
o TEMPO

Sintese do Boi, Geomet, de A. $elxas Netto, v�lido--at�
os 23,18 hs. do dia 7' de Junho de 1967

FRENtE FRIA: Negativo; ,PRESSÃO ATMOSFERICA
MEDIA: 1017,9 milibareS'; "TEMPERATURA MEDIA':!.
18,9° centigrados; UMIDADE RELATIVA MEDI!\:
88,4%; PLUVIOSIDAOE: 25 rnrns.: Négativo - 125'
mms.: Negativo - Curnulus - Stratus - Chuvas
passageiros - Tempo médio: Estavel.

EillIÇÓ::�:� .... ERRA
A emenda. 'cons(itu�ion.lI',:,·,;' ,. ;"

,
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' ,�

que cstabeJcçt', elc�ç&��' ��e., I:' ; FBENtE'DE',:tUTA '

tas para, P 'csldente,i{ �lC.c ',' , -rÓ,
"
.'

.

.president.e a repuhíica c" ,"!

governos dos Estados dará
entrada na Camara �;edcral
centro de vinte dias. A .in-.

f()1"m�ão' foi _pada POI".p,',J,r·
ta-voz' do MIJ.B:

I
I, JUS';i'IÇA &EGRESSA

, O ministro da Justlça
professor Gama c Si vn,

I;que se encontrava em Por:
I tugal, regressou ontem ao'

� �.jo. O ministro .antecipnu-]:
seu regresso em, virtude da

guerra no Oriente 'Médio'.
,I

ÇMN ;\PROVA,

l<�oi apruvado }lI'10, Conse-,

I lho M:onetário' Nacional o:

I
esquema elo I'Iauo .da Safra,1

,
elo Instituto tio Açuc,ar .e']
'do Aleool, para

1967.196S:j"I O plano será divulgado' PI"
í
� lo MA, nos !H'óxii:aos <).ias. i

:J REM.EDIO T4BE�ÁDO '�l"I ' }',

I
O Superindente da' Sunah I •

" 'sr. Enaldo Cravo' .1!eiX�to;;
" disse que o tabelamcnt9"
J dos remedios "� m�dida il;-:
! re�'ersivel e Jlrevalecer� ate,;
que o governo, possa. te!;.,certeza de que aoS. disiJ'()s-i·"
(;õers que disciplinam a co.; 1
mereialização dos- meàí{:<F

'. ! mentos não sejam burladps.;1
·i O Diário Oficial que' circu·

lou ontem publico� a pó'rt�>
ria que ;institue, 'o

Inento.

.',

COIMBRA RE:reR�.\ '"O,:
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"'.-,.' I d � �. - �
:: I' C,he.gou �ni� :::.' á1;_, {K��Sil�12, ."f

,
, procedente de

,
L:Ondi"� � "

o I� ,

sr. Hnra('Ü) Sallino " Coiro·' -,

hra, \Jl"�sidel;iC' do , ,I,�J;Si.it.;. ,'I,ti) Bmsileii'o do,Càlé
'

qUi!

,pa�'iic�p.(�n, 'mHÚ;e!�. �'ê�Pitll}: ',', ,

da rcumao do Conselho In',,. ,

tenilleional do Café. ,,:,' ", ,I '
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,� 'I.
c.'

çio: 'do
. Brâ�il.' fiel à,' tradi

i;lãn
\

(l'a,' s'mi' ,P'!,Ílt!ça 'interna:
C1;)11a,l, (leve_ ser �e :",pre;;yr

, vai;ão' ultrà,nsige�1te :da' lJaz.
Cabe, assim, ;0 �ossQ, pais,

: adot"i: em, faée do conrüt'o"
não só �ma posição d� isen·

ção
'

diante das nações:: em

luta, luas" ,s:obrétudo, uma

a;titud,e atjv� e, energlca, nl)

,�ellt.ido de pt1gna� -pela ces·

S<)cão im�di;\ta (I,as, 110stili
üades como medida" preli·

• , I'

I minar para o estabek'-cimen·

to, de negociaçõeS, qll;e, pr()
movidas pela ONU, assegu·

re� plena' 'e definitivamente
a paz na regEío conflagra-
'da".

_ ,

MAGALHAES. CIÚTICADO
O cbanceler. Magalbães

Pinto foi duramente criti

cado' ,pelo senador Mem de

Sá, em remúào' da,Comis

são �e Relaçj'íes Êxtetiores
d,) Senado, por não, haver

comunicado �'Comi$são, fa

tos relacionados com .a Cl"i·

se no Oriente Mcdio. O par·
la�t'ntat v'cri1icou tambem

a RAU por ba_vcr bloquea·
do o estreito de Akaba.

A Comissão se l'e,uniu a

pedido do. 'l\'IDn; cuja ban·

cada uo Senado ,se reunira
momentos antes para deba

t�r a crise e fixar uma po-.

sição firme a l'espcito, pois
(I Br,asil (az parte do gru

po de nações que compõem
o Conselho de SegUJ'ança
da Orgaruzaçilo (las Nações
Uni,das (l1os:;:o delegado na

ONU é o cIHbalxador �eUe
" ,

riores
da-de

AVIA0 CAI

Um aV1âõ de passageiros
: ' 'bdtanico caiu· domingo,,,'
qtiando se prep<tr� ,IJara
pousar no aeropodo de

Manchester, matando 72 de

'" seus 84 o�upantes.
:'--FAZENDA RECEBE BID

I O muJistro da Fazenda.

I sr. Delfim Netto, re,c�beu,

r
ontem, em seu gabinete, a,l
Missão do Banco lntera

mericano de desenvOlvim�n·1
to que se encontra no, ,8ru.,(

,i �ll, chefiada pelo sr. Ewal· �

do Corres Lim�, para defi·',

nir os setores de atividades:
e projetos, cOlu.iderados

..

prioritarios pelo ' Gavemo
com vistas à obtenção dp, ,

Ill1anciamentos por parte';
daquele org'anlismo finai1�
ceiro interuacion�l! no trie-.i
ni,� 67-69'., ' '1

·i
. ,

, "I

'fn1: nOll1C :�� lldel'àJ{ç,al (�o, cio, mas lia��l'úo vl(�ds;p,ant
g'overno, o SI. �,u.iz, Ga'r'cb 'QU'll as nações' em., c,ô:i�tend.a
fornecl!.u ,ao.,plenúio n,s in·

;
ailldà pos�dm �ncont.ral'. já

farrrm�, pfidais s9pre, a l�,:. nes,ta llÍ)r;:\,' talv�i' decisiva,
ta; jJeto �]]).B, falou Q OeplJ'

",
um c3mirihó inái�',se.}"(·no ç

tado Mario 'Cóvas; ,traZendo, eqt:ailin!e vara, à' solução de

a palavra' ,to ,Gábiriete Exe· '

I seus iH·obienías". "
.

�utivo Nacionàl p_o partid?,.' 1\0 finaL de' seu dj.scul"so,
que se 'reumu eitraOJ;i.lfuíl· �

o t:,eJ_;,resentaritc 'do governo

ri�mente 'pará f:b;ar sua ).10- a.fir,ul;u que; o B��sil . está

�içãp. _

f �.:4 '"
di;ri1{.indn .

um rapeiQ às -{le-
NEUT,RAL'ilDADE E PAZ, mai" 'potenci�s n'Ó s�ntido
O' sr.:', l-ui,z" Gar<;ia,: após de tiue n5.u se imiscuam no

ler as: :n�tas dos" Miriisterios conflito� llara', dimu1Uir os

do Ex�rcito e'da� 'Relílções riscQS de um ..aIa!!tramento
Exteriores"

.

disse pão ser imprevisivel ' d,as 110stilida·
, anida a hOl"l! de "dar a, Plla. des.

vr,a ofÍciaJ, do govetll,o ares· POSIÇAO DÓ J.\IDB

peito de sua atitude final e A atitude' �pOHiciol1ista
Y defuütiv,a. s'obre o conflito:'. foi úefinidit- pelo lideI' lVIa·

E prossegui.u: ,

rio Covas, através, da se·

"Posso; adiantar; en,trêtan.· guinte" nota:"
"

to, ql).e 'dentro 'desse eSlJiri·
c

":0 Movimento "Democra- '

to de pa;z que ,dol�a o po.' fico ,Brasileiro, diante 'da

vo 'pras�eiro o governo, im· situação cJ'ucial '110 pricnte
tura:lmellté, se ,inclinará !l!}. Medio, ,cuja' gr!lvidade comi·
la atitude 'dé neutralidade titui ameaça de, deflagração
n� conflito,' pcla preserva- de uma terceira guerra.

�;ão de nossos i,nteresscs c Ulundial, que conduziria. 'iJl'
pura que o povo brasileiro clll:;ive 'à' ,hecatomhe nu·

s.eJa ])oUl!ado (lesse sacriJ'i, clcar, cntclíd� Que a. posi· Camara),

\ iDA A.UMENTA

Durante o mês de mab'
o i,-'ulice do cus�o . de 'vid�.
na cidade do Rio de Janei
ro aumentou de 3,2%. O �

aumento glebal até maio

t de 1967 foi de 15,5%. Em·!
bora esta' percentagem FC':!
,presenta forte alta' de' lll'e->,
'ços, em terlllos compara ti):
vos e ainda de dtmo bem,,!'menos intenso do que a aI.'
ta observada· no mesmo lJ';'
rio�o !le 1966, quando· a ele"1vaçao de preços "ating'iu
21.%.

IVTP Vai Apreender Carroças e Bicicletas
Que' Circularem Sem, Farois Pela Cidade

As carroças e bicicletas em tráfego pelos vias,

públicas, quer no centro do cidade ou foro dêle, se-:

rõo apreendidos dentro' de ,30 dias se não estiverem.;
munidos de lampeões brancos no dianteira e y"\)r�e�;'
lhos no traseiro ou aparelhos luminosos nas mesmos.
côres, de ocôrdo com o parágrafo 4.; do ort. 37, . dQ,.
Código Nacional de Trânsito. r-Ó: ',;

O comunicodo é do major Alinor José Ruthes,
titular da Diretoria de Veículos e Trânsito Público.'de hoje - 8 paginas - NCr$ 0,10
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ANTIGO DIARJO DE SANTA CATARINA -

'

Dúronie, tôd� o. di,a de
ontem V:iolent!ls b.atalhas
foram trovCidás entr,e as

fôrças d� Isra:eJ e da Re
públiC',Q' Aróbe' ,Unido,
tendo ÓS ,� manifestantes
libaneS-és atacado e in
cendiado a em.,,(!i�oda
des Estados UnidQS :em
'Beirute. '

,

A tor4e o Egito ,decidiu'
fechar o (;",n�1 'd.e Suez
Ó n.av·C'lJocão t:'e q,�llIlql,Jer
p<'\\!$, h'l"!porlindo que as

(' ... nrê!;�� "J'j-�.1nicÓs' e nor

te..or.1erlcanas recebam

carregamentos, v'indos' 0-
trovés' de e.eodutes,
,

ror 'ont,v,� Id'do. a S'í
r;1ct, a "ev.em,�lo �'i! A.,gé-

'Ii� e do' Repúbii,éa' '''�ró
he l-},ftitl",: rorn"eu', (16 te

i",-;:;ps' ",:j),(p'''Híl-'Cl1S cóm
IH E-sh�Oli Unidos. '

..

"'�"l ci:J�ào&��tQ,�' a '�1'!1-
""�:y.ada'd<!l R,,,u, em no

t" ofk"·{, t'!j.,'�p nu�,:ô a'
to ,comontfo das � torcas
(ml!!r.,re� f!�I:hC.�S :' <;0-";
pi��ou 'a 'fuHticipa�q� <;te
nv;oes; amel'lcanos e in-

,91êsés no 'co.!'1tlito' 'com
I,srael. ,:. ", ,

, fnquanto i�so, rú�r vol·
tn, d"..,�eio dia, '(,hora fie
Brasília)uuma onda . d�
illbilo' tomoú' tonta �

.

,H�elenses" 'nu�mdo '(11
emiss-oro �fk;al aAu",�jo�

, t'I�('!' �',bopas �e Isr�el
,at,G,�IlP-am, ,0, .el'{lm,odo M'",
ro �Cls lo"'�"'H'ac;-oes, em

"e'lú;� "'i'!,'
\ "

, .�. '

'.; '"
�

'r.�, ',W;;'�!ií,nQto", "'o I)'re

f'i,dente, JOI'i*,son .' <ieclà'.
_•• ,1 .., ."-"

tOI': e�t�, 'em perfe�ta hor.
... -

l"'" " " 1-,'\.
. , n-'ol1f$S "Ç:Gn;I .?' 'Ur(<;p '\:0,,-,

! •• ft:;.. ..->t:P·+.;!'�;:J": _:'.' '.-' ��" '�, '1, ç.;,
,.",... .... :"�'''''j;_Ç"., �t;'i'l'�,,'9.�(t.�';'n�' '''j

" • _),,:;V:;.!',_J ./' ,"
'\

. � n11êl'i:t.o Y;t'J_' '9�lJê,m.l, ni;! Qd-,
.:m�e.;:-Mélà','" �o ' 1;n�Smt.l

!

-�'e�:"H)<"l �e,m . que ;0 .• ' tC'cl�n-'
4·J. .�,,' �"

,tii�ip D,C:-iI J\><J.�!' l:'�un'íQ' 9
rml'" """:",, 't'"i-, .

infol'Mer
1, ,# ",' /

� "

�,

que, o .(ilcu�oção árabe '��
""'1�" O·�.: f�UU est51��m Q_

jtli:1ani:l� '!�i adi ���', ���_
V'el\sa,'c }_irlsa., Em Mloscou
anunçw��e,que o �o.·
"',2r1'!O s�vi,éti';q �º'�1�l"lln
vio."�i'lfC1:�1tÚ1te' 'Isrcs(ill 'a
'-,� .... ",,�O�() >de: agre��Óo
co;,t�a o�, ,ol'obes, . "pedin
;.lo o' imedia'to cessar' do
'�o;,tlir�� po' Or<i��te' "M�-

}},O�>�UCl: vei, o, gOll',t;!no
brosíie-iro vollou, à il)sis-'

•

-

"I
-'

:/ " • "

�"i,;, "� .,eoJj'z:9:�õ ;: de 'lima
(:oof�'r<1n_él"" ,k paz; com

n. 'pcrtiçip!2,-;ão' das 11, PI)
t�r'lCíffs.;' dóS �p.�í:;6s li'0-
pe�,'· �e' israêl fi de mói�·
�e*, n"{lõ� absollJt,..fllili'l
té neuf.r,�s,."" cór.terêncio
,eu�' a ,�e; étetuóda sob
'(i pQi-rócínio &0' ONU, o'

fim d'é �ue
'

Cà organiza
ção ooi'tinue presti,gia�
�D, O 'Ç!ove�no btaslieiro
está convencido de (!!,Ie

sonlente o exame do con

,tro�ersia, em todos os

seus -aspéttos, poderá pro
piciar, o estabeleciment-o
de umo paz duradoura
em' todo,:o "mente M�
dio.
No ,períod,ó da tarde

�

o Itéll�o"�.i' recebeu ,co'

,"'-!nicaçáo de que os di;
,Iornatas brasileiros' e os

fUl'1cioJ1átios, administra-
, tivas estão pGssando bem,
tendo muit,as' das famí
lias dos ',embaixadores

via,jad� ,para Roma. In

tormo\l-se ontem qUe á·
fa,bes � israelenses radio
ccidos no Brasil enyia
ram rnanifesto con!unto
pedindo a paz: no Orien
te' Médío, àtravés dQ a

tlln�ão do Brasil.
Tam,b�m no

I

perEodo
da ,tarde, o Itamarati, re

cebeu comunicação de

Que, os pracinhas brCisi
.eíro$\ que se en'cont,rem

em Suez estão em segu
ranç'a, nõo havendo ne

nhuma p,reocupaçõo' gúan
f'o a'tranquilioade do con

tingente do Brasil. In":

formou-se que os praci- ,

rihasestÇJ acampados. em

Haítq, perto do Canal do,
Sue:r:, do lado cgipdo.

ISRAEL CONTIPUJA '.,ENETRANDD NA
. "...

Forcas israelenses. penetraram" profun'. ta-vnz do, Estado-Maior a Camp�l'
damente na faixa de Gaza e nà ':pdlÍnsula nha do 1SjJJàí, em 1956.

,

f
' .' '" " "

de Sinai, para chegar, a, base de El .A;rIsh, OOMUNICADO ARABE

Inflingindo fortes perdas aos egípciQs, se>: "f�S fÜl'ças de Israel desencadearam
gundo comunicado ol'icial divulgado em ontem' ao meio-dia (hora local) três" ata-

'I'elaviv as primeiras horas de ontem, " "ques prmcipais contra as regiões, de Cun�
O Chete do Estado-Maior de Israel . tilla, Abu -Egueila e 'Khan Younis", ,lDUU-

General' tsac Rabin, informou pouco antes clava ontem o comunicado do Comando

dà madrugada' de ontem que .suas tropas .Suprerno da RAU.

conquistaram Rafab e EI Arish, pr-incipal 'O documeno divulgado pela, R;j.eliQ.
base egípcia no Sinai, e avançaram até do Ca'iro informa que na região :;-de Kt:�n
Abu. ,Gela, sofrendo baixas relativamcilte\, Younis intervieram contra o' ataque israe-

'leves. '
'" • "

'\ Jensé' ás fürça� da Organização de Lipeh
;I

, •

, , ,tíl�ão da Palestina � "as tõrças de ·res'is·
PENE·TRAÇAO '� ". ten1éÚi:popular. .�

, " � ;', .: ,I
"O comunicado dá, os seguintes de1:Il�;

O�tr'ls' colunas,' 'acrescentou, ocupa- tes sôbr» as operações:
"ram Kilan Younis e jjirel Balal e 11C�,etfâ: , Çuntitla - .(\S fôrças blindadas ísrae .•
ram nas defesas de U .katif. Na zona sul, Ienses que desfecharam o ataque, torrna

continua o comunicado do Gene�àí ';nossas 'das de 39 tanques, tiveram .qüe' -recusr

f,orças penetraram nas posições avançadas depois de 'perder a maior -parte dos, selit;
de AI Kuntilla". caêrós, blíndados. .;,'_ ./

,

. Segundo o t.<i>ncral, as �uas "r:,opas Abu 'f-uÚlCila :_"'As fÔl'çàs' Mabcs iJe-

fizer�i-n g)'�nde: nÚlnt�ro de'� pii�io�eiro,:.-;, scncadeal'am' unla contt:a ..ofensiva �quc
e apreenderam grande !}uantldaq.e, de, ar- . ,'oh'rig'()U o inimigQ a, retirai:-se com 'gi'a,ifJS
mamelltos, inclusive timques:, e, ê.a-iilipes "pel"d�s.

'

.'" <-'-
infl.i.:ngindo importantes' baixas: ao '.fu.rn.ii- \ '/ 'Khan Younis - Às 'fôlças da Ol:IÚ'
go. , '--;:� :. . ,Ílb:aç:âo d'e LibertaÇão dá Palestma e :<lS

Na' fl:'�nte jo!'dauian�, as: tropa!i,
'

de da ',resistenéia 'popular consc!,"uiram dm·
Israel fazem agora o cerco dé ,D.leniÍl' c ter 'uma ofensivà inimigá' e ]lcrsp-guinHl1
conquistaram certo númé�ó, de P.oS'�çQe.s "com'.ê.\.ito suas fôrças em J"Ctirada.
e 'povoados illiID.igos na' l'egi.ãó de J�.rusa- ,,'

,O objetivo jsraelenst', segundo f,,!J1tcs
lém.

'
.

"
" ..

de Tela\riv, consisre em desalojar os in·;1·

Rabin disse Que Israel dhsti-uiu' 3'7-:1 'beS 'da faixa de' Gaza" destruh' suas. con·

avipc5 ininilgos e avariou, pl'ovavelnlen,te', ,cent:i:ações no Si)'i�i e na base de El' AJ'ísh,

I
mais uns :�5 e, quc ,'''nO!jisas Fôrl(as ,Aérea,s' bem, couro na� bases menores ,de Cllntil1a

apl'�s�ntaram uma SUIJCr:ior,id�d� . aél"ea . I! Quiz�l!la�, çlow dois lados, das" principais
total 'em tôdas as 'frentes".

"

�';'" vias que conduzem ,à fronteira de Israel.
,

'J.? 'Cenerál 'afirmou que 'ii 'á-Viação' de' :
' A guen:a {ni�iadá anteontem, j(�' aHn·

ISI'�el «aniquilou o 'l�oderio: aêreo:'cg'i}:lcio, .' glu, Ú� ·-fi·e;'ltés e' os' aviões, ,tan'qu�:s, ca·

jor"�n�nQ, sil'ió: e, jl'aq�llb;'.· �,i' '" ,. '_ :'. ,f,lJ1ã,es, 'e.:infantarias 'da RAU: e,'dr I!5rarl
,

,O' COi:Jl'llÍiiua�hÍ' ·fI.!" �Í1erra" do,lGê:�'ei:à-i� ;..eótrá;�·m��o".alncnté� e11i acão 'nf) de!!crto

'�f1fçfoilliaQ,:� 'aJ:�' 3QO" jÕt��;ts#�·���€;it':;:_Jl';�ri��p.�I� l1ii�;p�i�';�ir��tei -{l��Sdl' ,lD:lIl,·
algum, ]'l.opt.o de.- Telaviv"," p'ela',Coronel �' ri"iniciando as hostiliáades, no� desertos

MQ_isés Pérl�múl� quç já jlada,'sldt1' ô' por- <]e �eglle'v e Sinai.
I

',..-

-<

:
'

,�,

•

<; _', ••
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.... 'te

;., "',�... •
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BR N�liO" TElfÍ' "ARTIDO' ,";
• r, ./"

Quando de suo vi�ita' a I Floria�ópa'lis, o' ,ministro Mário AndreClzza, dos,

T,an�portes, palestro� demorad'à":'e'nte' coin a deputad� Lí�ia Doutel de
,Andrade e com o' líde'r do M:O-B no :As!>eri1b'éio, de"lutado ,Evilásio· Ceon(

ouvindo as' reiyindicações de Sorit,a .Cafarina
/

!

CHUVA NA LAIi'A,NJÃ· , ;

,

Apesar do mau tempo, I:J tradicional Festa d,a LQrónja,' que todos os :an05,
.

Se realiza nà Trindade, latraiu grande núme'ro de' visitantes, que para lá se)
deslocarom (1 fim de 'porticipar das fest'jvidades

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A V I S q
AURRPME, avisa que a porllr do mês de ju

'nho,c poro melhor crendimento aos seus associados;
Clt_end�rá, díàrian;ente das 2as. às 60S. feiras no hc:

rória das ,14 às 17 'horas, na Sede do Associocõo' A�
- "-----. _,- ,----'------�.- -------- ------

_-,

tléticB B,Qrrí�ja.Verdê, sita o AVGI,�!.jo I�lerdlio' LUz Companhia Çala:rinense de Crédito,
n0. �J 1. rürmncia.merdo e Investimentos

L' o) h '1"("") t-=r,:,-'<fvf,I-I"n os,�'ócJo? tcsitlcnlcs 8rtl' Ol,ltras ciciados,} I'odcl'uo'
,. ..I� ,'''''' '>..-{$ \.6. �_..

,

, 'I \'<1''-; r�;-C'·Dn..L"� ',: (j;" E-t'tW,,'r,' "''''m,H '6' f'lOv4' "'-0\) '�ü/igjr-se'à caixa pQstol, 38'0 "es1'o Capif'ol'.
r ,c,.. I_II III ii ,,.-1.( ·!'�'i,,_l�.•L....-; !i;if·, � ":'=t t.1d t.;...V"Jf'" lU. bi. Ih·'l1M.

. '-
,

• .. �"

Mts. 'contendo 'uma,cbsa de m�delm n�s iundo� me'.'" F'orianópolis, i't,;/lcyh0) d-e '1:961-
dinê:J� 6,40x8,7Ó Mts. Eugênio 'Lózaro Qidádé r-:- scerctúrlo Gerol.�

'TRATAR COM DR. WALTER UNHARES
"

;-�_-":,,":'_'_:;,""":-''''._'_/_� ';'c_o_':,_,,,:�,�', ':'_,_.�2�

!;:,AÓ8ILIARIÁ-:'ILHACAP>� RUA -FERNANOa MA·

CbL�bo.: 6 ..:.... ,1 o. AND�R ói.;,;;J. FONE: 23-41"

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

ti sL
.

ano, Os fe�teiros são os se· Esta semana estiveram em

guintes: "'1 Dr. Gerson Pi- nossa cidade os jOl'nalistas
gueíredo e Sra.: IJr. Joãu Salim Mig'uel, Ciro Marques
D'Avíla e Sra.: Sr. watclii, Nunes e o conhecido fotÓgt:�L
SeU e Sra.; Dr. Hélio: An. fo Gerva.sio Batista, todos

dreazza e Sra.; Sr.'-Edú Stef- , da Revista "lvranchetc", que

fen e 'Sra.; 81'. O!ly, Tomedi farão ampla reportagem sõ

e Sra.; f�'J:. dilbel:to Pires e oJ'e o Oéste, Vale do mo uo

Sra. e Sr. ErvIn Marks e Peixe e Campos de Lages
Sra .. Para abrilháíl'j,Ul' o tl:a- em complementação da re-

I
� .,

dícíonal baBe de São Jott'), J)ortagml1 teita no ano de

fo�' contra tath 'a, .famosa 19GG, sõbre Norte, Literal e

Bandin!"<;! ti", "'I'beofj1e i-Ip'i1i1" Sul de Santa, Catarina. A da

da cidade de Novo Harnbur- i,"!prevista para venda nas

go. H:mras é dia 21·6·196"1 'com
d:l,i,t de capa de 1�o-"t-1967.
Dita reportagem constará de

\
'

, U a 20 pãgínàs, sendo al-

gumas em côres. Será uma

ótima, promoção que projr'·

um apêlo au genl(l'oso DUVO
de Lages, f)aIa que de seu

3!JOÍÚ. a esía/lITlmativa do
, ,.' ANTONiU ltevelmo.

\
Pe: Vígárlo e 11'-

t: mãs da Ordem de Jesus Cru-

;: Dia II de Junho reaíízar- cmeado, que muitos henefí-
:,,,, ::�.l.Í 110, "Centro Social San

?':',. 1 o Antônio", localizado no

:,;'
" !HORn,ÜI GRANDE" a festa

�;; (�e "San'io Antônio", que, o·
SJ \ ' \

�": hüd'çccrá a seguinte progra- FES'rl); D€ �ÃO ,�OAO no
'lO, macão: � às 11l 00 horas ,cJ,�EERANO .'IENW CLUBE
,!l13; , , ,

,,:.- ;';ta. Missa, seguida de quer-

i::: messe com churrasco, bebi- 0" fcs(drcs ,k SãG .JO�('

;i ' das, roda da fortuna, leilão, do' Scrrann Tênis Clube
,

de

!�;, bUl'laquinhas, música, etc.". 198'1, estão- cllvidamln 63
. }�,; A tarde se'rá acesa afoguei- .znaíores csrfíl'C�S nara hrin-

':.'t ra e, às 16,30 horas, sairá al:' dar �s' 'àss�d;dO� :do Sena
'O,l" ll'fud�são ,�e Sant? AltiÔniOl Df! r['r-i'í'l� Clul�e com unia eí,

1J ..�1I1 desta coluna. fazemos ' tima fpsta rle São Jai'ín, este

� '" (.;p, i,.t ,

.•::..._. -�_.:.d;.. :.:_,��,��.:��. .__:_
,', 1

"
,

f... .,.

, �':' CENTRO' SOIJIAI,

cíos 'tem pl'oj_)orcioi1f\dO' ;:<,

pD]lulodiü pobre do baíro
\io "IVtorro Grand�". "

,

-

,

REVISTA MANCHE'l'E ]<'A

RA J'MPOltl'ANTl'� REI:�OH·
\ TMmlVf smum' LAG_ES

,!

......�._---_.__......----�-_ .._,-��----__"._ ...........-
,

,
'

, }

em' nome 'ele
I (

{ ,

\
,

'pratos pera você es-

"

\Í'p'ncle·se Q 200\ m'etros da praia, ,conten'do as

seguintes depend€;n_tios:' 1 Solo, ,2 Quartos, 1 Hall,
1 Cozinho' e

-

Ekmheiro 'Completo,
éoSd 'compl@ta'mente novo, nunca foi habitada

foltondó some�te Ó pinh,m:L
.

PtP.ço';" NCr$ ,(6,000';00 (Seis' mil cruzeiros no-

,� ',. \ .
vos).

'-

tIM,EMAS
(�ENT'Btt
Sã,O José

" '

"
'

i},g 3, C IUltL ..
'. ,.;,"

- Úm� ,rlelWioSa e' mês- '

...
�

�

, , j ...

qnee!vcI,�tó�i� de. amor! -'::-
ES:rE.!A SElUP�E COl\liGO

C�.u$!Ú'à até';)' âll'0!i \.. f

Vem' ai! , .' rJOtrTOR; nVA(iO

,/

, j,

pCi Eastma.l,Color'
Censurâ àte 10 anos

Vem a.i (. ,. DOUTOR ,nVAGO- ".
"

(' ..

BAiliOS
ESTREITO
,GLORIA
às 5 lê 8 ilS� "

�

_ ",., I, \ �
,
- o qi\e de miJ,s e�tl'a\ilio

,0 macreditável �9te, pelo
mando! ""*

)
O tvftJNDO CAÓ NR, 2
Ceusiua. áté 18 sumi

(
I

....

,

ag g JJS ....
mbbie iiayiiôld�'
,01'001' 'C"'iÜ'S�J11
Rieárdf.i 1üoútalban

As eleições s�rQO réôi,zC!dos dos 8 (oíto) 65 20
(\ViNte) horas de tÓIJÓ qiQ,

r:lorionópoli, "7 dê jUi4ho de' 1967,
ADAO'MIRANDA PRESI,DENTÉ

=eoo=

DOlYHNIQUE
'Cinema8®P1i' 'i'�c.nlcot;Í{)i'

CéÜ§Ui'l1 �té ;) lifiQí;l
Vem ai! .. ' DOUTOlit nVAGO

.:.1,

,_'-_--'--_' -----��-_---_. ---- ---�

\, .

Acontecimentos Sociais
tará nossa r(�ç�íÜ(f C1Y1 túd(j n

Pafs� ZU1�r'IVIACHADO

go 'de Brotos WJ" <lo Cronls-.
ta (Ia Zero Hera de Pô rto A·

legrc, Paulo, GltS1HH'otO.

r-;iilndo 110 Lira Tênis Clu-

1)(', Wilson Simonal será o

Sllo'W do Baile da Balança,
P'OH1f,(;âo tio Centro Acauê

mh;o X I dI' F('\'el'cj['o, da 1'<1
'

(.;uid,ade de H:í'cito.
,

xxx

Em favor da Sociedade

Amparo a. Velhice, dia ]5 til'

jutho no Bembolado, :será

sorteado unia passagem 1"1(1-

rianópolis-lVIiamiJlYIiami,l;;�'.
rianópolis. \

Dia' 2:'1 lJ. passado, :\5 t] fJ,OO
h01':18 Sol ligada a !U>I pelas
CeJ1fl'ai" Eléü'iul" de �:ai!L1

Catarina (CELV;;.;q, n:. dtLL
de, de Ponte LliLl. tio Hli.l,' ;;i;;
carater r"Jwriml'I!L:lL F.Ji

também, I'('CCI\ü'l'lwní,p \írdu,,
da a, tocação tIara, eUllhLi'n,

,r;ão- da, Iínna de t!'ansIJliss;�'J

Lages ao distrito (11' (';JjJ:tf)
Alto.

( lo,"�;;>';li" � �'�" ��9l:��];;.
I _ VJ .�

NOVAl DJltETOlUA' no

CLUBE' ]4 rm ,HJNHú

xxx

I IUO: O "1" Eduardo 'I'apa
.1(,'1, t'stú com os prcparati
vos da I'raEzaçãü do xv

GongTrs'·;o Náclcnnl dl' .! Io

id:l.l'L�, que ,iA está marca

(10 para 17 de outuhre jlru
XiHIO cm Fol'i.aJf':l:l,

o Depar LJl1wntIJ Sochl-uo

eleb'" da Co.lin'L (Lira), vai

promover uPsflle de moelas

p�H:'(H';ni'} !l:! Casa ]'iil'tn,
dia n. fesLt em homenagem
;10 (Úa cios Name,l'arlos.

"Ilhatur" Emprêsa de 'Pu.
..

rismo Ltda., está e
COU! seu

novo escritório li rua T�a
jano 23..x x x

de

Em eleiçãó. realizada- sema
na passada, foi reeleita' ]}aí'rt
o período '1961i!1969 ai Dii'rlo
l'ia do Clube 14 de '

JunlHI,

flue ficou assi'l1 constitui.da:

';"'7 Presidehte, Sr. Ratneu
Vieira da Costa; Vicc-l'n3Si· rn! um C1ú hent'fieeiÜe, pro
Ilente; Dr. Jóel Pereira dos moç:iin do "'(';lltij� SOl'opti·
,fnjos; 1.0 Secretário, Sr. 11l1�ta",

,

Platano LOl1z1;' 2.0 S-céret{L
,

do, Sr. AdoilÍas RogeJ'lo de

l�lglleh'edo; 1.0 TesoureiJ"(�,
Sr. Edgard,Wel'llOr; 2:0' Te- 'Pladdo PI'l'fira Filho" mas

soul'eiro, Sr. Paulo, José, Ri- sagisla espçdaliz'adb' ViIi

beiro; Bibli.oteeário, 'Sr. J;'[a·, 1 monta,!' ' c�nmHól'i� .à rua

rio Ruy Furt)Hio; Orador Dr. Don Jaime Càmal'a. 57, ateíl
Reílli, \ qOulart e .Conselho demlo no Íloritl'io de 8 as '15
< " ," \

�iSCJll C01l11Y3sta dos 'seg"l,l;in· 110,1'as diariamente.

ies ,membros: - Dr. AlrLO-
IÚÓ Alencar AraújO 'Furtado,
Dl'.' R,ogeriõ Cal"ValllO, lk
'Lu0: Carlos, Silva, Sr. Alvaro
RaÍnos Vieira, e Sr, 'Adei.Ínar

��o amhiente simpáUco da
residência do casai 'I'ereza e

'U!yl'e Gomes, doniirtg-o eram

humenag'caclos: Galdino Jo
sé (Ruth tenzi e a simpáti
dI, jOl'l1a1ista carioca Naza·

rctll.
' ,

(

Dos casais: Waldir Buesh
c Humberto Macl'iado, acabo
de receber participação do

contrato de casamento de

seus filhos: JVÍ�tia Tereza e

Flávio ,Hut}1ilton - O acon

teéi;ment.o foi altamente fes

tejado.

xxx

GOlltíllUU sUldo a$.sunto a

"CoIC'iãO LCHZi)' upl'ese:lltu'ja
s(ttlitdn lÍo Clluntry Cltl:h.

Fifi info-t'mado que �a éituda

C(lle(�ã!) sl�r;{ aiIida exJhída

xxx

o jovem' casal" Marcmo

(M'jriam) 'Medeh�os, deram

)}reSCnçrL na festlt �lc apl'escl1
tàçiio \Ia "Coleção I.enzi."

x_xx(xxx

BÍeycl',

,Na última. semana foj hos·
PC(rt· {oficial do Hotel Gru·

,;ata'I" tJ Sccretá�io da Edu·

cação dr. GafiJeu Craveiro
, E por falarmos na g'mlule ' -de AmorirrÍ.
festa de sábado,' na rnáTuv,i-

'

1Jl(�s�i noite em' l)lltck-tie,
,'cnl1sagração do nosso coshl-

. \

x
• l'iiiJ·o Lenzi, sem dúvida foi 'P�n,,<;�mel1to do dia: A pri·

IJn� ln'oto honito' e elega;n·', 'assl.ll1to o leg:Himo Plwd' (tHe ' meira lei dc\'e ser () respei
te de Santa Catarina, parti· "a� :jornaJistà Nazareth USOlf. -to de si mesmo.

\'ipará da I)J'ôliloçâo "Cata In- )

*�x x,
/ ,"

xxx

xxx

, '

I
- �''7"''''---_&_--�-�::'_---�-----:- --_._-.-

�-._._---

"Uniao D�s Reformados, e dd
l1.eservá' Da PoUcia Miliiàr

30-22

t>a_(�p C(Wl 'ós,71(�/ Aleflô )'"a'açtlo
"

, c' o M UNI c, A ç Ã o
I'

�
,

';A: C<DMPANHIA CATARIt\lENSE DE

fINANCI'*'MÉNTo' E' INVESTlty\ENTOS,
aos s.,e�s' cl ientes e ,ao p0-C{O' desta Capital

'·""fítJ, S_UGS irstalaç6-es do HlJIQ Deoddro, 17

',/\11110 Garibõldi" 1 Q, esqui'no de Rua aos

Jó ési'á atendendo normalmente'., �

',A- ,DIREÇÃO'

�Tr':r�
CREDITO
comunica

,

que tranS1e

par9 à Ruo

IlhéLJ.s, onde
,

. A' rua São Judas TCídeu jOS€ Mendes
Trator.(j ruo Com:celheiro MClfr�a no Posto ESSa

;

, 1
,1-

apreqenta novasua

Fogões rnodernlJS,
fUlltioll�ÚS,
efklentes e decorativos

"

\ '\
, ,

,

"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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XX I F ira de o Dan B o ir
50 Países, oe:5 Cflotillcnte

A Polônia está vivamente
interessada na importacãü,
do Bra.siJ� dos 'seguil.1tes· pro- _ .. "-'-__ . ._.�"_ .. __ � .. __ ._._._

duto�: café .:_ n� valor- 'a.
,

---- ..

�-'----\-'-'-
� ,,--- --

'---,-'
- -' - �__ ."o, -

prox. de, 12 miUli}es de dÓ'

H A' I
'

lares amiais; nxinérLo de fer- �I"g,l·e,' n'e"
Y5

" ,.",m', e',-n" t.::.r1'0 - Cl}. de (i milhoes de de·, !(;lI
lares; àl,godão � ca. de 11
milhões de dólares; cacau

Dr. R�ly João Wõlff 'Avalia,se que \Im, 'adulto' , los (]lU! tôm ]iO!' ünaliclaüc
•

, • A, hig-ie'lle alimentar de', entregue a lHr� +ra,'ball,lo mo- m:micl' a' nossa sa(ilidc, 'jJ, n-em .am,enf,oas - cu. ne 7,5 �

nújhõcs de dólares; e sisaI ��emJjenha importante papel
\ (I(�r�d� l'I,eee:ô�ita" �le �s caro-, dl?fi'Í Cai'reln; nU�'1 .0. fH'ganÍ:i

,�� "'UO' 'v'l1Qi ,11e" ca. -;'ae--: T5� 1ílÍ.+'o�l1a..; conse.rvaefw..,-, da saúde., _,_li,:\s P<,j'( gl��l9'g'J:ann,� d,e pc- .•mo; :ll-geJ1l;es·t:twifl'f;'CI,i�G:�"; o·
< ],,'-' > " r'

(,I" Preocupa-Sic conl a qualidade
-

SO, ein 24'hõi'as. 'p<lzes, de pr,ot1uzirem "l',n'es<,oes d e dólares; além L ( ,
" ,',"" ,"" ,b

,o�Ittós pl'o(hitos tais," como:
e g_\la�üiclade de alhl1eptos EYC!1t�I;llm(>j)te, os alin:len, cnt'ermi(hu[,e'-

' ,,-

, e1i;igjdos 1101' .'nosso 01'''',éÚlj�,: ' �,,_,
"

�',,,

óleos/ ,,,cg'�t.ªi�;" madei,r!\s;' ,

lO

cmú'os' e pel\}S'; mercadoÚils" mo" diàrÍfll11él:,te,' bCt11 -corno ,_,-- -"', _- _ .. -?�;.:'''_'' ';;C--- ,�-'.. '"
,,'"

"" '
,

' "

:7--'" ,

m,r!'iHhtu�'qdas e ai'tig'os 'In- ei-llf1' sua' variações destina·

(hlstri;ris' prmluziílos pe1&
das: a cada nlOdálidade {1e �

indústria 'brasileira, como
trabalho. Cuida 1:10 està(l'o

1'01' eXeInplór ,náquinas e p_
de conservação

�

e�l'l IDIe se

quipainento�, tecidos, ca.l�a.
Cllcoptl'am as snbstíülCi&s a·'"
lime,í'1hües'e CQI1'1 as Iwssíveisdos, etc. ••

, c01;taU1inaçõc� q'ue :"ossa1'1'1,')'endo a POlônia-'um CO�l-' - .."

yê.njo 'corperciq! com o Bra-
ter �ofrido,em l'llZ,ão' elo' tem

sil, 'llodet(l, importar as ciia- po ou criminosamente pur

I
"

" illeSÜI'ÍlpulQsO,; "vendeqOl'CS,(as quantldades de! mCl'ca-
1

1- " Procura, evit"x 'CO}ltanüna� onas até o -valor tQtal de
50 Ihilhi,ies, de (i(ólare's '}J!H' (;ões ,que vel1.,1:Jalll caUS<l't di;;,

a'!1o:' sob condição que obti, "tÚl'uio ho, organismo,
nt lHlssihm�l::tde ele e:xporta·
çf.ü para {) Brasil ' de suás

ptÓp.'icl5 mel'catloL'ias, no

me�.mü ,'aIOI, para iXlhm,çal'
'o acôrdo cie ri'aga::nentos,.
,
A Polônia POSS�H� excelen

te capacidade de expxJl'tadío
/.

.

,

devido ao sea �lillâmíco ue,

senvplv:ilncll!.o eeimoj:llicn e

iirdw;tl'hL Eis alguns dados
, fSqbl'c n atual nível de pro

'�hlçifq nos diferen.tes seto·
rês ,tia' produção rio ano de

, 19&6:

.Do dia 11 ao, 2p' dé junho
" ", rra

: realizar-se a, x,"i{�yI.o
'Feira, Internacional de Poz·'

, 'nan, Instalada muna área to

't'al de 230.00{) metros qua-
drados. A exposição pró

.

,'ndamente dita cobrirá ês

, te, ano, uma área.' de 130.P!lp
.... •

•• J

'rpetros ",quad,l'ados." Desta sn-

pcrfíe.ie; li is da metade se,
.

rá' ocupada: p31" representa
ItÓÓS do ex.téI'iqI'. Comn ano

teriormente;' apresCl�ttN;it'·
ió

.
com máit,t número, dç

tirQctutos cxÍ)ostÜs, além fia

Polônia, 'os seguintes países:-' niel'eaàorias é uni de�file ,(�Q tr�í� autr,mWbilistiea, (h�, ,�á
Checoslováqma, Franç\l, Ah�" progresso técnico, mas, tam- quinas, plainas, refrig'e1:ado
manha,Orienial, Estados ,tI-, 'bé�n;' um grande meio '(h� res, eletrodomésticns, mé

nidos, ,Alem�j}l;� ,Ocidenta:l, .eontato entre o Leste e
;

o vels, Instrumentos musisais
Grã Brçtanha,:, :Itália, União ,OesJe. são. a:lguns dos itens a::' ,SB-

Sovíétíca, Bulgánia, Dínamaf
"

I 1'{:111 rnostrados, Como', sem-
ca.: Holá,nda, ,lt;g'_os�á:via, SlJi: _ BRASIL � 9 mais limpo r- Vfl\ o Jpstitnto, Bl'asile:Íl;o\iJo
eía e i!'ullihia., ',Cú;:ü' áte�'s tante expositor da A.mél'.ica ',Café irá íJúHcipar da, Félra

'

que vão de.l.OOO a 10.COO me- 'do Sul na Feira CQm um atraente es'Úú,áo"
tros qila,d.:i-a�lQs,', i, " onde; oferecerá aos vis�tal1-
A �eit-�: 111ú:l'riadorúl /le �estc ano, o Brasil Pl��ti" '. tes, o genuino cMe;dnho hm

pQ:,<:min;
.

scnf!'f' ' 'uma' daS,' dpat,á na Feira onrn um lEI- < sileiro.
111),118 tradlci�ij ,l,,� Ül!, E.il.rQ� vHh.Su de 730 metros quadra- .f\ cxp{l�ição brasileira ;�s·

. ]lá, atuall�lénte iifiQ é só 'uma dos. exibindo vários prndu- tá sendo preparada e msntá-.
mostra ar:tijll" �� y,UÍalb di, tos Ipabufaturad'os bra�ilel� da no pavilhão pela flJ:ám

,

" ,I
. " '1'015, desde:li indústria de AI,CANTARA'MACHADO' '�-

',:�, -'�'�' ·,;Lf'�"_�-,:�-"=:=;:::'-:'=�, ,�':;""'cc::::�":L.,':7��:"/,�w::,,,,,,,,:;i?:':O', bq�s âe :bro�l�ção,,'até a d:e, Crrméreio 'c' -Vf!lpree!1diin�i1-.
t bens, de 'çohsutnQ., �,ind\lS, tíi.[5 J"t�ia, ::,.

,,'sARDINHA: EM OLEO',CO.NESTíVEL ,.,'

,''':,lr .. ,

r." /'\.'
t

:'�
\..,

- " ••

":'S"'�:I"""",,;' ,;;,:",'�:L'
.> ��"�,'
_'�"1'" _

'>
.o: ;pI'oJcsso-r Pavel,' '�'Ia-
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POLÔNIA País Anfitrião

Ocupando quase metade

clq. slmo�'fíl)ie total da

XXXV!.a Feira, a exposição
polonesa àpresentar-se-á .bas

tantc ;l�raei1tt:. A parte pre- /

dominante será a oferta po,
íonesa de máqnínas- e irlstl,
Iações Íllllustl-ia,is.' 1\ indús
tria polonesa' apresei1tmá o,

resultado 'da, prochg;ji9 e as

possibilidade� de exijÓl'tl,ção
ele 'qnase todos os' setores
industriais jl'n1tal1'lCnte' COrl1
produtos" agnícolas. -.

'

(
, ii,

" . �'
Sõrnente para exerriplificar '

vale a pena' 'mencionar que
os 'estaleiros poloneses apre

, sentarão 42" fipos de' navios
sendo "que ,:(6" �o'�issimQ�

, também desthi1Mlos para ex

,poriação ."
1

,

,

A" indústria'::pesadÍl,- ,

pole
nesa, irá eX]loi: ZQ tfriós de
xnôcleÍ'nas··m<1U1linas ,: ,Ópera,
tr'izes, sendo ';al.gumas' delas
d� f'uncionámen�o ,ektrortica.
mente prog-ramad,o. A 1,nclús
iria de construcão e roáo.
vlaj) aprcseritii�'á: �Ste ',mo,
lÍmit oferilJ' varilida, expou·
'do mais de 90 itens intra ex

l)Ol'taç,ão.
.

- A, exposiçãó lJol.onesa a,

bra�lgel'á \11ei'ea.dorias pro
d.uzidas pur 'mais de ��,2ÓO r:d'
bricas ..

- Perspectivas ,do Intercâm,
bio Cnmereial'Brasil.PolônÜi

�ner'gia eÚ�trica, 47,4
ljiões, de lnvll

. C;1ryjio de pedra, 122,0 mi-
111 fies' fie tOllS. ,

,

Aço, ,9,8 milhões de tons.
Produtos de aç'o lamina·

do, f),6 milhões rt� tons.

Máquinas oper1itrizes rii
metais :�2.600 peças,
AcictQ súlf�U'ico (100%),

1,1 milhões de tons.

Cimento, 10,04 mill1ões de'
.tons.

lY.Iundiabll(�nte é conhecida

,também a indústt:ia. poI911e
sa de eletrotéc�ica, eletrô

nica, agro-alimentícia, etc.
Tendo por base a Feira

Internacional de Iloznal1, a

Polônia está decidi.a a a1U
pUar consideravelmente ()

intercâmbio comercial com

o Br.asil, pois' o considera o

seu mais importante parcei
ro comercial no continente
suLalncrieano. '

A Feira de Poznan consti,
tue exccl�llte ocasião para o

conhecimento recíproco das

lle?cssidades de cada país c

,é um(.cam1lo ideal para es·

tabelecer um intercâmbio
comerci�l favorável, estabe·
leeer co'ntatos, el1camúlhar,
a cooperação tecHo-eientifica'
e para organizar a colabora

ção industrial entre o Bra-
.

sil e a 'Polônia.

Em cerimônicí� real izad9 nq manhã dé: �sóbQdCJ
último, tenda por local o salão, nobre do FOfLTITi loc'al
tomou posse' no ca-rgo de Delgado Regiohlal de Pai í
cio de Tubarãor o dr[ Péricles Pedl'O de FalTGs que( '...

' I

c:nt.es exercia as mesmas fu:�ções no mLjnicíj:)to_iC� Lo
1 guna, Veio ,subs'tituir '() �r, E.wçJldo 'Vilella,: cjl:i� fôm

"omi'C0C:!o' parp ,O'_'corgo- de Dii'etor G2rol do PckiJ
Civil.

As solenidoce:;; de posse con'to�êm--co�l,:(i' prescn
ia dos autoridades locai� e fora01 presididQs pelo
gen, Pau!o weber Vieira do Rosa, Secrf;tório cio Se

gurança PLIQlico, o qual, no oportuR,idad(')� 'di'scorreu
sôbre e seu t,rabolho de reestruturacõo das-de!eoocic

,
'. -

... -'

os em Sa'rítJó Catiorinor procurando reopare1hó-los
c(lm�enientemente poro melhor atendimento -:à popu

loçãQ catO'r.inense, " � ,

: Apre�entando suas despedidQs�.' por' :�'f$-.r: ::que as

�umil' seu' nôvo cargo m Florianpolis; '0 cft- �".: EV/oldo
Vilella agr'adeceu a colaboraçoo que 's'erilpr� :'recebeu
do pref.eito de Tubarão, dr:( Stél iá çeisCo:js ;,Boabaid,
e de ,pLltras autoridades, eslendenclé�tçjrnDe:m seus 0-

grade.cimentos, oe marleirô especlCn; 5,::1mp:rê'nsa fa-

lado e escrif-a, I,', :'-::. :::'
(

A �eguir, ouviu"se 9' paiavra· dó' Gi':""Pérí·cles Pe-
dro de Farias, que disse da sua 5qt.isfaçóq: em assu

mir naquele instante, as SUpS_1 funções' no--IdRP de Tu

borão, oncle - afirmou - esperova� co-rr'esp():lder à

confiane;a nele depositado pelo oxmo" sr'. ,Seerer!9rio
da Segurança Pública em Santa· Catarina,· �

Como aeontece mensalmente, ,nà pri:melra quin
ta-fEji�d, a Assoçiação Comercial e, Indushtrial de

Tubarão realizou :rn�:Jis um jantar·reunião no Restou
ronte Dozin, sob ,a presidencia elo dr, José Corrêa Húl

se, presidente elaqúela entidade de classe, têndo C01Tl

poreciclo grande número de associodos; ocasião em
, "

que vários Qssyntos de interssse da comurridode fe-

rqm debatidos,
'

'�'.�,

/

\

SEUS
!

·OLHO.S. • •

\

SUA· VIDA!!
\.,. '

.. ,'

"

, I
I

.
' ..

-
......

Felipe Schmidt 32 '.

FLORIANO.PO�IS,.' , I

7 de Setembro 14 "

"

\

Toma Posse NÔVQ Delegado ic: 5p�fithl
de Tubarão

(Do Correlipondente JAÇ3E;S GARÇIA)

, Paj,fI. que os aUmentos pro-

110fi;;1,JJwll1 a[' indhríduo
.

",

cm:npcns:.lçfin de seus r:a;,;tf),
nq,<micós, f�'l-se 11eeessário
qtlC os mesmos sejam ing'é,
rId 1'05 em qmHit�flade e

.

qua,
lidade adequêdas.

ui-

Os· fisifi:logistas estabelece.
ram' a Pl'o110n;ão' e cOIT).Nm�,
ção ,de alimentos ,que o 01"

panfsmo necessita 'para sc

,llaI;ter em er,uilíbrio e a de,
nomÍlVlram de "l'aüã,o ali·
mcAtar". De acôrdo' com es·

sa ra�ão, nosso córpo rece,

herá em quantidade, as mes
mas substâncias que foranl
consumidas num determina-'
do período 'de trabalho ou

repouso. Classüicaram então
as rações em três tipos: ra

ção �le sustento pan1 pes
soas em repouso ou pequena
atividade; raçª!l' de trabalho
}1ora aqueles que desenvol·
vem trabalho exaustivo c,

rqção especiaJ para il1di'fÍ
duos em fase de desenvol·
vimento. HOMENAGI;AlVOS OS DIRETORES DA

-

EMP-RESA
SAN'TO ANJO DA GUARDA

Conio o 01 g'anismo perde
suhstância e consome ener·

gia, precisa retirar dos 'ali
mentos, as suhstâncias ne

cessárias' ao restahelecimc\l·,
to de seu equilíbl'io. Os allm
l1ül1óides, as gorduras,
sais �nÍllerais, a água, os

'chamados alimentos plásÜ.
cos, devem entrar em cada

refdç,ã:o 'em proporções lade,
quadas, seg-undo aquelas
necessidades.!

..
'

1

: i

','"J-

'\

Merece destaque a homenagm prestcid,a, no o·

portLlnidade ;-ooS 51'S, Zelindro Damiaríi e 'Arno Do

miani, diretores da conceituado Emprêsa Santo' An
jo do' Gl,..Iordo Ltda" que receberam dos mãbs' do pre

feito Stélio Cascais 8oaboid os títulos' de:;"tidadãos

beneméritos" r pelbs relevantes serviços prestados o
, \Tubarão,

Na, prática, o uso de ali·
mentos como o, leite, OVO$,

legumes, verduras e �J;utas,
garantem-nos o mínimo in

dispensável, na sat,isfação de

llos§as necessj�lades alimen

-tal�elt> :�J::z ;::,�:':'.::,:::'::, Ivo Silveira,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



l'ERREtiOS A BR·
101 E A BR�282

GUSTAVO NEVES

O ministro Mário David
=Alldt�llZza, no . discurso que

proferiu 'em Criciurria, roí

catcgõuíco ao reí'er'ir-se à

-couelusão da BR·lOl c à

Incorporação' da BR·Z8Z' no

plano preferencial do Go

vêtJ�o; Ao encontro, pois,
das esperãnças ' catarínen

ses.. o Ministro dos 'I'rans

portes 'atende a dois impor-
tm;tcs ' cmpréendimentos,

'.! cuja signifieação econômica

para Santa Catarina -

,
e

também para todo o Sul

li JS País - é evidente. Ain

ela bem qu- a campanha
<l�s :: n�ssas' . í'ôrças de ,\)p1·
l ,i·,ii·�.. em' tóqui daquelas
ob:ra.s; . cuja lentidão esava,
causando justas apreensões
e' embaraços está plena
mente coro.ula de êxito,

não. havendo mais duvidar

do interêsse do Govêrno ela

I��llúb]jca, pela conclusão.

das .rodo:vias:
,,'

O. ,Mll:li�tro Andreazza
seilthi á" expectaUva popu
lar '·éfinteí.-pre'tou·a com exa

tidão "no" seu pronuneiamcn·
t(,l de Críciul11a, onde decla·

ruu. que os' setores técnicos
. de seu Ministério já estão

movimentand.o providências
a ]'espeito daquelas obras.

I-ÍoÍlrando". a palavra emlle·
I

n)l'1da nesse sentid'D' pelo
Pl'csidente Marechal Costa

I .'. I

e' . S�lva, o miIÍistro'
.

Mário

'�A�lareazza asseverou que
ela' será - rig'ol'osamcn l.e

cuJÍ1prida, o que sig-uhi':a
f[HC os cat-arincil"es pGd'.�,
mQs ficfll·'-t.ranquilos, aguar·
üando a. cOi'clui,-ão de amo

severm).te� campa!lha" que os

I I cafarf,nenses realizaram c,
: -pat'UbtÍlarmente, ela' atcn,

ção com 'que o Governador
Ivo Silveira se dcdic_ou ,a
<lmpa,r'ãJla, pleiteando o in·

tcrêsse do Govêrno Federal

para. as aspiruções üç Santa
• CR(al'ina. É o jll'óllrio i\1i.
,iJistro 'LIW,m ú -révehl, a ccr·

. ta aH�nl d(j_ :seu d·i::;curso,
,ao al'lldir .. ii. inf1uêllcÜ. do
"l;l�'�'[c (lO 'Executivo do nas·

Floríonépol iS, 7-6·67
---------- -�------------------ -,,�--_._,�--�._----------------...,..--

A intra'1ql,lil'idade que
, pai,,\va .

nas.
intern;aciO,nais durante as ú�imas. sejnancs
culm,in�u com a-deflagração da guerra no

MédiO, colocou por terra tôdas as tentativas
\ ..

ções Uni,das. em prcmover o cessamento das hostili-
. dedes naquel\a região conflagrada. Assim como em

194.8, o conflito atua·1 deve-se à intolerância e ao

ódio, geradores da violência, ,da destruição e da mor

tei
"

relações
e que"
Oriente

das Na-

O clima sombrio. � pesado que pairava por sô
bre todo O Oriente Médio agravou-se sobremaneira
com a retirado das tropas de .p�� da ONU da região
de Gaza. e do Sinai. A histórica incompatibilidade en

tre á�qbes e israelenses dentro de 'uma mesma região,'
tem d'ado orige�m a um estado de perm.anente inquie
tação, nos ,últimos anos;. entre todos os' países que,

dlr�ta ou i.ndiretamentc, se arrogam 'direitos políticos
e terrifor·iais naquela regiãci. Ser.ia por assim dizer
inútil uma tentativa' de se anali�ar, 'agora, os ccon-

'tecimentos dos últimos dias, à luz de· consequências
que ainda nãp passam de angusti.ante expectativa.

,convém assinalar, entretanto, que os' interêsses
,

-' )

vitais e· esse.�ciai.s de tôda a humanidade estão vol-
tados, nessa hora, parq o Oriente Médi�� O fracasso
dp ON U em. sclucloner' p�cificllmente a grave' .ques
tão que lhe foi apresentáda 'e os' 'numerosos contra"-

. ""

tempos que ·têm surgido no se4 ConsellJo de Seguran'
ça, estão a exigir uma açao mais séria e. realis'ta da-

to, o voto,' que �. importante: o (Congresso quase não.

tem para dar, pois o .Decreto-Lei serre para . qual
c,uer sitUà�ãb., Mes�o qUo'ldo.o :Co�gresso é chõma�'
do, a votar algullia màt�ria mais importa'nfe, não cn

(()ntr'l cqndiqé!cs' p!i'rn réqusq.r, pois o bi-partidarIsmo,
n.'a prática, .nã�. permite 'que os "parlamentares" �e' ,ir-

"ao�. cat<ll'ineLSe5 que o se\! '

'.

'Go�''Cnladoí' tem sid.o lllcan' _' ,

, Definição
.

do Poder
Ao emp.unhar as rédeas do comando político do ganizem em grupos parã eventuais resistêndas.

País, o Mare�ha.1 C:o�t�a e 'Silva procur�u dar I:I;"'a d�- Já \ o Presiderte du República fica numa. situp-
mO!1stração da verdadeira dimensão 'd'a lider:(Jnça çã'o bem 'mais à vontade o que bem· demonstra á fran-

q!.!":r e� têrmos decididos, 'ecabova, de assu""ir. Como queza com qU'e se dirigiu aos parlamentares. Cor-
Presidente da Repú!>liCa e. como chefe de um!],agre- dic!, mas firme e insist�!lte .na repulsa aos chll';"ado.s
miação partidória' que, ainda detil:,ho fortes resq'uí- "fisiológicos.'"has .1S, rodo\ ias, -

,I'll'>"l',se· sal.iel1tar qilan(o cios da orientação que Ih'e foi impri.mid,a pelo seu I Q!-lonto à cl.asse político, esta, naquil.o que tem

fk:r (;"s(' ['('"uibtd'_! se (cm '1::C's�o'r nb Polcicio dI? 'P'ionoJ-i'O,',o P;esii:lent� '�a, R�-" de ";'oi� tr<úliciono!,I nôo pClr�ce estar muito satisfeit·o
. !,};;t.ido o' ;;OYCI::ladol' Ivo r,úbli"c achou necessório traçâr, meSri;o qu� enÍ ,Ii- c;o'ri (1 rc:>olw:-o'o �presiderl(:ial. Insiste o Presidente em
':, l: '. ci 1';1, cm fl'e\Iticnks apc:

-
"

,

hl-!'1S gerais, os ,t,0rn-io's e'm nué<' haveria:' de exer·c':e.r· o-'i'rmot,'q' ue. 11.50 o/dmi'''e ....ue se reforme a atual Cor..,s-los dirigidos. aos poderes . ,.--"'i ,. -,

!la CÚPUhl administrativa: êS!ie ,co"'Qnd,�." tihl.ic,GO e o· le9i�loçã� Ol.ltoritá,ria q�e lhe ,foi legada
federa!, espceialmente ao 'A definiçãó do PrElsidenh� de'ixou algumas cor-

.

pelo �eu ant�cessor, àJegando que' não pediL9
/

eS"ias

,Mai-eehal Co!'.ta e Silva e a relites da AREt4A �m
I

tcint� contrariac;(�s. Mas, por leis, mas que ,foi o' próprio éongresso qu�m as votOlJ .

s.eu: dipH), J1IIhústro dos I d
' '

"" ' I' �\ltro a o, muitos dos' ·correJi.gionários do Marechal 'é .aprovou. Foi lembrada ao Mared-iàl Costa e Silva,
.Tl;ansportes, qué, na visita

qlÍe <�caba de' fazer ao nos. Costr,t eSilva, identificados mais de perto.com a ,ocão no entonto, a atitude 'tio Marechai. ,Eurico GasPQr D�-
�o' Éstado, traria" a s�iucão do Góvê;no', não é�cond'eram sua s.otisfacão ao an�n- tra que, após sua el�içã'o, à Presidencia da Repúbli-
de 'tão iil'�i:;;tt)l1tes' réivil;di.· cio' dos. propósitos g�vernamen'tais.

.•

Cll, com mo,,!dato de seis anos, permitiu que ê,ste fôs-
cações. Aliá�, depõe o Mi· Anunciou o· P.residbni� -que nao abriró mão

.

d,e ,"se re�uzido pa�q cinco, 'num gesto de retúl'riCÍ'a' 'qú'e
nistro Mário David All . ' ,

•
-

Uni sequer dos pode.�re5 que I�e conf.ere a Constitui- vi.s.ava ao estobele.cimento da tranquilidade. política.
dreàzza a, respeito da per·

.

ção de 1967, incluindo en.tre ·êles o' de . maior impor'- ,Le'mbr.aronl�nor ait'lda, que ás políticos pr�tende!l'l mu-
tâl;'lcia, qu� é ; d'e' leg.isla; através de Decretos.. O' d<;Jf essas leis não apenas para restabelecer seu prjes-

,

desapontamento' de alguns parlamentares deve"se� 50- tígio, mos peHa contr'i0l!,ir poderos�m'�nte para. a con-

. �Í'etL:'do, ao fato de haverem. deixado passar d�.sper- solidação e gOfa'ntia das I.iberdades p'ilblicÇls que" de.

'c1ebidos aquêles artigos da Carta que êles p�óprios resto, implica na pfópria lio,,;na.lização .da. vida ná'

aprovaram, no iníc.io do an�.( Verifica-se no Congres-. cional. "

50i em tôrno da Constit'uiC;ão, ·q�e s,ua ação .está mui:
to limitada pela capacidade de .Iegislar sóbre qyol
,qu-ér .matério pelo PÍ'esident� da Repúblic'a. Entretci'n'

i
.\,

·�<:'S.xú�] 11<1 j';Ú\l� Jldas rodovias
;dicrais em� Santa Catúí·
I1Ú, ·Ao '. asstllnir o lVIinb��,

L' rio, .ia, o el1euhtrei ao m.:u

. �ad'o, no meu g,ahh;cte, ap�·
.lando Cl11 fa\or' da concluo

são das obra� da BR·lOl (�

da BR·282",
,

, Como' se yê não estêve, ,

:Jo·mi.sso o. Governador cata·

,t r·inense na decisão cml1 que,
, . . '- con·cretizou.-

(',.' satisfazendo os anseio,s. de
.

tôdas as claf:ses de ativida· Pedia 'eI)I'OO 00 ilustre Governador do Estado

o'dós do, Esüü!ó,' '�. Govêrnó j

Dr. IVQ Silveira, que aprov'eitando o p�esençà dO' Mi
'fdo Marechal Costa e Silva ni,:t"ro Ar,(�reazza nesta Capital,1 solicitasse do Go
dará eoncluit;as as duas-e!';· verno Federal, um 'aux'lio parõ o prosseguimento,ró

'" tlj'1das ainda 1)0 seu' período .

� pido dos serviços que vêm 'se arrastando no Ponte
presidenciaL' .

E ql�ll o dr. -

Ivo Silveira pode realmentc '·Hercilio·Luz,\..acr�sçentando,'que s� atendesse essa· \ ,';DIARIO DE NOTI'cIAS": "Após seis'meses de

'i�edir'- em. liome de seus l'1lece�sidade; para alguma fazer ao e(lteado despre- preparação,' com semi.norios, grupos de trabalho e

'(:ocstadu:ülOS!, as atenções z'ado, que' neste coso 'era/nosso Estado.
. ,

vi'agens; 'após três n'1eses de existencia execut'iva;
da União para Santa Catal'i· - '. .

I
.

I após '.inumeros discursos, banquetes e prómessQs '-,-
VI com alegria, que do memorial ap'esentado

na,. que tem demonstradll,�' . . . .. _

S
'o que se vê, já' s.sgotado o prozo do expectatiya, é

'na� mct:is delicada's \ l1ora,� pelo dr. Ivo StlVlro de ,reelnvlq'ICoçoes poro - anta Co: um gO\(Qrno esta1'ico.1" vacilante quanto às, (nicia.tivas
,histór.it:as d(, país, unia torina, consto também o peciido de um àuxílio poro 'e às" reolizÇlções

'

(, . \.) Parece que apenas os_ ban-
aguda cgmproensão do que o términ� dos trbbolhos de rec�peroção do ·Po�te. que1'i:.'s I funCionam. Jamais se viu, efetivamente, ta-

rcprcsenta n. 'sua fil'lueza. J Agora.,vei6mos se o 'red:do óef'ó'ou 1:160 atendido, mOllha �ofra de b,anquetes, no Rio, em'Brasília e São
dCIl.10crá-tica, eXIHeSS:l.na" '" Pa'ulo".

.

L Se não fôr" o azar é nosso ,
' )

maneira como se condll'
A GUER,RA. NO ORIENTE' MED:IO OCUPA-A

zem os seus homcns públi·· -I
coso Pl'estigi.'Uido a llaciriC-l' ATH�ÇÃO DO MUNDO, ESQUECEN.OO,S.E
ção nacional, congl'açallllo A/DO VIETNAN

.

, \

as correntes de pCl1Samell' Apesar de todo \'0 imenso desejo humano e 'de'to
·t? poli\ico e.m lfcrredor de

dos 'os rezas e preces, o �oldade vencei I e o guer.ro
<l,ltos .. IHineípíos CÍvicos e,

e',c.. tc·u· rou çom bombos, rnortei ros, ct:--,hões G' 1'1avios)nterEsse:s 'da eoletividade, ,

o Governador Ivo, Silveil:a, entre israe'lenses 'seus o;:osi rores. Nem a' 1I.1O·le in-
�

,

tem·se projetado no pano· tervencão da ONU valeu, '.,
"t}'amô.; polítiCG do país, de· U"mo gJe�ra cruel como' todas .as outl'OS , (]!.IC a

\

vando o, �oncCito de SC!l ' .

Pergunto de ,corno foi e porque brigam não se sobem.
Estado ao., llÍYel . dos llÍais '

altos dentrc as demais uni. O representante d� Governo do ,Rau', veiLt' expl i-
. dalles lHl Ftdcração. Isso cor os motiv�s,' mos, o que.É; 'fato é que puxou a sal'

,lhe acresce, ,junto dos altos /dil'iha paro seu rodo e não disse nodo. de positivo 00

escalões d;t administraç;iio bque se 50 e.

[edera!, os wérí ,()S dc g'o,

Y('I'IlHH1c ;aim:lilado mls nn·

,."',, �uUei_t;.!çôcl-i lil!, vida. pú·

:_:.,
so, K;rado' no encam-!nJu·
m,cnLO �hi� l'ci"jmlicaçõe'i:
"ql�ero afirmar" - di:i�� o

nlÍliistru - "quero a[irm.ll'

"

'\-,

'" OsvdldO, M610
UMA SUGi=.SlÃO OÉSTA' COLUNA BEM� ACEITA.

.
VAMOS VER SE '9 GOVERNO FEDERAL

CONCORDA
I'-Ião quel'o I!lf= enfeitar com p'enas de pqvão'

nem afirmar' q8e graças 00 meu pedido o· caso se

o .-nols certo dessa quó�rra que

["olivas rrliqiosos, em AJ<.ABA·se.

CI ll!JUI'O 01 i t ives�e cOli,cçu.

. acabo' .mesmo

'1
".,

- '"
'

O Qi;írjó Oficial, dó Estadó já
'cou 'o decreto' do' G(;verhador Ivo Silvei

r� que cri�,' no,é PO'der' E",�cutivo, o Gap,i::.
,

N.o'.' princíplo da segunda quinzena net� de Orçamento, d'o, qual farão pa,l;.��, ..
do corrente mês, o senador Celso Ramos além dos Sectetártos da Casa Civil e da

retornará a Florianópolis, antecipando-se Fazenda, mais três membros de

por alguns dias ao recesso parlamentar; côlha elo G(l\ ernador, entre os técnicos

para aqui ücar pur lll<HS- dc' um mês, até do Estado.

que o C;nllgreSSJ reabra :pára' as sessões O- llÔVO órgão destina-se a l)l)oce(l�r '

ordinárias. à\ elaboração dos .orçamenas do Govêrnn,
.
O "tra.balllO desenvolvido .. p.Çló líder, dentro das novas técnicas ÜO direito fi-

catarínense no 'â�bito' parlamentar fede- n!j.Jlceir� estabelecidas pela Consti'uição
ral, deve ser encarado como a con�inua·, de '1967, bem como à '. orientação dos ói·.:
ção 'dá -obra .aquí 'jniciada 'dui'allte o seu gãos estaduais (la ;\dmini�tJ:'n.çilo· ccntrar,

Govêrrio,
.

quando iIilPr.i�in a Santa. Cata; Iizada e autárquica, na �Jaboraçãó 'dos

rina','''úma "nrientaeÍ'io a.dministl'a1iva .aus· 'respeetiv,os' ún,:amenlos:
teia ·e�: <Jt�eidiÚa" ei;� bUSC'l. do: 'dese,nvolvi.. ,

-

''. � �.

mento"', �conômico. ",
.

'. SA:LARI9 VE À VIDA t
, .T!;n1', sido' inte�8à', � ,açiio, 40 .s�:

.

C�!so , _ :"' . ,;;
. llamo�,' ',;�o exercí{�io,. d'o sim, m;üldattl" no Florianópolis e Joinville fazem pal:!e,
Scnafl·�. ,No poucó'; temp,o decor'rid'o des� ém Santá Cáta:rina, das ,108 áreas Ul'Q,(};'
de 'a �ua posse. a-p'ós a nlais consagradol'a nas ,que' s-e,r,ro pe[5quisadas pelo \De}l�,�t�;
v�ia�ã� recebida por um çahdidato 'a <:a.r· ,mento. Nacioúal,de Salário, em colabor,�\
�·o êlC'Üy,o· em nosso. ESÚ1<l0, o ex-Gover· cão corri o IBGE, em' todo o País, yi('àn";
n'ado,i_o 'nÍio tem medida esfor�os para� fa· do ao lel'antamentó' de ·condições de' {iid,1.;�
zel" seritir nas' aftas esferas' ádnimistrati· clàs f,mJÍlias' brasileiras, tendo como �rinl;
vas 'do País às reivmdicações de Santa àos·. objéti�:os: básjco�' a' r'ixação de ct;,�t6.' .

Cata'rina, �egundo notícias
.

ontem aqui! rfos :�nll:i}. a ,e�tr1,lt(lraç.ão dos índices" do

ch'c<radas o Presidente do extmto ,PSI)' :�.•.custo de ..vida.
.'�", � "'- "),' -

• , ,,'
-t" ��' ,

!

ia]Jrese'n(�rá ao!,1 e:iltarine'nses,. um relató· >:' ',,', "'S.\ ".;; ,,' , .' '.

rio <[as s�as -atividades no Cong'l'esso lVIACARI-"lI >H.E!lI)EESENT� 'pnOJETO�

prt�taiHlu contas .�o l;OVO, �Qmo é do seu "",

fctÓo,- da missão, iple vem'dcscmpeúhan·
.

O deputado Paulo rna('arini reapI·f!·.
•

1 d f. 11 ,S,'c'llt:"'ll 11ll Ca' rhU,I'?" FI'�d"I,'aJ nroJ·eto de::-I'l'ido no cumllrimenio (lO Il1,a�l.'��O � CJ,u,C.:"]0 .

� .,." .

•.•, ,...
.

" .'
f

f'· 't I ·,'·nl
.
.Ie deciara ,'de" I1Wfdaúe 'lúblic:�, Úa'1:a.'

01. ou oJ'g.u fi. .,' ','J- J,

]U<ts não é só na, c,\el'csa d�s JqJel'.ês' ',e1'ci1-tis de �iesa prop_ria·::f;iin, os au! "mi6·

ses ·açÚninistn.tivos do se.u Estado", que veis de praça, I)el'tenCQ!1te�; à gaJ'agistis' P
se J.ii-ni.ta a ação do '-senador, Celso' Rain08. 'regula a sua' ve11�.�t'· f� fin'in.eiamento ,'a,��
Desde. a sua 11[1sse, tem" sido i�siteJilte· resll'ectivos motor1�ts,. 'pelas Caixa E:;@'Íl�'
nlente�.pr'ocur�do ,I}lO� _pelitic(;)s\ da ARENf\ micas Federais. :,�. - '" �

110 sentido d� qu�( ';}Járticipe 'l:los··;entendi·
i

A. lll'Oposiçã.o, ,lJ.ve Soi apresentada o':e�11
.

lubritos que 'se e�tãó 'realizhndó' Pli'�' que d!l65, e que nâú! cheg'ou a �er apreó,iàl!a
o �quidl'� llDlifico .do País" a�ellda/' .verei:!· c;ttWkl,o, ao tên\t;E)' da Sessiio Legis]��fva-,
deil'ámeúte 'às hatUl'ais' teúitêl'idas; do 1)0' ,assinala na sua jilstifi<;ativa que, atm'�t;; ·.a

Vg' 'b��sileiro. A ,"t5xjJetJ.ênCiá � e':a "illContes·, . '_13.6·'!,�i li ."11ota. bta'llii�jjjt, .

de
_ ttix.is ,e_{�(m�

tiçiP:lidel'al1�i{ JiôUtieil:' ho"':é�Ú�ovei'na(ld'r"; " sÓ;;),�ll�ia�"p1equélta·...,p.(lJicd';t.agell1 perQ I, �$
,te��'feito co�"'"que parlamen.tares- �Ie vá· aos pr.ópl'ios lHüJorisias, que ,·traba.l�lilÍ}l
ri,os, màndatos o tenham 'consuftado' diall' de 10 a l,i hoxas por dia e recc:bem ':;1_P�:
te .daquelas decisões que ��que)'em maior J llas 30% do resultado bruto da liéria". :
p01�d�ração. e equÜíbrio. E, como não po·

dcri:l' deixa-1- de ser, o senador Celso Ra· 'M,'\T'I'J'.R E NASSER

mo:s --a tódos tem': à1endido com a maioi: , "" .
. ,. • '

bpa 'Iv�ntade"
.

ol'ientán�lo:' '�.,e.rsua(ltndo e , ..
,

Nãó, teni 'pisslulo despcr,cêbicÍas: 'ínos
liderando.' ,,' ""', 2h"�lrlO� ];oÍíti'cG� d� '�(;i!pit�:i ,i' �emell1an.

E;in' PO�lCOS 'mas êlé estàrá .. cntre n6s(
.

ca física, 'en:fre .) ex·Sec't.etário .·do Tmba·

.quamlo' prcsüu:ã' 'ip,for'mações 'u).ais ré·
.' íh�, �R�bert,o � ÍVlatta� � hoje u� 'dos fui·

., Ré'sta apenas oguc;rdcu' quê," a t.umultuadÇl cri- centes é p�)r�l1efl'o·�i.Zílêhs sôbl'-e tudo aq.ui· gçt?Ú;�; da: '(]Om�;anhÜl de 'Hãbitação 4e
se,'em q�r;:: º Po'!S tem vjvido nos últ'ím�s an�s, seja 'ló q'ue continua 'fazendo c..n ileríef.ício dei Ca.'tarlna --:-;- o (litador egípcio Ganlal

f·
. .' "

M' a�- .

!'3àni�l ,(,;l,l�arina," "..... ",' .

"- hbdel Nassr:r. '

�. ingl clebdada· pda \:Ição firme' e 'patriót'ícQ do "

_

,

..

h
..' ,-

.

, :
I '-

,
. '\" Aliás, a administnv;,âo estadua.l l1o�,

rec 01 Costa e, Silva, e com a d·efin.itiva norm;liza:' ". .' ";/,, s�l ,já' 'a sua· lúul)erosa� e brava eo'lônia
.

" ,PEDfl,LNI. yOJ_lfA... .
.

ção demo'cn;ítico a que todos olmel.al1los., U'ma série .
I ..

"':.:ol'iéri.tl)l,:tçndo na linha' de h'ente os',sr5.

(le 'medidos' se i';'pôe pato que a 'verdadeira norn{��· :"", :�llÓS um j)_Cr,to.i:Íi). dç' ailS�J1éia,
-

tctol"
.

'Armando.(Calp, Dib. Ch�"rcl11, 1;lcob Nam;]
lidade seja" alca,nçado 'e cabe ao Ch�fe: d'a' ;Naçéio, ; 11l;l' ilS 'lides' P:lTl�l:néJ1(úc� {UU' (los depu."': c .Jpsé '.!,,�Jjp.1i.e �[l�bÜIJ;, .'

'

mais do qtle n.inguém, a inicia!:i�a de: .tol+,ó-Ios. - h;.(Íf)S" fl.wL na: úJ�ima: "legisl,àtlira,' ·:a)JreSén·. - ,'. .

. . . .,,'

" t'()�l im� dns 'mais 'c:;le;vados ·imlIce.s de" pro. :'�'BH:?' NA�",A):>RO\'Ã ,.

·""HIlf'ão. 'oúel' no,' 'llleI11trio, Quer llas C{)mis·' , /

' ..��(:<. � dClltl:O.. da 'AssembÚia 'Legi�làtiva
. . O Jlcpútado' Genh: Dcsti'i (�evcl'á f,alar

,
'

, " '\ . ". 'd' 1 t' 'b
"

I
(

(!,o' 'F_<:'k:(l(l: o. sr; Nelsoíl Pedrini." ..,.
nos pl�O,:XJJ110S' laS" (a, 1'J una (a ASSe�lJ'

;
'
.. '"

.

f.íih't'.·s c' ;nJemln\os das: '(Hús "bálln).,- ",' ... btéia," sôbrá a política agTária.:. desenvolvi·
. "(.,,( , .11'0 Ledshtti"o e�I_(1.'J.'l�l > saÚÜal�ll1':' da:', pelo IRRA cm Santa Catf<rhu�" em

'eri.ú;i�TanicnÚ o' �'�·.wl'no do JOVCJl�:' i;l{�ia.
.

,COilLHçõ�s' verebdeiramente prejudiciaiS
,

nientar, àquela ,CaSa;-llUl11ll, denltmstra., " Dar�. ? l��SSO E:shlllo.
"

. '��ão de admiração, e respeit,o pelo.,tràba:' .. ,_;." 'Af-inl�a-;'o parlamentar/que 'já f_oraJn
lho ali desempenhado p�lo sr�' Nelson �e. despe;iadàs de suas terras, no Oeste do

d�ini. durante o período' em. que soube' \�e Estado, cêrca 'de trezentas familias 'de

iÍl1l�õr �]ela, SH" dedicação," ()apacidad�-c agricultOl'eS, e qlle no 'Tale do Haja-i bis·
lealdade parti,!lári:l;' 'r-:' ten1,- 'sérios problema criados pelo IBRA.

"

quêle orgal)ismo internacional, a fim' de que a paz

seja definitivamente estabelecida,
�

Não .se poderia deixar de se salientar o rele

vente: papel que têm. a d�sem'penha'r no episédie. a�ual
as duas super-potências mundiais,' que devem qssu

m,ir, igu,almente, OI' responsebilidede de restaurar a

par, .com observância dos consagrad�s preceitos do

D'ireitq Internacional, visando evitar que o. estopim
que queima velozmente no Oriente ,Médio seja o cau

sador de um nôvo' e deplorável' con+liro mundial.
.

Os Estados Unidos,. adotando u":,a posição de

neutralidade de pensamento e ação face à guerra. do

-Levemte, age corretaménte, comportando como ccn
vém a uma grande nação democrática. A U�ião ,S�
viética, por sua vez, .cpescr de ter demonstrada uma

h�rte tendência poro Q causa árabe, 'haverá de, cer_'
tamente, adotai uma posição de cautela e pondera
çêo .diante do grave conflito.,Já a Grã-Breta.nho" co

loca-se ao lado dos Estados Unidos, na mJsma posi
ção de neutralidade, à qual também uderiu o Brasil.

Os grandes anseios .·de paz entre os homens -de

boa vontade dêste mundo não poderão ser negados
pela fôrça e pela destruição: Cabe aqui lembrar as

palov'ras de· Pio XII, que diz que "na paz poder-se-á.
, I

salvar tudo, mas ria gue·rfa tudo se perderá". O mo'

mento, .portenfo, ,exige um entendimenfe nobre e e�e
vado entre as grandes nações d� mundo, para, que

) ainda se 'po�sa salvar aqu�l() qu.e de mais grave e odio

1so' a querra ameaç�.'

.

,f." fi;Ü l--:'! t�., f� .}l""'!);' '![� "'

iI;. 'ln!'lÍ'��"�", 1!1
alt �íHlc l: ..

f\�� ,� ,l;� �,Jí � ,4 .r_� , i) iJJ&
"

f';.; !i�� 'fi
" \

:iES1ADO DE S PAULO": "Antes de (se chc-
çor o uma sihlese tallto quontO'-possi';'-el proxima 'Jo

verdade, diriamos' que o sr. mo); Costa' e S.i'lva é urna

vocação de democrata inibido ainda' pEda suá fqrma
ção profissional; o que estó muito. longe de si�y'lifi
cor' tenha s. exa. u·ma personlali�a..?e ,ditatoi'iat oLi

despotlco. ,« .. ) Era essa contradlç.oo entre o .que por'
,ventura pense e o que foz o sr. presidente çJa Repu
b'ljca que tinhamos em mente quando falovamo.:; no

sua vocação inibido de democrato, de resto ainda per...
.fei tamente real izavel."

.I

.. 'll'. "JORNAL DO COMERCIO": "O presidsnte Cos
ta e Silvo' .tem o espertezo deJTom ·-s..aWYcf. Vai pro
val;clo,. o poç,õo com cautela e, se lhe der. colicas,' nôo
vaciia;'ó' em dá-ia .oe gato ou dEJJra;-riÓ-'ía' pelo buraco
cio assoalho. E se nõo lhe falto o v·iv.oc.idc�'(;, de um

e': irito jovem, o fé no futur-o do Brasil que caracte

riZO os moços, sobrCl-ihe a experie'ncio e o pondero
çãQ do vel ho. solclado,\ que sobe entwsiasmOl' e con'

duzir c1' tropa."
.

por

"O JORt\I;\L": " Os que põem em duvido .o uni-
,

'clClde...!c{as Forcas Armados em torno cio seu chefe I

. �o,�;j'iju(';or o!
,.

nõo j'êm motivo poro entretê,la. basto

que leiam os pronu'nciamcntos do ministro do txerci-
10, nos diversos oca5iões em que se dirigiu 005 . .seus

cO/llQraclos detOl'/Y\as, desde que ossumiu o cargo."

o �IS AN�tGQ DIÁRIO DE �NTA CATARINA

.

DUtETOO: JOSe l'i.uuusálçlu Cnmelfi - GERENTE: Domingns Fernandes 4e 4q.uino
v:

'.

.(

j

Marcílio Medeiros Filho. .OR-(_iAMEN'i'o TEM GAB1NETE

CÊ}f.,$O,. RETORNA,:COM
ACE·itVO VALORIZADO

, \

, , '

1\1

• ." �I

' "'t "'�.

), , .;.

FALTA DE UNiDA:DE '"

(
�

,..1
J

Algun;;_ dos principais membros
cb Ccmisé:ÕO Especial, 'consti\_ui,dQ pa

rq fern,olizer sugcs,1'6es �obre a refor·
mo dos "e;::l';:Jt'utos e do prügrama' do
!\RF:>-.J/\ i,ó ol1tecipmam Ó' dir�ção d�
partido os suas conclusões parciais

r •
,

ident,i{-iC::lI1do O mais serio e difícil d@s
�:E'ljS pro?lemos no falta de unidade rje
UIl1� legenda sem qL!,alque'r, trodição �
í'o:m::do pelos processos mais especio-

fAt.It.IDADES
,,; "

.� ARENA nêíá pode aspirar a com

rori'or-se como um verdadeiro r;.or_-tido,
dirigido, dentrõ de normas rig.idas e

nem exigir do" seus diretores discipli·
na e cGesão.\ O senadoF- Car�(dho Pin
to, por exel11p.lo" entende qLje. o ARE
NA precisa ultrapassar 'urna face >de
transi_çãe perosa, encontrando formu
.1(iS de acomodação, poro possib;litar "1

convivencia' dentro do partido de ad.:.
versarias tradicionais, até que o futu·
ro posso opal;ar' as arestos e estpbei",
,:çr t)m sistema de solidariedade, ca

paz cle unificai' os blocos em atrito.; I",

A orientação qJe o Comissão de
verá aconselhOí - se nela prevalecer
umo i i nho de bomsenso - É a de abrir
fo ilidades pora o' criação de subter'
f uÇ1ios, como o sublegenda, poro per'
mitir uma ajusta.rnenlo provisorio, es'

pec;oimer-.:,c no plqno estadual, paro
rôo citar o municipal.

/' . <lntlgas lec:pndos pe.rmanecerl'1
. ':""IC -/;""'11'-,--, cio' AREN/\; estobelecen
,lO linhos divisori.os de urna ni1'idez que
-ó rôo ('nx4rq'6 auelT) não deseia \,,,,r.
':'nr dutro Iodo, nõo está o ARENA 1.1'
-,�cI:--·�o oc-vp':n() senrlo' nelo" lacos 'g�
'''':terc5''ie politicas, mal ossistido e quel
yor.o e não se �ncontra sol idario corYl

. 'r."> d;c.�'-'-,;t!"O t.1e insciracõo rrlÍ'litar. O

cOVPr/"'-' "�f, ��,,-(]' carec'c' inclinado o

1\' rYl"(-''-'-'"r''' ARENAl um tratamento co.

·----"·�"i"o, disl=-'�n'do-"e o o.tE-:f;,cler nS

rE;iv:r,.-l:r·.... r;;0S rI '':', no verdQG!o, se 11�

,dom ('0 .c\:)i<'il'role dos ,nomeações fe

tl'é(O IS, r\ac161'�'o' de' cl'lda Estaco.
/;
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Citado o progresso Das CO�t6=!!",I;,��:
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, Menss.ag�� 40 Papa � :OIlU

Nau'o"e's' "e"m 'desenvolvl-mento .'" o, P"O�a,·P8�'ló . .yI·eny,io�h�j:e �e�sa�er:n a L
.

"

,
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_ '" . .':" ".: Thant':·, ria �uâl ',s'e declaro', profunt!amernte pre�ypá
,

'

� qp com o conflito do.:Oriel'1lte> Méd,io e faz um. opelo
,

'! .
"

. d� secret�ri6':�ef!Ó11 p�rb ,i({U�;. se.' cl,siflwçéi'o se agro-
GENEBRA, ._. MUl·t·OS:" .p'a;l·.·' d"

,.:C, .', .il' vor, ·se.')'ah, .;f.�.m·ad.�s· 'p·.ro�,idé:bô� .p'a�ra preservação i.'.'\.'
. ,

-ee.. e progTcssç;" - declarou scnvolvímento das Nacões- dias intitulada "Pacern ia . .' .,' -: .. ". � _'
' - � l

�;.
,f;j'�t.

ses em desenvolvimento és- o.::sr. Paul G. ;Ílo.ffma�; Ali· .Unidas. Falando numa ses- "I'erris", disse O. sr. Ho.ff�n dos.Luqcres-Sontos de Jen;j$ol·�m.·.· , ." "'ROSA' M···'RIA P
.
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.
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.
. '. . . . "', :, ,. . . ��i;.,'.:" ..... '" erelra( era ovares e era

9,0 conseguindo "al�o 'iptÍi.' \nÍiliístrador do,Ftmdo �e De • �ão da reunião de quatro que, a partir de 1960, bo.u� '

'

:Nô'���e0$9��.nl�..
·O f Pi:iJpo,,';of:1:r.l1íla centre: outros cai ,cpr re.vi" ,t,rês, .' rn',dn.equins , di,pl.omados, no curso reoltzc-' 'I

,. , . .... .'.' ..... ,

,,;. •

"'o
'"

ve um aumento de 8 poi
·

'sâs:'·',ilpróf.úndornente' 'pe','·na.'lizad6 "ê'; p' reocup"ado onte
"0

..-.----- ,"
_ -

- ...

_..,.-:�. "�'-. '-.. ....:..._-.
"do �o qlube' Doze de Agosto, ministrado por

.

doná .".

cento no rendimento ,ÍDdq,So I ;b, 'désenvolv'ii-rlen't� dos, acontecimentos nõ Oriente .

. .. - ,_

. trial dos países em desenvol- .' .... .

.... ,,';. . leo; destoccrarn-se com, sucesso no desfile b0l19f.1r·
vimento, 'o. mais àlto índlce

' M�d��; ao ni�smo tempo ,qLle rOQamos à Divina Provi n� Scntocorcrino CountrY Club
'.

de:c��escitncnto'da Hístóría; dêhc'a,q�cie.,riY;e·d� :Spf�dm'�hto�,etda destruíçõocque ',.
\

I
I 'n,jl

,'. Ia regjãQ, ped'n)ós,'� 'v: e�a: .que 'faça todos os esfor .

_ x x : x x
. ',,';, ,

Explicou que' o. problema' ços passiveis pqra, qú�. Q Org.àr1'ização 'dos. Noções U
prmcípal nos, países em de:-: nidq!; 'deten:f1.ci'·(:) ���fiú.q"'Jixp,;é'�ci.�osi . �r.n'. nome da
senvoJ.�ilnel1to não. er�:"�, '

. .", .
'
.. .i:: ", ." ... ; .... '-;.. ', ., • '�. z .. ,·'·.c·

falta de recursos, mas a. es- , CristondOd<'.a ,fervor,ós.a esper,an.ç,à' de qli�; .. se; 'Por
cassa utilização dêsses . re- um'a;:li';f';;:I;� ;<é;,tentuci'j'idade: ql:J'é 'fir�l1,emente . co�fici"
cursos. Estudos "realizados �,6S" �4ntb'kOGbr,�a;:::�:i'd�6r: .o. s:itL�çãb, J·Eirbsaié�· se
r.3C!entemente r+: 'co.ntinúoq }p :d�cI.Qf·odci·.i:!dad� 'àbertâ ,� invioláyel; em vista de
- mostram. que uns' 80 po.r.· ..

'

. '.' '.. .

seü_.é:aráte�,' !Secul iarmente· sahto e sagrado".'cento' .dos recu.::-sos físico.s· ii ; .... ',.'
I ".

,
.

i

uns !ln por .CI�ntó dos I

rec.�� .'. �l ,"..' !,. .

sos 'humanos são. escasSa- :M�t;-:JSAGEM AOS'PÂ'ISÉS EM LUTA
llifr:te utilizados llas novas

l1açoes.

'I J 'II'

EM ju'lho e agosto próximos, na GL_Jar;labora, se

o. Peipo, er;wióu...:,men$bgern também aos países
cretários de �urismo; �starão reunidos sob a' presi�

.. .. 'dência do, Ministro da Indústria e do., Comercio-Ge-

...:,�' 'éí'n,' luta, pqt 'intermédio � 'se�s representOfltes no 0- ' , ..

l�laillfestou que êsses .....,. .
. '., :neral·Macedo' Soores: Plano Nacional, do Turismo �,

, dos são alentado.re:" pu;. is:: r�7nte "�e�iq:' �ess.a, rne�'�aQem! O Pontífice �e 'deClo .);ss·ur:ttó� dà:�r'ecf'er'iãR iel!�iãL Nosso. ;st;dó,. não ,.�ar.,
80 que deluo.l1stl'am que ,;i}. (r� pi:bful;'ldqme�te .:pr.eocúpódô ' com os .ocol}tedmen- . " ".' r' ,

,
. "

.. " , " .
.. �JC.ipor6.·,·.. Nõo tem, .:léç:retário ,de Turismb.'· '. .

..

xistern gTandes o.portuni1Ja,..· 'to� '�o"Ór"i�.hfe :Me.djo: :e'iíe4e ,as' partes em luta :que, ... �; "...
'

. , ,

:' .,

des de progresso l1esses';p�..busquerp, .umq)orrr;á J�stq � 1:!9'nrosâ çl� impedir que
:. . ".

. , --

x 'x
: ... �' " .

,',

ses. . ,/:' ·:'·i'uta.s.e �'s+enda.·,·'IJ,.v".r'a.'sol�dr,: ..e.s.·s�S·pOVbs.·' do:so,fri-'
" \ .... :.; 'L,: ....-'.-, �:' �. ,

"';.
O sr. Hoffmall e 'O Embai. ,

1"'-. "
xador da Njgéria' D�S: .' NÍt.·< ':�me'�to' e '&' ck)�te''o ',iT1GridÓ: 'dê '�iª8 de 'u�,ribvo'e ..

';' .... F'-A''LA"·':N�' ,.
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, 1,.1\..1 . :em' u'r)smo'O ang es o .promoven
çües 'Unid.as, S. o. Adé'bo.: ...s<:irigrenfo 'desàstre'�: '. ...'

,
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U'l'''se'ra''Dl ·qllC .. a a.J·;l ....a extei...· �.;,
'. '.: ,.:: '.: .: ,,'. ": ,;..

-

... :. '.' �: .... , .. ,.. .dl?, O t!JnsTo NaCional, com U.m roteIro - Conheça,
� .u �-, .," Por outra .parte Paulo:\l1 reçebeu na lTlohha de !'B .

'1 '5" ....

C ,:'.' -

f" I 'd" ,- _

·na tem fruiçã'o vital, �s ." " .. ':'.,.,..;:;.,� '..�.' .:" .,/.; :.1.," '. ;'�..
' ,.q. rqsl.. qnta, atanna, nao ol'mcul a no refettdd

limitada, D.o. desenvo.l�en. :�Gj�.'�;�"!1,á.\J�,iênçi_9.,.�iVÇl�a:}, :prn\JnciQ' ,

.. a�qstolicG ,;otei�({ '.Flor.idríp�'iis, . n�o tem: turismo '. otgonizado_ •

to. A responsabilidade fuh· .

ná �lrIa!., m,:n�: L�,1�1 ..PU�ZOI9:., _D,eve: ser 'O'motivo que' .r.10SS0 Estado, ficou fora çjp,';

�::e�lta���:���t::�:r�:a,..,·na,
'.

;,�;>::,\.:.:,��.;, "'.".:;': ',1' \,;';progre.�\a,<qí:i/Va'ri,g.:
'
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.:.'.;. RE;r�RNO:U . às cit.ividades parlamén:tars,. o' De-'
.

8_utad�(�N�lsQn ,P�dflnl, àpós' algLli'ls ;neses,' el";' tr�tq
.

·.;tmentô de ,soúde.,
. .'

.',.

• I

l,
- : �

,
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:O-'��diM" 'At1â�ti(O '>:�:L�BEeR':7 :e s:te:�m, de Palha;a, <a"'
..

,,:, : ..

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

.'
"

-..;iêandõ, (» Colunista, paro. q Baile de 'Gal,a, ,com Ses-

':e�Gpetu:â ,p'ára:riSS'O� '.
-

..
:-.

'

.. ' <fil� .dás· debutantes: 1967, .que. fará realiz�r no pr&:

C·' .,,"' . , ., , ':, f
. !ILf-d'

.

.lO!' '.. .'
'xitho sebada. E' Pat�oness'e a' Senhora'. Govérnodor

, ODBeça ,a�"1l0s�a·s, al:�lIa es e, 8i&!JiU11a Q "'1:V6 SHvira:
• "},J

e
·

..:'���·����r�����;'::'�'}·;:·';'t::X;:,�·�·:�,:; ':".):�::i ;>.<;'<:."-�:� '.� '. :\,'.\'),.': : ,.: �:,; ::�;.".�!;';�
C" "",:,'

. P.r���tu#e.�,� ;C.•flDA',:,�BE�r;\çA,O ,M <N·i ; ;. ',-.' I t'::' ;. '� •. _. -.,)
"Sil 'VAIORizA '.".'

!., "I
,·,P�OXI'Md. d6mi:n\1o;:cdm\erimôhia �rogramâ�(, � .�i::· ',: ,��� ;:' ....

_ ,:': ":; .i: ::�:
'

'.\

: '.:,·n·�, Ê:scóld' de Aprendizes' MelÍ'inh"eiros; será conde� \-

,",':!:.;�.,:/', ,'" ·':'''5�:'-,":':'.' ··v'··.,:', '·E···'·····:·Z'"', ··"·E;·
.

:,: S':' ;, ;",
. ·":r:éido ,(:oril"O 'Medalb6 Ordem do Mérito

. Ton1an:d�r�
,

r.

"
•
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'
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\, •• ;- ti I;. � .'(
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' "."'. j,
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','0 ·Mif.ílstrO N'ereu' Correu. ReéebérãO ó MedCllha Ami
: -." .... ..'

.'

gos' dei Marinho, o Dr. Moacir Brandalise, o Dr. DeQ
,

'" _ ". . doro Lopes Vieira e o �r. He'lio Teixeira da Rosa .

.

' ,
'., j' , '\ \Escritório: P�dr() Demoro, 1419

Tralar: COnl '-Benjâ�im 1\verbuck'.
Fone:·3917· "

"
. CiRURGtÁO DENTisTA

IMPLÁ�TE E TU:NSPLANTÊ DÊ DENTES
.' .'.,. . i '

_ _ SENHoRItA Ura, será eleita· no p'róx;mo dr
Dentiaté,iá Operatório pelo sistemo de oito rot<tJÇ4Ía

., ..' .... ... .. , ffiingo, em 'promoção,' O'rganlz<ida por Célso p(jmplc
. (Trotamento, Indolor).
PlOTtSf: FIxÁ .E:Mova.

...�xCLÜSiVAME�i''E. COM' HORA' MARCADÀ
Edifício, Julieta, cunjunto· de $010. '203
�UCJ

. Jú&n�o
.

Coelho;' 325
.

bt:ls 15 ÕS ·19 �oi�5
"

R.e$idê�ia: Av. He.rdlio Luz, '526, apt. 1.
•

•
I I

"

',:"'" ',.
.
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A
.: tnài�\JOVEM BvUSSORA acaba de

�

...
,

cdmpietar . seu' 52 ANIVERSÁRIO.
Q�àrk;W '. vemos .

passar ·mais um ano de

ativi.dade, temos a certeza dé haver

COlii'espondido .� '" confiança depàsitada.··
'FOrmaildb 'a ri1e.!hot equipe; fàz�ndo 'a:

...

rrlárS' :dinâmica 'e
.

atuante :programacáq, ' ..

,éot�am9s 'a emissQra·.. ·I)�ma pb��cãQ·:"de
'(LlOER' DE AUDIÊNCIA.

.

.

t:��ó:. de· parabéns nossOs,'a�unéiantêS··
,

. �:{, Ou\iint�,s:',' p,qfque . soubéfa.m esá>lhêr
.

.

.
,.

( ,'. 1 I ., . , ,�
.'

.
..,',' ,." I

) :A :MEtHOR. ainda' ·que ser isto(a methor)· .

em:
·

..a�nas, 5 anos lhe, pareca INCRNa.'
.... ) I" .'

� .,'
..'

� ,
.

"

,1.

.
.
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r' � .
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AfirlnOU 'ó sr� rlioffm'an -' .�,f .:.. .. �,.
't:,· . _,

que desenv91vÍmenfo d()s
,',

novos países não é apeDàs·
.bom dO'.ponto de vista mo
rai e· politico,' ínas tampém
do puntn de vista eco1l9ini"
co. Hád bilhãO e 500 UJ..Ü.ÍlÕes
de pessoas T,1o

•

mundo
"

�qê
precisam aumentaI' 'as snàs

� recei�as, e ,suás rec�itas pi
dem ser ele'·ada's.....:. diSs�;

.

,Isto os benef�ciará a. êles
.

e

aos povo.s dos países alta.
:mentl; 'desenvolv,ido, p6t '�:ue

I os "08 povos po.bres não são
bl;'lns ·clientes"'.·

.
.
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RrrbedQ : Czernay

.
f

Uma vez" por
semana, ,�o café da man·hã
ou o

g05to.50 com

. . .

• Massa: 1 xíc .. de 'l�ite • Í/'i xíc.l1zals 2 colheres (chá)
.

dos outros, dando feitio de meia-lua. Pincele com mano

de açúcar .; r colho (chá) (le sal. 1/4 xic. ddnanteiga.. teiga derretida ou com uma mistura de gema e le[te,
ou mcí'/,garina .1/2 x·ic. de água m,OTIW • 5 colho (Chá) Cubra e deixe crescer em lugar apropriado, cêrca de

IIU 2 c1welopes de FlJ'tJlW!lto /:Mco FlC'lschmann' 1 ÔVO 30 minutos. Asse em IOl'n'o quente (200oC) durante 15 a

• d 1/4 x[c ..<de iÇ!rúzlúi de trigo (6aOg ap'l'ox.) 20 minutos, ou at� ficarem dOUl'adas.
).

.'
.

Ma'do de preparar: Fer'ya o ·leite ..Junte 1/2 xic. de FERMENTO. SÊCO
açúcar', o sal, amantéiga. Déixe alll\ll'llat:- Na água mor-

na. junte 'as 2 eolll: de:áçú'cllr. Polvilhe óom o fermento; FLEISCHMANN
.

f�,f_,'�.,�," '-' . __ -.t.
Deixe descahsaL·'.10 minutos, depoismeXa liem. Adício- I"J :.�:. _

:-

_

ne ú. farill)Ja o fermento, o leite e o Ôvo. MistUl'e 'tudo
,,o li� . '<;';;=::,:","

muito bem. Em superfície enfariphada, sove a massa até M.isumprodut?deQu.1idadel-",RFlei.cpmaun,Roya! t
,o .1 :':.0:0:."

torná-la Illffcia e .elás:Uca. CoJóque,em vasilha funda e - - - - - _ - ,, - _

untada; engordure talBbém a parte superior. Cubra e f'erao rolltelo "Qua!ro Receílas Fáceis". Rempla o cupompclI'a

deixe cresc�r,em lugar inai;,; aque'cido, aprox.l h. 30 min. FR _ l()()

C.i.lrl\le a inassa com' á mãu, e, cm sllperlicie enfal'j-
Caixa. Postal, 1015 _ Pária ,!legre _ RS

nlHl'lR, divida�à em',! p�('ç0cs. Estenda com o rôló cad� AUlIle

'jJ(l,IH�'O "i6'1/2 cm de.espest>ul'a, dando o formato de um -H-nd""'e-rc�;ro-":'__-----------
()iCicu.pi:J\!ele com m'alltei61t derretida. Divida cada dis- -t)!-·d-ad-e-----
(:(l em H iriüngu!().;; e eIFole .cün�,eçaHdo da, parte mcyis
larga. Coloque' em tabuleil',o' UliLt.I�t;ios: d,istan·j·es llDê

'-' '

"..lI\IilI'llUW•••*lilililil__.&lIlIliIIi'_IIII.l1il.ilil,...,.�.tiSid&tii� ":' ��

José Matusalêltl Co ít�eni'

Mardlio Medeires r:iL,�

advocacia
\

Rua Deo'doro, 19 - conjunto 2. - Fone 25· 62

I

'Jú/u.'do :c�"" ,.

"

". . ((r-'"
-

.'i
";,1, �_ � • ..-,:"; J.l.!.._ ._)I� ';':::l,� _ .:.... _... !..!. _;_ _

,Necessito >o1�gar úrna cpsa com 1 ou 2 qua;·Tüs.
Informoções fone 3027 - Sr. Carlos.

R�d8r , ,.. �') ��
'. ,'n°,. ,,� h

'. r

t J. t

Sociedade'
..

.

,I} 'i

"

FAlÁNÓO "em manequins, 'vou' promover . ,novq,"
',' ."'.

--., !

éurso-dentro de ·dóis meses. Nó. 'meu regresso do Rio.,
'�. j�,?éiro,. opóós

'

o concurso Miss Brasil, .dcrei detc-«
íhés sôbre b ·:assunto.· ,,"', .......

......... x x x

" x -._ ,

. ,
-

__
- x. x' x

,. " \ "�,:,: �' .

�. ,.; ','O' QlilE',há em Sanfa ÇQ.tarina,· em.:�atéri�
.

'�i
.

'

\,..
. " .

·fl-rri.smo,,: são·.::ei;npresas particulares que le:vam os co

torinens�s paro.'6 exterior p;ela Varig ·e por ot'rtra'S

:emp:rescis'.. ,
" "

"_ f.,'
.1.

x

. SEXT�-feiw. próxima nos 'salões do Querênt(i'd
:Pi:ilace,: 9,$r, e.:&rà_ Almirdrife José de Carvclho )6r

.

:qãQ.,' se:r:õo',homé'�ageados com u�rrl jànta�..A. listo d�'·
." . ;çrd,esQ,9s eri.contr..a_-$e nct p:ortari� do' re,fer:ido HoteL""

.'
• _;., ... p

�.

' .;
�

... ..

.(
.�

.

\
"

L'
•

t.,,· '.
,

\, I ' •.

:"1< '

.. ." ,- ",' >

" '.'

.

I

x' ,x x x

" ,j,
COMENTAM que no almoço' reoliz'ado nó' Pã·

�

,lácio dos' Déspachos" em
.

homenàgem' 'ao Minishê
Màrib Andteazza, dois senhóres ·participaram .. s�i'ri

.

ser ,convidados AliÓ's, isto tem acontetiç.lo em' m,ui.·
tas 're0tiiões O'fiG'iais e particulares.

- x x- x -,- . ,
,

.na.

.\ !) (_
.. x x x·x -

A 'DEPUTADA Ligia ·Moelmann de A.ndra'

foí recebida ria Ássemblé'ia Legislativa, pelo De;
, . todo L'eCicin Slo\Vinski.

" .,
'

-.x
.

x x: x-

NO "ÁLVARO de Carvalho"; hoje; tere"

"QUATRO NuM QUARTO", d� Teatro Ofic'no
. . ,

São Paulo.

'ADVOGADO

Rua :MeI'lo e Alvim, 7 _'- telefone 2768

Atende d!l.Jri·omente das 9 às 12 e das 14 às ·1/

roc;.
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anos de existencla
'1 e

10
.. ,

I

r Na préxima .segundn feira,
o Figueirense F'utebol Clube,

estará completando quaren
ta e seis anos de existência,
pstando, pois, a quatro anos

do einquentenário. ,

O "mail' antígo dos clubes
de futebol da"metrópole bar

'14ga-vérde,' que tem a .;:>l'e�;l.
cÍí-Io um dos seus maíeres

\lético Operário, éUl "

válido. pelo Elstaqual, i
rá NEssa Campal no Ille
local e com início às 1�
horas.' Segunda feira, às
horas, haverá cocldài1, o
tunidade em que a direi '

'[ F" f' u
,( o -rgueirense ,ará Qx
çíio dos seus planos fUI
com referência ao S!!" e'

'

dío, bem como à Sita
pe .de íute�ol qUC(USl)U�
pe de futebol que' ,qi.�l)tll

4
,.

ra
"

" ,',
\ '

r ConvocB.d,os Co��\p�rettl�ám, e 'Tiif:btlfªnt
, ,Sob as Ordens,de Derretia

_.', �

, .' j ._.'"

A Diretoria, iniCIOU estudos . e dernorches no sen
• c

Ó rÓ'Ó:-

'; • I'''_'· .

tido de realizar mois duas provas no corrente ano, a

primeiro possivelmente no dia 23 de' júlho �m horne

noqern aos motoris�6s ,e � o .sequndo . que procurare-
','

mos indu. 'i��no programo dos fpstividades 'do Semo
baluartes de' todos ós tem-

na do . .PqtÍ'io, .

.

.
,

j�os .,... Waldir Albá�i � i<�-

FlorlOhópol is, 31, de moia de 1967 r4 f"sta .oomcmoratíva, es-

QLlÇE CA,lDAS - .Presidente' do Automóvel, Clube tando a díretoría do alvine-

de FI6don'ópol is g'r� empenhada desde já UO"l_
-

, l)l'epal'ativos para que l1
A diretoria da Federação Cotorinehse.do Fi.Jte-. mesma' seja coroada de êxi- Ao mesmo tempo Clnboi de Sclõo, marcou 'para' a noite de 60.' feiro a 0- to iliv!:llgar. c venha a, 82, prestava as informações�

presentoçôo dos atletas convocodos pdrc-os. treino� 'constituir em nôvo "rush" cima, fi esportista '\Va
da s�iéÇ60 I barrigo .. yerde de,' f�ébol de solqo qye,' es- :�� traJetória progressista Albani solicitava-nos lo'

tará porticípcndo de mais um' caniped'1OtQ. nccionql..' 'do clube do Estreito. �nGs os !nten:pediãFios
•

"

, ,'De co'nforÍllidade com' o Um apêlo aOS seus assdo modolidad,e.
'

, ,', '",',' ,

',: ,1"" 'q\í,e lldS' dêd:ü\�il o .sr. Wal- dos para qui' colaporelli
ApreSel1t9rqm�se:,; à 'di\Í�,ç.qoô t�c'1ico, '·9S I0ge,qÓ� I, �, }Úb�iú, 'f;s feÉt.,\jos: conll," êxito' Iínanceíro das Pl

res Fausto Lo'u�i, R'oberto;'; Mé'irá;�Neriem,. <D<FSUVQ, mOl:átivos do 46 aniversârio das a serem efetua:das nu

Secretúríos e Depuútcdo. ,Wol- Enio," Pr��'d�-" Morlio, �,'Meli�; '" .

"
.

,',

"

i/d� . Figueitefls� c�m�çal'ão tádío "Orlán�lo, ,Scl\r

dir 6úscÍto beixâ(�·m·ae' s:e' opr,eséhtot,�Chiq�inr�; ,Nadiq::e 'l'�:�� �i?;�{;illj�, :�átodo�,�o� ,
pagando-pelo menos 50%

A Di retorto co Automóvel Clube de' Florionó",
. I Blezoto d� 'CI�tle D�ze de' ,'AgSsto;' e ',1orhino do, Rqí: . ·.hiIXl, "c�urrp.;�o�:eh contrater- pr;��t:l�:o,�l�g:eps:l�s."esta',

" , ,o' )
• _z�çao", <�s,' " o,ras,' ,no

polis, cum'priiido dispas' .ôes estatutarios, deljberou > ÇO/Y\ISS�.Q T�CNICA: n�irÓi; .'

'. 1: ',:
.

, <q�n'!,po' dó ',c1t(l,Je. No (lia- se- çado, Cooperem, pois, a

em 2.:'12-1966, realizcr uma' prova dutomtíbilísticQ Logo -o seQui�' a, oprese�f.dç;�O, o ,tr:ein'ador, Ho\ 'gQ1nté ,&;'u:�(i4oiilbi:tie ao Í\:� ciados do querido clube,
em cornemorcçõo a dote de suo fundcçõo. '

"
'

-s,
milton 8�'rreta, armou umQ"êquipé' I;5ds'e"pq,r� itÍib,ior '> '\,':',,'

De ccôrdo cem a Resolução no, 2166, do, Pr;esi.' P(�s\deht�: Ç�pitão Arnoldç, Veq�li' ", '

os tréiriamehtos,. \d�nd� ce;';;baté 'O :l..lrDCI ê�'0ipe' qe
' ,

dente do Sociedcd2, cO:'1binado com o resé5!yçqo ino. ' MémbrQs� ,DáJmir R(xhop Antôn,io Cdrlos Ribas;,' R�- ; -hosSb .M�·;'i�h� de'.Gúerro.: ',';' ",
"o' ',' ",... Pal�êira$ O��e;(N'o!�heX'io Hoppe:por

5, de 51-1-67 da Dlre�-;rio, foi autori;z:ddo o Conse- mi ',C�;i��; Ôsr,i Adriano � CÓ�IQS ,Gev.aerd. Bet6i Preh�16 �}\Adzihhci;: Enio �:,';,D'9 'Si'lvó:,in'ici ;,' ",." '.' .'
'

.,
1'I:\,0 Técnico De5:Jortivo o eloboro�."o Pr�gromo{ ,e 'Te.. Al,JKilidres: _Dolmb Bilbo:o.e. Luiz Floriani. oram os tff;i��men;tos �eI1qURntO�;bs dérJ1âis: fico/am �'. I;muresHnu�

/ : guiamento do Provo em apreço, '
. oprecJ.ohdó :'os instr'u<;;õ�s' :dc/treirÍddor fê qgl"lor;dóndo

.

"
.t\ .'

' .

. ' ,

, . COMISS'AO DE,CRONOMETRAGEM: él;vez ;de'entror na' equipé':no:,JEiç�rte/"9c).í6g'b:tr:êi- ,,' A·direto.rj;�" ".iO'Pàlá.léiraS f) "arti1hcir'o nacionaIde
Entremente o P(e,;dente através do Secretario, ,l

nÇ). Venc�1J a,seleção por 6. x 2;'corn' 'Os',.' jogadores, de São PàlÍlO�' man,doU �mls. 'por empré3timo, pagando
dirigiu-seó �onfederoçu

.

8rasil�iro f
e a,' Federd�'ão\ . Presidente: Major João Bento Niedesaur Neto. most;ónd6.��e; �úrp�éos p�,lo.n'ôv�, mÚódo de tiiÇ1�o: sál'io à' Jô.hidÚe', '. têntamlo clube barriga,verde, uim

C t· .I Automo')'II;�mo o 'fl'm de obte' r o per S
,;

.

T I C b' S"I' "o" ."

I' B":
.

," :i . ,c, '. .;_j 'lunto a di,·;r,e,ttirla.do Caxias, iância de 30 Jnilhões deo annense ao -.
, '. .:>. , . ecretorio: _'_ te. vo o relra du I vo lho obserVo,elo· por Homi tpn "

erréto 'I?IYÍ 'equIP.�S' ',ue i
.

. a, cesswo pq;r,empréstimo (\'0 zeirosanHg'os.missão de Cicôrdo com os regt..rlcmentos em; vigpr, .

e
.. C>onómetristos: �SidneY Domioni, Carlos Fulgqft, Si" Soo Pot:,j'�,�· Guanabara,' é :0901':6, oplXcQ�ó no skle,çqo. àt�c�nte No1be�to Hoppe,

às AutoridO'des do Trânsito, de ocôrdo com o Códi�o mõo Carionii Nilton SiJvo, Gentil Ronaldo Cálli, E<, ,

: SeguF.fo'o ori�htàdor,tecr'ico.a :p?6t1ca'fÓf �'q$�. quê também �stá sendo' co.'
Nacional de Tff6nsito, út, 'i8, a fim de obter autori- '.voldó ,Teixeira, Mário. Zippel, Ec!don Bonock 'e Pau. -\tonte.provei!os�,: p,6[s os ot'let6s"'seC2,sforçpr,drn'pa:ta 'biçado' p�rdivctsas �quip��s
?ação poro a realização da provo., lo Arqújo'-Duorte.

'"',

se ,adapt�rein ao �ôvo métpdé) .de':,troQ�a+bo::No'1tràns do Rio, Grande do Sul e me"i·

A Confederação� e a Federação, autorizaram 0- cu�so desta se.rnan� t�dos os atl.etàs ç�l'JyPCaaOS pps i;n�sd�m�!:i��:i:�,ficiolmente inclusive � Confeder.acão, incluiu (] pro COMISc;AO DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO DE sarão por' r'igorcisos, exOI;nas m:épi�o�.
.

.

-c
"

vo referido' no Cofendé"io Automo�bilístico, Nacional,' ,

PREMIOS:
(

Faus'to;' Louri. e" Melim, er:nbora:t.iv�ssein·. se: q-
, poro 26-4-68, sob o título 20. �4 horas de Florianópo. /presentqd;", 'riõo treinqr.a�, o, pedi(;l?: .F'ós;st'o: p.9r qbn

liso
.

I ,OI ice .Coldas, João Bento, NiElvesauer Neto, Re- sqçq fisico, L'c!�ri �O( súítif Ontigq, di�tem.ç.do e.Me':
I Enqu.anto que o"Secretoriã c!é./Segurançg e a Oi 'm,Y Caldas, Dcilm(r Rocha e Nelson de SOlJZO Vieira. lim ,por COFl�Q.ço'físico:

- '

,';. -"",
".

Em Crichuu.a
retoria do Trânsito desC'utorizorom o remi iioçqo da N'

.

-,�; 't' t
,'", .

':d'
'o'

't d: � !\; 'I � (�... GJVO jogo- reHlO es'O marca o· parq a -1901 e e
. O mo"\>irnçrito iniciado. 'cru· 'tornar-se impl'aticável, .

provo sob a ,e!egoção de falt,a de pista própri_o, peri" DIRETOR!A DO AUTOMOVEL ,',: ..: ; ,'; f10.je\;quan99 �titão\!odo� Ç)s.:)ogqao.r9� 9ç��.·rõº tompr CriciuIria: :'p�rà a l'ealizàçª,ü ", do ,a reRllza.ção {lo ce!l'
, go que decorreria do mesmo e_o ,falta d,e gu,árpa

..

s em " 'o'. .'

I'
'

. "

I" f'
"" '-,1' ",_, d.',e. üm,'," TO,r,'n,',f\,J(; '�,ntr,e as 'I}r�{

,.

'(j;{,tà,píne'rise' oue veio a l', � ,; "�,�,, Rq�re",�,.InC;; ,USI\f�� 9�qLHLe§, .ql,J�, orom' CQ��C:)I::a,;<9s,_ e ngo. ...."
,

número suficiente. ClUBE. O'E FLÔR1ANOPOLlS 1'," �.: ofenderam a,'i6nvocdcão.· . dpais, e,'quipe ,da terra, do : ciÍlir, com as mesmas

I S D·
. \,

d TA- \
. ' .

,
' ",,' �,', .' . " ' .. carvão 'e Ia" participação' és- programadas llal'a as�"os reportamos 00 ze aso r, I retor o' ronsl Caso, ríãó compateçom� a dir�ção .;do , FC. t:S. 'to, .

'

,
,

p'residene·. OI ice Caldas ,,,,, , ,pedal da Pb-rtuguêsa 'Santls· .bições do clt,be praianoto,ltom fundamentado oedido de reconsideração.ten, ,himá. os ,cleYidas, )providenc.ios� :,tàlve�, Ti'ii€Smo:-torncn' .;t� de sã� P�lIlo, depois de Santa Catitrina.
, do 'o referida outoridndce resolvido conceder. o per- Vicé-Rresidente: Dolmir Rocha do sem efeitó'sLias cónvocqçõ?s. g'anhar'vl1lt,ó; acahou por·

�issão, em dato de 27�4, liberando uma pista ,:""'(16 10, Seá€Mlrio : Jorge José Solum .('
,

;Süb Distrito da Trindadio.
-

20 .. Secretário: Luii Florioni
Tendo em vista' qu.e o corrido era programada 16.' Tesóureiro: João Bento Niedesouer Néto

poro o dia 23 de ,abril e só obtivem9� o permissão em '20, Tesoüreiro:'Arnoldo Vigui .".

27 do mesmo 'mês, resolveu o Diretório realfzó'lo no

dí'a 7 de moia.
I'

APELO

'I
•

rn
.r 1··íJ:·,

, '

�
.

I·
I';:

RELATORlO DO PRE5LENTE Wolt�r Roulino

E' mais uma teqtaíiva I

m, (I loiro [avante, titular
nossas últimas seleções,
trunsfe:t:ir
paulista.

panl o full

(

� ,

.\

I', • ,'.: '.,", "

.
,

,
i ','�

J'>REMIOS 'ENTREGUES
.

"

�
..

I- �;:l "; 'I
,,'

.<1 ',,' '�i·.�

Não �os foi possível em vistq da exiguidade de

tempo oferecer 00 público um espetáculo' melhor or, No. _'_ Corro - Pilotos - Procedência � Grupo''':'''J

(_ • I '

\' Qanizodo, mesmo assim, opezor, da descrença por
_

Categoria - liugar - En' dinheiro - MedClfhas --.

parte, das Firmas <t autoi'irlddes no exito da, ôromoção T�oféLJs ........ Taço.
00 ponto de nõo despertar i.nterêsse em colaborarem 32 -. $irnca Ed José Medeiros .

Antero
com maiores reClJlrs�s', .d Dirptorio e .a Com issão Téc Aguiar....,.. Florianópolis � 5- 10, - 1o, ....:. NCr$>
nica não desanimaram e fi�eram (') que'" foi possíy'tll 7ob�oo _,_', :2 � 2 _,'_ '1. 'I ','
e o resultad.o é de tÇJdos conhecidos, pois compareceu ,77 - Simca - Ricardo Clóudib IDalmo Ver.as
a pista verdadeira multi �õo que deixQu o;Cap(tbl Ca - Florianópolis _'_ 1 _'_ 10. -. 20. � NCr$ 200,00
tdrinem'e deserta, para presenéicr O inédito, aconte- _' 2, -. 1 _,_,

. ' .•...... cimento.
'

24 -. ,'wolks .......:.. ,Nepoleã� D)'I'ombert!ÂntÔnib
.,Nos consideramos' vitoriosos,' póis 91érn de se· Defâmhe�t -._ Florionnnolis _'_ 5 .:.".",. 20. _ 10. NCI'$ i

',' E!fl"'",('),(1"'� (') q,in'õn n(:l�'ica, nasceú verdadeiro entu 900;00,--- ,3 -,- x _. x, :=�'l1i�i!'lf'!11rll '

$i,asmo,pelo automobilismo em nosso copito!.,' 3.-._. DKW _ Hélio Sch!emper IEdson Sheidt.":�
',"' Nos consid�;-amos felize� porque apesar de "el1

I flóriaJ1QPQ!is ....."... 5 _'. 20, ......,.. 20 . .,.",. t-Kr$ 200,00 _
gàtinhormo::( em prorno�ões dessá natureZd, e de 2";"';J.,..L x,

.

todos ,os piloto� se-em G'(l-reantes, tudo cçir�eu bem, :1'§5 - Gordini _ 'Luiz BrasillAderbal
!jem nenhum Qcide<Tfe, 1�:8Sm.O' que grande' part� da _. Flôri,anópofis - 5 - 20. -o',- 30. - NCr=$
.rny!tidão levaclo pelo en:·.,).�;.jasmo e pela .l,ltorCida" a 1 _;'_ 'x '_ x�

cada passo invadissem o pisto, dando imf:l'Iso troba-
I .66 _:_. Wolks ..J.::.. José da Silva II Aurino RQ!1Q .,......

lho cio d�spositivo de se�uroQça dirigido pelo pulso FlorianópolIs � 5 _ 2a. -.40. - Extra NCr$ , ..

firme' do denodado Capitão Be!�or, do glorioso Polt- 100,00..- 2 _'_'x-x.
· cio Militar do Estado. 75 -"DKW _ Dalmir Rocha - Florianópolis

. As a�toridac!es que nos prestigiaram com 'su.q 5 '_ 2Q. � 50. _.._. X - 2 - x-x.

preSença, como o Exmo. Sr. Deputado Lecion 510vins 52 _. Gordlni Gualberto RQvanchelwaldemiro
::,' ki DD. Presidente da As"emb!éia I.,.egislativa que che Cruz _ J?iqville _._ 5 _. 20. - 60. - X - 1

gou ao palanque oficial (Jnte� dqs 8 horas e,' Só soiu 88 - Wolks - Vilberto Siese 1 juores Regiani L
os: 13 horas, juntamente,. com o Sr. CeI. Representon' Lg9·es - 5 _''_, 40 _'_ 70. Extra 50,00 - 1 -,x "_,- x
,.te do Exmb. Sr. Governw'or do Estado após a entrego· 2 -.

, InterlOQo - EIJ" Bo-tistel)ollErich _ Casogran
dos prêmios aos vencedores. de - Lages -.- Extra - x - Prêmio Especial ., .. �

O Autom'óvel Clube ogr,qdece penhorado o co- NCr$ 100,00
'

........ x - x .,

...

,_laboração valioso do TOLring Club do Brasil, que co· 22 -.Si�co ._._ Plínio Loureisen·- Lages - Ex
· locou o, suo disposição uma viatura de �ºcorro, ao ra - x _,_. x _ Pr-êmio Espeçial NCr$ 100,00 .,......... ><

_', .1;", Corpo de -Bombeiros, ooSr. Pr�feitº, Municipall e o Sr, _'_ x..
·

Diretor do IiE.R. que, s; endlrregaram do terrapl< O Automóvel Clube ofereceu .o' todos os, compe�
nagem da pista, e a tod"s as pessoas que nos honra- tidQre� bonitos medalhas, cam o gravura "'10. 4 ho
rom com sua colabOração, sem· o que não' nos �eria ros de Florianópólis" 7-5-67, homenagem do "AUTO-
�P9ssível réoliz,armos o pro�a,' FLOR", .

'
.

,.

A Firmo Muller & Filhos dispensou o pagamen-
"to 'do irnportqncio de NC'$ 48,50 referente o madei� PRESTAÇÕES DE CONTAS:

\

"r,a utilizado no preparação do písta e Bcx movida
pelo entusiasmo que lhe despertoU' ,o r,Jossa· prOmO- Firmas e pessoas que colaborarami
_�'

.

I

.çaQ.

,',:

,-i;,.. "

C�fttó
100,00 ,

I I,

, de.•ellhot

,

ii' c.'içhês
ft;)IhlltQ.$ � CQtólogos'

ti

car,tQ��S e carimbas
impre$!!Q$ fln vetol

.

:;,. oopelario
...

, "

ii
,
.. .-.:J�.,;..,-tfb�_ .

. lMF'RI::SSORA MODÊ�" 'f

'�RIV��O�' :�UA�T • elo\
tlÚA OEOqORO ,NII 33-4 tf:

FÓ�· 2!i!7,'" f.t.ORIANÓP()��
Prsidente de Honra: Governador Ivo Silveira
Diretor Presidente: Olice Caldas

Oscar' CordQsQ Filho - 'NCr$
.

1.QOOiOO·
C. Ramos ,SIA - NCr$ 1.00.0,00
Cio. Catarine!1se de Awtomóvel (Ford) ---'- NGr$
200,00

(conti�ua na 'jIJ. PQ9in�)

\
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,., <. COMISSAO DIRETORA DA ,PROVA:
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i
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'
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" ,"
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"t· d M d·fI-' Automovel Clube
lOUIVOS "a a�lneDse� A,nald�. Th;�go

e HeI�!,�p�so, está o seu. CONSELHO OE
I de Florianópolis

.

RED,AiÇ-í\.O formado pelos professores da mesma Fa

Tôdas as forças .do esplritoehumono experímen culdade, Snrs. Dr,s. Polvdoro Ernani de São Thiago e

tam, nesta hora opocaliptico de-trcnsiçõo , um elan Manoel Nogueira de Sousa, bem como pelos Drs.

Comunicamos aos íuteres- dos. Algumas cobrem" CUl'Si) formidável de pr9gresso ,a manifestar-se em cada Luiz Carlos do Costa GaYotto,. Danilo Freire Duarte

saclós que c.rconrram-se ,L, c estadia, outras apenas o indivíduo.segun�h·a expressão personalíssima 'da sua Sérgio Luiz" Francalacci e Murilo'" Ronald Capello.
bcl'Ü1S as inscrições para curso c outras" ainda,' como N' , d V I 1formação cultural ,e educacional. este primeiro numero, correspon ene ao o. -

Bolsas de estudos para es- as Bolsas Fulbright, cobrem
Daí os' e.'speta.culares 'desníveis sociais que nos No. 1, de Julho, de. Dezembro de 1966, aparecem,tucluntcs rr'itressados em inclusive a viagem.

cursos pús-g raduação nnx Os requisttos são:
-

Bom põem em confronto- sórdidos 'monifest)Oçõf?S do,mais .além das "Normas para a aceitação de .colobctcções
Est�dos Unidos da,' América, cnnhecimentr, de inglês. Cio animalesco mat�r;àlismo com .os, mais vívidos de. em arquivos Cctorinenses de Medicina", um ótimo

Também para estudantes dadania brasileira, Idade monstrações .de �obre�:� de sentimentos, de 'delicode editoriol, ao qual segue-se excelente trabalho sôbre
que não tenham concluido. de 21 à 35 anos. Campo de· , �

. .,
,

f
:

Fifi T'" d R d I Fiei
.

C dí" " zo moral, de exc:elen.t"e; cultura ,filos.,O_ ice e clentí 'c� . erapeutica e atina, e nsu ,cle�cla ar l<;lca no
Cl1rSH �l1crj()r, derCCenH'i(� estudos fie Interêsse para o, '

'1 I desenvolvi t d B '1 em.boro ne
.. ste," ciclo..

: h.i�t
..órico .da civil:.. zaça\-o o 'me.srno Ad.'ulto, de autoria do Dr. Polvdoro Ernani de São Th]

oportul11( ac es , esenvo ivrmen o .0 rasn, _

Os candidatos aprovadas A média, mínima, de 7. du- não se passá dizer-de crte, como o justificor.xrquêle ago, professor de Clínica Médica da mesmo FáCI,.lI
no exame de inglês e que rante curso uníversítãrío. pensamento poético .dê a�tpr

.

cujo nome' n60 nos o-
' dcde, sequido de trabalhos, também de al'ta expres-

precnc4am todos os requísí- Saúde física �e mental. corre no 'momento;' flM9ÇOs; ás seiQs�da atte'.'.T!iqtam são científico, dos Drs. Newton do Vele Perelró Lin-
tos serão reccmendadus

.

ao Os candidatos são convida "".

,

I 'V
.

O 'F' b H G-a .sede do sob,'ú!�'" COrh " irmond Abreu, tto reus erg,. uri ornes
"InstitutO. of Internatíonal dós a fazerem suas Inseri- ,

'

, ,.- . '

, ' M.'.e,hd.on.. ço , .EWaldo, S,chaefer, Freire Sontcello, Viáhó,Education" em Nova. Yo..tk, ç'fics no I�stituto i
Cultural . A arte nôb ,se,"ress�nt'e; agora/, do melHord1flu-

para a concorrência, As B!:Jl_- Brasil Estados Unidos, Rua
.

",. ; . . .' ,
. Fitho: e' Anete Hoffrncn. Com resumos em inglês , é

da
.

F li Sh'
. xo da civiliztiçõo hodie'rnd,'que1é c{·do',cultCJ,ro:·p:ositi- u··'m'"0' "'o"t'I;'m"o revisto, muito bem impresso, e ..... popelsas são oferec.i s por Uni- e

. pc . c rnidt 25 em FIo·, I I II

versidalies, Orgauízações Cí- . ríanépolís, até o dia 19 de' vc, indene; das superretaçõés do rr'(i�ticismó )'�'etafíSi de primeiro qucl idóde e que será recebida pelo n:ún
vie:as, Organizações Indus-. Junho, impreterivelmente. O co, isso porque a,', orte.,dei�ou-se irripregha.·r totólrnen ,'do'.c,·e"n:tl'fl·có Ô'o

"

, d t
'

com.· o' o. -,
, ;_'"

.• " '

.. ,.' .":. A..
,.'.'

.'. ..'
nosso pais e o es rangelro,

tríais c' Co.merchüs ou pélÓ' exaJne de mglês será, r:eáli... te, das il')suflaçoes .gf,Ç)sse,:r,as',dess� "l"l1atenal'!5fllO'-sem . d'.·'·" .
.

.

b• N t ......
- 'I '" 9 OO}' d dia 2'0"

.

-". '
.. ", •.

'

, .';' .'
__"<'. ; .". '.' .. '. ,

,'. :.,. agro o· que cawsam qs cOisas aos.
Oovcrno or e-,'1.IneÜcano. �a{ 0.. as' ... :. l�. - o " ,cultura, sem IdeahsQ1o�,al:gurn, que,;-.por o, qJmpeJC,. "",:

.

.'
_

.

.

Os tipos dé boI�as são :vada ,de'ij�nho, no'jJróprio IBEU., do l�isse�;f�Lre,-."d�\iur:hdttdfrentê�d� pervérs��s':,sihto �. ----"--__

\
�

>;,"·\·:..··)··,:.··��;I�\.. :·' '.,'
_ ','>',': ',,:,_,-- :",\ ',.-' <":}' _' '/!'-""i ';', "':',/

�

-=- .. :-'--.-:--.------:.-�---::-:-;-:..__::--':;-';-'--:--:;7"�T'""-'-.---.:.- .' ,m;át'icàs :éle :.trem�hdàs >co,r:ly,ul:sões .$oçi,ois, ,tryui i': pres�
': t�s a ,'ex�lo'dir, j,�'� 'à'; �q�;pe�' DeUSijPOr.:; umac:ir:itêryen
cão.diret� n6s ;��on'Çe'dm'�rtitos, hum,Ón'Ós, nãô;vi�r im
�

" '. _'I ,"
_' _' '�. ", "": ",!:' t"; " "_'�'•• ,_""�',� ,'_'

-

,','. :"
. ·1 �, : '

. '1P' '\ ;',
'

por dós hóitl�n5i'uri"li]; bütf:rJ "órdem'�\qe .discipjjr)d;;' de
,t�;balho: '

'

'

.. ' ,:' ., '.

" "� Nó BrQsil :'Ô5 '.imdhÚ:e�-t.aéÔ.es'd€:T�r,ogres.so,,;.a ,:que
\ _.' , __",:: �:�,:

"

,'" "l,.".'., ;.
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'�';" , ',': "
',',

. '.... ';! '..... :.

acima n'os "referii�os/' lutam :por se o: projetar em ter-

mos de culfura, e:,de.:e�pi)itLibíjdad�, mal<. grado esfor

ços de 'uma, par·t,édos:t/rd�neiros 'que <se perd,E:)rh. na

'cdmiraêão '?::I�·;'2;6ceS-s;s'/�li�nígehas:de, civi,litaçã0,.
muito �o�co'su'dc�tív�is" d' se' c()�dunÇlr�m.� ic&n' os
etnias naéionais;;coordenaéÍâs ,:00 influxo.',de três ro

cas di�tintq's�'e: d� iC�jO: dm6lgama. perfeit�' há: de re

;últar, cerno: ,��u�'�êleu; cÍ-os' j�poneses�' por tC?dos. nós
'agora. tão àdmir'aeos; o .fob-riação de' um�povo' de cul

tu ra,' essencicdme;'f�,;i:::rist6,,'e/ pour cause,' fôrtér;nen-
.

- te inclinadO- o �i.Jel>em.pí:iz e.trabalh!indo para ad

quirir hãó s'àmente'o pão",que mata 'a fome:do corpo

mas também' aqu,�!e q��� J-estJs' nos veió trater e que

mata a fO'me' do Ros56 espírito imortal, afim de �er-
mos dignos: do �ter�a:-felicidade: .

As Uhjversidàdes�: no Brasil, estã9' visandó ·.0 es

sa ';cultura super}o�1 .de índGl.e"essencialmente<cristã:

a de Sta.,,-Catórina :0. essó r�gra não poderio. fugir.
Realmente', tem ,sido· n-9t6v:ér o ',ir:npu.Jso dado ,,<lO' de

senvolvimento cült,l:Jral. d.o nosso I:stádo natal 'pela U-

"niversid'ade''':'qú@ :�h,;:Hó;uma 'd�z{nGl-:dé·.on'0s<,GpenQs
i\genfe OfíCiol dã Própriépóde'", industriol - Re. se·' fundou. ',E' . d�ssa 'U�-iversidode. úrna ,e;.:pres�ão 'a

gistro de marcos; potentes de;ih"Vençdo .nomes co- centuada;"khte'.,·p>rogres5i�tc;s' tJ ��v'ist� que' d Facul- 'If

Illercidis, títulos de estC/be!écith-êMOS, insigniàs ,ê dade de M'êdicil1� de::Flodanópalis -acabo dé lançar

frases de propagancla. à publicid(1�e,.,s.ob {]:·,d�r)�0'!.n9�<?o ,de ARQ!JIVOS

RLIO Tenente Sflveh-ó, 29 - s010. 8·- lo. cri, CATAR1NENSES DE:MEDIONA., "

dor - Àlto do Caso Nair - Plorianópolis - Saix'c. Cabendo,· ,jqturálrnénté;"�a'direção ao próprio

Postal 97 - Fone 3912.' \, diretor da.�acl!1d?si!:�"a'iG��. �,h1il f1,Ygar:e, ao· Dr.

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

Oportunidades para Estudar nos

Esíades Unidos
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ACADEMIA DE JUDO 1: DEFESA PESSOAL TAKE

HISA. (FILlf...üA A ACADEMIA 6No OE S.' PAULOi

MATRICULAS ABERTAS A AVGNIDA . HE.RCIL10
LUZ No. 211 ._ ROOOY,IARIA

Diretor proprietário
Prof. Vitor FerrEira' da Silva.' ",'I

, "
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24Anos"
"

Jlêl�e;�ra'n çé)
,
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'J "
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Os tópicos mais importantes das concepções de
Fromm são debiJtidos, cle maneira informal e vi\(a, .

nó livro D,IALOGO COM ERIÇH FROMM, que 7;0-
har' Editôres vêm de p6b!.ico, em tradução de OctQ-

, 4

via Alves Velh.o. O diálogo foi dirigido pelo Prof. Ri

chard I'. Evans, da Universidade de l:Iauston, que ob

servo, em Prefácio, o importância ,da entrevisto, $0-

bretud() no que toco ao tJtual pensámento de �romm
acércd de muitas idéias apresentadas (em seus traba

lhos precedentes. Além de certos focalizações novas
, . "_----_---........-'-�_,_------.-.-

sugeridos, como a relativa à conduta da 'psicoterapia
(psicanálise humanista), destaquem-se, ainda, os

tentativas de F=romm "para reconciliar posições tão

diversas quanto psicanálise freudianÇl, existencialis

mo' e teoria social'.

Ao escrever 9 sua HIST<1�IA pO BRASIL,"", GE: ""========
RAL E. REGIONAL, . Emdni Silva'Bruno preocupou-se
em fixdr, em cada um dos volumes, "0 existência
dás figú1"OS oaracterísticas que dentro de seus - am

bientes sociais e de culhlra, emergiram," desápareG:e
tom o� ,'ficaran'} vivendo neste' mundo reg iOrlq I li'. Nó

volume: dois da obra, agora publicado, o assunto é o

'.Nordeste, com os acontecimentos que fizeram, Q his
trio da' região dentro da 'história nocioná!. O volum':e
no. 1, saído não fdz muito, teve por teve por .tema a

Amozônos. A obro completa, em sete volumes, sera
f, ." •

editada pela .Cultrix, num trabalho o ser concluído,

, De'O"dem "do Senhor Diretor da Foculdade, de

Medidna 'da I..lniversidape
-

Federal de Saritn; Càto�

rino, .ProfesSor Doutor Emil FIYgare, e de � acôrdo

cam o. Decreto no. 60.,516, de, 28 cle t:narço de 1967

e. 'res�ctivó C��vêríió, ,estarão abertas ,nd Secretari-o

de J o. a 15 dé junho p; vindOuro, os inscrições ao Co '

, cu_rso de Habili-toçêlo; no hor6rio de 8 às 12 horas e

Na Universidade Estadual de WaYhe, nos Está -'de 14, 2ls 1'8 horas, de 2a.s às 60S. feiras, destinadp
dos Unidos, realiza-se anualmenh,; um ciclo de con-, êxdusi-taménté ,ao.S c'dnclidatos que "e submeteram

ferêncios versado sôbre um 'àspecto contemporâneo nesta Fóculdade; 09,.'eXome de seleção no
.

corrente

<e sighi,ficativõ das relações humanas. O de 1962, foi' ano letivO; e que, nõo,� lograram clossificQ§ão, ,05

orgdnizado· por, LoWrence H. Steltzer, coadjuvddo
\ quais. d�_vera,o in�Ú�ir �eu� �equ.lerimen.tos d� .'inscrJ'

por mais, quatro especia,lisas do matéria,. em tMnb ção.cor:ry:,bs doc.u:mento� eXlg'90s por lei e abdtXo. es-
do tópico ,NOVOS HORI\ZONTES DO PROGRESSO E- . pecifitdqps:' ,

CONOMICO. Com êste título, e sbb o égide da Edi- a) 'Certifiéado de conclusão de CtJrS-il Ginasial e Co
tôr.o Atlas, são agora publicados em nosso· idioma legiol (em 2 vias sem uso'de carbono), com firmas re

esses cinco trab91hos, em tradução de Nelson de Vin conheCidas;'
cnzi. Além do coordenador das palestras, assinam- b) FichQS modêlo 18 � 19 (em 2 vias sem uso de r:or

nos Paul A. Samuelson, Walter P. Reuther, Herbert bono), com firmas recahhecidas;
.

A Simon e Theodore O. Yntema. c) Atestado de Conduto, com firn;'Q reconhec,'ida;
� :.,'f-;i�\.i1l""" d) Atestado de Sonídàde Física e Mer;tal, com firma

._--_.
----_.,�-___.------._---_.-

,

",VESPA - VENDE-SE
'- 'Ve;'de-�e uma-VESPA 3 marchas em ótimo es

. rodo ,,;tràt'Gr �o�· Brasa naltnprensa Oficial.
•
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. MONtIJO' LITERÁRIO
Di Soares

DIALOGO COM ERICH FROMM

.-'

HistORIA, DO BRASl L (NORDESTE)
\

nos próximos meses.

NÓVOS HORIZ0t\lTES DO
PRO(;RES$Ó ECONOMICO

AS PALAVRAS DO BUDA

"Ao mundo envolto nas trevos' da, ignorâncid
eu dorei o belo clarão da melhor ciência. liberta-lo
ei do velhice, da morte ,e de tôda dor". São Palavras
de Buda "aquele que tem o conhecimento perfeito',
líder religioso de milhões de homens e cujos ensina

mentos se comparam aos dos\ grandes pensadores da
humanidade. Uma sírrtese de sua doutrino e o que
nos é apresentado em AS PÃLAVRAS DO BUDA, li
vro em qúe Pierre Salet enfeixou extratos dos mai�
autorizados a. respeito do budismo, colhidos 'em vári

fontes. Lançamento das Edições de Ouro, em sua sé

Lançamento das Edições de Ouro, em sua sé
rie "Clássicos de Bõlso". Tradução de Guilherme de
Almeida,

MOVIMENTO

NOVO ILHA·_ Digo,o dos melhores votos, é c

notícia de que ILHA, Mensário, de Divulgação Cultu'
AO e Artes, voltará a circular. Segundo estamos in.

formados, o nôvo número do jornal e questóo já se

encontra no prelo, devendo circular nesta primeiro
quinzena de junho,

(continuação da 6a pagina)
/

Koerich SIA Comércio de Autpmóveis
100,.00 .,

i

Oliveira & Filho (DKW) - NCr$ 50,00
Tvresoles (Recauchentagem) - NCr$ 10,00
Eugenio Portella. -. NCr$ 10,00
Pôsto "Aristeu (Gasolina) _.' r'-lCr$ 10,00
Oficina Mecânica "DO-RE'-MI;' -', 1'1Cr$ 50,00

-

. ( .

Osni Adriano (Peneus Catarinenses) _ N(:r$ 50,00
Nelson Vieira (contributçxes de diversos) - NCr$

66,50
lnscriçõo .de 20 pilotos à NCr$ 25,00 - 500,50
tOTAL Ntr$ 3136,50

NCr$

.
,

Medalhas troféus e outres contrtbuiçxes recebidas

Medalhas de ouro, homenagem do Exmo, Sr.

Governador Ivo Silveira, dos 4 primeiros colocados.
.

Medalhós de bronze e, toféus, homenoçem. do

Exrno :S�: Dep.· .Lecion SIôvins1k1 a� sequndos �9Ip-
cados. .'.

. .

.

" ,\', Flna.;Taç'a; co� 0;65' c�nt. de a,ltur,ã'" hOI1'l,�na
gem db Hrma Vié'ira e'Çio. Limitada, ao priméiro
colocadõ: (A comtss6b téndo em "vista a éxistênçic
de mQis -dê um' .grGpo competidor, resolve�· sort�a'ro o
taçÇí 'enh� ô;s �pfim�l;ós :Co'lpcados) tendo-se recebiÇJo
a d'up!a' Éêl" Medei i"os e Antero Aguiar que pilotaram
o carro ':no.. 32. i

"'

Find faç� oferecido pela firma fJCdsá Lopes
Acessórios.

_,

Outrds despesas: Transportes - NCr$ 2.450,00
.

,.:' "

P(jgo, à Cio. Atlântico-SucLirsul .de Curitiba, se

guto contra risco de terceiros, para 20 cohcorrentes

,,_,'NCr$ 168,00
Preparaçâo 'do .·pi'sta pago a diversos -:Conforme

compro,,:,onres em poder da Tesoúraria NCrl: .

;390,30 '.::.,._ 558,50 \' \

Sorna total _.. NCr$ 3,008,50
Resumo:

Receita .- NCr$ 3.136;50
Despes.as _'. NCr$, 3.008,50
Saldo para a próximo corrida -

•

ALUGA-SE

__ f1lO

AlugaI-se: 0, andar 'térreo do prédio situado no

8oca.iúvo, 1'24. COl1trgt_o por _1 ano, COln . fiador

Trotar no local.
,)

Faculdàde de·Medicblêl ,da Urdversidade

Federal de Santa Ca.!arini
.

_

. .

�

CONCURSO DE HABILITAÇÃO DÊ JUNHO o{ 1961
" .
I' .

EDITAL DE' INSCfUçAo

/

reconhecida;
e) Título de Eleitor Otl cópia fotost6tic:a' autenticada;
f) Carteira de Identidade 01.;1 c6pia fotostótka avten

ticado;
g) Certificado de Reservista ou cópia fotostót,ico �u

temkada;
.

h) , (três) fotografias 3 x 4;
í) Abreugrafia (com resultado normal), expedida pe

to Departamento de Saúde Públ ica de Florionópvl is

Ou de órgão oficial do país, cuja dota de validade

não poderá ser inferior -à de 2014167, com firma re

conhecido,.
A exigência da letra "a" poderá ser suprido pe

lo apresentoçêÍo de diploma de cur:iO superior, re

gistrado 1"10 Diretoria de Ensino Superior.
O concurso; q'ue constará de prova escrita de

Portug�res, Física; Química e Biolog;a, será realiza

do no período de 17 Ja 21 de junho de 1967..

.

O Português é considE�.rada màtéria de corátel
eliminatório.

E' de 20 (vinte) o número de vogas o serem pré

enchidos.

Floriar,6pcil is, 30 de n'laio de 1967
Bel. João Cor10s Tolentino Neves - Scretário

Visto: Prof, Dr. Emil FIYgore - DÍI etor. q16]67
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A HORA DA PAZ

(Leia EdUodál,Na 4a Pagina)
'DEnRlçAO DO PODER'

,
'

,

(Le1à Editorial \Na 4a Pagina)
. " ,

O 'MAIS AN11GO' DlARIO OE SANTA CATARINA
Florianópolis, (Qqarta-feirà) - 7 junho de 1967

I

..

\
,; I

debate,
I.:' " arprâzens

�,
'

I ,,<!� � , J ...

� . -

:., ,

.

Os (]égfiê'�I�o��s de Forquilhir:ha, Turvo, Melei
e Mqracojá receberem a, última cota do finQt1(irnerito fpo'ró: o" construç'ão 'de 4 .d�mazéns c

, o�un�',rios,: n�m :tot�l, �e NCl'$ 26:000,00 .

. ,

'

" f-..s c'on�����es' ,est�oo'P(bl�t,o'S e' muito bem I I

tas. - ,
'.,.

.

.' )." -
'

• J

, ,(\S 4 cqop€�ptivas a,rmazer;lOm 546.]75 sacas
.órroz.e' 4&8.000 .soccsdé farinha de mandioca

"

,
Fp�a�.' :finpnçioçds pel,o' P�AM�G' e orie�ta

pelo ACA,RESC" de ,conJormidade . com ° Projeto
A':rjí'9z'�nqg.er:':e, ..Çoo�rclHvismo que ocupa priorid
núr:jile.ro �m' nc(;;�e;tór �gri,ultu(a, d? PIQ,no de Mel

, do GOvernador Ivo Silveiro. ,«

'

"\
'

;'� ..

y

"
,,� I I

-

"
. "

,
, I

, ..

'rofessôres
.

c�ntin:uam' Dá· .
CalJlpanha

," equiparaç:ãO" .;dQs:;':veDci;�enlôs
ção 'e ao 4esenV'oJ�ei:iió

, como' a UNESQO' e ·Oi!.tl'liS'.
,_ "�o' me:mq!jaJ� >!!pl'fl�epta<,l,o
ao sr. Ivo SVv.eii'a� - os .pru
fessôres anexaram um es-

�.

I ,/ .'

tudo sôbrê Ó' aumentó 'per-
,'" _...�

.

, �

SjjYeira� -

"

.

,

'

'.. , "Certos do atendimento
de Vossa>.Excelência'ao, no,s:
80 pedido, que cOl��ider,à.
'mns' de maior importânéia
para o desenvel"im�nto c

I
da

Após uma �onga' série de educação e }Jlog-l'CSSO dêsté,

consjderandés, "assím., con- lj:st:úlo, o qual Vossa Ex,ee.:',
clúi o memsvial: ,_.

Iêncía tão
\
bem representa,

"Em 'fãce 'do' eX]_lôs1!o- qê-' ,8�'w.rda!:p.os "osso pronun

�ejam 'os, pr�fe��ôr�: s�"âb. '

<iam_e�lto: favorável; en'cami-
,àárlos 'dé Santa � Catarina Ilhando: ao 'Póder Legisl�'H�
j�pél�r para o

'.

�spíritõ ' de VI) o' pr'ojets de lei, q,Je h.�,
,justic�' de vcis'sa Exclflên�h, . ��", pi}� .certo; ,l!'esjlJ.�n�ar: ,a

nd. s�ntlito !lt� 'conceder aós sl<.uação de -' ,dignida�e, ,-n9
p�otessôfes ü� t'e'q � ã tic6s
etetívos,

.

interinos :e hl�ti"·
,vos .() 'Nível 40, com venci
mentos correspondentes a

vulga_ção aos têrrnos do: me-
.

�orial, a fin.' de' que/,todos
t�hte.i; \co�he;nn'ent� do as..

. ,

sunto",
, l

•

nacionais

,

,\
. "

j )

/

',� , , I' 7
r '"

·A.',partir 'aO .corrente mês, paro rnelhor
, .; ,

!..
,

� "merl,to a?'$ seus asso.éiad0�s, p Uniã"o dos Reforl110

Pre,felllllura', ql!'e' 1':' p'lacas"'" 'LI'g' i!l -t�'mb�le!l'm .lfQI�Vll!lldllllpa ::u�a�����'o���,:������,����e:�·��f�fr.:, Shd'��;f
,BJlE" Firmà 'CClDyenió De'400'Mil lfov:OS-: :. ,18�', ,'" lU U I li \ I ii', dos, ,14 os _17; hpros, .o Avenida H'ercdlO Luz, 211

.

,Parâ,Apiicaça-.oNov IC·,tediloR'·ura·J,·. " .... ,de" rua's' 1;;>10'm',",I·,o'a"d',8"·slp' e",I:l,'s' obras' da O- R,·:��,:,d��S���Ç1�s���;�;Oe�r;)i�t���e:��·des'pode�". u
' ,.'

. 'se;diriÇ},ir- ó cá-i�9 postei, .386,' neste ·Capit.al.
;: , a '--Bancó de' Deserrvolvlmehto. do Estado' "deverá 'I' ',o

". ,I,: :,:... �: :,:' ,', �". ,'), ... -',. ".,. .firrnor cor1'iêriio'nos próx;irnos'dias',c,om o. Sanc<?'C�0�, "
., .

" 1:ra� da R�úb,l�ca! no ,'1aJo.[. deJoi.to- bilhões e 400 !'f1� O prefeito' Acácio' SaqUa-,' da 'Alfândega e' à rua Sete ',Em no�e da ban,cada f'e, do Planalto é 'o Oeste .�e �n- S,eaàiloÍ" 'Proriãe: P�orr6"�V'�':;O De PrSZo
"Ihões' de ,cr!-l;zeirós ,O!1tigos, paro aplicação no setÓ!r go encaminhou projeto de de Setembro, alegando \�l deral de Sánta.JCatarina a tegrem em nossa economm', .' ':

'

, ". ' "

.'
.

�;� "-, "
; :". 'S'@ ,

do cré.c.llto',ruraçó c�rto7 médio 'e 16rigô prldio, ',,' lei à: Oâinàra I\tulllcitial, 10b-''''queíla de moVimento, elIJ depqtiida Lígia Ó?i!��,tJ@, - esc.o,ª��._��·1(:IUsj_"e.. a sqa X :D.e :,Ali$J,men!o',E': éU«Jr�llêm l�l�,qlla I

,',:', I:-(infç>rmação,fpi'prestado'pelo sr. Jacob N�. jetivimdô obter autorização' suas Casas delcomércio� - Andrade pl'o�eu a entre- produçao agro�peGuana. "
, '. '" ';',' "., ,',

,

' ,'cul, ,prfesidente � do SDE, que reg�essou do GudnobQra; p�ra 'coritratar, sem' ôn�s O. prefeito da Capita�, ga '-ao Mlnistro Mário
"

An- '" '.
-" \ ., ", .

ele
onde h�fo'u do qssCl0tÔ. Frisoll o sr .. )ci,cob Nótl,:ll, q�e para a Municipâlidade, 'ser- 3':;�S ouvi,!:' a reivin�cação" dl'c'tzza, 'em �lorjanóp{}lis, 'Ao formular o seu 'apôio" ;'. o. .se.n:a,9?r r,i,lipto M.u"�r, (AREN,A-MT) ,',opr,,�,

r-

.

V;Íço 'de implantação .ide n'o· disse que a disdip.1inação ,de,'um detaUlado m,cmol'iaÍ mi sentido de que aquelas tau pro!;et'o C1e"lel no Seriado es:tabe:l.ecendo que
,

'comj êste' convêOi0, o' Banco dQ) 11,'stado est,ara : COI"'U,'" � .,. ': .. I'
'., 'It'

','

f' tO> o 8
.' .,

t,'"l:'" mchclaturas' luminosas em do trânsito e a IO,caliza,ção d
. �

E [odo,vias tenham as suas
·se ap,lcarp O ln"" _a a ;.que?� re ere o ar 19,

.

.
'citado a assisti r de manei.ro mais, efetiva o ag�içultQr, expo� o a s!tuaç�o do 50
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.

. lho
cotarinense.

.
,

. , J1uas da> Capital; com ·di.rei" ; de',pontos de ônibus está tado no setor das rodovias. (on).s concluidas, de�ínitiva-
.

, ,igQ'. eit:�r,(J, ei' nr., . .; de 15 de JU
.

• ,'e ,""tó à eniprêsa de explm'2c' ,r afeta:' a uma comis�ão
'

de I :eüie,. a Deputada Itígi:l 196'5);- Çl� quem se 'alistar até �o� �io 31 d� maiO

, I ,'I "i, 'publieidadc'.comercial. ,tknieo_?l'essaltando que a ' DUJ'ante a'sua'cQnferêncb DGutel de Andrade fez seh. 1968."- JfJstificâ�do ,ó propo.sitLj,r6') ,disse qL!e, �

Tec-�i,g.t!lt: Do, Gm>�"".li,,";À' "''li1''lI!.I!�\m �om" '; De, acôrdo �om 01'pro,le. AssoCiação 'Comerc'ia� lhe com olTit1j.lar 4a pasta doS . �ir ao Ministro Mário An- �rtigo,'8."do Código Eleitorol,',O brasileiro nGlt�
q

am \pU., �v .I'u\t "'t.rvjll�Ult �'" 1/1 to, a�firma encarregada dt: encaminlmrá 'um 'm�moriaJ transportes, í.1. repi>csentan- dreazza que Santa Catado n�9'�e a,I,i.s't,�r,otf·.os·19 a�os.',?u o,patur�l.izado q
UrrienJ� a Estalada, TecDolo�icà,

'

I' - contratar os 'serviç:os ;� ,;s(ibre 'o 3$�unio que serÁ te do MD� 'ff�OU a neces- na bem m�:rece' o apóio dos 'noo se ,altstar ,ate, um ond d�pols de adqutrlda lO> n

" ;I
" ,;

"Golden do Brasil' 'Ind: e devidamente, estudo, sidad� da� Qonclusão . das 1lodêJ;es centrais no' parÚ- 'nolipod'e' btasiie",ro;, i'n<;orr�rá �à mLjlta de 5 �0r�\jma- "escalado tecnologic?l', pqr porte 90 ,'ia-' Com. de, Luminosos Ltda". GRArmE Ii'LOllIANOPOLlS' obras da sn-lOl e da BIt. cular: pela sua larga contn- tó O ,�r�s sak�r:i.os-m'in'imos vigentes no �ona" 11111dustria mecânico ',e eletrko nacionál fo,i apontQÓo com sede 'em Curitiba,' ellJ'" 'E�n visita ao prefeita 282, que se a�'fast:ml há ),uição à União, em todos pelo. juiz: 'e cobrÇ!do no ato da inscrição eleltorO'e
(:omQ -necesS:Orio, por t�c�icos d.o gov�rn(;, como Cón- ,prêsa especializada

.

�ni ;i- Acácio Santiago o, deputado mais de 20 anos. os ·setores.' _", t,ravé;,> de selq_ fedéral' inutilizado no proprio, requ
dição essencia! para qqe'.as exportações de bén� de nais de 'trânsito e nomen-,' Aroldo Carvalho declarou

>

\ mento., ,I 4jl
copital, ,do Brasil aUl"pentem substancia'lmente,'··. nós Claturas ,luminosas de mas, que nos próximos ,dias de- A pr0p,ósito, r�ssaltou, 110, ,,"Espera�nqs terminóu "Por .s\:u ·turno�, .ac�escentou - ? l_ei, nr, Lei
prpximos\ ànos;:enf'rentando: a con'corn�ncio' dos 'forne� segundo o privilégio da in-; verá .ocupar', 'a tribuna da tocante à prj,�eira, estrada a dep,utada catarinensc ,de � de moto de '1 ';66 .(que, alter,� a redaçoa da I'
ce'doré's tr'adicionais. 'vençio patenteada.

.'

Câmara, a fim de ,defender que ela representa a maior, que Vossa Exce,ência, du- :4.737" de 15,de julho de ,1965), em seu Artigo,'

Como cominho paro essa. "escalad�II,,, o �urto· PONTOS DE ONIBUS - i a, incl�ão, do, "Grande FIo- reivindicação da litoral ca- ra�te" a' fi�a gestão, f<lça 'deterrr,lina':," """'.' ,

. "�
prazo; sugeriu-se à·importação de Itlk,.{ow.hoW'�· e�' ,','Comerciantes da CapitaI/,rianópolis, na regulal1le�-1 tarinense, �lea ,que com· com que a,BR-lO! e a ER- "�Não's!e'àpl'icd�á o multa.a\quese-refere..o

. nivel ,elevado; terido s'ido 'comtudo' adm,iti.do que
I
"os

I'

esti'veram ontem nll Prefei· ,tação do parágrafo �Oo do prccrl.de cêrclI: Qe ,55%. dã 282 se 'transf(1rme� na riso- tigo 8.' do-'CE'ldigo Eleitoràl � quem ,se 01 istdr ate
o

investimentos em tecnicos,' que correspondem aos és.. tub, ocasião em que' rei· . ,artigo: 157 da' :Constitulção superf�cie, e '1.0% ,da popula- nha realidade que há de im- 3'- de 'i:narçe;' de"'1967."'
,

cri torios de engenharia, 'não apresentam p()'ssibilida� vintlicaran}: do, sr. Acácio ,federal, que>está sendo ela- ção .do Estado_1Qua.p.to � se- pru�ll' nôvo rítmo às p3'- ',' ,i'Pet tsso .:_- justifico _'- o presente proJelOde
des de remuneração ropida, exig.indo dilatados pcrio.. G.aribaldi o retôrno dlllS b6rada pero Ministério do gUlilda, estrada .,- 'a BR·282 tencialidade$: econômicas e 'çons�itCJi ino:VOÇi)0 � I{i�o o um'o meaida politica
dos de moTur.oçõO." pontos de ôHibus ao. Largo lntcl'ior. t ..;_,. it 0tat ,par� que .. rR.gffio 1�U'lnana8 desta r�i�". d1iscut·jveJ op.ort(.m�;dQcl�.1J

",
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