOL

cal,(

os vôos pelo Dart-Herald Rolls-Royce, cabina
da Sadia são tão pouco pressurizacla, voa a 450

emocionantes. quilômetros por hora e

O Dart-Herald é o aVião pous,a em qualq�er pista,
r_rJais moderno do mundo, pavjmentada ou não,

E equipado com turbinas Tudo isto por tarifa

- x x x x -,-"

econômica,
Consulte ° seú Agente

de Via,gens ou a, Sadia,

Pça. 1'5 de Nç)\!ernb"ro, 24

'.",'

O Govêrno do 'Bolív.ia criou um

Fundo Especial de De.senv�l�i,,"hento'
com o fim de co_:tferir apoio agicionol
ao investip1ento privado na agricultu
ra, na indústria, na mineràção e na

coinstruçÕo. O fundo será financiadó,
em grande porte, pelos reembolsos re-- uma companhia que está crescendo porque sabe qnde �el!l o r\ariz,

.. �.
'

_ __,!,,-_ _ _. .............__ •__ 4- ....__ .. __

•

.. ,

I

"

,

o:· � .

O Pera _obtev�_'úAl êmpréstimo de

USS 3 ?-QOO o,b,O',d:dJSÀID, caro final!

ti�r uma .sÉri� "-d�;' �s'tudos e proietos
(I" desen.,;61\imel;to :dê a1t0. prioridodt.
Os: :estud6 i'ncl.�lem � ,construcõo de és

trQ�os, ��merc iol i,zeícSo/d€ p;odutos' 0-
limentic'ios' c;lptÍit��ão/ .irrigoço€l, de

senvolvimento de bácias hiprogró'ficos
s-ol'ir,idade e dr�n9gem no çósto do Pa

cífiC;,o; ,

x _

"

'O � Gov,êrno dai)Venezuela plar�eio
a 'con$tru9õo de 17 parques industri

ais em Um período d�' ttês anos. Já in

vestiu para_ tonto 23 milhões de dó!o-
,

'''I'

r-es' no concessão ,d, 4.667 emprt?stilnos
Poro' o deseiwolvimento de .pequenas

inêustri,as .

,,-

-x x x'X_'
..... ;. -

A componhia� de navegação aé

rea AVIANCA;:' da, Co!ôl'nbiO, obteve

um crédito de US�;2"o.400.000 dólmes

do Banco de ExpoiJação e Importaçôo
de Was�ing.ton" pdrd financiar' p;rte
da compr6 d," ciriC:o aerOhaves a rea-

1.:'

ç60. /

- x x � x _'

,
,

-

'

As 'exccirt'acões de' banana por

parte do E�upd;f" ele!vdt�m-se o

1. 1'90.000 t��eladQs em' 1966, compa
radas com 1.110.000 tonélodas em ..

1965. 'Uhlà indústria cé processamen
to o;çadà em USí 32.000,OOá estó seno

do construída próximo à estrada de re-

.

'

dogem de tloulY, (lestinQda à produção
de suco de bananas e outros produtos
derivados' de bdl'iands.

),
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G'US'l'AVO NEVhb

Pedir um prédio próprio
1';11''<1 a Bihlioteca Pública
do E��a'�o :sel'i"t evidente-
mente incorref Hum des- E' assunto do dia o prõblema da exploração de-·
llnmósiLo: E isso porque é

, mogrcífica, que realmente se constitue em séria ame-

,:;a.hído,}).ue, ,as finanças cs-

taduais lião permitíriam tal' ço para I) mundo do futuro, inevitàvelmente obrigado
empreendimento, sem que a enfrentar os consequêncics práticas das teorias mal
'Tósscm -por ele sacrificados thusianas sôbre a progressão geométrica da popula
-outros setores administra- ção concebidas ,QO final do século dezoito. O aumen

:r�i,Vo,:>. .Mas. a v�l'(htde é que to dos alimentes crescendo aritmeticamente se tor
j:� se deve ir pensando na

" nará menor do q'ue o da populaça-o, segundo o autorvvcrítua li lictll e de as insta- -

'\It:õe::., utuuís du nússa
'

Bi- da teoria amplamente debatida \110 mundo deis ciências
hliuteca bYa:ss"l'elll ,a oí'ere

:Úll'
.

nthlalÍo,:; aíém dus sim

_ plC;,lllqtic <';,(!lllljzcnte:; eO,)I
-

,; "

t;on�cJ.'l ,\<";w '�!() seu PI c'
-�

...

,y

I ;UfiO Il,lhí'lIlÚXüo. AlU,tl-
- lllt:htc :i Bl[}liote<.:a 1\lhFca

c flid,HHGllíç ,.ill<lu'\:(jlllHI..1 va

lê Lac !�,,')l: \ul.J.jt:1l1'JJ,
-

ad�al!llu

"\;- a� l�sLmte:,; acumuladas
IIU::' cstreítos espaços de di
e\ú ,'.U.. >;al.ls, sem condlçücs .

_�PI)(Jjgll;;liJ.lenk, houve Jlllel11
ad\�riisse ,que o antigo édL
lÍ.ciô l'<)ra "do.ído ao' Estado

,!�,lrJl.li.fkc,l', ,c, !Un', as',illl,
il,IP l'odcriu ser (h;;llUJitlo 'Pt

tl,lIl:,l'erido .pal, ouÍla LJ1'�
/{lLde,: :-'itol\� c: t.alvez,' IH'S

. (luis:!'::; 'a 'I ��_'pcii.o disso e

illUu' r<l:l ' érer "F;C ni:"to t:iC

, l.',h\:l'g'l;lu,' a) 'collclut:iã<\J' courir,

.,lp,a tiyjL, ).,l�t-!'f,(lAC.J o;;o s�, v Íi.lc
\tclllolülo, (} e'tÍlrlciu lúr,�

,

" (." � ,,"
-

(lt�{; ::;t' cú,l:s(rui::;::;c ouüo ,_

IJll<lC 'seú;_í' em ÜefiuitiV<i
'KlJlIHl<l�i.llu a fiiulioteca PÚ
IJlic:!, \1(1 EsL.\do.

: i),::;sim, ;� tÍltllo ln�w;!tul'iu,
fui feita <1 Ll';_ullStel'ência
]_l;!'i:a, ll' l).l'�liu ollllll' aÍuc!.l' se

,-_l:t<'!,\<l, c 1 ele Ol�de, quando
lhe fôsse daÜa a, �ede deli-

11Íiiya, l:,C,to rl1..f. ria, à ea:m

','própl'U.
\

Ó q�le se' vê, po
'-n�l11, foi'" (rile' l�.ão se CtÍütOll
"de cUull�le.tar .O�'ql)C estava

pl'(bjcta(�,l<;.,l "ill�htstye.' com

'"planta, �!ll!n ed,il'içio mõoel.'-
• •

11 �' .�,

J" ••
1 '-

,)�lS�ll_!lq". que: seria 1'eal-
o

mente Ulll momúncnto v ;10
110m, g(:,st,u artJUHetôliico a

'aos 'seu:s-.objdivos eul1.urais.
,Gude dcverÍ<1 estar ês�e edi- J
I'Jt:lU ülcal cstá apelJas o

. jal'ljjm" �liás nnúto lH!lllÍto c

('U!I'l .1.' ,iil!lbgl�lII ue' deü,ll'
,

,'istas' Ao 'P<.lJÜ�ciu do Govér-
'llO,:

nu :illU prcci.o:>o
'IH(,'lll.uhú3), qu.wdo se d,>

,tuUl� ',t t ran:,;po::J1çãu. COUlO
,] ,Y";t !Üo lH�çicsse COllW')I'
(ar ,I totalidade dos Ijvro:"
foi utili<;adu o' porã-o, cuJ,
Ulllítlalle '�c ,em:arrcg,ll'ia Irc
ÍJuüili,zar JIUmull:Sos \lolu

me:;, alg'uns (,êles' raros

:>cg UlHLV mc illf,Onnar<l1l1 _,

e �I(U'lSC' (ôdas ,;s �olecõc�
U�' n�,'!sta,s c jomais ,�ll(j-

'g-U's, 11!lC � ali existiam cnca,

',Ütj'l'!littla.s, c que cnl.m frc.

,'�ljiBl1k'm�ute (.',ummHaUos.
Nã,u �ci se, na vl;n[;u!c, já"

::jC q)b�til 11e cncouLrllr nl'!�

1Ííúr 'Ju��il:íi'l(;i]�). Sei, porem,
'·'ilü(: 'os úHiDlO� diretul'cs ua-

"

,

':\
<_[uele� estabelecimento so,

,:!!],,;t',[;� ,-,,:t: muito <mSlU l,o'

e
!;T�lll ,�'I.'IS:;;ua!:ll�\r o:,; liVO!:i
'pl<! lf.Ildcl':!.m' :salvar lie PCf'
dil, eomplJb: I;OS po'rões da

Ivo Silvei-
,m-(,eccs- "

�orIõS, cb'(::lll1entc 'iguoJ'<lIu
tlJii:s núl1ú!;Í;tS das eons�<Ii�'l
das de havel',:;;e deslocado ii
Biblioteca, do antigo pré(lio
01l1.: 11-'�� [Iluei,una va, par.t
outrll, sem ;�s (Jomlições_, mi
nimas-'precisas para. a. 'sua
a�O�ll?d�Ú;ão:', TOdà�'ia, não
�Cl'a 'lllll)(ISSlVel.- quelu lSa-

,\Jc'? -, ,ell<;bntn�r. outro lo,
e,\{ IIUc .mçlhol' sixva às it�s

talações 'e ;lQ' fiincionmncn.
40",UtLtÍüele" csta'b�lecimento.
lJllC háje,;1 constitui () celltrp
de ;�tração da, juventUde
müvt:ã.'!jÍtú,l'ia, 'e111 husca. de

cOl1heciln�lltos,' ou p <'I, l' 11

eyentual cOl1sulta�'
ACl'cdi-ib que oss� idéia já

l.enlüt;: {ic'ii'h-iclo aos, Tcspon.
sáveis ,mais njret(ls .:por
aquela C,Ll;k1 de Cultura. Oxa
l'L se ('Ollcrctize,

o n trõ I e

sociais e hoje motivo de preocupaçêo dos homens

llos

que se sentem responsáveis pelos destinos da. huma
nidade, O presumível autor da teoria da. demanda
efetiva foi duramente criticado iJ, época em que a

formuiou, principulmente Relo atraso das concepções
'étiçgs e pelos I'obus reinantes na sociedade de então,

CQ!1hido, volto a teoria g baila com Q rçtôrno
do problemc, desta feita ameaçando tomar 'propor.

I
'

ções mais gigantescas e exigindo solu,ção mais ur-

gente. A fome está diretamente relacionada com esta

solução, pois qUà,nto maior o índice de netolidcde
)
maior s'erá á carência 'de alimentos se não ,houver'
um proporcional aumento do produto socie], Em 'ou-

lidade social brasileira. Agora mesmo o assunto

t.ratado diàriamente nos, jornais, servindo c�mo tem�
de ex,plorações do Isentimentalismo popular e en,co'

b�i,ndo' intenções que visam semear a confusgo ge-c
"

ralo E a 9onfusão poderá levar de roldão as autorid,a
des públicos em meio" ao despreparo para .reselver o

impasse que não existe na realidade, mos,' de qual
quer forma exige uma tomada de posição firme e

segura em tôrno do assunto. a fim de encerrar a eter

nização de uma controvérsia desnecessérie. E' opi
nião de alguns sociólogos e economistas que' o inere
menta populacional será benéfico, ao nosso país, pois
ninguém, desconhece a baixa' densidade demog�áfica
de nosso território qUfil tem como exemplo mais au

têntico a ,reg,ião amazônica, rica e 'sujeita à cupidez
internccionól, Além disso se conclue que a dispersão"
no ocupação territorial provoca obstáculos às ativi
dades \produtivas. No caso do Brasil, por conseguin:
te, a explosão dernográfica não é o problema que de-

'): Iq pretcndeJl)� fazor com inteiro desconhecimento de'
causa,

"

é

o temo', da pressão insupor-tável do aumento
,

demográfico sôbrc os recursos naturais do globo não

possui muito razão de ser, pois é' aceitável que: as

matérias-primas disponíveis e a's terras �ráveis, no pia
nêta séío suficientes para' sustenfar a população re-'

sultante dos índices expansioniStàs a�u�is. O princi
pal pro-blema está na elevação do produto social nô�

, países subdesenvolvidos, que, não chega a proporcie
nar melhores níveis de existência por causa do im-'
pedimenfo oposto piela e�'pansão 'populacionul. Ao
cnescer ,a população' no mes'mo índice do, pro,dut:o
bruto? problema anterior sé, agravá indefinidamente,
perpetuando-se a miséria e (I fome. Problemas .que
nos di'Z�m respeito porque ,p'�,rtenceÍT1 ii humanidade,
n1'�S que não e�éoh,tram expressões' c'atastróficas - no

B: osil de hoie e do futuro se forem ,mantidos as Mti-
I

�

""- I

mas taxas de crescimento econôn'!!co. CO""pete ao

rqvêrnQ pc-sar 0'3 dados 'que poderá colher atr�yés de

pesquisa. rc cionol e realista, antes 'que a precipitacão
,

.

,trans,forme definitivâmen,te em alienação políticÇI o

noss\) hábito de copiar d� outros J!.�íses, soluções que
n90 se aplicam ao nosso.

Civil-
o momento brasileir:_o está a exigir definições

no càmpo c�nturbado da p�lítica, condicionado evi

dé'�teme!lte 'pelos mutações sodais e econômicas

�corridas na es'tr'utu'r'o do país. Definições que trcid'�
zam sensibilidade à des.obstrução dos monturos� que

't�1ios ·q�ê��ml.Ps ;�r,'!�tirapo� g .U!!!;,_�.�q\le"..��,rta,,"1k��
efeitos !p'os'itivos 'dQ (normalidade. A- monifestaçó'o 'do,

Presidente 'da 'República .na -co�it�1 "pouli�'ta t;ouxe
nôvo alento à causa da restauração dl?mocrática" pois
suas palavras nõa deixam dúvidas da disposição d,e

aiudo� nÇJ restauração do poder civil. E é impor'tante
que os pqiavrgs p�esidcnciais 000 olvidaram o com

pwmissQ âêle mesmo e de seus componheiros de

armas por'o com () povo brasileiro de dar estobilida

d� compativel com o prQgfeSSQ[ 'de oferecer Q esfôrço
de hQmenr., de re�ponsQ�ilidgde na... integraçoo com

os prQblc!11�s POpylgFCS Q de lutos pelg instalgçóº
do demoçrocia sem �s' distQr�õGs demagógicos,

De nosso porte femQS espcra_do que realize a

a�toridode pr�sidencial tuao o' que vem' preconizando,
" ' j

auxiliado por. urna eqyipe errl condições de .executar

'as medidos indispensáveis (I sgida da' beira do 'iJllis
mo. fi. n�stgu!'oçgO' do poder civil, defendida' pelo
mal, Costa e Silvo, embora reconheça o sua çondição
de homem yj"do dos -quQrtéis, mereceu considerações ..

abert(ls � do�o, pois pretende o preside,nte reconsti-

QSV,AlDO Mt;lQ

CO!S GIt-IASlQS COBUl.TOS VAI TER

FLOIHANOPOLlS: I?R�YEMENTE O DA [IF-SC.

A, Capital IÓ possui um 91116sl0 amplo e total-'

., r-llGn!@ ccborto. o Ch0rlcs Ed�lardo Moritz, que. I,á
t'el11 propQrclonado aos tioriOl�opolltanos nQo� somen

te nOltQelas espçrtlvos como ele outras festas, que em

certos ocasiões' lotam todo �quele espaçá poro ou

il'�S festividades ,artístiCOS e musiCaiS,

Agora VanlOS ter IIIOIS um' ginóslo coberto

E::cola Indust�la'l 'Federal ele SOI'"-ta Catarina, que

comporlqrá uma oS;istência ele cerco ele quatro mil

'pes::õos' EsJo informação acabei ele sei' PI'estaclo pe

lo clll'Etor daqude acreditado, 'dr \rederico, Buend

gens, q�e segUiu paro' o Rio !Jara trotar .do constru

ção, que 01 iás lá tEf' suq cOI��trução outorlzaclo :pelo
Divisão 'de Obras do Ministério do Educação,'

A const,rução do referido gináSIO terá 'início,.

ainda neste ,ano.
�

O TEMPO MANTEM-SE EXCELEl'-llf,

CAPITAL E E-M TODO O ESTA,DCr
NESTA

; Controrioi\d_o c�rtos previsõ'es que anunciavam

dCé'de o mês de abril, passado, ondas, de friq 'e mver

r,o antecipado sendo que �este ano seria 'mais rigG
rosa, o tempo, duranfe toco o mês passado de abril' e
o de mala jó' além de seu meado, conservo-se inal

terado com dias IlIldos e nOites, estreladas, e enluo-
,

'

rodos,

An!'es assim

j'uir (I outoridade daquêle pode�." 'Esta' emp��itadà di·
fícil p�ete�de �fazê-Ia com ba�es 'sólida� .q�e permt
tom',o aperfeicoamento dos instittaicões democráticas.
Nõo ais'se, por��, S. Exa.; qU�àis ,:�'s,-:mÚ�dos qu� "apli
c�,?rá 1;10 coos,ecuçÓ� do �bjetiv.o ���taur,ador: do �oinba
'lido poder' dv�I, mQ:r não dev_crá faltar.:l.he oportuni-

'·)>àn�� ��;;�"'�;�rtssêi\ �' ,p�ósli,W;:��.to' ,t:, 9Óy.�r.,;;;��;'ntal
.em futur,O ql:.�� toJos �s�era;'" 'co�sÍ:r'�ngid-os pe,o cli
nió de terl�éio e,ansiedade.

Pronunciamentos como êstes servem para rela-
r' .

XCH � tensão' mas' �'ão conduZlem à extirpação da raiz
do mal, operação de sutil execuç�o' e de imprcvÍsíycl
recH:>craçóo. A questão da revisão das Pllnições não

poderá ser ,debatida em clima de exploração emocio
nai inco'mpotíyel com a serenidade _exigida para o

jl!19QmC!1to impgrcial e hymano que cODerá, em úl-
• �, I

-

timo i�s�â!,1Çia! aQ próprio presidsntc, do repúblico
mos ,seria um 'grande passo, por exemplo. E as pala
vras pl'oferidas' 'perante os pauti;tas ,f��em renascer

aquela chama de esperanco de que todos nece�sita-
•

y

mos, coso -contrário corremos Q risco de perecer em

mei()_ iI desespcra�çio nociva à' resta't'ra'çpo cj'vil, que
nCio poderá' ser fardio, mas que n.em po-,' isso devCl'á
ser tem�rária, pois é uma exigência da democraciCl
bra,si�eiro.

\ ,

O QUE OS OUTROS DIZEM
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A -ERVA Ê NOSSA

" EI�l recentes cil'el,aJ'a�õe�, a, lmpre,nsa
cal'iocu', o ,prefeito NilstJll' Bender, tie join
\'We. pl'o{,laÍn1:m as ql�aliâa{Ie� d� máquÍna,
de' l';lVar louf-a, i'llibricadas e�l1 sua 'terra, e

, .'\' • J
'. \ � " •

�

desc,onheclda qo�' çamor:a�. Acredita ql;le
n{snl\:eria_::__ naturalmell'te em parte � o

pro,hlema da f�lta de eR1preg-ad,�s ,na' (..6.,

. Hcgl'cSSOU- satisfeito com todos os seus

contatos,

VICI� SI<_;nA l-IOMENAGEADO

No UrÚXiJ1lO dia 20, o vicc-guvernador
Jorge KQndt'l' Bornhausen coniparecerá ao

Jantar em sua homenagem, orcrecído, pela
",P:refe'Ítura da cidade de' Blumenau. Anun.

-cín-se a .�rescnea�de 'fjg.ura� l'epresentati.
'va;� daqlléJá e de i' outras ,'regiij�s. '; , : :,' I

' '

,o'

, ,

'FUIlEBOL CETnA POLi:rI�a
"

O depu:tado Abe'" 'Avila" dos Santos, que'
foi 'prcshlellt� do Palmeiras,' de Blumenal.l,
acha _.que §e deve ,e!5nsinlÍr, 1;P.� .nô,'o _está·

de uma
, ,

alguns

'� .

pUÚnJ:::NC[A J� CALDO )E GALiNHA

:;-. iNã(!,.lllP,CI"� \�llem não .:.e

recorde, entre nús, do edí
''rIdo' em ',{ue antes funcio-' tros países do chomcdo terceiro mundo, o índice de

nava a Biblioteca', na rua crescimento econô�ico é' bem, inferior �d aumento
_'1)'ajan4,1, onde 'hoje há o x populccionol, em alguns casos sem perspectivos de.
,,�ll)l'aÚ\I�L,jal'dilll do Palácio modifi,cação do quadro cssustodor. Em nosso país,
eU!,l,,"9o,\�êplU,' E quando se

todavia, de acôrdo (com as', experiências colhidas nos'a,l'í-uncioll 'que iam mudá-la -

í d!lli, pela' menos provisória- últimos anos temos possibilidades 'de crescer, entre

mente, a-!'im de reconstruir- 6%' e 7% ao' ano, enquanto a popuiaçã� aumenta' em
lhe o J�réflio onde se insta- 3% ao ano.' Sí.gnifko ist� um; o�réscimo do", produto

por babitonte de 3% a 4%, índice .ccnsldeecdo sufi

ciente ,e altamente saf'i�fotório, ,se compararmos' com
o de ouf_ras

-

nações.
Cdmo se �f', o Drob!cmo não 8 tá!) qray€ assim

poro o nosse roí" CQ;no prC!tendem alardear anàlistos

"''''cipitodos e ignorantes d�s d�des e�haídos da rea

,

,
Nota-lSc. 'i! cadl� passo, o, euida<Jo do

goyerno dI) 'niareehal ó'Jsta e Silva, d,e 'lIão
(('rir :sJiscetibii.id,{des. ccrt\lUncllte com

'ái:eas d�' p:tss�nlà' aihninistração.
'.', PÓ!' O('3,si[í,q,'dwsua yisiÜI, a São r,rulo,

,aI in�l;.ren�;a '. lfllte<'ÍJlou qu.e "se;!" Artur

anUl1Cl3na· ljl'ovidencia '('om cxtraoxdiná
'rios reflexos �� área do desenvolvimento.

'-
,"

f' JI'

A' Assessoria de IllllJ!'en'm da 'Presidência
da República, jJl'()curando afastar jllteqlre
'tações bombástic"!', distri!mlu uota, de

�;j::pressiva, cOl'l'cçãp, .. 'C'111 que 'ressaltou a

'�Ipportâ,néi!\ do f?,tÔ'. !Íe,ntro dos limites

\, , tràç����::,�O.lf� �cu� ,',Ú-l)I,n,ls;. ��Rt'réria-sp - ao
.. 'e.mprestmw 'alifo�'a(ln lleJu ,EH>, da ordem'

� de 34 mi!hõés � de, dólare�, para, o inicio
imediato (las obras dá Ilha Solteira. O 'es
,cla�ecime�to,' não '�jca!>ou" cem o" "snspcll-
" \ "

�e, �o� Ql}e se, pro,f:uroll cercar a dlVl!�ga-
'ção oficial' ii.'o e\·eí.Üo .

.

\" � '. .

"

"<:

,,:1' Feiicltan,do-n,os 'pelo ,Qnive�sár!o/' p;ovàção u�àni,mc, um r�querlln.tn�o ,áS
"0 ESTADO DE 5, PAULO'>, "Ao contlollO do

um telegrOlllQ c qFna,carta, O pnm,elro, ,SlllaQO pelos srs, vereodôres Eloi Rei-
, enviado' pelo vice ':góv.�rnador, do Estada:: n,e'st, Don�ingos, Fonseca, Alvaro' Allto-
que Ilmlta gente Ingenualllente pensava, o passagem,

'

, , I sr.. Jprgé Konder, Bornhausen. À missi-' ,'n.,iq do Silvo, ,Antonio EÍ,ernardes Pasf-o$,dã governo do sr, mal Costdo Branco poro o atual ' .,

vo el')qerecada 'o ,c!,i,F,eçqo'e redacõo de ,·:J.ooquim ,AJhino Gatlo e Walter Eilers,nõo slgni,f,'icou de modo algum. uma consolidaçõp, do O EST""ADO I C" d V
"'\

, - I,', pe a amOJa e 'eré<Ddores <"01 icitO,riêlo çonstasse em '·Ata de nossos
regime legal ,A normalidade democratico, hOJ'e como' -

I.
,- ,.

d B I
."

dO,"I/í1,Jl)icípio e
..
.o r\etÍrj,o, 'de' Cambo-' tfabal�Qs, um Voto de C,'onqratula,ções,ontem, nôo DOSSO de mero" "slogan" propogandistico,' , ' , _.

!'-iú QUe. em sessão"rcalizada à semana· "00 "mais antigo diário 'de SOr.lta Cata-
(" ,)e Peld"parle Que noS' toco, não escàndemo!:i tom- pO�!õGdo inser_iu,cm, ato' um, voto de rino"
,bérn que t�ão confiamos no fufuro proxim'o,",' . ,

cor,gr.atulaç6es QO ",Mais Antigo Diário I\. monifestoçõó é!este
)

Leglslat"ivo
,de Sónta Catarina"'. Ambas os' mensq-. tem por objetivo cípresentor colorósas
gens

e

seguemo_se pLJbl icaaas na íntegrci.. fel icitacões a-oi recão redacão colabo
radores; ass'inontes-: a�JUnCia-�lt(e's e tipó-'
grafos de, "O ESTADO" Relo transcurso
de mais url( 13 de maio que em' 1967
assinolflrá o passagem do 52° ,aniver
sário -desse prestigioso órgãoJ de impren
50 calorir:en5Q,

. J

"DIARIO DE NOTICIAS": "O ooverno do mal.
-Costa e, Silva inaugurou-se sob o Sig�10 de esperan- Pelo transcurso de mais, um ami.
ço!õ Que, 'lodo cbstonte ,esses primeiros embates com versa'rio deste tradicional ofg'ão da in,..
as dificuldades órnbientes, se mantêm vivos no e�'i- ':p'r:,ensa cat�rinense Iq'uéiram diretores e

rito e no confiança cio �ovo
"

-, f,üncionorios aceitar meus sinc/eros 'Cu�-
primcntos cordiais saudqçóes Jorge I\:()n
der, Bornhausen Vice Governador

do

"JORNAL DO BRASIL:", "Outro cJi,o a E;spemn
ço clo"impocto ressurgiu em 'outro palavra violento.
O presidente ao Republ icar no -cenarió irid�striol de

" I:

São Paulo, faria uma, declaração BOMBA, um .anun-

CIO ,:e' algo que poderio motivar o país' 'no suo busco
do 'de::envolyimento e 'do grandeza. No entonto ,00

acabar o 's�m�lJo, já .se 'desmontava c,uidadüsa�ente
o bombo, due não haveria, Estoriamos diante cle ul(na, 'I

novo batalho cle I'tol'oré" \

,
.. h

f

"O JORNAL": "A simples leitura da agendo ,cio
mal. Costa e Silvo, em' S60 Poul<::l, mostro que aforo
certos visitas e out?os DOUCOS atos mais de cortesia
do que de interesse pol:itico ou acmini�trativo, tudo 'o

moi� teria Sido me,IhOl' ,se 'realizo�o em 'Bro'síliiJ r;nes-
mo,

,

,

.
' ,( J �,' (.;-' t'

Câmara je Vereadcre� do Município dê
Balneário de Cainboriú

Ofício m, 127/67.

, Balneário
Maio de 1967.

de Cõmboriú, 10

", ,

\

A e'
<

, " ,

,\

Direçõo' c' Redação de ','O ESTADO"

'Flori_onó�,olis
.

P.rezados 'Se�hore�':

Temos o máxima 'c;otiefQcfío de le:'
vor 00' r'onhec:rY1er>to ,ele yv, S". (lue,
em sessõo real izodo ontem, obteve 0-

'"
> 'i l, � r ' ,t tA f

-

�., ,,' I'

���! l. "'"ll�r';:-·.' l7}t'ft;.'';'� �,� < ;;'
'l"

t
,,,

� •

de

, f

No justificação cio. materlG objeto
dêsle oficio, os sigríotários realçaram a

colaboração que o B'alneário de Cambo
riLI tem recebido de "O 'Estado" no di

vulgoç:Jo de nossos trabalhos, sem quol
que/ 6nus paro o Município,

Esl',o presidência associo-se os' jus�
tos homenagens tribui'odas 00 jornal do'
ine�quecive,1 ''Rubens de A'r.rudo ROt;nos,
faze'1do votos pelo felicidQde �pessoal de
todos ql:J� aí militam,

,Sem' motivo diverso, com estimo e

apreço; firrnomo-nos,
k

atencio50mente
\

'AQUILES DA COSTA
; �. ?' (1-� i) ,;., '\;' A": .

I ',í'- j
Pre,sidente

...
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Florianópolis, lB-ci-6'7
_._�-- -,- -:":--"'_-

SANTACATARINA COUNTRY. ClUB
;

SEXTJrFEI'IIA ., DIA 19 -, JANTÀa DuçAMTE COM O &01JU110 DE ,J.�t�DO -lIDHUGl
" '

DfíCIO..i., 2111011 s,
" ",'

'

Radar na Sociedade
DIA 26, próximo, nos-Salões

do Clube Doze> de Agost�',' '�e:e

mos c Baile das Misses _' traje
de passeio .escuro. As candidates
ao titulo de Miss Santa Catarina
67. desfilarão. ,A� mesas est.ío

sendo '�otadas na secretárias
do Clube Doze, a rua João ,Piu

to.

dade P31�a eleger a candidata que
tivec todos os requisitos, p�i:a' re
presentar a Mulher Catarinense
,

,

' ,

no l\'Iiss Brasil: 67.

'DIA 27 �',no Ginásio vio

SESC ' (Maracanãzinho de

Flo:.'ialló�polis) _' noite de Belo
"

la, 'l�lxo � deshlrribr�fuentó. As
22 :)O�'�hor�s desfile das fantasias, 1 ••

.• : 'f',. � . t, :
"1 .

luxucsas véilêeâ,bi'as . do Carnrt
va] Cnl;iot�, ::,:c6ín: Evandro ,,·;Cas":
tro Lima, fantasias

.

veneedoras,
no B�ile ,Municip�k no .Copaca
bana Palace e no :

QuitandiiIhá ..

,

As Z� hor�s _.: desfile oflei�l' p�,
ra escolha de'Miss Sa�ta' Cata
riJIL1196,7. Desfíle de. Gala, dG3H
ie com saias, de praia" d�'A.l'.,tex 'e'.
des file de inJaigs Ca:t�:iiná: : I

'-:,
"

.' ",

;; .

/1i, . COnQ'A dé-lVIíss Santa

',��i;N!;il1d: i96�;': sêi��:, de
.

Criswl.
,'De:f(;Í"á Chegar' haj�;�ide Curihba,'
onde naCasa Rainha foiconfec
cionaria. A capa vermelha e o

bns:;?io, ;e�tá sendo c0ntecêionaeb
pelo decorador Garbellotti, .que
ornamentará a passarela azu.l
no SESC. Promoção da. Cia. C2'
t�nnense de 'C;édho,' Frnacia-
rneúto e' Investimentos '.

.,

I'

A PASSARELoA dp' Ginásto TUDO indica Que o Galera
do SESC, para o,s"ôe'Sfilé do (La Clube': 'està�rá rept�sêntando116
27, tct� de 'coFllºri�er{to,2 20: me .: :��

.. ti.st1yal de Beleza,da Mulher Ca
tros, Será dO!}st�'lii(:la por \;Y:,iIt1l,·u�, .� j�#ll�ti:sé, ,com'· -uma candidata
Henrique Becker.

.
."

pe��' Co�tinellte,' ,
•

.

," ,
.

, � "'�' "" "
,

" ,,' 'J,:,. ,

. e .

"

"

.

TA começou a esquentar o

Concurso de Miss Santa Catari
na E7. Na proporção. que a� f';
tos; ,'âo sendo publicadas 'lias C�Ü)

didatos, vcÚ ·st!rgigdo . .'co�üent8-
'fios .la possível eleita ..:]�t6 é n.1-

h�ral .em todo ,0 Conc,ul�sÜ' de bc
'leza, No Miss Brasife no i\1iss
,Uni�íerSO, sutgerp .muitas favori-
tas e no' fim, nada Ieito.:

....
; �

".,. , ""

.r : r

.

ENÇONTRA-SE na "Ilha
Santa", 'o 81". Ab�Ii9' Paulo, da
Cidade de Criciuma,

,

pr��üdeil1'=
do 'Clube Marri,pituba: , Veio. -fa

zer'. convite para.uma moça 're

prercntar seu Clube. no, Concur
so Ç!9: Miss Santa Catarina 19(;7. "

Visitou ontem, meu Gabinete i-1e
.Imprensa.

':,'
�. \. " ," i

> .,: 1 1 j- � "\, ,,'-i" ,) ....,} .. ,... "':1'1 ;,.,'; ,"""1;'1 1.•• 1t

A. CQMJSSÃO julgador»,
,

. �q\:\. c;ómpOs,4:'1,de ReSSQas ,çlc, des-
.

,tâquc do--j;:lUndo ' oficial.e social
, 'de' �;al1ta Çatarina. Os membros
terão 'LUna -grande responsàbi.i-

Felipe

dCULOS

solucão!
,5chmictt 32- 7de Setembro14 i?ff

,:

\,

"

ÁGUA
Dr. Ru� ,João Wolff

.

;r

, "

"
"

------------------�-----------------------,----------------.------� ----....----.---.--�----------------

\ '

J '. \
' �

j

:�

,

•

�� ': .,' �,,!
J.

.

-,
.•

'

"':.: '. '

e,

"
,

" .... : A ,Con$h,l;!tora Ferraz;' CÇl\;lólêpHtti S!�;· "·pFElC.-
'

só' 'de 1?6DRtjROS� CARPINTEí·RÔ$ E ARMAD(l}fÍE �

'�ai:â ób�àS ern execu�ã6 no mbliiJíp,; d� Pi�d�!eitG-
bd, Sbntb C6,t6rina. \. ..' '. ,.

;)'\
.

;

Necessórío 'morar no" 10c�L àa,obró; ,

Os interessados deverõo dirigir-se aQ; '.

C<1ht�i,.)
Central c!e Serviços em PirabeirÇlba�SC.

.

'

18.5.67
'

Falero

.
",'

I
� .: ",:.'

';',
'\'"

....:,. "

••
'

!

......"_._,-- �"====

, I .' ;.

Disçordância OU Unidade '

fo{ 'l'homas J. ,Mal'5hJIIII

',-
,

\ I

.------�

'. "

I ,

'\

,.1 •

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

I

.
,

ACADEMIA DE JUDO E DEFESA PESSOAL TARE
HISA. (FILIADA 'fi. ACAbEMIA ONO DE S. PAULCi)

. MATRICULAS ABERTAS A AVENIDA HERCIUO
LUZ No. 211 - RODÇ>VIARIA.

Diretor proprietário ,

Prof. Vitor Ferreiro do Silva.

I

Nas' boas casas do ramo prol:urem Sardi
nhas SOLMAIl, um 'pródulo t r!lstinens!:

para o mercadó Internacional

AGRADECIMENTO
.

E MISSA

Os familiares de '

Zenon Víctor Bonncissis, ainda constemadé
com o seu falecimento ocorrido no último dio 1:·

, • I ,

desejam expres:?ar� a sua:gratidõo ao humanitário e l

balizado m�d,icQ Dr. João Augusto de Mello SaràÍ\ ,:]

'lOS Revm0s' Padres � bondosos Irmãs, à Direção cc)
.

, - . I

Hospifal "Celsó Rqrnos" e' à tOdos os seus fundo'"

rios, bem' como às dernqis pessoas amigos, p-elo a�o;

tência ,espiritu.al, pelo carinho, confôrto C ·.atençé
que dispensaram ao extinto durante a suo I.ongo E'

férniidade e OS que f:i. acompanharam até a sua ú!L

'[na �orada.'
-,./

.'

a'utrosslni convidam os parenfes é aniigo� pc;

'1ssistirarn'a missa de 70. 'dia que será'celebradCl '"
.

to-fei'rà;' dia 19, às 7,30 h�ras no· catedral' Met:,
'')01 itona.

'

Antecipadamente agradecem a todos que cc.

parecerem a êsse ato de fé cristã.
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&ldUIla»:s lf.\iclnd«»u rassagem rara !!si
O zcqueiro Bi, pertencente ao elenco do Figuei

rense desperdiçou uma, cios maiores chances da vida

de um atleta, 00 ser indiccdo 00 Santos Futebol Clu
be de São Paulo. A diretoria santista remeteu passa

gem ao Figueirense paro que o zagueiro vicjcsse oté '

São' Paulo o�de seria submetido a testes na equipe
sentiste.

.Se agradasse seguiria juntamente com a dele

gaçãó, "em jogos programados pelo Europc. Todavia,
o Z-agueirc\. olvi-neqro. num dos últimos treinamentos

[roturou o pé, perdendo consequentemente a gran-

de .chonce.

Guarujá Fará reino Sábado

A equip� de fut(2bol. da Rádio Guarujá, ini:iO?
a fase de treinamentos e jogos, na tarde de domingO
quando enfrentou "O Estado", perd�ndo� pela Conto.
gem de 4 x 1. Agora G clube orientado tecnicamente
pelo jovem Roberto Alves, entrará em fase preparo.
tório para poder atender aos inúmeros convites do
interior do Estado, que desejam 'assistir a exibição

, dos Titulares do Esporte em Santa Catarina, O pró.

xi\-no trei,�o poderá acontecer sábado, no gramado
do Abriqo de Menores, centro adversário ainda a Ser

desíçncdo.

I
,

.

, .

\ .;
I

ming'ó titu!
. ," \1 '

;..
. l. ...,

nçar',
'

",1

F tebói de' 1Amadorismo �$tad:
A Diretorio do Veleiros do 111;10 di" Sento Coto.

rina, lendo a f.r�nte .Q figura do desportista Os�oldo
Fernandes, vem trabalhando ativamente no sentido

de reformular" completornente, a sede do clube si,

tucdo no vbcirro da Prninho.

1 1Jôgos
Os próximos "Jogos Abertos 'de Joaçcbo, marca

dos, para o segundo semestre dêste cno, estó desper
tando na copito] do E?Tad0, um interêsse bastante
ccentucdo, pois há interêsses 'éntré os 'responsáveis

por, nossos. agremiação, forrnorem exC�lel"!tes .equi

PéS,Pdf,d conquistor o título.

,

Assim é que o Atletismo já está .sendo prepara;
do enquanto que o Basquetebol, tornbém. está ossen

tuondo os treinamentos depois da conquistá estodu-

01 por parte co Clube Doze de Agôsto,,� que não dei
, ,

xo de ser um bom início, I

,

,

'i

(O·m"
'

:",;�":
;:; _.

.

.

• s " .(. ,,"l.'
'Depôis de .muitos estudos e trabalho, ,Q diretoria

do Veieiros doTlho acertou com uma-firma de Pôrto
Alegre', o lançamento de Títulos Patrimoniais o que

deverá, ccontecer 'em sessõo solene a ser verificada
na sede .do Lira Tenis Clube, na manhã do próxim'o
domingo,

"

ddtáil;�s da' realiz,icão' do' êha,'e ,rA -":Avaí, Barroso,
pl;ÓXi�fl.�' Caülpêori,a�í�) Cata- ,AítH�rrc;; GuÍlrani; C{)�nel"

, rínense -.:le l'rrtebOI(decidin- : ;;i�l" Hercílio - Luz; Próspera,
do que fi disputa terá duas • M;ek�,ppl, p�l'digão e um re

cha es a sal e prese'J;lta'nte, d'e,' Blumenau a,av .,.' ," o r t

, �ei" escolhido,"
.

'

"

Chave' B'�':""', Figueirense,
Óltncl'ciário, "Atlético Opera
tio,' ' Ferro�áriO, lV!arcíli ()
Dias, Caxias, (larlos Benaux,
Cruzeiro, ,A'tlético e um re

presentante. �e Blumenau.

Com (olíinfõ'Cs '� favor' "

e

coiittw v�m .l'cpehjutindo a

:tetltrlíi� de sábado " ií,mmll.,
na, Federação'

.

Qataj'�n�m,e
de. Futebol, que .cuid,óu ,dGs

, .' , .,
\

,

mula aprovada c, segundo
'�lltl'evista ele seu 'putión-o
Dite de F!'eHas à, .imprensa
encamínharã 'ofício. á FCF,
desistindo de, disputar êste

ano .o certame, preferindo
apenas disputar o regíona 1

crícíumensc;

.
Regulamento e Tabela,

Por êstes dias deverá' ser
,

dada a .eonheeer o regula
mento, bem como. a tabela
,do certam'), cujo i1�ícip está

marcado para o dia '1 de ju
nho.

Embora esteja há pouco tempo em Brcsilio, o

conterrâneo Gi Iberto Nahas, tal como aconteceu no

Rio Grande dó Norte, _ vem se destacando como
.
o

melhor árbitro do Distrito Federal, num quadro de

árbitros bem 'organiz,ado cem três tlivisões, e con·

tando com 30 opitcdores.
'

Gihi e HamHhm na Sanlos
HEIDELBERG - (Alema- ,ta mundial do decatlo; pratí

nha Ocidental), - O atleta ca esporte há apenas quatro
Kurt Bendlín, da Alemanha anos. .Naseeu na Prussia b·

,Ocidental, com 23 anos, su- cídental, em 1943. Dnis anos

perou o recorde mundial do mais tarde, com a derrota

Decatlo, com 8.319 pontos. /\ ctn. Alemanh» na Seglmeh{
marco oficial homologado é Guerra Mundial, sua tarní

, do
.

norte-americano Russ lia emigrou para Schleswíg'
Hodge, com, 8.230 pontos e ,a Holstein, onde' transcorreu

oficiosa, de seu compatriota
'

a sua infaneia.
Bill Tooin�y, com 8.2:34' pon, Uma vez moço, ingTessou RIO, ..,- Ern n;lm�ão �·�ali. 'Pl:csel1tes,

.

tos. ua Polícia, de' Berlim Ocidcn
� zada !la sep.e do CBD, .fOl a-". ,

,

,'tál, onde logo· chamaram a llr(\v�dà a seguinte tabelá d�
-,

,.])e r.Cl�n:iãQ't _pa�·tic'ipar�m.
atençãQ :,mas excepecionais jog-os'. pa.ra a fase final ,e os presidenfes ' lVIencUmça,

condições atléticas. Pouco deCisiva, do Torneio RolJ,el'- Falcão. (Federll:çã,o Pa;ulista,},
depois" obteve uma bolsa de to Gomes Pid1'osa: Mareu_Ferreírà (FederaQão Gilber.to( está insCrito por"a o Torneio .BRASIL

estlldos que' lhe permiÚu Gancha), Otáyio Pinto Gui· CENTRAL, competição que éstá sendo organizada
,tornar-se aluno do Ins'tituto 1,0 Tul'llo marães (Federação Carioca)

entre .os clubes daquela região do Brosil.
� de Esportes tte Colonia, do e os dirig'entes· ela CBDI Sil·

• • T ,Ao Gilberto,. o. nosso Depto, Esportivo, felicita·o
qual sairá com o titulo de Sabado: Cormtians vs.. vio PachecQ, Heleno Nunes,

professor de educacão físi. Gremio;...n(} Pacaembu. . Ahílio, de Alnieida -c ainda
.

pelo destaque,que vem obtendo em Estados distantes

'ca.
.•

DomiIÍg(}: Internacionàl' os 8]'S. ,Americo Egídio re.' do seu,· onde· tL;jdo torn6-se mais d_ifícil,�
'Exce�ente em velocidade vs.' Palmeir'as, em Pôrto A- " l'eira e Pedro Fischetti, da.

(100�mêtio8'1'�SOS em ltls6), . legre.
' Federàcãb P,mHstà>de Fute·

Bendlin �obressai.se íguál. Dia 24:' Palmeiras vs. Co·' . b�i:,
.

"

mente no salto em distâncü rintians, no Pacaembu. Não foi' aprovado o que de

(7,56m) -e no ata-emesso dó, Dia 25: Internacional vs. início se- i:ogitava: inicio ,da ..
d d '(77 Gremio, em Porto. Alegre.' ··fase ,final com ,os. 'classicos
ar o

.

,12m.).
Após a sua façanha. de, on-. Dia 28:· Coríntians V5. In-· regiónais (Corintians,Palmei

tem cOf!.segillda em, otunas ternacionàl; . 119 Pacaem.bu: c
ràs e lritel'riacionaí� Greinio)

condições climatieas, o no.
Dia, 28: Gremio "s. Palmei· ',�' tabela:dírigida pára o.· se·

vo recgrdista declarou .

aos 1'as, em.Porto Alegre, ,gundo turno.,

jorm.listas: 0, sr; Mendonça Falcão não

"Posso superar este 'r'ecOl:- ' 2.õ Turno concordou com a solicita·

de. Espero poder. bzê-Io nes, ção dó s:r. MaurflU FC).TCÜ'!)"

te verão,! no e1,\cont�'o Esta, Dia 31: Palmeiras "s. In· que desejãva 'a eliminação
d U'd' tel'naeional, no Pacaembu.. da obri!l..'atoriedade ..

da·
os ru os' vs Alemanha em �-

Los Angeles, se as condiçõe� Dia, 31: Oi'emio' vs: Corra· garantia de· 5 mil cl'uzeiros

voltarem'a ser otirrías'-'.
'

Ham!!, elit Porto Alegre. noVos, de renda eI1l Cinta jo·
mij, 416: Cori�tians,vs. PaI . go a:ser disputado em l'ôrto

meiras;' no, I'àcaembu. Alegte. Disse c presidente d.t
..

'

Dia 416:, G1'emioss� Intel'.. FPl" que somente Pàhnei1'as

Bar'riga ..Verde naciQJ::uil, em Porto Alegre e Corintíans ,é que pod�rã?
Dia 716: Inteihacional vs� 'concordar ou não.

Cormtians, 'em Porto Alegre Decidiúse ainda que .05
I D1:� 8[.6: Pahn�it:as vs. Gre- jogos'do Inter e do Grêmio

'tilio, no Pa.caembu. em São Paulo serão dirigi·
Dois Clubes terminando dos por juizes gaúchos; jo·

o certame em 1.0· lugar não· go do Paimeiras e do Corhi·
havel'ã· jogó.desempate. Di� til1a� <em pôrto Alegre tedo
{erença de gols é que aponta Juizes pàulist$s..
râ o cáinp'eão e Se ,persistir O t,ecrtico cotintiano Ze:l;é
o empate, será aplicado 1 o Moreira. esteve na sede da,
sistema de "goal average", CBD, mas não l1articipou dJ.

continttanrlo a igualdade,. reunião. Ficou aguardando-· _
dados de Osni, pelo escore'
mhllino·, assina,lando Manoel.

ambos serão' proClamados o termiho da inesma para fi
. Com esta sen'sacional go·ça.n�peões, cal' conhecendo a' tabela de

leada, a l;epl'esentação do
Cruzeiro F. C., da Prainha,
vem 'se agigantando no se·

tor varzeano, dando ántua
trabalho a. seus adversárias .

"

Metropol Não!
Sabe-se qú� a 'diretoria tio

i\letropol não gostou da fÓl"
.

Os zcqueiros Gibi e Hamilton, crnbos
.

perten
centes ao Esporte Clube Metropol, encontrem-se nó

cídode de Santos e'm 560 Paulo, onde farão um perío
.

, /

do+de expêriências no clube comondcdo por Pelé. '

Se cqrcdorern poderão Integrar a deleqoçõo pei

xeirà q'ue excursionar� 'brevemente pela Europa,

Assim é que referiu sequidomente vários jogos
interestoduois e inclusive um internacional, sempre

solicitado'dé comum acôrdo, o.que lhe dá outro cre

dencial. Referiu nêsi"es últimos c!ias:
.

Rabelo x.loiranga de Anápolis
. Defelê x Sonsuc.esso do Rio

Rabelo 'x' Se!eç'ão 'de Surinarn

Cruzeiros: x Guará (loca0
DIVERSAS

Os parciais d,e Berlul, (in·
dicados entre parenteses os

do J?-orte ameIicano Hodge,
qUando este batclr o .reeo:r

de) foram' os seguintes: 100
.,

, \-
metros rasos -' lOs ,6 .,.',.

(10s5); 'salto em distancia.
-; 7,55m (7,5Im); arremesso

do peso - 14,50m (1'l,50m);
salto ctn aJtura -, ,1,GOm .,

(1,8Im); '100 metros rasos
- 478 9, (48:.> 9); ho metrôs
com barreiras - 14s 8 (15s
2); a.rnhnesso do disco ,_

46,31m' (5(l.12); salto com va

ra - 14s.8 (15s 2); aremess.o
do disco - 4631m (50,42m);
Salto com vara - 4,10m "

(4,llm); .uremesso do dar·
do 74,85m (64,49m) e 1.500
metros rasos '_ 4m 19s
(4m 40s 7).

, A 'equipe do Palmeircis de Blumeti'aú,
.
jogando

sábado a tarde em Curitiba, foi derrotado pelo Co

't'itlbó 'F.C pelo marcador de 2' tentós'-O O.
,

L
. ( '-x x -,_'x

\
.;1
(

'..
'."

't \'"

., ',-
. Ô'rnternacional de Lages derrotoU ontem.

'Ver'melhãó 0"0' Pe,;digão de' Vide:ird: pélõ
·t�;,h;drcadó� de 5 tentos d 2,

'

no

estrovagon-
.

A Várzea em

x- x ,�x . bas fiS equipes desenvolw·
. ram exeehmté padrão de jo·
go, 'princigalmente os Maria
nos qne arrancaraln aplau,
sos do público local.
Mareal'âm para os Maria·

nos: Beto 2 - Jaime e Mat·

lio.
'N�l prelimiJ1ar entre 0'

quadros 5ccundál'ios de aJll'

'bos conjuntos, saiu vitorIn,
so tanibém (l Mariano por
,2 tentos a 1,

E3creveu: L. S.
; -,'I \litórid sensacional' do' híternQÓ-fóha'I sô��.� o

éaÍ'npeão catorinense, em jôgo trdvodõ êl'n, L6ges. ,Em Rio 'I'avareJi;

,
° Cruzeiro F. C., do Bair·

ro da Prainha, locomoven·

d.ó.se até a 10calidMe de

RiÓ ,Tavares,. dorrnngo ii ta,r·

de, con5eg'uiu espetacular
vitúrÍa 'pelo elástico eséol'e

de 7 tentos, a 2; diante rlo

Cruz de' t,'Ialta local, num

prélio que a�
-

ésquadra, ,h
Prainba foi· sup'erior desde

o; início; dan�.{o �un ,shO\,' de
bola.
Os g'oleadore's 'do C;l:uz,:o;.i,.

to i'01:arm EH 3 __;, Zéquinha
3 e Gerti 1. /

" '

x-"-'-x xx

I

pus,kas., Zeze, A�àcleto, Pete (cõhtta) e Dáir á�

'nofarcH11 pdrd o Internadonal, cabêi1do à BOrros e

Osvdléló co,:siglidrem pára o Perdigêio.
° Recordista

Kurt Bendlin, 110VO recordis

xx�X

.'\

F'oi realizada' sábado, há sedé da Federação,
Caté!rí�ehSe de Futebol, q tão aguárdadd; 'Assem,bléiá
(;eral, que tinha como objétivo derr'ul5ár -ô décisõo

d'ê '1ôil'iVille.

Palmares Derl'ota São
Pe�l'o (h Ce�teiraÚltimas

'J A mais nova equipe
.

da

várzea, o Palmares F. C, do

Bairro da. Agronômica,· jo·
gando dOil:l..ingo à tarde na

Gosí,eh;a, dia.nte (lo São p�.
,

dro F, C. local, consegtÚil
uma espetacl;Jar vitória pe'
lo escore dr- 4. tentôs a 1.

Partida muito bem dispu'
tada pelDs dois cOlljlmtos;
porém a equIpe p1'esididl1
pelo 81< José Lamal'que a'

p1joveitoll meJhOl'· as' opo!"
tuni,dades, chegandQ assim
ao trÍlJufo,

/

Os clubes de Brusque endereçaram à Federáção
Cataririense de Futeból um protesto co�tra o eleição
do Sr. Iv; Grohs para a presidencia da Liga Brus-'
quense. O protesto dos clubes da éidpde dos tecidos
já foi encaminhado pela entidade 00, Tribunal de

Justiça Desportiva.;

• Formou 38.l":i111 o tUlle ven·

cedon Jaime _ Aparicio -

Pitoco - Boga' e Walmir -

Certi e Telmo - EU - Gril·

lo - Zéql.linha e AJcides.
Nos ,>uplentes a vi�ória

também 'lorriti aos coman·

x-xx-x

'1
E de fat� isso aconteceu sábctdo, Foi d<:ldá nova

fórr;:1l,.lfa ao campeonato do Estado, ficando decidido

qUê o estádual será realizadõ em umá lll"lica zona�

dividida em ,duas chaves.
x-xx x

O atocante Cavallazzi .ainda 'não acertou com

o Avaí. Diri'gentes do time azurra fizeram""proposta
ao crack, que t!ão, foi aceita, tendo' Cavallazz� opre

sentado uma contra propost.a. O destacado jogador
ozurra continua sendo assediado por vários clubes

. do interior catarinense, entre êles podemos destocÇlr
o Caxias de Joinville e 'o ,Marcílio Dias de Itaja;,

i
"

x X,_·--x
jogos,•

O início ficou estabelecido paro di� 4 de junho
próximo com o desdobramento do primeira rodada

nas duas choves,

Foram autores elos gols:
1'0lunho 2 e. VIg.ano 2, para
o Palmares ,enquanto Bonc'

I
'

co mal'�ou O {mico tento do

São Pe(lro.
Alinhou assÍlu' o Palma.res:

Versátil - Pedro - lcimfau
- Osmar. e Bolão _ DodY
e Odorico - Alfeu - Toni·
nho .-- Vi�'anc e Cezar.
Na preliminar; a vitória,

sorriu ao São Ped,ro pelo eS'

core de 3 a O. ...'

Romeu Sebaslião.Neves Poderá Ser o

:H,ovo Maioral Paulaino.
�. I.

Ao. que parece-o Paula Ramos Esporte Clube

mesclado entre direto�es veteranos e noveis, está co

tado a. realizar uma brilhonte campanha nq ...-tempo
rada çje 67. Romeu Sebastião Neves, pàulaina da ve�
lha guardo, está vivamente interessado em dor se

guimento as obras do estádio do tricolor na Trinda

de, bem Como ,o'judar os diretores do clube o àrmar.

uma equipe reáfmeJ;lte forte, para as próximas dis

putas da div'isão de profissionais do cidade.
Rebelo Carioni, é out�o que vem dando o seu

apóio O 'iniciativ'a o mesmo acontecendo com o dr .

Fernando Oliveira, que já se prontificou o apoiar o·
idéi,q. O presidente, desportísta Joel Mendonça, es

tá entusiasmada com' O possibilidade de ,ver 'a P,ou
Ia Ramos voltar,o' crescer e disputar palmo o pqlmo.
o títuIo' dá' cidade, ora. em poder do CILlbe Atléti.cO

Guarani:
. (

, '

Mariano F. C. Derrot,a Bem

o Olaria F. C.x x-x-'x
., i )( x'-.x-x

A tabela será organizada pela Federação oindo

está semana,
I '

A valorosa equipe do Ma·
'riano F. C. que vem sendo
muito bem ()rientat;la pelos
s1's. Cassimi:ro Manoel Mar·

,

tins e M:an()el' Dias, e que já
.

conquistou a simpatia, de
vários 'adeptos do futebol

varzeallO, defrontando·se do
mingo à tarde, no gramado
do Ipiranga F. C., de SacI)
,dos Limões, conseguiu bela

vit�ria, ao abater 'o forte
onze do OIa�ia F. C. do Bair
to da Agronômica pelo mar

cador de 4 telitos �. 2.
:o encontro l111iito agradou

aO<l 3,fi�Íóllados do esporte·
fl"ei" tanto em discipina como
na, prática elo futebol. Am-

Dirigentes do Coxias deram folga aos jogado'
res Dinho e J. Alves.' Dinho foi a São Paulo e J. Al
ves a Criciúma, 'onde. visitarão seus familiares.,/x x _'-

J

.

Pódemos informar que foi c;riado um impasse,
.

j6 que o Metropól não aFeita essa fórmula, declaraii� <I.
, ('

do seus dirigentes que a sua equipe não participa-
rá do certome.

_. x x x x-
Outros R<!5ultados:

,

Deverá chega'r o Joinville o meia 'cancha Albi-

no, pertencente a� Ferroviç]rio de Curitiba, a fim 'de
.

ser submetido 53 testes no Caxias.

Em Antônio Carlos: Vera
Cruz O x O Estrela Azul 'local
- tItulares. Vera Cruz 1 " 4

Estrêla Azul lOcal - suplen'
tes,
No Bairro da Ag-roHôlIÚca:

Man�ueira F. C. 3 x 2 Monte
Castelo, titulares. Mangueira

.
F. C. 1 x O·I\'Iortti Castelo sU'

plentes,

">';..... ,

'I
j

x-x x-

i-X, i'

Conforme palavras do patrona Dite Freitas e d�
presidente Gilberto Oliveira o nosSo re�rtbgem O'

Metropol vai dlsputor o certame regional <fé Criciú

ma, cuja decisãe é irrovogável.

x x x-

O ponteiro eSCluerda Rubens, natural. de Tiju
cos e que já defend�u 00 Avaí, desta capital, deverá

ingressar no Caxias,
,

, ,
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BENEFICIOS CONCEDlDOS PELO I.N.P.S.
Aposentadoria por tempo de' Ser�iço ,ao segurado
que conte 30 ou mais anos se serviço.' Carêrl9ia: 60
contribuicões menscís. 'Mensal.idóde': 80 >

por cento
.

�,
�

do salário-ele-benefício,mais 4 por cento poro cada
grupo de 12 contribuições m-ei;sais,lopás 30' a'nos de

s'er�iço, até o máximo de 20' por c��t�. IníCi�: dota
do desligamento da emprêso, ,p�1 data ele entrcdo do

requerimento, se posterior. ,:
APOSEt'-�TADORIA ESPf;CIAL oo segurado que

contendo 50 qnos de idade, tenha trapalhada em ser

viço consideródo penoso>, insalubre, OU" perigoso, du- ENLACE MATRIMONIAL
rante pelo menos, 15, 20 ou 25 cnos. Carência: 180 ) aWi
contribuições menscis. Mensalidade: 70 por .cento Realizou-se sábado último, o enlace ' Imatri�,
do salário-ele-benefício" mais, t '

por
,: tenta: par ano moníol da gentil' senhorita DirçHéiq 'Bittencourr, �fi-'

cOl11pletp' 'de' cítiy[dade '.cibrqng'iqà 'pela, .prevldêncío lho do SL e sro" Manoel do Nascimento 'BJttencO\;jrt

.socjq], 'bté o mó�i��10,d�,'30 por.��ent_(}. 'Início� qatao'çJo 'com�, j�vem .Edenir Kuêrtt;1i1, cor!1erçi�nt"!, .ftlho ,do
.

enirodc: do �er'1ue'�i�ent� "o"u' do' afc;stamento do trc- sr, e sro, -Germono Huerten. r

bolho, -se .êste.fôr poste;i:ior.: , "
..., O ato reliqioso teve lugar, às 17 horas, no Co-

PENSA0 ·âos ,depe';çlent�s: 'çjo segurado em vir-
' tedrol 'Diocesénc, -e o civil, logo após> no ,residência

tude' do falecimento dêste: Ea,íên�jq: ;> 12 'cQntribui- dos' pais dai'�oivG, à ,Rua :Cóns�lheiro Mafra no.. 230

ções me�s�!�,:,Mênsalid;'9�:< 5�0,: por cento da 'oposen- onde os C!ónvidadGs forem recepcionados. :,

todorio .O,'.q,uettinha direito":o' segLjrdaoona"oqta do
,seu fa'!eci'merito'; mais'; tg�t9s';pa�celas iguais, cada CLUBE 29 DE JUNHO'

urno, a J�O ,poé,'çénto,doNqlor�;'da'OPosentddQriqcqun,
tos' for'el� os depênd�r:\t�s do. sequrodo.. até: o' ;�6xi�
mo de '5, 'Início:, dó;ta"dai�'�r.té do segurado. '

'

,

;;" '.� -\

' .'
,._ , '-'. '.,' _,.;t ( -�- .

.

AUXILlO�RECLUSÃQ"a(jsi'dependentes"do' segu-
rado detento, ou -rec!G$o' e ;qLie nêío �eçeba remunera

ção ou apose�tqclot:i�,. Ca;tônêia: 12 Conf�ibuições
mensa is, MensÓ'1 idade: a l�iesm6 da:' pe:nsão. ! nú::io:
data cio efetivo' reç:�lhil)1ento do segurado à prisão.

,
O' "Saíó�i6-de-benefíç[01f �é, Ú ,média dos �sa!á-

rio :;ôbre os q,uais O segürado' flaja reaJjzodo.,- os 12 ,

Cdiima§ cont�iquiçõés mensqis. \ "
CEMITERIO ABANDONADO

"ATENÇl\OI"SEGLJRÁDOI ,

AGORA' A- CARTEIRA PROHSSlbNAL' C A
.

. .
. .

UNICA PROVADO SEU'VINCULO COM O t:N.P.S.
, ,

�

CONSERVE-A; SEMPRE A' MÃO, DEVIDAMENTE
PREENC;H I DA' PE�O' SElU EMPREGADOR.

Agora; quandó: vo�� ,pr,eCisar do .p�evldêilcia 50-

'( cial, ,basj'a 'Iembrar:se de, u.n:i nome IN P,S,

,

, iVE-IDE-SE
-�

;-,.- ----:-�-'-,---

" ;, . '.' EI11 discW$o profet'ido G 2� ,de 010]0 de 19�_4
,

.
� Cada 'pessáa' "Iem o 'direito à, posse' de um,a', nq l)nlver�iç!aç1e,' de Michl�(ln, ért'l Arln ArbQ�,.o:p�e�

l A,M,S'R,E'rA "
' '. . ,sid�nte LYndcn JqhnsonforrnulQu SeYS p.rí?ROS'tos,�ei ".'

"

..'
" '

'casp .

_

'

,',","",o._" _
dor úm grondiQSQ impulso Q� renoYaçqq e d� mQior

-Yêhde�s�';�'umo�'-ma;ta "U:'6cY7 '.� - , -;'-;;-:'::l:,�'_: ��,,"L ,,�� ,-o" ''>'-+�' :w., _<�: .�,-' . �"�, �

'�
__ : � ''''r-' ê-'" désenv61",j"i11ento'qg§ Esfqdos 'Unjdo�: Â sesyír:',frifê:

'A'
,

-
" Vêr' é: trÓia, r çom'\Sé.�9iO.{na, Imp�en.sq ,Univer- ',0." .J.ar·"d -I m'"

'

A t I·a'
,,'

n7t "I.CO' ,

'seflltóu pl�nQS e '.:r;(e,l1sÇJg�l'1$ �e 9

..,:0;d, e. !f1,'t��ê$.�� ,P5ii.(.;O,'sitárija ou pelo telêfone 2202, no penado da tarde. ,,'., ,.,', ; o mundo e 9u� 'V1SClm o. rElÇlI,;z:açoa de 'deqIS,de beJi'O
,

...�,'
" ,

,

'
,

" ,

'. ;' estar e abundância. 'Esses' docurr,tentos se Ind�e'm
, ,

I ,'-.._ agof<;l ,nun1 volume',sob Q: títLllo, de liA GrO'1d� �0�'cooperará para isso� , '

I c,�dodei�, cuja versão brà�i.leira acaba QS (:Ipcúe��I'�
Conheça as ·nossas ,facilidades e' adquira o· A obr.o fgi trQ�y�idq' po.r 'Cels9, MqY�r e é/'urn IQri���

, 'mento da D,istribuidora' Record.
' " .

seu ter,en'o ..

-

,

\'

'Prâlicamenle CADA PRESTAÇÃO MEH.. M o v ",M-,r; �:T o

SAL, VALORiZA
"',

,

ALUGA-SE PREViDENCIA SOCIAI�
COSO própria' para repartição, Situada a ruo Fel!

e Schmidt 71.
'

"

P
'p'os:,ui 1 O p�sas qmplas além de porõo habij'ó-

I Entrado p('�"a carro pelo Rua Pedra Ivo.
\!e '

,

Trator pelo' telefone 2536 ou a Av, Hercílio
134,,LuZ

A. Carlc>S".Britto

---,�

',--- No:-herlo Czermly'
CIRURGIA,O DENTISTA,

IMPLANT� E TRANSPLANTE DE, QENTES
Den;istério Operatória ptaJo sistema de olt!!! t'ot(lÇÕ(
(1';afan�ento Indolor).

PRO'fESE FIXA E MOVEI._.

EXCLVSIVAMt:NTE COM· HORA MARtADA
.

'

'Edifí,lQ J,� 'lif'Çl, çur,jui1tº de, seles �03
Ruo Jer9ltimo C:çlEtlhÓ� 325
oº� 1$ (li;- 1� h�"º$

.

"

Re$idêl'lcia: Av. H�reHi0 1.1J�, ,126, <I,M.,l."
','

, '

IAs Firmas ,C!msiruloras ,e Projetistas
,.

t '

A'S FIRMAS CONSJRUTORAS' E, PROJETISTA\

O DiSTRITO DE 'ENGENHARIA �ANITARIA
DE sANTA CATARINA (DESSC) ',(da FUNdAçÃO
SERViÇO ESPEÇIA,L DÊ SAUDE PU\[5L1CA' (FS6SP)

,

Aviso que, _paro efeito de participa;;ão em concor

rêhCidS paro contratação de projetos ê (ou) constru

c50 de Obras de Engenharia Civil, e Sanitária - A

bastecimentos PLlbliG:os de �gUO e Sistemas de f Es

goto, ô sep cargo, deverão os' interessados procede
rem o cor.�perente registro de súas Firmas' n9 sede do

Distrito" ",
>

,

t • \' .

�

Maiores,' informações poderão ,ser obtidos, etn
.

'

\

horário comerçia!, exclusive aos' sóbodost na sede do

DESSC, à Rua Santana 274 Ardtaço, 01-1 pç;r, inter
médio da Caixa Postal 668,

ri
se.

Endereco Teiearáfico:
"

/
_,

-_ F'Ior!anópol i�FSESP

r- .,

Et'�Go, WERNER EllGENlü· ZULAUF
CHEFE DO DISTRITO

=====-- -�'-:'___'_'-----,,,,= -_.� ........

-:--
...--,-�,--,--,-.,.,_.-

·José" rtal:u�alem ComeUi'
l\lârcf,)i.o M:edeiros Filho '

.

'.', advpcaóia
. Ruo, �eO'd;QrQ/' 1? -', conj�!1tQ: 2. -, ,Fón1 25 ..82

_,.." '--

Agente Offciók d'.:l Propriedode industrial Re,

,gistro de marcas, potertes de' i�venção nomes, ,co
merciais, títulos de estQbelecimento�r insi9,nios e

frases de propaganda.
Rua Tenente ,Silveira, 29 _", sala 8 - 10 . .on-.

dar - Alto da Casa Nair -, Florianópolis - Saixc
Postal 97 - Fone 39,12,

.

� \

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

'.

.

!

Au;tAS PÀRTICULAR
.

PRIMARIO, GINASIO E CIENTIFICO, TRATAR
, RUA SOUZA FRANÇA, 20 -. FONE 3530,

, \

\ I

,

.

,
" ,,' '(

,,\I,i:cl"�.r 8:n,ça

\

zyj-7

0,--
zyt':44

•

• I '11.t· IPtl4
A emissora mais. ouvida' e'm

1;

Dia' das Mies no Colégio Dehon
(Do Correspondente JAB,ES GARCIA

I I

O Colégio Dehon realizou, sábado à noite, um
'programo de festejos,\ ao ensejo da passagel11 do Dia
dos Mões, promovido pela Associo�ão Dehonista de

, Estudcntes.
Com o salão .de festas daquele estabelecimento

literalmente -tomede- por pais de otunos.-tevs início
às 20: horos, o programa lítero-musicol, com núrne

I
'

ros especiais dedicados õs "mães dehonistas", além
de'sorteios de vários prêmlos às mães' pr13ªent(9s., nu

.mo qentilez'o de �O\lOS comercieis da�içlade.

A Diretoria do Clube:"29 ele J\;mhqestá�J3m, pre
pqrqfivO!il'- poro' .o baile que .fcró reali:z:a.r em::s�\J.s so
lõ�s no' pr6ximo SÓbCido, dia 20, obrilhçmtqdo ,pêlo
Conju;'1.to Me(ódico "Róveno/, ocasiõo e,m qL1e have
rá o ,qpr.esentação das caíldidatas ao ·'desfile ,dós, dec

P!-ltarites no bailé '�e galo, pôr ocasiqo da possoQem
do qniver.�Ório 'de fundação do clube, no pró0in:ó
mês ,de jL-Inho,

Estó cous,odp péssima impressão' a quem visita
o cemitéffo municipal 'o estàdo erm que se' encontro

.

oquêle local por desleixo da ,Munici,pali�àde. O-ma�
togai ali e),(istente já está cobrindo até sepulturas. E'

preciso Çju�, � sr. prefeito municipal de Tubarão' te

nh'a conhecim-ento do' ca�o e tome as providêncios-
neç,essóriq:j, determinando, o quanto antes, uma lim
peza gerai.

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

•
j
".

_.",;� /

VENDJ!-SE snrI CAMA
Vend\Ne S9hi�çQma de solteirQ em 'perfeito es�

tçHf9:
/

TrCltgf ..g r�g IConselhElirQ Mafrgi' laS,

, ' ,

'i5 'V E Z E S
"

\,
,

,�$cr.iiório: Pedro Demoro, 1419
Tratar

_

com Benjamim Averbuck
,

(Folle:-3917

Juízo de Direito da Se�und� Vara
da Capital

Cível'

Edital de CUação com €) prazo de idola
(30) Dias.

O Dowtor WALDYR PEDERNEIR4S TAU�
LOIS, Juiz de Direito do 20. ""ora Cível do
Comarca de, Florianópolis, Estado de San
to Catarino, na forma, do l(:li,'

FAZ SAB�R a todos quantos o edital de çitoSiõO vi

rem, ou dêle conh'ecimento tiverem que por porte;
ele HERMINIO MANOE;L FAUSTINO e sua mulher
foi requerido em Açõo de Usuçapião, 'um terreno si-

-

\

tuado em Campeche, neste município, çom as se-

guintes característicos: como área de 9.600 ,me
tros quadrodos, medindo com terras de marinho na

extensão de 48 metros. fundos, ao oeste, 48 metros
,

cam Ano Bertofinq Martin$; norte com 200 metros
CQm Pedra Monoel da RoçhQ; e ,ÇlQ $ul ein 200 me
tros CQIl1 Ni.çolou' Olqço Sçheidt e Cri$pim Giyvita
Daniel. Feito' o. justificação, foi o mesmo julgado pro
cedente por sentença. Dado e passado nesta cidade
de Flarianópqlis, oos dezessete de março de mil no

vecentos e sessenta � sef. ÉLl1 (a) Jair José, l3orba, Es�
crivqo, o subscrevo. (o) WqldYr Pederneiras Tqulois
Juiz de Direito. Confere com a original:

, Arlete TeÍlçei"a,
E$çrivqo
19.5.67

�.- .... � ••

,._._�_::., ", 'K'�'" , •

...,, _

! Momento Lilerádo

SOCIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO

No interêsse de 'contribuir, para uma compreen
são, mais profundo dos problemas' brosileiros nesta

fcse atual, .Zóhcr Editôres ocóbom de' publicar SO
CIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO, que se indu',

,
na colecõo Textos Básicos de Ciência Sociais, diri-

g;.pa pelos profe��ôre!.l Arttônío Roberto E3ert\')'!li, Mo
acir Gracinda Palmeiro e Otóvio Guilherme Velho.'
O ,livro reune sete ensaios que expõem "pontos bósi
cos em que se coloco a conÚovÚsia atual sôbre" o

processo de desehvolvlni'�ritb @ntre; 0$ soclóloqos" .

'O;; ensoístqs sõo: 'f:rqnçÇ)i$ :Pe rrçui,. Everett H�gen,
Bert Hoselitz, Jqçqu�s L(::ImbfJrt>, José' M�çlinq 'E,çh'e
varriq: Peter He'fntz.:, e, ,Rodolfç). Stoxénho!il�r. OI':�Ohj
z<?�aC) J i:ntroduç'g;o' de José iCqrlos Gafl;:1'Q"ltioJr.qr;1d., "

"IiI -�

DECAD!N<::IA 'ra REG�NERAiÇÃO PA CU,I.TURA
1

'

Albert Schweitzer é um 'dos grqhde� nomes que
se alinham na corrente do humanismo moderno.
Seus I ivros e syQ çondJtQ,_I he conferem :Lj;f11 I ygqr itn
portante entre Q;; rnqiores be!1f�itores,do h��9rii�a
de. 'Está dgora, em ,terrce',ira ediçõo.o. sua obra DEÇ:A
DENCIA E RE�ENERAÇÃO'DA,CULTURA� elil"qúe'

,

expõe �pm�eitos 's6b�e �ifere�1té� �Í'bbJeimqs', rEl�pbb
s,�veis pElla çri?�' espirifual hqiyiçj_a conternpºr,6.h�a.,
�m 9.pêndic� estqp ps QP�IQ$ çe Sçhweiti.er� p�!:q'C5yS
sqçõo çki� e)(pef'i�llçiÇl� otômic(jS' e; Um" estudo sPRre.

.

," ,
"

1° -, "

'1.'''''-'
EticeJ, Tr.oduçéío, prefqeio e, noto,$ de PedrÇl, dé' Al-
rn�ida Moura, Edl�ão Melhe>romentos,' nG série: '('Ho
je 'e Amanhõ", "

'

SEU FILHO FALA BEM?

'Pedro 610ch sobe transmitir, com vivacidQge
e segu'rança, idéias e cÓ,l'Iselhcis 0teis O ,respeito :.de
prcblemôs de diCção. ,E' um especial isto na mat�rio_
Sua obra" SEÚ' FILHO rALA BtM? ap'oréct?O re��n
t.em�nte, gQhha um aCQlhimén,tci exéepcionql Pelo
tom OméinQ çom qLi� Q'óytor hàbilitq poi;; e prº�ssô
res a se conduzirem em tôrno dos PfQplernQ$ da' fó,lo
'da çriôt:lç;o! e dó odQI�sçE)nk "A. çr;qnQQ que opr'e�a'e
ó falar, ,aprende essa coisa admirável qu� é ;p�rt�n
�er ao. grupo, pcrficipor, se' identificar cem! a viçja;
com os qm i90s( éo� q Humanidade", escre\i(?, a ,Qu

'

toro Volume "de 810ch Editôres. Capa de Hélio San-,
tos.

A GRANDJ; SOCII;PADE
/

RQMANCq CATAR'NENSç ,-" Dentro' cJe, mgjs
algwns' di9� q 'E)dit�r'g (?ROf ,'dQ 'J�.ip, de JOI1�lFo, ,!9n,��'
ró 'o. pri.!I)éiro ton,ghçe dQ :ç9tçril1ens�

"

Ricórda- 'L
HQlfm�fln. Tftt,j,lo do, llvfQ; (IA Super-fíçielÍ•

APARl'AMEMTO C�f'lITR"L,.
-

VendE)-s�" rjO m,çÍ�nífiço gd,' Áçj�lia .Amim� ge
frentE)' com 2 ql,.lQrfqs, �iy.ing, CqpO, Çotinhdl_, thst�Ja
çCío Sanitqri.o e Pepªh��nçiqs d�' gr:ripf�gQdô:.' ,

-",
I

LOTE NA PRAIÁ DA SAUDADE
,

� . ,

."
' I

,

• Venqe;,;;e o 50 rn�tros da prgia, no lotegm�l'1tp
do Dr. Nereu Ramos, com 15 n(,etros de frente e 20,
de fundos.' ,

,

..
,

'

'TRATAR COM OR wAI",T!:R l-INHARES
IMOBILIARIA ILHACAP �, RUA FI;RNANOO

MA<:;HAPO, Q lo. J NDAR �,PONf;; 2��41.

,
,

Cano,nhas Fôrça ç Lu� S� A,
A.ssembléia Geral Extraor6j'nária

. '

C()NY,OCAÇ/S,O
Fic.ol!1 çqnvjdgdQ;l os !'j�nhºr�$ QcignistQ$ do Co-',

nainhas Fôrçg e I..u� S,A, PíJrg se r§l.mlrern��rn As
sembléio Geral �xtrqordin6rlg,- qLi� S� reqll+Qn� nq
dia 05 de 06 ele 1.967, G$ 14 horgs, I'1Q Séq� So<;lal,
nesta, cidod!'! de Cqno!nhas/ e deliberarem s6pre a

5e9l,linte:

ORDEM DO DlA,

10. - AprQYQçõg dos otos p'ratieqçlQS pela DrretQtla
e qLltQri�qção porQ corcretilqçõo da ihcQrpolJ4�qo
do EmprêS-Q ,�q C�LçSÇ.

'

20. -- Outros QSSlJntQs gerQis.
CoI:'lClinhqs 15 qe rn�ia,de 1.967,
Albino R. Budant -, Diretor Pre._,d�"te

19·5·Q7
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



/

TRE Allera Divisão Eleiloral
Tendo em vista a instalação de comarca de

Seóro,.O T. R. E. decidiu olteror Q dj:yísóo eleitoral do
5sta�o, criando, a tona eleitoral sediada naquele
rnunicipio e integrada, tcmbérn, de Itá. e X,avontina,
êstes desmembrados da corncrec de Concórdia. .

, I I
\

i j�

BiTP Deslllenle li prorro.gaçãO·DO
• . s··.e ··C····O· o·p'.'·e·'r',..a, .0.,,8'.' .•re,··.10','·rm,'·,.8,

.'

d,.O. Minisle�io Do Exercito Tem Concurso
Prazo Para Em,Fh� ':11:' Vf�ni!n; '. .,' Para E�timular � Cullura Nacional

co de�::�ti�aaD�������a d�eq�:í�u����: :��::s�������'" I
•

'

'.'0 Ministédo� 'do' Exército, através de su'a biblio.

'mdoente!Or'e?lee vteerímcuilnoasdohanvoiaúsltidim?oPdroia�rolg5a.. do, esclorecen-

M liiln·llIsle'·rl·O· 'da" '4 u·, r I- c 0' I tu'," '·'·a
teca, .. lonçou c0!1c;urso cc;>m o.objetivo de estimular'

�

.
c;u,ltl!ra nocioncl, e .�trqi.r ao .proqrcrno . editorial dQ

.

'E I" 'DVTP"
.", " . bi,,?I!?����a'ldo:;E�ér,c�to ;oo,ibS de n;'al":varor, d!stihguinQ

"duOmS:.acovSneCtZr�.·ib:�u�iéne�teds�.:O.ao.. razõ�t,I�.o:;�;i�,I�S °n�.r��;erê��;:.'
' ;' .

I
I, '.; .... " :., .'. :'.. ,.� .::",' ..'� . I do. os'irespectivos outotes com prerruos anuais.

.

".
_.

.

.

.' M�riierá' cquêle: Ministério os prêmios Cultur�'
Como se sabe, enunciou-se 'que, cquê!e 'órgão se '" \, I'

r

••• - ".���er�1 _Tas,?�Yróg()sôl/ e .�'P�l')diá Cclóqeros", Pa:�
viú forçado a prorrogar novamente o. prazo. pqro o o Ministro da Agricultura, Ivo. Àrzua, d.eter- -na passada nas cídades

, .-de .ção 'de príncípíos apresenta. dl�t,r��� I�.ao, aJt�I'q<1d�, o primeiro nos anos pares e
, I"" t··:.J '.' ';.' I

. F." f/I't' d" "'t' ;·'1 '," ,
.' .

B íl
.'

d d
. o.·�;�:.9,·tl.·n.9.. 0. ·

.. n:e,S.:Çl,I'W.,'...'$·.lmpares, no valor, de 500.cruze·l.
�n:PClC;a�eno:u�,ye:l,cuo�,.P?r .0'.0. e.maeJIÇI, p.Clt,a, mi,nou estudos, pa,�a a refor�a ,i'l'e�ia.tc! .de Minis-'. Goia�11?-,. ��s � e �i?, e· da-por Santa Catarina foi

rosin:Q,vos,ql.da·:unl., : .. ; �,

"

:.

a execuçco dos' servrços.
,."

,'.' .;, ,

. �' tério cô.m o propósito de acabar Com ;, a burocracia: ' Jan�lrO pa�lÁ ra�er a:. e�tre- aprovadr corno recomenda- ;i.-:_,.: ; 'i� pr.ê·�ic;:,'�?�9i;!,n;l} >Tosso'. Fr'agóso:,', será ca�fe.

Jcrnad� S�«;i�,i·;iI)(!'.';�axi�;l: ':'c'l)i�IYriria; . ;';:1 e fortal�cer a ação ex�c'utiva' n'os"'Estad�s�átra��s da; � ��r�:t���:�����:l�O��r�a� . ��1�::���n�€d!���,t:��tc:;��:. npo' a0: a�to.�fdo/'rT?e,lh9r; tra?alho seleclona?o, inédi.
. descentralização dos serviços:

,
' do F:r.anci:>co' Hoeltgebaum .

denadorss �e.5ionais, re�- ��/:·��t;.��çmd?$ô�r� ;�é.m�;;de,a���h:to n;'ilitàr.,-O P�êrniQ
teve': oportunídade de 'debá- dos na, cápital de Goías.' .: �<iJ[ldl(?:'�,aló,9,e.rq� "/�erp ,dado àquele que apresentQr

P
.

dt' "

!'e'r dernorada'mente ..com o' ",·gru.o·.rda,nd·?· .n.uase 'o' mesmo Ó· m'elbdt,eriso.ió.;sdcial, econômico ou político.
,'lra cumpnr essa, e er-. -para .uma programação ap f"""-"

, ,
.

. \. .

mínàção, foi Instalado 'em. nível estadual' até divisõÉls' Ministro Ivo Arzua ·.e seus
.: texto óri�inaL Ig1.lalmente .

: 1's;�.i hS,�r.içges. est60 'abertas' '?té 31 de agôsto' e

S t' c·..·
.'

.'
.

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

.

.' . o en, tl'ego dos. ,prêmi.os.. será feitCl em. ?olenidade e·s.an a aoarma um Grupo de áreas execütív.'lS entre os :'gssessores ·:mais _djl'et�s 'os repercutiu favo1,'àvelmente e
.

de Trabalho integrado 'pór ,clivérsos órgãos, �u� operam assu,ntos .contidos no memo,. .mer:eceu a melhor, aténçã() p,�c.1al/.,té61i.Z'a�<;l� '9,4 ,de>jal'-leir,o de c;ado ano, na co·

tõdas ,'lS autoridades. ,ihte- rlQ 'Estadb' nas diversas ati- rial_'.aprê�ent,�\::10.·y n� ,estru-. dO Ministro' Ivb Arzua ::-0 fJ1éf:n9t.c;içõ9 .�o:�áX�ly�r.�'qr�io do ,bibliot?éa '�o Exército,
ressa.�das' no� problemas 'da v:idades ag·rQP�cuárias. tUfa propn3te. p!lra o Mitli·s- t.rabalho de' integração que.·''_', :'�":':<>�' (_" ",-�;t ,;�: ;. ',:::;',� \: \. ,,.:,':. "

agTopecuan:; catl'lrip.l=lns�, "
O Deleg�do' F. e d e � a I" -té�'io 'e)TI> Santa :ç:Úúal:iha, ·à' Delegaci.<:1.· Fe'dera:l 'vem . .... .."

. '. "

.

desde a Secretária. da, AgTi�
. de Ag�icuit��a; .

E�gEmheiro: "bem :cCn'rio.:.'Outi'oS::· problco' .:reàlizi;lndo ern" Sa�ta' Cata-
.

'P'aDillçad�res" ftlartiam Reunião
cultura . até a Univebiídade Agrônomo Francisco' Hoelt-.· ::.rr{IS do 'int.prf-sse· da: jl:g;rope-

. rina j,ÚIltO com a se�r���àri,'1
'.

"": � .': ..
-. . ,

Federal de'. Sant,'1 Catarina, gébaum,: '}m cmnpanhia do.' ·cuária catai'ine�é.. :.... da ,Agricultura, .AC,ARESC: e ,.ta: Tíaí'àrêli:l Dé J$eús IÍlI�re'sses
sendo elaborado amplQ 'e Proc�ràdor "da, SUDEPE. o Segundo Jôrltós. infll>ti'uª," outros serviços ofíci�i';'sd- ; .. ','.. ,.,....._.. ,.: ..:..>:::::,

...

, ..',�.:�;".}.. ';:' .."'. "

'.
'. :.....

.

':aprofundado tra'Qàlho,
.

eon-' J?S�. :UI1Ji:l'aja:r!t "Timm, pr� " d�s, a',aç'ão';9�s.técn1c0s '(,,8,.' l:J.rétucÍo no setor d�: t�'�inii� .....' ,

tendo desde uma deêIaI'a·
.
sidente e C'oo'rcienador·. ,r�sc

.

tarlnense$ ,causou a: rrielh0r :m:ertto;' :at'r'av(� .dàs 'dj.��rsas·
. Asstll'<ltos . d-iye�sps,

' do ,·,in,terêsse ,da' classé" esto·

çãô 'de princípios sôbre;.i p�ti'và.rretite, \í.o rJferid�,: Ünpressão' . nes�e§: 'enêón- .�htdíl'des: ei;ri ..: fUneiOrfa�?rito r�p_ ser;Íqd ,.8:i�C;}ltiaQs rr:a'.;r.euniêÍó �o'nv.pçada paro o

f· ,.0 'di"""· ,.' '"., ".';' , '.'''".

t' »AdI, 1<' t' d
� ..... 'p' ro_Xim.;'o tiliq'.'2'1.·.,"'á:.rnattir,·dàs'9 'horas," do 'Sindicatore orma propos.ta, 'l'etnzes' ":.rrupo, estive�1:Im na sema- . tos, s",nu'). qU'e

.

a" ,ec,'lTa· no..!..s a" Q. '" "r-:
, "".:.:. ' � , .. . , .. ,

des Tr:àJDÓI:hci{!óre's�..ng Indústria de:Panifícaçôo e Coo
f,eitófib "�e:':Fró�i9r1l>po]is,

,

São José e Biguaçú; delo
ppd�ndp:d)çftidp<ir .apenas os ossociaqos em d,ia Çom

9,�� Ó9;rl����:��;.' ",." ':' ;,,'
.

" :", .'.... .

.1l1li,••0.'..

···s....p·.... ··e·c.I·.···U·..·.o·.·,...·a.·.,'�".' o':b'
:

.,r'a':,'S' .. ,

.,'e'.',.· �àlil'��!rr���j,hnrüibae Àss�me.
'.

�
.

. Lé»�io.â ,Sec.n�l,ariª D:à;Viação e Obr�� .

.'

.. '
._ .....<_....�.!:: ; .. í .. ::. ;

'

.. ;..' .. ;.�.;�..,.... ,:: ,:� "

•...

�
... , .:, .. ''''

'.

..

,

,
. [, Í\p��_ p'ortiéip.or;,dQ!> solenidades de posse do nó·

··o,u.·ve- 'o'e···c·... e·s·· .s.·,·.·.· ..I·d·a··d·e· ·S.· ';:
:

::d:o.'. 1·0.·':..·.1:.· r··I-.O..·;..r·...•....,... �fi�!�:eEl��i,���l�t�! ��:��d�:�::�:':�
.

. I, Armâ�dô;C;olll. D'e'é:ldrb� te't"aproveitadOra oportuni·
dqdé )lara: t(.djel,r':,de ;a�s�.ntd� f-igaçjos 00 Conselho d'e

Des�r)yo+viri)€l)t0 ':dq ,E?<t:r.emo Sul,., do qual,.é secretó·
ri.ô�

�

'.,� ," :�:� ..��' .:':,..��. :..��' >�..

"

'�;' 'f .. ,

':'
..

� '. '. ',� � .�, '.: ,:.
'

-

, ,Gn't:erp:.:r:h.esrt'lg, ct sr; 'ArmÇindo' Cal i I despa,chou
na� Seêret6rias<Sem Pdstô' e dó Viacão e Obros PÚ·

bliC�$:
� .,:.,.

'. .
"

.. �',.

.�� EIl1:s�lenic:!ade.a.real.i't,Çl��s?:Ó).4 tl(:>ra� . .d? s9bq� ,

.
do ,no 'sQlão nob.ré do .giriásjp :'Aderbo·1 . Rqrf,ós da '

' "
.

.

"

;:����:' ;���d�â:����id;O�g�;:ir��!V�e;����'á�d:�����'p 'r'efe' I·I�g'"ra'
.

nal, agropesque!ro e industrial. '

, ,

, Os trabalhos da' Cooper.ativa serão or·ientCldos
.

,'por técnitos 'da Diretoria' de' Orggnização do Produ- "

ç60 da Se�retçlria do ·Agricultura;. contando com o as- '
.

sistênda. do sr.' Pat:Jlo GodoY, agente geral do Banco
dei Brasil paro: a organização dé cooperativos.

,
A di�et'oricj da Associação dos Servidores Públi

cos de Santa .Catarina está convocando os seus as�o-)
ciado$ que, 'desejaret\, ,se hó5ilitdr à construção. de
casa, próp�ia," a. cçmilparef.erêm· -aquê4e -órgêio .. \ a Hm
de ,pre:éh'che�em o', fo�rrH:l!á'riô

'.

;:HoprfO: para ';01; fim
EsclareCE) '.0' ASPSC ,'que �sõo requisii05':nece;só�ibS pa
ra· o preenchimento do refe'rida formuli)rio sá à reh�
q..a fàrhiliar do s,er'vidor� iguarou inféri0r 00· ;'m'�nor
salárib mí,hlmo,: ser --sóç:io '�a AS.soc·i<:ÍçÇlb; . podendo
s�r, funcionário fed�ral, estadual:'ou, mUi:1icipàl. '\

'

',' ., Ihfórrn9u' a' Associaçqo' dos Servii:kires Público�'
de San.ta Catarina que' Os casas serão"'ct;nstruidas atra
vés ·de ui-nd cooperativa habitociqncil que o

.

�an�o

S'
,

.

Nacional de Habitaçãoi está J3romovendG em Gonvê·

,

'. ,U'...D,ES.,··,·,.U·L'1,•..•...nio com ,a SecretariÇl do, Trabalho,· só podendo se'r be;
.

nefi,ciados pessoas sindicalizcidós 'ou ds�;oCiadas à en·

.

tidad€s de:'classe, encér�,a?1do"se o prazo poro a inseri
. ção no dia 29 do corrente, impreterivelmente,.

. I'
'
..

'
. : •

Às éonclusões da Primeira.Jornada Sociol, de

Sento, Sata�i.na, .reSílizdda no, auditó'rio d�, ,F�Culdade
de ,Ciências Econômicos numa promoção .do Grupo' de
Estudos Sociais em: colabor'ação com' o· Departêimento
de'- Educação.e Cultura dá Reilo�ftl:: da' UFSC," for.ám
i.ns.é,ri�as, nos anafS do üj�g�esSd !'I6ci?�al, por \pror
poslçao <;)0 Deputado· Eugervo D�)II'1 V lei rel. O ifraba
lho foi cOl1siderado pelos P<Ír.lamentores como um dos
únicos que revelam a realidÓde catarinense em todo
05 �etores de' atividade;'

' " ; ;,

At!;r;�iln�t'lrm· 'C'lm t���·, �" !";: T: '{;ir'r\::: I'
� "_'�".�':tI 1", _ ..... :ij ....t.".�l� l.

Coêp�r�ii�2: Ef;trrh�' riri 1:'�:ri'li��d�lQ
, .'" ,

Prõfes�o1C D'à tbülvn'�id,Hf�e nO Si@
,

. .

PauHo Pr�fert Piit�:jrar tf'� UF3f!

"Os' fipos de portugúês falados no Brasil',' e o

'iTpppnir'nia Brosi,leira�', se'rôo temas de duas PQles�
,
tras .. a serem proferidas hoje �. amoi)hã nd Casa de
-.santa Catarina; pelo profe'ssor Erasmo' d'Almeida
Maga_lbã'es d�. U.niv�rsiaade .de 'Sã� Paulo. As con

ferêncios 'se,rão patrocinadás pela Fciculqade de Fi
.Iosofia; Ciências e Le.tras, em colaboroção' com .0, De
pàrtcim�ntq de Educaç<ÊÍo .e C.ultura da Reitoria da'
Universidade Federál de Santa Catarin6.

Associação' Dos ;ScrlJ'idolr�s COII�_;o 111 '�uel!l
Quer Casa a Pre()iü;l�er !r!l;rnúlJitar:o

.

,
" ..r "'f; ."" .. -

'rofessqr Da Ciêrtcia,r. Ectrn&mil(��s Foi a
são 'Pál1ÍlfJ Otlvit éano SÔrtrf� a Car.ia

.

; ·Seguiu ontem para São Paul'o afim de participar
do Curso Intensivo sôbre o Novo Constituição, minis-

• trado pelo, Professor Temístocles. Brandão Cavalcan
ti, o Professor Osvaldo Ferreira de Mello, do

.

Facul
dbde de Ciências Econômicas. O conclave que se�á
encerrado dia 26 do' corrente, tem o p.atrocínio ,da
Fundação Getúlio Vargas.

Robedô Camos Pefle 'a' Clima e ,lSihnl'
a Liberação D'o Anl�!lbo�rd Oue Gnnhou

o cantor Roberto Carlos foi recebido pelo mi-,
nistro cio Justiço,' prof, Gama e Silva, a quem pediu
o liberação aLfandegario de um autom'ovel presenteo-.
do pela CBS Internacional.' A audiencio,' na Depar
tamento de Policia Federal, no rua Piauí, klurou 40
minutos e teve inicio ás 1.6 elO.

-

O pedido foi baseado no fato de já terem sido
atendidos, ';m situações identicas, os jogadores de"
,futebol Pele e Mauro, ambos do Santos F. C. o minis
tro con'siderou procedente o pedido e só .Iamentou não

� depender somente dele a IIberaçÇío, ma� prometeu
interceder junto ao présídente Costa e Silvo para que
o cantor sej,a atendido"

Robertc;> Carlos chegou num "'can:õoll elos' varios
que possui - um Códílac -. p'reto ._'_ ,acompanhQdo
de auxiliares: Trajava rdúpa escura; paletó "Caro
velle", camisa rosa, gravata com bolinhas, botas com

fivelas e tinha dois ,anéis na inão dire,ita e uma pulsei
ra no punho esquerdo. Foi logo introduzido na sala.
do ministro, tendo, na, saída, concedido autografos
ás· funcionados.

e Viação e' OQràs próprIos. municípios' com a

. lassistência t�cnica, dos ��.
tados e, na area na frontel-

FUNDO ROTATIVO
.

ra
.

sudoeste, sob a coordo-

VÍsitou a Súpérintendên- nação da SUDESUL;.

ci,<:1 do Desenyolvimento �la Os recursos, se aprova· .VÁU;RIO GOMES ,

Fronteira Sudoe.sté o engo . dos os estudos pad )'1 cria: \

Walter Cantagmno, chefe ção QO FundQ serão aplica-
... �'tí?_fund6men,t� ?g�a.�e;ida pelos, .1�cinifestoÇ���

da Zoná V da Orgtnização dos de acôrEl0 com planos de con.torto e< pes_ar receb.ldas por, ocaslao do seu
a

Pan-American,'1 . de . Saúde, elaborados em conjunto pe- lecimento, cànvida a seus parentes e amigos por�.
com sede no Rio de' .fanei- la Superintendência do� Da-

..

, Missa, de ]'0 pia, que fará celebrar por sua al,m_o� C��
1'0. senvolvimento da Fronteira 20, sab<:ido, as 17,30 hor.os, .na c.apela do Col€�)I_O

, O E;ngo Ca'ntagnino, en- Sudoeste e pelo Ministél'io torinense.
'

tregou . à
"

consideração da. �'1 Saúde.
. .'

direção da SUDE'SÚL um Na ocasião, foi entregue
estudo . pata a criação de ao engO Walter Cantagnino
Fundo Rot,<:1tivo, 'para à.pli' pelo ,arqUiteto Antonio Cha

car na' COIV3trução de' S15- ves Barcellos, Coordenádor

têmas de Ábastetimehto do Planejamento e eng"
d�água po:ável em peq�'Emas Plaulo Otton, 0.0 setor de sa

cidades e n:ucleos rurais de neamento, com quem foram

500 ,'1 2.500 .hábítántes. debatidos ,asw.ntos relativos

Esse Fundo Rotàtivo c.on-· a abastecimento d'água, um
tará com recursos. externos, Plano Diretor Trienal 'da

federais, estaduaís fi dos
.

SUDESUL, bem como um!"l.
municípios beneficiados pe- extimativa populacional de

I

lo mesmo. tôdas as sedes municipais
Os serviçbs serãb executa- da área sob sua jurisdição,

dos por
. org,8msmos esta-<' com previsão, até o ano de

duais de saúdE; ou pelos 1971.

,

O ,MAIS' ANTIGO DlARIO DE SANTA CATARltjA
Florianópolis, (Quinta-feira), 18 de maio de 1967
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o Secretário de Adminístração, .. s,r. J_q",ro Li-

nhares, percorreu onte"':' o interior da ilha- e defen

do-se em cadJ distrito' manteve contato com os �eu�

cta Social Dymutp. Mei�ck�
que v�m Te,'lii�a:hdo .'um tra

balho de pesqtl�a; para ·co�
nhecer a realidade' sócio-

;) 'parque irJantil não àpIl&
sentavám qualquer dano llU-
r .' ...

ma .

prova inequivoea, . q.e
'que, '9 povo 8,;],be cuidar éÍo

respectivos inftendentes munãcil>ais. Durante as en-
, .

econômica' das comuri.i.daçies
do in'ter-ior da il.ro.a.

que é seu..

trevistas mantidas o Secretario. Qu\<iu' dos intenden

tes o rol dás nec�ssidades ma.is prementes' de ccida
lo�aíidade � reviu' as obras da ·municipalidade,. intei
rândo-se se as mesmas satisfa�iam �s populações.

VISITi\ E INSP�.çAO·
O prefeito' Acáci� Santhiac

go . acompitnbado. do, verea
dor Rui do V,ale "Pereira,
um dos diret?r�s da CoÍnis�

.

são de Deseuvolvimentp.
Municipal - CODEG - 'vi:.
s-ttou n!l-. in,anhâ .. de óritém
as obras que a autarquia
vem executaml0 na bairro

de
. Coqueiros e Itaguaçu,

tendo o prirpdro .
a �;ua es

trada. já. tota,linente ,asfa:l�
t,'lda.· ..' '_.. .'
Á tar'de o Chefe db. Ex€-'

cutivo Municipal fpi aQ' in:
teriliir da ilhá i.nspecionàr
Várias obras em . a:ndam<fn
.tó.

AGRADÊCIMENTO '

Forám passados em revis

ta,. 'na oportunÍdade, os trij.�
ball10s q_ue' a Prefeitura:vem

'

r�alizando nos· dfversos dis·
tritos comp'Onentes do mu·

nicípio, p.�tre cah;amento.e
de l'uas, instalação de gabi-

. 'nefes odontológicos \:p'ãra o

aténclimento à. ,popu1àção, '.. I

pobre, educação . escolar e

,'lssistênyia médica.
c Qua;nto a' instal��çãQ

.

dos
consultórios ,od�mt, Jlógicos
L'1�ormq� o S�cieta:rió de

Q prefeito AC'ácio Sjmthi'1-
.'

go dirigiu ontem mensa"

AQininistl'ação que os dis,tri- gem. de agradecimento' ao

tos que ainda�. não desfru- povo tIué, comp.arecend9 às

tám. del�s' em .breve pode- festas em. bt?nefício do. Asc�
rão tê-los,. Uma' 'vez que :a. "lo de Orfãs, São V:icente 4e
prefe::tun.. incluiu em seu .�Paula - as tradicionais

p.rogr(3-ma aclp�istrativ'o do b.afli<:1.quinhas do
_
Espírito

corre:cJ.te ex€rcício;' a, caps· Sá.I).to '-- soube preservar b

t:.·ucã.J ·ds·.Dostos,.médrcos e jard.im da praçà Getl.]lio
,

oã;i-ftolôg;i.;os �()s .' di�tritos Vargás, 11ern. como '6 seu

que ainda. bão os pO$suem: parqúe inf'lntfl. Ao final dfts·
Auxuiou O Sécret�rio· da

'

. rest:.vidades·- q.ue sé, desenro:
p'réfe�tura '. nos.' seüs. conta- tqram dUl'ante, .as noites· de

.
'tos

.

c jin" os r,epresentantes s:i]::>adci: dórriing!c)· e s�gun:cl�
d3 ,c8.;18. dis.tritci' a »ssisten- feira tanto' os' j,<t�,diI;rs coma
-.,

\ tem novas verbas.
para aplicar' em· toda a região

, ;. .
t.... _.'

A SUDESUL 'somará aos :6 milhões de cruzei- t�riotes
ros

-

novos previst�s 'para 196.1,'mais 7 milhões de' Públicas.
cru%eiros novos relal1ivos a exercícios anteriores,.
não aplicados. '

A informacão foi dada à imprensa pelo enge

nheiro Magno de Sá, '.que retornou' rece�temente da

Guanabara, onde tratou dé· ássuntos da Superinten
dência .do Desenvol�i�ent� da Fronteira Sudoeste

junto ao Ministério do' Interior, dirigido pelo gen:
AfonsQ d'e AlbuquerRue Lima.

A soma ,total de 13 mi

lhões de cruzeiros novos se

rá aplicada em inffaestru
tura, de acôrdo com o. Pri

meiro. Pl,'lno Diretoj Trie

nal, ou 'leja em 'abasteci·

mentp d'água, rodovias e

energia. .

Junto ao Ministério do In

terior, ficou acertado tam

bém, que o Conselho Deli

berativo d.'1 SUDESUL esta

rá reunido no próximo mês

em ·Porto Alegre.
'

O Conselho Deliberativo,
que teve ampliada sua com

petência pela Lei na 301 de

28 de fevereiro último;. é

constituído pelO superinten
dente e por um repre.sentan

: te das seguintes entidades.

Estado M;�ior das Força;:;
A'!:madas; de cada Govêrno

Estadual CRio Grande do

Sul, Santa CatarinJ<!.' Paraná
e

.

Mato' Gmsso); do Institu

to N�lcional do Desenvolvi

mento 'Agrárt6; do Banco

R.égiohal de Desenvolv'imen

to'do Extremo Sul d::mDE);
e dos Ministérios da Agri
cu1.tura, Fazenr;'3., Educação
e Cultura,' Minas e Energia,
Planejamento, Relações Ex-

Ilela'l�gíeos Debalem Orçamento I

A Federoçõo dos Trabalhadores nos. Irld(;st.
Metalúr�icas,. Mecâniç;as e do Mat�rial Elétrico rlo\

Estado -de Sento Catarina está convocada pata do

"ir-se a 8 do próximo mês, com início às 14 ha�e�.
para discutir e votar; em' escrutínio secreto, O tet�S,
cação dá proposto orçcrnentório do ano de 1967 � I.

respectivo.perecer. do Conselho Fisccl.
.
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. Sid�iui'glcj. �d�' "Sánla:. Calarin�r S.A.
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'. -*S:SEMB.L.EIA ;GERAL� �X.TRAORQINARIA
.'� ., ,', :"E,ÔITA'Í.. DE CONVOCAÇAO
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' ...•. Çónvid9rmOS :6s�senh6res acipt;1islas da Siderúrgi·
c'd�.de::Sdntcf �C;:bt�rina �$ .. A. -" SI bESÇ -' para se

r.éunir�� ·eh;l.�X,sswn�lejb Ge[ql Extr.aordinária a rea·

lizdr�se;'em' 'Floridnópolis,' no dia '27 (vinte e sete) de

Mqio.B.o" €:oi't�:�Je:�;b�o' pi i,5 (q'uinze.J horas no Audi·
fór'id.!'clcf'J,::acuJâ'Cíde:�dé Ciências. EC0rlômicas do Uni·
Jér�i'd6d� 'Fed�t.Olcd� Sontq .CC;iórina, sitó à -Rua AI

:ni'Ftortfe �AMm �d'r'.' 19, pCII;à deliberàt\2m sôb\-e o se·

���nte :"<" :; :
� :

.
-

",'�; .' .' c
"

.•
'

tL�,.:l;.r;:�r�Jª.ã;q'�d9.� 'n):�rl!�tos ,;da� Con�elho Consul·
.

,

2 � Eléi4õo.d';"4";:' membro do Conselho Fiscal
e de ,seÍJ sÚ'p'lente; '�

. j ;:.....,... Mo�ifkação nd composição do Diretoria;
4' '_"_ Frx�ÇÕ9 dQs' tiono.rôrios da Diretor'ia . e do

Cqnselhci' Fiscal;
.

. .

..

. .

./

.' 5
.

..,.....,. Ássàntos Gerais .

. . .

Flori,anópolis, 12 de Maio de 1967.

.

Danilo Áug��fo Fe,rreira..Montenegro ,/
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". �RESIDENTE

MI'SSA' DE 7? DIA

. A FÁMILlA' DE
.

.
'

VALERIO GOMES
MISSA DE 1°.DIA

I A
. A Diretoria do Usina de Açúcar Tijuças S. '

Usina de Açúcar Adelàide S. A. "e Sociedade Açuca:
reira C�tdr'inens� Ltd�. e os seus fl:Jncio�órios ag��,
decem .,os demo�straçoes de pesar recebidos pelo e
lecirnel"lto. :de Seu :inolvidável dire.tór, sLlperintendenl ,

;, 'yÁLÊRIO GOMES
, ...��,.,...,....,.,.�;

e co�yidom a �eus clientes e. amigos,para ,a, rniSS70 ��
7° dia que séra celebrada dlo 20, sabado, as 1 I

horas na Capela do -Colégio Cat?rinense.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




