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CHiNA X URSS It'�'li,l.. ,

Gracas à grande se ,- ',�- I

de do� sovieLieos, ;lã�, ()\'I_��-I
rru nenhum conflM ll.,-:
ironieira ,sil1o-�,;ovjetitil -

'

escreve Cnnstantin "im'·

nov. em artigo public31\ry 11e \
lo "Pl'avda".· ,

,

O fan�()so eserit\1r' í'n';.�
tíco, que regressou rcW.ni··"

I
mente a J\l()scou. elepo\, ue

I

I ('fc!l!' r urna vhf:;em V')! ex i

I t;'mno orícnte- (la Ur-.;.;:,

I
ilccntua que desde há a:,

gum tempo os s'lVietico:\da
região tronterrlça à C]ljna

11 "e acostumaram a trab .ii!.!!' ;

1
com o fuzil a tiracolo. r.:

I i
I E'XECUÇÕES NO CONGO" ;

I
J
, Foram exe:::uUtdos ',,'1.-

beJ:6as em Lumunhasl1i �'ÍL

pára-quedistas con_io12iOe3 ,lI

Iii dias, U .1'! Otltl'O COl,(jC;:::

elo- sobnlViveu e f\)i lú(�.li ::.

Florianópolis

Castelo
O Marechal Castelo BraiÍco foi

sepultado ontem. por volta das 12

haras, .no Cemitério São .João Ba
tista. após ser transportado em

cortejo fúnebre desde o Clube Mi

litar, numa carreta milÚar do Re

gimento N{ccanizado do I Exerci lo.

Seguindo a carreta foram os tarní
liares-rlo ex-Presidente, o-�,1areehal
Gosta e Silva, MjJ1iFÜ'a� .de Estado,
representantes rHplmmÚicos, G )

vcrn.ulnres, P"esid()t�tes do Supre,
H'O Tvlbunal Feclel",ll, -du Senado -e
da Câmara e as mais altas autori
dades do País.

TRA.JETO
Batedores U;l, Aero'\'wtíca ab ri

ram caminho l1'úa o �(]rte.io que

sc-nriu o sc!!,iipj,e rotcirn., Aven;rh
C(·j'·;o-1\y" r, Gh; r'ia. Prn ia do F'Ja·

111"11': o, B()bf(1�n,"l�ua d;�' Pa-ssagem
c General Pulidoru, até o pórtico
do cemitério. Tropas do Exército,

,

'Marinha e Aeronáutica permanece·
ram díspnstas em c;llJtinê'n�ia, ao

Jf'!]!! [l de todo o trajeto._ enqu 3 nt-J

l do ferido no dia 6 pass:�l .1, qlle bandas Ittilital'E<s, de espaço �m

I Os nov� be!;'-<ls havm!11 s:rL' cspaçn, cxecutavam mar.ch� fúnl"

I det!(os na nl8 após J\ l:P bres.' Em frente 'do eemitério, a

'I' clamação elo estaelo de emer hamh de música da Fôrça-'l'arefa

'I genci,<:1, informara'l71 \'1],'[1 J' da Marinha Britãl�iea, ora em vi-

tes che6ado,s de Ut m;H!', sjta ao Rio, prestou uma homcna-
,

b
. "I I, ,.,nnn 'ao, ex-Presidente morJo.

I _a5m \Por outro l�do, os "V,(í",<;� DRAOOHES
"

l! milltares norte-m�1crio','liC'é; i, - 1\ute\ de haix,ll' à �(�puJtul'a II

colocados à dis)'los:cihl e1e \ ,001'110 do Marechal Ca�tel0 Branco'

ii
governo do Congo

-

iunt,�-l �'ál'i()s oradores se fizeram ouvir.

mente com 150 tripulallt2�, I falou em primeiro JugaI' o Genera.l

cumpxiram sua primei"_l ::::;,! �ntônio Carlos ;Yluric:;i,' em nome
I

,I
I!
II

II
I ,

II SE1\'I!\NA DE 5 DIAS

I'
l'-;A, URSS

A semana de cipcll
"d"C trabalho Coi aj)lica,d'� �o

I pf'�'Joal !II" toiias <lS e,�lJ1l'>

I �;'IS im!i,strj�is _e :Hlmi\lÍ>.·
\ trlltinls de Moscou.

111ana de 111i;'Jsão, ir lD� -,';o-�

tanclo v,'irias tonel ad'] 3

mant1l1'lentos_ e soldadé1S
ra o exercito congolêp,

decisão i'oi tomada )10 ;, �

eungl'o:iso uo partido

I z,ldo em março de
,

Com dois dias de des\�all'w,

I' a duração do tl'ab.llhfJ fi',,,

I
\
I

1'a ílxaclrl, desta forma,
quarenta horas semaU1d.

SITUAÇÃO EM

I,
!-. pOllCl,'i de Hong Fe.l'; i

re",liz'ou urna \'erie de oJ�Y_' Irações de controle na cLIH'
dê e nos suburbios, 1\':'1 eó'!
cola para filhos de t raba, :

Ihadores, em Kowloon', �!
policia não encontrou 1'031::;-

I

t'
, , l

en�:� ao fazer ULna T8'-?].stz�

I'A llçao elo dia, seguncle) Se

lIa nas frases escritas ]1"
I

qu,1.dro,negro, tfata'la 00

bre "unidade elos movill1er;_·
tos ele greve dos traLld ilu·
dores", Uma pessoa foi D,,-

sa no local.

HONG KONG
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o BRASEIRO

,

e
"

sepul:tado
."

"

em
.

lJ)elO a ,emoção
A h{H..'a,.'f;nal '>

'

sôbl'e o Oriente

fic�m em pànlo modo

'As consultas diJllomatica,s sôlJl";

-í 'crise 110, Oriente Médio ehegara!,l,
Gl1telli a" um ponto morto, com ;,

"plu'ente malôgro de to'dos os c,;

fon;(Js para ellcOl1iral':.�e uma re

,;oJllção j'lolitiea aeeitavel para a

crise.
O presiden,te - da Assembléia G..:·

,

ral. Adoul Rabman Pazh"Yill'l{, do

Alganistão. determinou o l'I'eeSSI)

Ua Assembléia, que voltará a rell

nir-se hoje. É opinião geral quo:

'.:bta, sessão especial eonvonda 1)1'
I:> URSS nada resolverá c flue apro

",Il'á uma l'esoluç�o formal devol·

\ eodo a questão ao .Coll<;elho rl..:

S('guranç'l, pois tanto a UR�S c!)-

11111 o ;;1"IIJJO latino-amel'ieano se rc

l'm';<I,m a mo.dil'ieal' suas P?SiÇÕl'S
'�,n�!>'I'Y �rnmi1,i), ('lU notas envia

d,�s á .\sst'mhJcla qen I e ao Con

sdho de Segurança, disse ser essen·

cial a reÚrada imediatas das 1'01"

ças israelenses dl)s territórios ára,

bes. 1'01' outro lau,o Israel deSl'l.1Cn,

,ie qH0 ll.UcÃl'a Q(lupar \,ldioith-amen.-
"te

,"

h
�

h,Lx.H de Gaza.
\

e Ehurrascanaíntese do BoI. Geomct, de A. Seixas Netto, válido até

Q� 23,18 hs· do dia, 21 de Julho de 1967

FRENTE' F�IA f.N�<;l-.tivo; PRESSÃO ATMOSFERlCA;>o
MEDIA. 1021.2 milibares, TEMPERATURA MEDIA

18 6° centigradoS; UMl DADE RELATIVA MEDIA

84;5%; PLUVIOSI�ADE' 25 rnrns.: Negativo
12 5 mms. NegatiVo - Cumulus - Stratus

I

T'Chuvas esparsos
- ernpo medio: Estave"l.

ambiente

,vERSÕE� DO ACIDENTE
Duas novas versões sôbre. o do'

sastre
I
no qual perdeu a vida o ex

presidente Castcls Branco circula-

ma, manohrnu � esnuerrla.. seuuln
,(lO para a estação da' CHESf, sem

!ll'N"C'ltil' a jJl'C-Stlli:1t, -da esquadrí
. 'Ih,) TP·;;;1.

Outra \'(�r,são lTI'f'j:e\J(]'C qlfc não
-h-n" /. ""r')lh;n"', ��'::ts: çjnl :,;,ue f' '�'f)in�

fanque" do jato se'" despreendeu,
eainl!() s,lllJ'c (l �wião eh e'l(·llJ'esi·
dente in'ccmlifmdo a ása do �·I·incI:'.
O ,·tin-tal1QlfC·' 'ca!u '1,500 'l1letrHs

do, local onde, rai.u_Õ pequen.o avião .

.

-Uma comissão' 'doe inquerito tr:.t

'baU1a em P(ll·taleza (le'itle esta ;111
nl;ã·. ,instihlida tJ('I�, O'1I11;11\,<l3ntc rIa I

2: Z<lna i\�reg, c 'l1res),l(da nelo
!lH iar João Felipe Bl:a,elL A identi-

,i ,da(lc dos outJ·os memhros da co.
- -'

111'Íssão não foi reyelada c a im

pl'cnsa pão tem �c'esso ao quartel
da' ('ofporaç1í·o. OI1({c l'Iinrl; está o

, pilot.o,' srhrevivcnte, 'EmiUo Tinoco,
�

que, depf'rá no ;Qn'1CTito.

•

Já vão tm bom andamento as obras de implantação da Avenida Gov_ernçu;lor Ivo Silveira, que fica' en'tre
as, Ruas São Cristóvão e Patrício Caldeira de Andrade.

Pflstl.

�"jJllIlHatJca J , _

" li1cn [,� realiZa r-se.:' 'I
f 111 tod O O l' '

.
.

"IS chvel'sas solenj(la
,d::s relativas, O

.
�

.

• • ,..
'qJl 1 7" amvers11'JO lhl

Mll1l�"enO Ih . ,

t
-' 'l\gncIIHura, as quap,;

cons ara0 de" . -

f "'
. "'(];IOSleOes otognlll'

cas, proJeções ..

>. -

, lle filmes e palesto,;;
comenl01'ati"" . _

,,�, sob a orgaluzaeao
lIas De�e"'ach, . ." .

'

.

t
'

I
'" '�RegJOuaJs, elo,-I\1:)")u�-

cno t a Agl·ilijtL�l'a.

bonito e dlf'erentc#

O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
'I'rajano 'fone :::125
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das Fôrças Armadas, seguindo-se,
cntrc outros, o' senador Daniel

Krieger, cm' nome do Congressu
Nacional. Êste, possuído de Incou-

, I

rlda emoção, interrompeu o seu l:a:l1 ell} Frn taleza. .Scgundo circu-
discurso em meio às lágrimas. ;')S -lig.!dns ao �,f), C,'110 do r:st�.do,
No momento em que o esquife II deS'1stl'e vcrií'lcou-se ll('J".jlle o ex-

descia ao túmulo, ouviu-se 11\� Ce- ,w,'<;irlrnlf' pcr!;\1, ao comandante I

mttéri« 'São João Batista uma sal- do seu avião que altcrasve a rota a,

V'1. de 21 tirôs, em" homenagem ao) / _'
,

> Trm de '''H,j' so"r,l� "

a t:"tação rcbaí-

M.II·ech,il Castelo Branco. Antes (la Nadflra da CHE:<;;F, inau rnrada al-

campa se;' í'echada, úma banda :rÍIlJ1as Sel1111Jl'lS rlcjl')is que aS'SlIil1i-
marcial executou o Hi1W Nacional, r)"� :; },resirle 1l'Ía. O Pipe!' "Aztec"

rJl;c foi cantado cm éfn'o 'pela rumava (,(·)'to jJ;lr<l "o plano tinal

rilai!)r parte dos presentes. quase
"' rle lHlUS() n.i peru', dn ;'P!l-t-f1", quan-

todos com lágr-imas nos olhos.
' li fi, em lu;�a1" de prosseguír pela

O FIM dircit '1., procuramlo a orla ma rití-

,
.

"o Cnrpo� Dlplornátlco acreditado

no Bí'asir foi rcpt escutado uí'icial

mente pelo Núncio !\posffili{'o D,

''''I�lnsii;í1) R.u�:;:;jo! mas todos (IS

chefes. de mlssã o : também comp�l.
receram' às cel'imOlllas t\i.nebrcs.
Df\SUe .l vé!'.lJera, de dez em ltez

'l11jn;lto"-._ ollvia-se na Guán']bara. o

l'i'hombar elas 'hatei-j�s do
'

C�ntrfl'
(Ie Illstnlções, _;"Ahnirante' 'Was

(lPllkolk" c do cruz:llIor "Barroso",
eín hL>menagel1; póstuma, ao Cx:,cll.l'"
fI' da Nação.

-

O P,residente' Costa e Sjlva, cite·

�ado na qlfarta·l'dra
�

à Guanall1l'a,
pal'tieipoll de todas as s<ilenidadcs,
até "0 último adeus a� seu colega
de turma no Exército. Por, vár-ias
\'�zes e�nodonou.se, até que o t\J-,
que de. silcndo ecoolI pêlo Cemité

rio de São João Bati'sta e as sàlvas
cessaram 'de ecoar.

I Ccs;�a laIa ao Pais
I

I 1
i EUA: NEGRO CANI?IDúTO: a 23 qlando assina
I, o atOl,: l'eg'ro ,Diek Grl'v, ..,l
I ry declarou que pensa apr,·, �
I �cl1tar-se como candl(_Hv i
Uldependente à preshl.:n.l'J:!

'

I·
dos Estados Un.idos, .'1'1'>! O prc'sidlnte (la !{epllulic,1 ma·

eleiç.ões de 19G8. Gl'CPO!'/ 1 l'�ch�l Artur da Costa c Silva,�lal,l-
.

.- _, I ra novam' ..

anuncIoU que apreSClIt.l rOi]

I
..

C�t'c :lOS bl'aslJell'OS 11 o

i Sua candidatura em �J,l-
proxuno dia 28, por oca;ião do e�l·

I ryland, base<lmlo-!';e em UnJ cerr.lmentO!lO Primeiro Cong res:;;')

I programa: de oposiçJ') a!
"--

I gt·c d
Nacional d .. '\

.,

I'�'ra o Vietnã. '�Scn!pl"e _,' I ;;rOpccp.wna, quanlo

f fui cOlltl'ario a ....uelTd "vn I
devera assinar a "Carta, de Bra�í

v,
,

'" U (lia"
.

, Jetnã. Ine!usive ante, lJue,
' cUJo antcjnojeto foi 'elaborado'

I
os norte-americanos 1>u.u-j

pejo l\1inistério d� Agl'tcultura.

I
bes�el11 o que era o Vidnií·'.

'.

'Compa rpc .. -

C'"'ao a o ,011.gre5so r,,;
l!()vel'naclor"'" •

-'�----:._------- �. . .

"" (10.5 E�;tJl.dos e TCI-
ntonos, seCtctfi.rio'5 de Agricultura,
delegados do ''T'

.

t"
'

II JllIS cno e l'Cj)reSL'n,
t,,'ntes dos _ .

Orgaos subonhna(los 't

. ,

S,õhin dei:�à f.\ Br-;isJl

emocionado com as

m.llUas homenagens
Ao emhan:ar para Hacllos Aires,

() cientista Albert Slbin declarou

que, apesar do grande empenho
dos ]lesqllisauores em todo o 'mun

do, espera ter em bre, e o privile·
gio de anunciar 110"id�dt's sobre ,ii

c.u_ra do ealice!', "pois eu e minha

equipe estamos seriamente empe·

:,hados em aleánçar esse ohj�ti
vo".

O descobridor da vaeina COI1Íl'll
., poliomielite, que esteve em B1':t

sília. no'Rio e em São PanJo, dbs'.:
que da Anr,elltina voltará aos E ,"i

ü,(los Unidos, e que brel'emente "l'

rá ao Brasil! para conhece-lo Dle

IJwr.

l'oí' �!ta \"'7" 1'l'�pf)IH!elltlo \I UJll'1

il1te:']lellldi.o "'I C'\mara dos Depu
, t 'cIos, o minhtrfl da Saml:>, Sl'. LC1-

ne: l\Iinwda. advertiu que a ágll.�
oxi1{cnad.a pode prOVOCllr o C1Hleel',

E declarou (lue esturlos realhn,

elos re,'elaram !J.He o ivê·roxo niío

tem J1enhulll efeito positivo )1.\
,;'
Clira 'do cll�leer.

o Presidente Costa e Silva, autorid"j'cs ChflS e' mllitores cqlÍduz,ífa� a

(-squif_e d,o_ 'Maree:ha� Cosj'elo ,Br>CIA<o' do' sO'óo d�' Li.u,be MiJitor à CGjreta
- r •

" _ J:
""

• , �. • -'

�

que 'o tr0!1spcito'l;!/ n� 'manh'ã- de '-phfem, 0'0 Cemit\úio S_?o Joã_c; :6éfi-ista

na
O M,:l1btr�') da' JllStiçf;l h;ti.

Xt\ll as u:t;�u!�s h�!l'a�" (tt
tarde de oritem, • portai'ia
de:;�'�tal1dQ, 'o con (ina:méaf"
(lo' 'jornalista Helio Fenún-

I ' ,

eles diretor dn :joi'l1l1 rrribu·
na [la 1 :11pl'enSa clà Guana
bara.

O ,jornalista será confina

rP1 11'1 1111] Fer.:namlo, Noro
n}J:l. sendo o prinÍ('iro elos

'c'k 'mJI'!;ii ;'c '<I meí11,oria el(j" ,q 'lerTitó.ri,iJ de �FI.'l'J1and(l
'(':'(-W'-;c;ir]c\Jte' ·C�stelo Rl';'tll· '','1l'o-n)1-I, C'lcr'n1nH'l' '" :�(i()

,co,'disse' ail1.d;l que.a "lefli� oll:hl11e.h',�\,; l1H Hin ('I':ullk
ela ebj hi'mada ÇlOl11 ,hase' l'lp _. d'! j\f1rte, ten�, ,11 !"J(1)'IÔl1h;
'a'l'tü;1l Ui do Ato I11stitucio· Inn de eompriJilcnt1, 8 de

-Ba,I' n� 2:
.,'

, <_ Ianiura, pcrCI;endo 1(111 to·

O Sl'. JIe!i:J F.erll1\lIfles quç. .tal dr SS fJ_uilôiuciros qUil'

flevpl:ã; sei'; �(J1�fina<1o" 'nas €h:adns. Foi tral1sfol')�"tdo em

))!'o,:-im)', lln)'as encoBil";hS\� te) 'i,;lÓ\'ÍO e'11 -l!l t2,' a-Um .l_lL�
,em libenla(le 'e O}lte'm a atender as' nece'isidall('� (Ia

noitc' _dépôs ante uma co· ,Ides'] nacional, r: U;l.l(t illl'\
,Hl i�sito' e�p�c,ial. e

presid id� :ld niinistratl;} p ;'1' ?l1Í'1r;(1a·
iH:lo gencra'l- Luiz Carlos de:; des 11ü:it.irTes, c' s7t:�"i �;;�õr
FJ'eita'; no :i)é]J�rtam�;nto de fantia: estl'aj_e�i"�_ é das

P!.Ji�ia f'c!lenl,. �e;"úHlo ,'... :1'" 'on"" < ppis
-

aehfO-S(', l'm

lUil·istb·j1) da' ,T!!st.fé::! O 'e('J� 1""'1-1' !Ul;mtif''1 c1111inl1o da

fin;l1JFhtf), • <:e)"� 'll'-l1: 1!,tl11l0 Afl'i'e:1' dc-iden ta l.- PO"Sll i 11111'
infl'pjei·min',!1.o. l)'nrl�nclo o) ll?n"eno luq�rein, flell')lTIi".
$l'. Hélio }"enlandes se qui- nadjil Vila dos ncmé[lio�

seI' .1ev:H' lJal'a Frrnàilt!n cpm UIOO haLit[:ntes,

(lfre l'nranl

Íle v () lil ção,
na.
O'ministro da .Justiça Ga·

111 '1 e Silva, diss'� que o 'sr
rrp!in f;'crn::t\1des qmfhmlOu
Plll ,ell del)(Jimellto. os ar

ti'�ns assinadas em seu j!>r
n:ll, conslde"íldos 11'11<1 pro

v'lcação a Revolução de 31

cassados pela
a sofre'i: tal pc-

Representantes da SAOEx estiveram ontem à 'noite na redação de O ESTA- �

DO, explicando ÇO(TIQ se pode comprar �rn a�tomóv-elf ,o' pilrtir de 50 cru

xciros novos por me:; (8(1, Pº9ing)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ui r. ;,:;::on lfN'ê.'.riPU-r, 1":,. ( O) l� \tfL-:'a.U..[].t V!A ..l.�, .....�)

Chegararn fi esta capital os do-s
priraciros membros do gThrlt,�
denominado V'oluntárius aos i_'�,;·
tau"'" UtHdos� O resto �Lo grup',
consrituído' de uma centena ) dr,:-

i VÓ'ÍiU1ttíl�iGS da: Amé-ira , Latina
Asi� e Mrica, deverá chegar [I

,

Wa-J:iJngh\il 110 prévimo dia 2;�
O� Voh>li'úÚ'iüçj, del20 a 2(1

anos de id.,orlé. 'P"ssf>lrqOI um nu:

em: divll::"�o� °l�Pl!ai"PS do" F,E/a�'.1�
lT:riidô§<\ 4ó�b�l��ãl1�!) C"ID." lil�.1=
fessores e a§sfsteh+e�r §odais,

'

I

. O Pll?§i�ente o J 'l1hson ft�.
, o primeiro a �Jqi61; fi idéia de]�f
'in:�ogrmn�.� 't;m 1966, qrur:dc
prOpOSfiQ ,Cóng-r�sso qhe Vo1un,
-; .',

II
- .' .;

.

.;., o
,-

iárws de; ü.�.u:rtJs' llmses, o .1088 '3U

:con:vidados; 'De 'vii .

Hr;S . ]l��tadlY;
lJnidos, ni§sc\ O "Pre�ideJ'ite ,nJ.".

nu'- .:.v.,. '0":':;;:1':0;"'1' Pl'eo! s;'nÚl <\S dI':1 �lt:J '_�" _".,u� .

,,'" y "

§e1_l� t(niliêd�nêTItos e «1'3 �,ua corr. �

iJI"ecl1sã.o�: ,OOi�loÓ ,'. êles predsam
dQs \1DSSOS;,

"

Por ,Kcrmcth Lovt;lõifll:t
editor e críHc.(J elE; m úska do iiSôuth W(lIe� A i'9u�lJ i
de Mônmollthishire:

'Os Vulunt·c'írios da Faz. or-
,..

.
' . LONDRES C81\JS). - O I"oíõ, clt: Gales é: UIIKI

ganizaçào criada pelo Presidcn ,terra de 1)'1onlollh�ls irnprcE',siniíOnlos c: rins turbu!er _

te Kennedy,: cln 1961, marca·, tos, ele sombrios ínsh:-,!rrçõcs in li l')lri(lis o cxlenc;õcs

rarn.oiníciodcnm» série deta de terros ogrícolos ondulndos c virgens; poniiiindCi
. I ,c ""

de 'p' eClueno__. 'f.ozóndc;s . _ ,wna lC-f",t(j de vnrfrdnrl,:reías dessa'natureza em g�rm:l(k
. '

'cujo povo (: (0n10S0' di f(ÍVÓS dos sfcuics por sua roi-escala. Até, ri
.

data, ..mais (k
)«(tn pela roús.co S li omor pelos festn<:. Povo (jloi(,'?r.:;.I,l,IA.r Vohln';ta'l:iü,is .da �ro:�az hd_<1' ,Ui'.J 'I

- o ('Cirlta rios jngÇJs de Iutebol poro cornernornr n víi'Jrin
balharam-emãz pqíses,da AJJll' P OiilC) tornhóm em ocnstões de dor. l.lrrm dos lr-m-

- rica Latina, Astn ('; Afl·jl'U, :. l.ronços da grande rlcprc'i''iõo F o' Ie miíi�mc<: rio n i-
, , ., ,,'

.

Ileim's o

desempreqodos (antando poro irrnvcss/i-lo.
De tôdc a misturo de povos que formam, (i moderno
Gr-Bretonho, os Cjoipr";,,s "no 'flroVôveJm�htG os f11nis

lctinos. / "

.. . ,

OPfRA E' ESCJ\f'F �iA'T'lJRAL '

'1\. medida f1'U�' ]lrogret1imy·
as utividadesdos Volulitário-; d;;'

" "
,

,

Pa:L; conu:çavam os. gÓ"VC1'lIO$? di
. fíu(ni� .1iRÇÕP� q; r:dal" f'lcus i]}i�{. '

]lrlOS 'm�ngúmlnS 'de set.-viço <v-(;�
luncádo. Attiàlffiente, cêl'ea ;"th'
20 govemo§ �tt=>1-n' rrrográmas ;si·
lni�atf§L ;

" O. Jn'ü;�>f!j�m Vollmlár�o:/
aos :Estad�,Uhhlos teul cm�átc\
(1Xl�ci;hlu�ht;il, ,<friltandu ,aind::;
pr,eds.'xe fnitilo� \"porrr1C1Wres .-.-

°exlllf{Úll.oO ��u\ ,diretor,. sr. N!':.
BQY€TS) clh, ·<h:�i)artâ�.ehto i�llf.
Esüidfi,

. �
I

.

�
.

'
.

cãtar1nenses, e espêcialmellte n,o
\, seu MuJiicípio. Procuro saber como

são seus produtos e como

posso comunicar-mê cQm� vOcê' .. \'

FornêQo tá!nbém as li1élflôFes'

matéria� .pr1mâ� ê' pwdutos I

.

_".'i: \
'.

, .<'

eSêolhído e:.em:.',�lia'i leI.a', d· ".�� ..

.

" I_ "t,.�', '. '. I

manüfaturirdo' de: prím�irir Htih·$t.
:,�' ','" ..." > '�',,_I,. .

Estóti� em tôdao, parte dá' Santà
.'

' .. ,'.;, ",

' .... ,.,
.

'Cáta.!lflá} :RI�,��.n�·e "tIo 'oSbl' e
,�att-(j8(tiftad�$;/�:,StJú,"D,.�{j'��'uie�te

_."

..

\:��'.'; �:��:. ,j":��)L' ,t." f' <�.;�.: . .\. "

qU.�·i'fá z<b;· m�lhor� n;ê�ó;cró e vadi
.'�'.'� '�.Y I,: ,_�' >._ ".' , ','t.. '

" i- ',.' I'
.

�..: -; O"
•

'_. ,. ,.. o" ::" . ,�'

":':ésíá, ém':de�faqli�.�fi\0�' .:.Á"�I;1.,;'l�,
. •

.
'�\, ;.�.' f .J:!

.'� ..

", i," ,;

.',z·

t

';'
,

" ;.

;' : ..,'

l,!l['{,:,.", ��: .... "'_ I,

L
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.

,
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iNfliCA'gÍ}R AzUL üll' �At'j;-Á üttfiNA .:; : �

'fliofl�iH8mo .que 80mente 33 alib� ,'dt1 .êxpeNê�:Ci; :��ermh;m , , .

I-hra Vii] J()�é lhã la, 30 -. 4,Q ãlntiaf ',,*, 'Cl, 4'2·A_� .:F6:ne. 4"183:5
·C�ixa Posfai '855 '== End: ,� "lftAL{JU"

"
o

•

PÔHTO ALEGRE ...,.1 fM ,di) 5ili '
.. ,. " .

.. , .

'ir-

:'r-\.J.. { ��� '(-.

f":<, .�. " " " '
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•

I

"

i ssn f(iZ da óflcro' um ,esc9pe i 110 l'Li ra I - poro ê-

,
.
.. . _'

Mas o País de,Gales·tombérn é uma terra cle

populações ,Jíspersas .. ,A capital> Cqrdíf(· obrigo pau
co �meis de 250 mi! h'abil°,antes,. eiS'emJetij-e outras du.
()S cid�des - SWOi1S�;; e t"-lewpôrf".2_ t�m populaçõo
c1e seis olg�rismos. Ais comLmi�o�c;.õe$ :no ,interior nem

sernpre s(ío boas. Assity\ meSI110 em, ·épocos de pras

peridadc é pr;ovóvc! qu� o dinheiro disponível em

qualquer' região p(1�a 'um rm, reendímento como a

r:ría,:Go de uma compCinhio de órero sejd l_imitodo oE

nem :::êillpre os galeses rnostrarnrl1', receptividade o

idéias de) éxtêrfóf. -o iluai surto de melsica orquestral
F'O" p'�8;hÍ)1n, iemnntG Q nilo mnis dr> umn ÇJ�r<içõà.

•

J'.

[so:;n (; rncii� ati �enos ,(1 :vida Wclsh t'-�ali(\nol 0-

pelO limn tênt'otivo lrticiol no, Grã�Bret-Oi�hb lo cria

ção .de limo companhia permanenté de óperoi inde

rendentc de Londres; e que ainda figuro cnl're os

rl10is ativas mbiores experiências de seu tipo. Con

segue isso sem uma sede reoi, com �oucos atlistos

pCl1mOneritesi nenhuma oFqucQtra pr9nt(1me�l'e lis

pnnívoli' c com unia pn[1lilrn;8e Iirniindn pum' formar
suo nssi�:tf'nciÇj.

J\ companhia conteçou' em 1946, por iniciohvo cle

alguns homens de neg6ci"as e fi'guros púb: iCos de Cor

diífj que sentiram o inl-erêsSe pela ópera cridela por
soldados que voltororn da itália. As primeiras tWI'l-

• pOtodos for·em

eXpef"irién. tais,
com caut,q,lOSaS apre-,')'Sr�I,L�çÕ�$ ele /J�01�;< �o��o '{��v�l'eri� �sttCQl'l�" <

•

'PagliàCQcci"i e limitado apOIO financeiro, alTolndo,

sômcnló um público! curioso e n�E'rccendo apenas'
t'iJei'1côes óôós16tiCli$:nd ir11prensa IÓlidrfno, NaquelE'c;

. drCi�"o fé d@ Uf!1 Ií1bgr1oto da indústria outomohiií�ti
Cá 'de CordiH; o S·r. W', H. Smith; ·1'oi uma êOi,,;toni·

fOil'te de ir\spiroçõo. Jlo e uns amigos percorromm n

País de Geles, tcaliz{l.rorl1 n:::UtliÕC5j in5i.tt[rCH�) com

,aur-oridodes regiMais' poro quo dessem óu cmrrf'S
tdsserl1 dinheiro, o

o E ,ossirn em 1952 a compailhia estava prDi'ito
pore) seu prirnciro 'grónde fxito: o prirnciro o[Jrcsen-'
loção pi'o'fissionol rio ·GrGíe.8J1ei:'C1nl�'ú, ·por mais de um

séc'Ulo� de 'NabiJco"j de Verdi, E foi tal b êxito que,
noite para o dià o tVelsh Notional Opero ,;;e lornou

i imo fôrc(j�no hôvo quódro do ópérá britâhicn .

�.. .

.

Tei'féfHJ Ceí'ttrtãl' e!20 ITifl§ de frente

19:d.ooimo•
•

é

NCR$

""1'
/

-

,Ôfim,_ü eôsrJ pf. f,seol() Aprendizes c I 1.000 I'i'Its

de, i'e;';(;lnoo�ôi, NCr$ 10,060iOO em '20 meses.

Lot(il� �m ffcilti Abrigõ fI põilif dê' NCf$ "'"
:1,OÔÔiÔo,
;.l:�(\' ,

l}�"':·C

-

TP,ATAR COM DOR. vlALTfR LI f\JH0RrS"
.

"'��
..

[EC lm.obiIi�!C! .. i!h!lcor

votÊ vai

LONDRES (OE) Ar.I�
me·�il. dia :1 dia o interesse mun
din� pelo novercrnlt enmo veiru
lu (k Jn37:,(�r c esporte ...

.

Pedidos de .. lnIormação, POI
rarJ:rs estão r.hegmülo continUii.
InC1Jte de todas < as parte, 1)1)
mundo,

O Clube, .fundado há dois
ano � para ajudar os enlusiast,l\
no desenho ,construção c oPcr(l�
cão dos veicules a colchão de l1t

• tem =gora uma filial no Cal1<11i:\
Oun-a está sendo formada 111

França e' já foi recebido per!;,ir
, de ingresso dos Estados C nidll\

O clube que projetou ill\
110vorcraít de esporte (1' re rn(�ll:
3 W 30 em, por 2m �OmJ de�'!l
ca-se a 80 -quilometros por te!'::

..... fi
' 'r -4. r" 1

e �'iJ por agua, .esra em CO (l',!!

ções de fornecer planos
303 entusiastas.

,

O custo total ioxç.a
no {le 750 dólares:

\

.Iá há até um clube de ��'·í·
.

rion.ldüs nesse: c s pc, r t c, C
Hovrrcralt Cluh d<i. G6i�Hr{'Üt
nlr.v. por' exemplo, informou cnl

Lôf:l(n:�s que desde a I'eali�af;'�i(
,

I /",' T

jdo 'inil!l6ro til'!Y (.f2: vercu os ;_;
,

('otC"h:io di" ar, realizado em }Iôe
- -, '\. " -o;; \

CíPHE do cc:,nentc mês, a cntw.;_.

lho: rrcehcu 'l�êdiilo:-i de mforrna
ciíes tlÜ Brasil, Fstados Unido:
(';_ü!ad{l. F r.inca, Alemanha, Suo

e;:l, ,'\of�stl�áliJ e'NfíVJ Zelândia. ( .

,'tlL"'ljssanic é .que esses pedidos
fÜí'\lHl' feitos pOI' telefünc� que ,f

D.m HH'io dísríClHlioso d�" ("onUí'

nic;lc(ies.

24Anos de lidera n ça

N&r$J2.oo NGrS l5.oo
I

_o

'10-.2 TriI'i'Fsrntm 'if""D _� cal • ;a;u:;;:;;::;cw-'

Casa
.

Propria
ItJL
P R o C A S A E INB Conslroem sua casa

(matleira) com instalações sanHarias de mat�rial,
'NCr$ 32.00

'-

a
.j
\

NCr$ " 35,00 mensais,

começã a' p�gar' depois de morar

I P()l
Sêm enlrada, e voçê' só

Informações: PROtAS!.
'j

.

</"

'Rua Leoherto Leal 'n.o 1

Final do Onibus Escola �,Barreiros

0-

• o�I 7 I 1

. ,

ouvi'r falar muito nêsle nome, . vai gostar dêfe 'e vai participar dêle.

NÃO DUVIDE.

--.-'
,

'
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LONDRES (Bt'lS) -J Vôos em etapas curtas po
' '0. ano: de 1-958 fcii fo+idico p:ara .algurs polítl-

ra algumas companhias que utilizam o Howser Sid- cos de projeçõo, embora sem objeti�os eleitorcis. O,
,

deleY 74f3: significam exatamente 7 mi I ote[riss.Qgehs senador Né.réú Ramos e o deputad,o 'Leope{to .Leo I"

em 3 mil horas cdm'etopas médias: de,,10.a 15 �inu-_', r.,e9:ressavam >de,'Florianópolis, numa tarde chuv,()�.a,
"

tos de' VQo.
.

, �
. ".::' / _ ,

com destin'q; do :Rio, . quando o pi lóto do fÍCons't�lla'
Ein' �ista disso, �ão é de sUípreender q\Je nume �'.tion'�:qLJe oi', tro!\spor,tava, perdendS' :'0 visi'bilicJdde,

rasos 748s tenham cÍçuml:llado maior ntlt)'ler.Ô de' à- " levouQ aparelho de e'n'contra aos pinheiws do litoral

terrissagens do que .horas de vôo. . .' paronaense. ,A aero;nàve incendiou-se e Os corpos dos A localiZação da montanha foi célmunicada ime

'O aparêlho é uS�90 em todo o mundo e sua po-
,.' dois políticos foram· posteriormen,te encontrados 'en- diatamente, à Morinha do Brasil. A descoberto e mo,

pularidade cresce cada di,a. Uma ayiõo da Compo-. tre a� vítimas do sinistro. peamehto de montanhas submarinos têm importân-
nhia Aéreas dos IlhQs'cle t3arlovento, no Caribe;,ma; Em 1961, nos primeir.os dias do governo Janio' cio como fonte de referencio paro medições exatos

trícula VP-LlK, complebu 3.008 horas' de vôo e... Quadros, o Estado do Rio foi traumatizado pelo de-. geograficas e geolog(cas 'ou como auxílio à navega-

7.00'1 aterrissagens. 'Outro aparêlho do, ,mesma com saparecimerito prematuro de seu jov�m governador. ção e base poro investigações posteriores.
'

• panhi'a, o VP-LlP, e�tÓpelecelJ nos seus primeiros Roperto Si l.ve,ira. !:Ieito com menos de 37 anos, o sr. O conhecimento detalhado da topografia e geo-

,meses de oper,açã; o' m�rca de 802 horas e 1.685 Roberto Silveira, Juntamente com o jornalista 'Luís

aterrissagens. .

. ,.,v. Pm�listono, sobrevoi.JV'o de helicoptero o zona de Com

'Não é fácil, evidentemente, otingir êsse padrõo pes, devastado pelos i!lUndaçõesl do Paraíba do Sul,
nem me.smo mon,tê-Io e� operações diári,as, especi- quando o aparelho pegou fogo. Roberto pepnoneceu

al�ente em cqmpos ohd�·sÕo limitados os instala-
' mais de 10 diéis entre ci vida e a morté,' mos não resis

ções, O 748, �o entanto, 'é virtualmente independen-
• V .-.:-�-:-.....

"

� �7"- ".Io-::;;::::::=-=-�_;;;;::::::-=�:::.....:::::.::;�-:.�...:.::::::::.:=:::-.::..-.::-_� ...:::.;::o.;;.;;-.r-..::.::::::::;=.
dene do Te<ra: .,Além dis,sA pode operar de superfíci- "

'.

,.as os mais. primitivas. t ,....--'-----�_ ......---.---------........--

Potentes baterias nO próprio aVia0 dõo partida
aos motorr;s; escodas' hidraulicamente o'peradós qis
pensam as instalações dos

�eroportos;
os portas se- .' ,

parado paro passageiros,. CO o e b�gogem perrnitenl
,atividade simultânea em tô :� os 'três áreós; bocais'
de admissõo de combustível ob pressõo sob os QSÔs
e por gr�vidade em cima delOs.J simplicam as opera-

� ções de obasteçimento; ,-LlIl1C �'r.:l.idade ,auxiliar fllGde
.

" .. ser instalado para ·fornecer energia no solo e ref�i-
< ': gerar ,o, capihe 'e� cond,íçõ,es hpicais.

, Alem, da maiS, dada <i:"cepaeidade de cOniibustí

�el, o HS ...74j pode cobrir r;Jronde porte do rota sem

necessidade de reabastecimento,

gene r, sôbre o transmigração dos continentes. Há in
tos,

tcresse ainda paro os estudos do pa.s\sagem de ener-
De.vemos· r,a., esclarecer 'que nU!1'la' "olimentação -

gia do fundo do mar poro o Ógua qUe o recobre e. po- cior,al f;' 'bem equilibrado, os; legwmes; 've,-ôwos e os

ra os estudos' do direção, velocidade e volume de 0.'. .'

-

, frutas ocupam um papel de gronde importôns:io pois
gua transportado por unidade ele tempo pelos corren

:::ão êles que fornec�m
I

6;; vit.aminas, e'erné'rtos in-
,\ tes subm.arinas profundos. dispens<;Íveis poro r�gula'r, 'o :f�ncÍ(3nGmef'lto; do, orga-

Apesar 'do t;1ecessidade de tais conhecimentos
nismo.

". ',' .
,

.

eles ainda nõo são satisfatórios, pois, conforme uma
Zelar por' prin,çlplOS q!im.er:tares sadias" consti-

antigo frase, "conhece-se melhor o superfície do 1.10 /
,

. .
. _-o

tue um dever de todo cidpdão .qwe .es.taró assim hõo
dei que o superfície do crosta terrestre, que se en-

só cuidando de sLJa-sQúôé e' evitando iu1uras cl6enços
centro submerso recob.erta pelos oceanos". Com o

b'
.

'

'b' d"
. ,c. � :

b
'" .'

, .,

. '.
'

.
_ .... _.'. .' _ cOflJ,o, ta-ri} .f'.QJ,.c�rJtCl )'W1.."Q,J2� rQ,:"qJ,Je o p_ovo;, rasl-

0bjetivo de' CCIi'lSegulr um melhor conhecimento· so- -

1
.'

.

't""" .; ..•.,... f ,1.,�'- �' . _'i,
.'.

,
eira se constl ua numa. roca one. '

bre o assunto os grandes potencías do mundo tem
NOTA A

- ',
..
: -:4� .'

d t
:

I
' >d' ,

.' �
..

-

".
'

.: corresporh;l�nCIÇl .es O CO uno . evera
intensificado os pesqu.lsas e sondagens das profun- d'" 'd' ·d'·· t'

,

't" ,",,'
-

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

d. ;..
.

d' "I' '. ser 11'19.1 a I.fe QrlJ�n e parq q yr. ,Ires, Q' �uq o

dezas submarinos no decorrer os u tlmos an.os.
M'" 31

.

R' "d" J" '. .' .' "E
'.'

'd' d G
.

b.

.

' , \ eXlco. .

_

..

-. ,!O e ar,Jelro _'._ ,'st-Q o a Llona' 0-
'.

,� ,1
'

LI
Se for autentica o versõo de que a morte do mo

rechal costela Branco interrompeu um contato ocer

todo com o sr. Paulo Sorozote, tendo em {lista suo

candidatura, a senador pelo Cearó, o ex-presidente é

o 70. políi'ico,-nos últimos 17 anos, que perde o vicie;

em desastre ele aviaçã'o quando empenhado em obter

um rnandoto político.
'

Em 1950, o PTB, do Rio Grande do Sul lançou
o candidottHO do senador Salgado Fil,ho 00 governo

do Estad�. SeU avião caiu na primeira viagem eleito

ral .do conhecido procer trabalhista'; que foi sLibstitu'í'
do pelo entõo senador Ernesto Dornelles, eleito jun
romente com o' sr. GetLll ia Vorqcs em 3' de outubro

daquele ano.

Ainda no retorno de Vargas ao sequndo perto-
'dp nresidencial,o PSD da Bahia, juntamente com o

PTB, indicou candidato o sr. Lauro Farini de Freitas'

cujo oviõo se e�patifou no. i n t. e ri i o r d o E s -

\

todo. As correntes que opoiovcrn o candidato mortal

mente acidentado opontororn eintão '0 sr .. Regis Pa

checo que foi' eleito.

Em 1955, o senador Lúcio Blttencourt, de Mi

nas Gerais, divergindo do apôio petebisto <']0 sr. Bi-

.
as Fortes, lançou-se candidato 00 governo do Esta

do pelo legenda do PSP. Seu avião caiu nos .proxirni
dodes de Governador Vclcdores, acusando o morte

imediato do líder trabalhista mineiro. Ovpcrtido ode

marista destsisttu da c,andidatura' próprio

o eleputado federal Gentil Nunes, imlõo do C!O

ronel Janori NU112s , foi/ em meados de 1958, tentar

� ,

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

0''''(,
_�. <- ._".� .. �. _ .... ,' I

suo reeleição pelo Amopó. O avião em 'que viajava'
'perdeu-se, e dois dias depois, o corpo do parlamentar
era encontrado carbonizado' na selvo.

.

Em 1962, o' Rio Grande do Sul era polco de. dois
outros desastres de aviação, cue mataram' os depu-:
todos Farncndo Ferror i, candidato o gO\Jerí�ador pe ..

·

-

.

. .' " ·i·
lo MTR, e Rui Remos, que tentava' renovqr

: seu man
doto à Cail1o'ra Pederol. Este último perdeu, o vida:
juntamente com' sua éspôsc, da. Neiro.

Atacar Censura Soviética
.

OUTROS A.01 DENTES

.:

'. CO'NFECCIONAM -SE
. •

-

• I, ,

F'lÂMULAS

,
.

-:

'.

TRATAR COM OSMAR NESTA REDAÇÃO FONE:3022

O'

de li!
.

.tigosfo,
's .

{teve

.MAGAZINE HOEPCKE
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e

no
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no dia do
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DIA 23i7 - Dor.rí·ing&.. _'_ às, 18;00 hor.as'.
Disse RaYmond Anderson qUle o "Ko'msomols- .

'
'.

kaYG Pravda" declarou posteriormente que o pu�1 ica F E S T I V A L
'

DA. J ·U V EN Yu D E

ç6b elo artigo "contrariava os princípios do Pa;tido 'SHO,�T com' o Conjunto t0�SiCbl:;OS- ','MODERNÓS '

nos campos da literatura e das ,artes!'.
.

e lançamento de Novo I:$roti.nho
Ao denunciar os dois autores do artigo - Fs.o- .. Conjunto de Nelson f?acJil�ió,,_; Troje Esport�

dor Burlatsky é Lev Karpinsky - , afirmou o jornal Mesas no SecretQria do Cj�b.e.
que não será toferado qualquer enfraquecimento nos DIA 518 Só/bodo -,,- às 2'2,'hpi'OS
contrôles partidários sôbre a literatura. -SOIREE com Desfile de Nova I,;inha

.

O -artigo, LJm. ataque à censura cl,Jltural, publ ica LÔRD ASCOT, com Mqn�quins
do a 30 de junho, denunciou os censores ;soviéticos, Masculinos e Femininos' Profissionais
qualificando-os' de "intrusos incompetentes, quê Orquestro de Aldo Go,htoga
mais se preocupam em salvaguardar ,os suas carrei- Mesas no Secretario do ClLlbe

,
.

ras burocráticas do que em prestigiar o teatro.',
Tem-se a impressão .de que alguns funcionários res

ponsáveis pelos atividades teatrais não compreendem.
a finalidade de seu trabalho. Recusam-se a' dor res

postas sérios às perguntas sérias feitos pela .vida".
Segundo o "Timesll, Burlatsky e Karpinsky dis

seram também em seu artigo que um repertório de
teot'ro devia ser exclusivamente da responsabiliçlade
do diretor, dos otores e da Qudiêr,c'iq ..

' . .
.

Eminentes intelectuais soviéti·cos também atqca

rem, recentemente, a censura no pOIS: O poeta ,An
drei Voznesenk:Y declarou o uma audiência em Mos

cou, no diq 2 do corrente; que o que o povo do J[ltJn

do de hoje necesidode é o "verdade !juo", despido
da fôlha de figueira da censuro.

Em carta circulada no Congresso de Escrit9res
Soviéticos, em maiQ, o escritor Aleksander t. $olzhe
nitsYn disse que, por éausa da ce�súro, "a vidã fite-':
rária de nosso pótria parece agora "b'lgo 'mais pobre.
mais fa6tidios,a. e mais inferior do que realmente é e

do que seria, se não fôsse cerceada'"

tiu às queimodurcs.
Sorte diferente tiverem em outubro desse ano o

governador Leonel Brizola, o ministro Gobriel P�s�os
e o deputodo Josué ele Castro. A viagem, a bordo de

/

um oporelho cornerciol, foi trcnouilo tJo Rio até Bro

sília, mos, 00 pousar 'no aer?po,-t·o do copitcl, um cios
motores pecou fogo e_os passagei ros começaram o

soltar, perdendo apenas o bagagem
Em' 1962, depois de reeleito deputado feelerai pe

lo Guanabara, o deputado Menezes Cortes, do UDt'-l
carioca , morreu no quede de um ")otinho". do' FAB
entre 'o Rio e, Brasília. ,

Ileseehcría

CONSELHOS DE BELEZA

Alimente-se bem poro ter saúde e dispcsiçê«
porg o' trabalho

Dr. Pires

O estado de suo cútis, cabelos e dentes depen
de muito mo is do alimentação do que dos 0::60s, ele

mes c demois cosmét icos -que usor. Outros port es (':\

orqenismo também sofrem, o lnfluênc!o de LI�(l h;·

gj�n� ohmer-tor inaclec;uada e 'não ,é exagero ofi''

mor-se que o mcior porte dos nossos moles são ori

undos de um vício de alimentação. Um dêsses defei
t05 reside na'mó dist ribuiçôo dos alimentos que in

gerimos duronte o dia. As refÊliçõc;:; -dévern ser com

plotes mos .nôo sobrecorreqcdcs, isto' é, .devernos co

mer de um modo filais oú menos' igual.;'nbs quatro re

feições, hobitunis que fazemos: desejejurn.. almoço,
lanche e jantar. Assim sendo, q refeição matinal e a

merendo devem ser tôo, fartes e 'ri'c.os cuonto o cl

moço e jantar. Mos .se examinarmos 05 hábitos oii"

mentores do brasileiro ver iflcorerrros que isto nôo o

corre. o- que se vê é ,jLI$tamente O contr'Ó;'io, Regra
'geral tomo-se pelo mcnhõ uma xiçoro de - café sim

p'es e um ç::edaço de pCiq:corr mQn1'ei.go. Oro, o e5:0

mago que esteve em. jej�I11'·t�da a no,ite'vcii se res

sentir do falto de �iiin'e.�tos.:1: 'ôté que' ch�gue a ho
ra do olrnôço vêrn.: entõ.Q,�' o, ccnsoço, o 's�r;oi�'né:ia,
mal-estar e a inaptidão. p�rb Q,tr'qbOlbo> dt?�,orrerit�s
da sensoçõo de fome. O. que' iró a�b'ntE!cer e�"n segui
dá já é fácil de imaginar pbi.i pé:J�a cernpenser .0, de
ficiênci,('l do ai imentação mat.0ti-na.' ó' !ndjvídúo inge
re um enorme prato é�jo exce.?'�o .de comiçéío S9 ser

ve pará sobremrregar-Ihe" q �s,têmqgo. :Moi'S i
ou �,e

nos os mesmas palavras:pdderióm 'SElr ditos .Cl respei
to cios ,outros refelç'ões 'Iaflch.e· e ·lantar" ..

/Para orientar os leitores .difé�os que já se 'prO,
cura corrigir tÇlI .onom�lio alimentór- e' às ç�nse!nos
dados pelos nutricionistas 'sõo, de que as refeições
devem condwir-se do modo que te!ótaremos adio'.

t,e ..

Pelo m�nhô O alimento,çõo far-se-ó de ovos, co

.fé com' I,eite, cereais, frutas, pão torr,�do e um pouco.
.

. '..' ,I .

de manteiga. O almoço poderá cont<?� (çrne de vaca

grelhado; o r rciz I. le'gumes, verduras, frut,)s. Quonto'
co jantar é recomer;1doveL um perJl,.lC!lO 'J�dqco de

frango' ou 'golinha feito r;á gr�lha, so!ado mi�t:J, fru

,1'0.

t.>.
'�'"",,,,,,,,'_�''''-h. __ --'7h-r--""-'.--.:;--.T.-· ..-r ...

.:....._.__ .�._..:,�.- . ""'0;" .- --,'

� .

O navio -ocecnoçrofico brasileiro' "Prof. w; Ber
nord" descobriu nos proximidades da' miá do Sol
no Atlânticó:' Norte.:: un�o mo�tahlla' subrno-ino,", ,d�
3.500 metros; com O toporlocullzodo 6 194 metros
abaixo do superfície; co"forme anunciou o; Reitoria
do USP.

A descoberto ocorreu' durante o .percurso
..

Do
korLos Polrnos, trecho em que o naJio re'(]i�i�a�d LI

�a expe�i�ã� �ientífi�� �estin�da à �:sca!ex�l�otó
r ro , locclizoçõo e ovclioçôo de .cordurnes de sordrnha

a� longo dccosto ocidental: ahiéana, út,ilizándo ��to
dos ,acustlcos'.

IMPORTONGIA

logio submarinos têm interesse especial paro o� es�

tudos do crosta terrestre,' do geomagnetismo, ft::nome
nos de vulcanismo e sedimentação, paleo!ogi,:J dos bo

cios oceonicos e para o verificação do teoria de We

,

,�'.; c••

CPWV,JTE
A Diretoria da A$Sôcia�ão Bemeficiente dos Em

pregados 9.0 CELESC, ,10B,ECELESC sente-se hC;hrodo
�
com o presença de"V.' E'xcia: � ExmCi. Fcrn(lio' �o Boi

le do 'dia- 2'1-7-67 çs�xV,;)�f�irg), r,Ç! SociedQde,"dQs 'A
tiracJóre� de FloriahÓp()lí� � (Tiro AI�mçlO),' às �1 ,ho
ras; ÚQj� posseíà.

� .,-

TEtdS
. �, �'

c LUJ,E

Aviões Aterrissa t Mil Vezes em,3
. ,(.,.

,

.

. Mil Horas

NOVA IORQUE - OE - "The New York Ti

mes" anunçiou que medido discipl inar fo'i tomado

contra um membro do'corpo redatOJial do "Komso-
,'j ,

molskoYa Provdo", cons'iderado responsóvel pelb re-'

cente pubíi,caçõo no jornal de um artig? de crítico à

'censura literá..ria na União Soviética.
"

"

Faculdade de Mçdicina da Universidade
Federal de Santa Catatina

Edital no. 4 67

De ordem do Senhor Diretor OQ FQctJldoqje de

Medicina da Universidqqe ,F€defbl de Sontq Catarina.
Pr:ofessor Doutor, tmil FI�7giQ(�,.· �ótnL)niço qU€, de

.

cónformidàde com .as itlsfru�Õ.es do Ministério d� E

ducqção e Cultura, foi tôrha� sem efei�o o COhci.K
so de Hgbilitaçqo mençiohaqQ no �àetQ no, 60.516
d� 2813j67 e resp�ct'iYP, Convênio, fi�ando os (;lndi ..

datas inscritos convidddos o com'porecetún o esta

Secretariq, para os deviqos fins. ,

FloriQnóppfis, 17'de j\Jlho de 1967.

_ Bel. )060 C�rlos Tol'enti.no Neves·· --::" S�r�t6riQ
2317167
Diretor

.

IVisto: -. Prof, . Dr. ,Emit' Flygare

De ocôrdo com um despacho do conesDondente
do "Times" em M9sco�,' RaYmond H. And���on,' \..lJll
diretor do fornal do Liga dq Juventude Comunistq foi
demitido e os dois autores do artigo ofensivo, denu�

I

ci.ados;
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IlOS' seus pia 11 os a (n nu

prazo. Tü(lJvi.l, é J),duml

qúe; a Hllla d'lS 11l!i!1:Idcs "I

F.,(lcração que pouco íêlll.
re(;ol'l'iclO aos cofres Ú',tl
I'<lis ii Om de maiüer os pró- \

pdos servi<f'is, não jJdt"e(:1 'rú
demais considerar·s� ll()bl'�,
sobretudo em fase COJllO a

tlUC estamos ail'avessandO' e

Cl�l (1UC -se exercitam as apli·
c.açÕes do nôvo' SjstCllIii trio
butárío.

E"'Ístindo, cmlíol'a, um

·dcfi.cit de caixa da íJrÜClr�
ue- 30%, que repl'esen�a m,l

va,lo1' de trinta bilhões d.e

cJ;uzeciros, "€omo a 'est,imou o

sr. Ivan Luiz de Matos,. não'
é :, illlpqSS{'lel recullcrá·]a,
aitula 'q�lt!. 'k'ol!ú'al'gWll tem:,
J?o,; uestle :"-"qlie cessem l" às
ca�sas. c�lthe:Jidás e, denun:
ci�:das pcÍô iwmado iUutlll'
elais Finaneas. E não nos

'II ..

J)a�se de leve sequer pe\a
" f

m#nte a hipótese de que. ,<x·
1){Il'ta a razão cia\luele de·

I'ic1t, !lue � é preciso li izt�r
_ não é remota " pOSSiIJ
cOlJtiuuar, ela, a frustrar a

l':\ip'cl:tati'·;a geral por neg]i·
gêlll:lÍa de alg'uém, "" lk t'll.ja
,ontpde dC:l,;nde c 'C'ILTü:\·Ll
(lp Ílilctli a to,o,.

_.' 1 >_-

/Em su�ua: sü_n1l'uk ui:';lr,"
de louvores· :Coi o, !HOmlll
ehm'ent'o do .Eié�J·etái"i() riil
Fa.�enda, que 11:1,.) devcria
l11esnio· reve::;tir·s'; ue fOr,llit
diferente quand9 feito en·

tre as �lasses empresariais. \
Têm �sL1s, tanto quanto ,)

Estado, interêsse cm". que
as obrigações d� cOlltlJbuin-'
te para, com a cOll1un:dadc
se CUml)l'am sem desvio,: ou

sonegações e certamellk 1);1·

v('rão ele concorref para

que eSS;l'S iti'cgularif'hcles
-

dimllmam, evitando ti' [ta.' Sei,artt,·á.· ahí.da, soÍ'J infart.'en,çã.1Jcasso '�a expectativa l!e to� �

dOs. A" revelação .tceréa, das

"not.as·. f i s c a i s fals�s",
apreendidas' em .determina·
das ]'egiões do Estado, fl',r

exemplo, não poderia ipi"

deixado de caUsar.a imiJr"t·s.,
,

siio r](;lo,rosa' que eailslHI en·

trc os que ,a ouviram ,lJ'>
.

)J1'ÓPl'i'O titular da Fa-�,111d�i:
AÇirlll'OIl, porém, que, dell·

tro dc novcnta dias, a3 lll.·e·

vidências ,já adotadl!s j.ar:l
coihil� o crime pl'odIL\ii'ii"
seus efeitos (lcfiJliti.vos 1

,ResLI aludir ainda; a pro·
pósito da valestra do sr.

Iva.11 LlIi� de Matos" ao ca·

so das alterações das taxas
do ICM, que al'lsoltl'lalllCll�'e
,nao serão n)ajo'radas em

Sant,a Catarina, ponluc pen
sa o Govermldor Ivo Silvei·
r� _' e secunda·o no mes·

mo ]JOnto de vista ú Sl'cr�.
tá,rio das' F'immça'S·....: ,�os
aUHJCntos de illlIJOstO.:;, rI"

fldelll sempre dl� J:nii:ht 'ne.
"

As 'declarações do
Seeretárie da I

Fa��ndà'"
GUSTA" o NE v I·�.�

'I
A� declarações que o Ilus

h-e .,tt_tulal' da Pasta da Fu

zeuda do Estado, sr. Ivan
Í,ui7, <1(' M,tios prestou. há
di;ts\ em Joínvlllc, durante
um encontro com ,IS elas
ses empI'CSanalS,' têm s1úo

comentadas, com ênfase, es

peci,�lme!1te." pelos que 11C

Ias quiseram ver ruais do
que o retlcxo da J" .'k:l;dadc
".n:üH3eit'a·' de Santn Catarí
n f e menos do que a ínten
(;:Q de .uma 'cl(lve:'Lênu,l a

qU<ll1!ns ller�lig'�m,:�·.HeIlL' su-

1".illhmn PSbt"HI";' l'iv"]1I10
I era das vacas gõrdas .. _

, "(ris 'O Seorctárm ' da Fazen

da, tão somente, -ser nositi
\ '):"" Ilol11c,m. desateíto <t toro

n�:_i.:I;' dI'. fr'1:"es, lldanuo
('lIm os números, que 'l1ãQ
soí'ism:Hu, não sabe cuntor

ll,'tt "o's fa tos e os nrerere
expostos' CQl tõda a Ilagran
te 'nudez.
Não acredito que tenha

sido sua, íntenção armar ao

efeito, para ímpressíoaan. o
ú�"inte. J)'1as, não o dUvillo,
a's sua�\. palavras têm 1iI11
t:'íilto de péssimismo, (lHe
logo se desfaz, quando êle
mesmo esclarece que' estão
sendo tomadas as pF�vi(iêl1.
cia,ti -para .1 neutralizar ão
d;� �leter�lin ÜI3 Líu�.IS do
inquictt',l<C (;;1',1'",
'A situação financeira (lt)

8:\n1;) Ga.tadn<l, todos· o ''<a
v

helllos, não é a de 11111 Es·
tado que poss,� aJal'g:ll<�l'

g'll tiva".

Di;mtc de tudo qua1Ho,
lIesÜt sí,nklSe, lembra as de·

c1araçõés feitas às cI�sses
elllpre�,lP'iaÍs de' Joinville

pelo sl""Ivan ele Matos, s;:�

concllli lJ'i-Úl sua in,c.ol1tes.tá.
'I'! upurl:unid:ulc e releYân-

. I

'\
as' (urnas

j
,\
.,

, o Plano Econômico'
.

São dois os :principais objetivos do plano cco- 1 anos, não çonseguiu alcc:mçQr os re'�ultados cfescJõ-
,

,.

nômico do Govêrno Federal: a' retomada do desen-' dos, quanto à retomada do desenvolvimento e à, con

�olvi�ento e o 'co�tcncão da' intl:acão.' A enuociacão ten'cõ� da i�flacão. E�sa situocão' deveu-se o um' de-·
...

.
__.

- �. ,.
--

,-' ,
.

dêssés dois objetivos vem.
-

nos, dizer, à prirt;leira vista, bilitomento no setor privQdo, consequência do agra-

qlJe viv�mos. atualmellte num período de est(:Jgnaçã,o vament,� do pÓ'oblema da liquicfez, da queda da' de-

e ,!ue, Q' inflaç'ão, e'mb'ora oliviàdQ, continua em mar- manda e da pressão excessivp .elÇ,�rcid!l . pelo Poder

cha reduzida'. De q,ualquer forma, êste diag-nóstico rúbli,co.
' �: "':'1'''''1

foi que.." del,l ao Govêrno a inspiração p.arr;J o tra-
'" Na' verdade à.' excJssiva r�str,ção tI(i!- �I'édito,

bolho, qu.e se propôs empreender' daqui para a fren- cont·ibuiu pa.ro. á,umcn'tar os custos', da' pro,!:u.ção,
te e, sob ê�te' áspecto, 'd�Ye ser 'analisado: '

'

mas'a falte de ,liqu\dez não 'pode ser resolvida sim�

Em primeiro lugar, Q Plano procura obter um ples.mente com' �- e:le'\-oc;.ão dos créditos. A nosso ver,

Clr(�scimcn"o do produto i'nterno' bruto' da o,rdem de o p"oble�a pod:r_j:!l�>ser sVI�ci,on��o m�is, IO.�,j(:am,e�-,6;0/0 ao 0),0.' (.e�va·n�o·se em icortt��,que desde ,1946 a te com as empresas aumentQ!'Ido o seu capital' pro-
'

-19661'ape,,:as ,sete .vêz:es 'con.seguirflos ultrapassar prio, reduzindo a sua exé'essi�,a dependê�cip ,CIo �re-
,essa tax�, e'q'ue some,nte no perí9do dei'1957 0'1961 dito 'bancár-io a 'Cur�o e médío pra�o. O 'problema é

conse9�imos' "",anter média' supe·rj,or ·0. 6%, ao 1 pr.eço de 'criar cóndições para um desenvolvimento do ·pou

. de uma grande inflação, vemos' que os obje�ivos pança, o que 'foi anteriormente tentado, sem 9ran-
atuais, são v.er�Qdeiram�nte am�iciosós.,_ de êxito.

/Assi,�, é' provável que, para atingirmos. tal m,é- Faltou 00 atual plano o' análise' profunda' dos

dia durante ",m período de quofr.o ano,;;: tcr�mos de problen,as que geraram a quedo do 'produSão agrí-
f!nf'entar fensões i,nfladonistas que para serem 0- cola em 1966, que im,pediu que obtivéssemos

.
no

fadn(l'os exiqiriqm' c;e.rtamentc um plallejomnt�.mo' ano passado um -aumen'to certamente superior, a 6%

netário cuidados!>,. lembora essa toxa �ão se 'consti. ' ,uma ve:z: con)iiderando que ô pr�'duto industrial Ctes-

tua -em compro!1'lisl1,q iharredá�'cr. do tiovêrno.� '\ ceu 11 %.

Quan,tQ (00 -aspect6 da cóntenção\intlàc;:Íoi1'<íria,
( Se houve, realmente, al"gu'ma pres'são dos Po ..

deve-�� tomár ós >,",mesmos cuidad0s. O .Govêrno diz: deres � P,úblicos snbrc o inicíaf.iva ,privada, -esta foi

inevitá\'el, o' fim àé t.-. evitar "'mei recessdo ainda'
maior. O atual' Govê'in� pode estçar certo de que, em

grande parte, foram estas "pressões que .salv,ar�m a

eco'nomia Drivada, apesar de olgu"s sérios proble'
mas que p�uco o pouco vão s�ndo superad'os.

..

j , ,

..

O trágico desaparecimento ;. do ex-Presidente
Castelo BranG� defx� vaga uma ,'poderosa lideranco
política e militar. ;�mbora 'esta' lide ronca viesse sen-

tr "
....

do exercida com Visível discrição �pÓs a. posse do- Ma
rechàl Cos�a e Silva, o, verdade é que ela existia
com têdes OS caró'cterísticas 'que 'lhe, garantiam fôr-'

ça e legitimidade, dentro de uma "ponderável área' de
influência na vida nacional.

.

.' .

"

'

" IntegracJo na' sua cóndição de -ex-Presidente, o

Marechal Castelo Branco ti.nhã perfeita consciência
e uma noção exata de sua influência em amplas ca

madas militares, procurcndo atua.r, como elemento
de conte'nção e de equilíbrio, invariàvelmente' preo
cupado com a unidade do dispositi.vo que comandou
durante 05 três anos em que exerceu o Chefia da

Nação: 'A sua mor�e. deixo na peq�l,exidad.e �m gru
po que vivia politicjlmente' e pensava em

.

tôrno do

: se ... líder, o qual perde mesmo, a p,ortir de agor�1 a

'g'fClnde motivação do sua existência. Em" consequên
c;ia disto, o Govêrno' fico agora com tôd�s os prob,a
bilidades de absorver os residuais 'castelistas, atro-

. ,
'I '

v�s_ de
.

um processe natural que, de forma alguma,
poderá. suscitar abalos ou reêcões..

, � • I

, "-Apesar' dCl evidente, cautela co," que cbor
dava os seus 'dieis futuros, -

o Marechal .Castelo Bron

co-, seguramente, 'não �ons'iderpu encerracf� / d sua

carreira, -ao terminar o mandato 'presidencial/ Sua

�rande oj"ort�nidade de reaparecimento na' vida 'pú-":
blic� �do País, através de um' pôsto eletivo, se daria
em. 1970, quandó: o .ex-Presidenta tinl:la tôdas as

condições de disputar 'IJma çadeira no Senado pelo

que "no tocante á estabiliz�c;60, p progresso terá

que ser gradual: 'em cada ano, prócurar-se-á atin

gi; um ritmo de inflacão inferior ao d'o ano anterior".
) �. ,

.

O diagnóst,ico do Ministério do Planejamento
dá a '�mt�n-aer qU,e a .pol.ítica ec'o,nômica,

\

nos últim�s

,(
J

�àmente cerca de 70 dos 4.500 entidades sin- \

dicais' I'�gistradas no Ministério do Trabalho acham
se �oh o regime de intervençõo federa', segundo res

rosta co r:ninistro Jarbas Passarinho a requeri'mento
ele inforr1"tlc,ões do deputada Ligia Dourei ce An-

, crade (MDB-Se). Diz o mini"-tiro quI';· 'o qoverno or:l
mité o itill'Brverrôo em sindicatos OOêhOS "em -., ca

red'er' 'de ob"�lul'lI 'exc",rõo" 011"(1 re�()u'!lrd(iJr .()� '8:-r- .

'Ç1ÕOS reDre:"e�ta rivos do"" tr�Io(]: h ,do"";'5" rlp i �fllJen
cios estranhas a seus obietivoS: rnzoo ç,e1n nua I os

sincJiroto; cob o0uele re�·irnc se�éo groduol:llcnte (;12-

yolvidos á direcôo dôs, filiados.....
I"

POLITICA

Diz o �'r. J nrb�s Poscaril�ho reó"Ç;nc'eJlcio ,á c:J,r

lamentar oposicioni�ta, oue õ qroCEyjimento. do go
verno não centraria o oolitica' t.raf:>,àlhio;to anunciada
a r de moia pelo oresidente Costa e <)ilv..,. IÓ 'o'ue
está alheio a disoutos ",Ip;torai" r.,,, c:inclic:a+os, fe
der�cões e confeelerocC'ies. Di 7 o 1'''1 ;',: ct-" ro, IR o País
eElá

'

nnpnas e�p'rninrlo dQ '''.-"i:ti'{iC(l('õO remoaoni
co anterior ó Revolução de 31 ,:de '(",a r('1) , (lue se·fez
'2entir no �re9 sindical., o'lde o ..·n,...t"',.....,--;I;i-'�n pctntol
v.iSOVq 'interesses ".C5CI.1oO.,;' e OI';1é-Jp' "0'- r('!"'lunistos
(1uerio�'l' ,uear' os,>s'inclicatos cómó instrumento ele po-
',der 'poI0'iç�:</,�, ;'. ,,:: ',', ,'",

\

.:)
....,:... :'" r

\

Finalmen.te .s(1li,e;,t�; o" min',,' ro (ue o gover.no
desei ..q 0" [)reparação oe lid.e'-QI�(:�; Clutpntico<:: D"rn

um sindicalismo verdodeiro'Kmas, que ·tr:J1 1arefa)l'lôo
c,omoete ao, Ef'tadq" que deve' aDcn05 criar c.olil(Jicões
j,Cl ro Cjuc O'i í idcrbhçO$ se 'ofl l'íYl�,.h· tsto's,

.

con' ��:Jo,
dtiv(;!!1 Se fo! Il"lllJas jJelOo, P! ulJl'ius trubulllwJureS,

""�� r

-I
•

,<

O FISCO IlÃ' CÔI.'EPÂÓ: Jt&1\"ÊtARIA (II) ,y � f
,

j !
. \ . .

'r:1u-n�ou s'õbre êste assunto e as suas
se�tencas foram de molde a não per'

No' ·�·ifir-, i�ter"'rétof.".:ões' diversas, A�sirÍ1rartigo dÇl ,semana Illnteri0r fi-· .... �

zemos referênc'ia Ô, injustificaqd exi-
� (fen�re out�as, dPo�er;j.As�r�c�adas asÇs;;g'ência fiscal de 'fazer, inciqir àS íhdi'-,', gutntes' emen os:' 'el e cor.re

ces de correção monefóda sôbre os � monetór'ia, não retroogé., não, tem qu�
, '

ver com o .que ocorrei] antes ,da sua
(debitas contraídos dnteriormente à, .

vigênCia \ da 'lei que instituiu
.

I '" vigência." '.c!A' lei de correçã9 mane'
" o,que a tório não tem que ver 'com. çlívidos. an'

,norma. ,,'.," ,j "A ," ('D'ii" Ofl'
C d 't t d

'.
d 'I:" . terioFtes 'a sua vlgencla ,-" ,ano

. om 0 a ven o, o aVia. , a . el,: .

-

,- 9 06 67)
\

4862 de' 29 1, l' 6'5
.

bl f'-' clol da Unloo de 1, .'. .

nr.,., '

, o pro ema I \

cou definitivamente esclarec'idó; 00, "; ·Ura, já é tempo de os o�tQrldo
ser expressqmel1te excluído da corre�'" 'tJes fi;�à'ís�;econhecerem '0 �xcesiO
çã.o o· p�ríodà anterio: 6 lei oue <Iltt" pratic;a�o' � ,li�erarell1 o �o.ntfib·�!nte
crI�L! (lei nr. 4357, de 1?07.64). ,

.. 1'>.,_.de um onys t1egal.mli1nte e?<,gl.db. Ja se

Diante,
.

de;>to diS:posiçõo,' ,res't,avo:
"

impõe a r'núdqnça dó atual '�ori,�nto'
repa rqr a situaçõo dClqueles contrjbuin \ çõo, voltada apenàs. ÍJ�r,o á_ a'�recado'
tes aos quais, coerG:itivomente; o fisco' ,"\;ão, com '.reais -prejuáos 'aos '>$e�orel
já obrigara O recolhimento da cor....e� qLÍe estõo a 'réclom'ar inici.atíva e' ln'

�� .... " .

ção monetário sôbre os débitos ante- vestimenta.
tiores a 16 de julho de 1964.

Como de direito, iniciaram êstes
contribuintes o process,ame'nto norTndl
d�� pedidos de restituic60 das quanti�s .

")ORN AL 00 COMERC I O":· '''Este "el1t imenta
\ cobrCldcí� incjevidamente.

ouase rnistico çlo ,dever publico t,alve7. estivesse � na' , Pois bem, mesmo diante da lei,
base d" oroulhQ�o resirmocão com 'cue o exopres'i- que foi taxativa 00 excllJir ria co,-reçã6
dente Castelo Bronco deixou �acrificar a SUQ im.o- monetó�ia ps débitos anteriores à sua

Çlem' entre os Massas, 'aceitando a impopu!.aridoçle vigência, os Ó;Ç1ÕOS fiscàis yêrn inde-
como um onus." ferindo oS: pedidos cl-e_ restitL:jiçõo �n.J,

carninhados neste" senj,ido, ' ,

,

,O ,mais grave, 'porém, em tL1do
,'icto, 'é C1ue "estas decisões" além q,e
ofenderem 00 espírito das leis' nrs,

4�?7 e 4862, desrespeitqrn,1 igL!all1l")en
te, o jurisprud€:rxio' qominante dos
Tribunais õe Just.iço do Paí�. '"Corn ef'c=lilo, o Tribunal,

Fed�rOI
'

ele Recursos, mais' 'de urna véz se
1
o'

r ,

; .

aga
a

se .em vi,gílio permanente acêrca dos acontecimentos
I , ti'

nacionais, pronto a defender o espírito revolucioná"
rio que tão bem �epr�sentàva e os �tos que praticou'

,
.

quando �m exercício pleno, do Poder.
,

Era', inegável a influência 'que' exercia sêbre am
. ,-'

pios setores milirnres, a qual poderia ser c:onfirmada
em qualquer momento que colocesse em perigo a

continuidade revolucionária.' Os destino� do moy·i�

ment�, cujas bcses êle ,Ianço�" ,estavam contiado,� a

mãos iguolm'ente firmes Ia cuidadosas'. Mas no retCl�

guardo revo'�c'ionário, sob a liãerançei do Morech,éJl
Castelo Branco, os seus companheiros' de armas, es�:
tavam vigi.lantes, tolvez' mesmo prontos para eílhqf'
em ação ccso' um fato superior �iésse"a pôr em r:i,s-
co Q obra que iniciou.

'

, 1 1

A liderança do ex-Presidente d'a Repúbliêa fi�'

éa, às�im,. vaga cem o seu descpcreciménto, se!",
deixar ninguém, fora, 'do Gov.êrn�, cpm

.

c-Ondi'ções'
de herda-Ia como êle a' e,er:da. Cabe agora ao Ma

rech'al' Costa e Silv'o, somerrdo ás fôrças qu� por unu,
transf�rê.,cia natul'al pas�'a�am eis sues. mãos, ac,u

mulá�l�s com as suas" elcvad'Os' responsebllidedes à

frente .dos destinos da Páhia ,e com a IIderan�a tom
, \ '

bém for�e e autêntica que lhe �abe ,�xercer.·,

.J .,

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

- 'I.

O QUE OS' 011TR'OS DIZEM'

"JORNAL DO BRASIL": "O presidente Castelo
Brahco foi, um homem publi'co total e sineerament�
voltado p'aro o se-viço do país.' '('o . ,) O Brasil per.deu
um v'erdsdei ro 'I ider. Perdeu um Gute:'ltico homem dê
Estado. 1\ posteridade ( ... ) teró ele lhe fa-zer jus-,
,tico, E a Patria, que foi! a grande razão ,de sua vida
'lh!2 será' ç;rot'o por tudo qU,E; fez Com o nobre e pur�
compram isso de, servI r."

"O JORNAL": "Seria injusto não rer:onhece� e

rÉo nroc!C11"'lor (�ue o porte rn.ois difícil (cb, obro re

voluciona"ia) ,couge 'oQ ex-pre�idente desempenhar.
,,_Fê-"n ccrn oltClrpria .lndi�e"ente 005 iui70S ofensivos,
p0':ldo acima de tudo a suo Rropria noção do del/er e

ós \!itcmes de SLJ,a cOi1sciencic de SUOr\?I1l0 díriaente
dos des'tinos do Brasil. l.)m coteio entr-e q sua "figu
ro e a CbS ,que foram apeados pela Revo'uC;ão (, ,'.)
oervirá à posteridade para dar a sua sentença irre
co,rriv,el."

", "O ESTI;\DO DE S. PP,ULO": ",I=oi Ui�lO pe�dd
eminentemente, r,acional a que sofremos c,om o DOS

sarnento do ilustre brasileiro e tonto mais sÉ'n'sivel
Cluanto se deve considerar, �m .tã\) exceoc;oncd per
;onnlid(1de, um passado brilhante merecerlor de re-

"\ c'ohheci;-nento e respeito, um presenh �heio ainda
dc responsobi I idade e, um futuro pleno de pronles-
"uô>."

,
�

Dn�'1'(m: :'�Jl'l{Úh;,t[<q.i��'eiJ G�ml?iu ....:. G�iiE;.."'1.'J;:; Do�]iIlgf�" Pel'llauues de AquinQ'
,

� � , • , t " !

-'\ ,.

". ,

MOlft: �,E CASTELO ÇE�S.fl.
":'lhi�t)JiADÊ D"Ô '. PODER

,r! "

ra realizar um gr9nde governo de pc,
paro a

não

. trar s:e ou se

'"
,

, .

\, '

,GiéiuC6 Jo,�é (:õi1-é

A prooósito a-essa mentQn'â�de
fiscclisto, é pportunb registrar,. c/ �

-

poiment.o do eminente' Prof. SEAB
F.Â,GI_)"I{�cS' é, :e,

,)

<1uarído f CON5U�'
, ,:TOR GERAL Dl\ REPUBUCA, foi cer'
surado áo recolihecer o d i r�ito de u�

contribu,inte, sob a al�goçõo de gue
o

êste restav.o sempre 'o re'curso à ;Jus'
tiça, ., .

'

' ;'

,Essa mental idade deve se,r subs'
tituidà Dela p'rincípib bási�; de ,Ji�e

/

roçãei) 'do contribuinte das exigªncl;1arbitrórias) e do reconhecimento. �
seu direito, mesmo na esféra oprJ1l'
nishof'!va. Isto possibi I ita ró .Q qu:e 01

inici,ativas seja�. estimuladas coA1 v�:
tas 00 desenvolvlmentb ao qual ,0 n

ção inteira almeja.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUINTA PAGIN� ,_"

,------------�-�

Co�ve��o Lojista Con�a Apoio de T�d@ o

Paísayiõês��':�I11II.m "é'-'19 p,ssoas
tre l}l: in��tds se encontrahi'{) �(',' eom 73 pàssageiroa: � bordo : car, um pç ..4�W�'pi�,t\�se .'1,';:,

vo "t..e�11etariQ, dà' Márinna '"d�,�, quando colidiu com�"um' Ces- si)lo.�QcQ:q.epo�"de ter 'decola
EUA," John M;acna�ghtOIi, SH'4; sana, Durante alguns mcmeu- dÜ>1 p1���� , 3" �()�S, i'entp,
mulher ,e UDt filho de 11 �nos. (. tos, � Boeing continuou o voo elas o Clian��Iei-"m�lg��e, Alber
B00'ng acabara de decolar' (\{' ms rogo incendiou e caiu Syl�, de :�58 Yan�. :

'

aeroporto de Hc.t;ldersonvil}f, E)l1 Tananarive, Madagas-

IH .'"<�
...!!!!

Fundo de Gàranti..a do,Temp,o' de Serviço,

ORDEM ,DE '''SERV'IÇO,
.. ; ---- -'-_

. ,

FGTS 1_ POS N.o 19/67. 2.2. - As emprêsas que',em comum acôrdo com os CINEMAS •

: : ': �': ':," "�ix�",, r���uçõe�,}�s 'E���e:.,.,_. "Ban�QS Depositários e com base no art. 8.0 ,da "'''',,''"
' ,.,' ,

_ ------:---, '

't
'j

"
,

>- �!s e

"�;aB�n�,:�o�:::!!��'
; '"

'

:;�r:�'�':�:Z' :��'O=:i�m�:;:�fiC��:: �n�s�e� ) <': �:'ifr�',!:� �. ", � " ,,',

'"no'vs""s�;Q"_:', e'"'q'"� t�m '�iamenib �.í!!:,�,f�;rr:qlnsenda-a�1 �l,,'p,ela �..prêsà, de \ Jm.;os " Bancos, fornecer' (JS elementos necessárias' 'ao'" _,,l i,';,J .' 'D':5 fé" ' '�, f' -

per:l ri i,
' !

, ,': ,Correçãl ,JY[onetária, relati· lançàmentçs meJlcionados no item anterior. ' às 3 e 8 hs_ Q�e,decen l. , ;a$, 'as' '�
,

'

cqs a !l;pósitos efetuados 3 - Para ef,elto do Cálculo indicado, no item 1, deve- Costinha, !LlIk r',', ,"

", em' àtrà,b. rão ser, �õnside!'ados, em cada càso, com meses Jat:bas' Barbosa ,'VÓ "swag.,�� Ir
"

. '

'em que o' depósito' é devido,"'os segUintes: - em -

O PRESJ,DJ<�NTE' DO Bl\NCO NAC'!GNAL DA 'HABITA- a) ,,,,"rtigo 9.0:' o'·mês imediatamente seg�te ao da CARNAVAL BARRA LIl\1:PA
, ç,�,O (ENH) ..

n3, ,uso ie 'suas atrihl1iç,iírl e, tendo em vista competência;,,' Censura até ,5 anos
'o di�pü?,t? na, Rcsoluçã[j, do 'Cons,!llllo'€:Ul'ador N.o 1216'7, 11), Aríigd ,22'e aÍ'ti<;o 22 §'i.,o: o í.nê�'da dispenm �,

baixa as ,seg'uizhes iIlRt:uç�es:, \ ". 'db emp_regado.'
- l:t,2;�

1, -.';'� ,Guh� de Recolhimento '(6n, rehitivas a de. c) Al'tig,o '30;' artig\o 30 § ,1.0 e artigo 30 § 3.0: O às ;; 'é<8 h8.
POSIj,1) em atrlsõ;' :deverão,

'

na coluna "Juros e
_

,

mês':'da' -rescisiío do éontrato de trabalho: Steve MeQueen
c::'l'rl;�o 'l'i'f9neiáfia?', ,Sei: pl:ec;thidas com quan, d) 'Artig;o,,30 ,§ 4m o Ínes, de início' da �posenta- Leo Ronick

',i tia igqal à. !)õ�hj.a ',pela 'mu1tipfu�cão do valo'}' 'dol'h.
'

, Don l"'lurray
J�onstímt� d'!, coluna, "�,epósit!lS'l, "pelo l'c'Spectivo _- 4 - Os' fatôres a serem utilizados' para o cálcuio de

, , fa�or 'e,an'sigriad�' em t�heJa a �!r forilecida\ peLO
,\
juros e' 'corteçãc monetária sôbre 'os depósitosBNH no ,2.0 mê(de:' cada trlmfitre civil.

,

em àj!'}l�O;--, que, forerQ 'e�etuados até setémbrol67., '1.1 - A ,muna,' de 'qu�' �rata 9, attigo '51 do Regulanientn ' são qa!los' na, t�bc!a l(mexa. ROX'Vdo F<;)TS incilÜrá·' s�.bre o valo� d@ d'epó..üo acrés- 5· -"- ,As empl'êsl,ls que a,té junho (lc 1967 efetuaram de-chi� dos respectivo� juros e éoneção monetária,' pósitos em, atraso, s�m a� parcelas correspondeu-conforme estabelecem os §§ l:,ó e 2.0 do artigo tes ao� jur/os e co:rre,ções monetária. deverão, até4.0 da RCCI - 02/67. I
,

", 31 lÍe ag'ôsto, efetu-ar o depósito dessas !Jarcelas2 _, No preen'chlme t d H: 1-' ,n o as 'e açoes i't'leils3is de Em- media lte preenchimento de Guia: de Recolhimentop�c,!ados (RE,), as emprêsas de1lrão observar: () (GR) e Ife!l;lção de Empregados (RE) comple.Ihs]1osto no 'item ,,1.14.' da ',POS ·""6::'
'

. ...J., lnellta"es.,"UI, ,I, 1I1tllCalUI 'J •

com l' código i (sete), para cada emprc_,"aclo, d'
" 1 N d ha' . CinemaScope - Color de

'7 ;l, - o caso e ver maIS de um mês em atraso de-·parcela c()r�esp0ndente p "juro� e coú'cçáo 1110. veriio ser feit<ls uma GR e uma RE 1)ara cada 'mê!) B í\. 1i'�,QOS,11Ptúria. ' , �X.r.ln
de -co,mpetência, dispensando-se o preenchimento2.1 - Os, Bancos Depositádos deverão credl'"ar • f"� "rn ��l''!fiIfi'

t
. .1." v, .laS Cqn do Boletim Estatístico da GR. Ifú]! K .J!,l. i.•! m, .u

A:S �ln.culaddas as parcelas nienciof.'adas na RE,
\

U,iscnmma:n o no histórico o arti� ,

: '.
• ,.,,0 correspon- Rio de ;Janeiro, 05 de julho de 1967dentü e mdlCando; amda, relativ,_ t

.

,_ "
_'

,
..uen c a Jurose correçao monetana, tratar-se d. } !' "

, 'parce a l'esu·tante �,e depósitos em �traso,

lo'"
.ú::l'

��._ ._,_�._�ç--�r=�:y==---?--_=---------�
• I

\ �

� -

,

SEM EFEITO lS PBOVA�,' DA
ORDE.M DOS M�SICOS,

B�asilIExporla" Técnicos Para EUA
\

Ferramentari�, no Brosil, é campo quase des

conhecido: 'existe h6 menos de 6 onos. Isso'nõó irnpe
d'iu, contudo, _que o nosso operário se especializasse,
demonstrando sua superioridade na matéria a ponto
de se tornar conhecido � e e'rquisltado - até inter

I \',

nacionolrnente. Prova disso sucedeu recentemente:
entrevistodores no'(te�arnericonós� após pesquisar em'

vórios, selecionorcrn e controtqrcrn, para colóccções
n�s EUA, ferrbment,e'Íros n'Ociori�is, Sequndo oquêles
eritrevtstodores, "6 ,S'rasil 'possui, indiscutivelmente,
opú6rios e'spedalfiodo�, cio- ma,is á!t"a, nívél técnico-'
profissi'onol ",

_, �' ,) J I
,\';'; ./ '

Jose" �ódél.lb,' 'ferr�I"(lentêiro' nq ,Fo'rd do Rr8sil,
junt6me�te" c()m'.59','COMpar:;heiros,' cOr,lcQrreu às co-

, locoçõe� 6f.ereci'dqs- ';'os Estóãos Unidos, Aprovado
....... �

•

".
� , '" �, : � ;< -: • "

,

'

\,

',em todo�' qs' feste'�, 'graças aos cursos de especidliiÇl-,

çcio p}'ofissi'dna'l, e t,é'c�icé:J, �fetuados na próprio co�
pO'nhic;:' rrléreceu;' a' 'primeira pqssage�' e o primeiro
contrato de' trabcilho para ferrament'ei ros do B rasi I

, ,1., f

,no extefior, 'Jó 'se ,encontra nos EUA, trabalhando na

Fór� de' Deai-b�r'r,' O �àse.� \5 d6la[es horário�;"
mais ójuda de.'custo, 'instrumental financiado e com'

,Rleta as'si;tê(lci'a,"bs :demais coiegas s€l�cionados -
nu� total de �4 _,,- 'p;:epa'ram�se' para_ emborcar; o es

pAso' de José, já' est,õb ar�umGÍndo as malas paro. se:,
, -'!"

"' g'u i r 00 selJ en,corjtro,

,

, ,

O: gabinete executivo ",tê

'ARENA', iriíormou ontem qu,
l'::,�âva' aútQ.f�do pelo ministro

.

: dá ,)nstiça.i ,'prof. Gama e Silva
" � 'clivulga.Jt.'à� noticia de que hoje
deverá seF. assinado decreto, 8.;;;'

,',s��a..�d1,.aos 'musieos e canto-
, b " ,

,
' '.

#
� • < 11 ..

'le:3, _�:([�pt<f\V�<P),� pea. Ordem ,(I ,,",

,

�H��s}�oS do, :�rasil - Deles,l("t:;
,

. .: ',,,,,de:São.'-P�Ulo�',o :du'eito de,pro,"

. :' sc'g�ii�el�:'�n�' ,:'c:x:crdcio" ele s Ea�

'r

. /,: fj :gab\J;i,de � exec:dtivo Ué
, 'ati�'ió'ades artístiCas, 'sem qual-"

"
"t"

'. " I _' :
' _

< qú�r' ln,ten:u,çaQ.' ,

Intorma:a 'mesma fonb qH�
"

'�l d��laraç�() '�o, prof. G,ama t
,

SÜ\;·..l :rói feita ao sr. ArllÇlhk
'C�\'ikir'á,' pfeSid'e�te da AltEJ\.J\
fH,H�, �e ,�n�on�à" no, Rio de .Ta:

�l"M'l1ran4o �,eSolver ,o' problelm
criach:' para os nlusicos' e C3-;11-0

"

r:c;;' �-d):t ().vodos',,'
'

" "
,

,

,
,-

DO INTERIOR

, ,
'

"
.

'MINISTÉRIO

,

-,
,

,
"

, -

1 �

<" •

CLAUDIO LUIZ, PiNTO
Presidente em Exetcí,cio

!.\"i: ! .\1'\
I '_...I

'L

o P�esidente do Club�' de Lojistas do Bra,s}lJ S��,i:'
Wald�rPir Sentes, regressou' de São Paulo, ondê meln'

,

teve contatos com os lojistcs daquela capital �b�:Qt_":
80, Convençõo Nacional do Comércio Lojisto, a, reo
lizor-se no Recife, no período de 16 a 24ide s'etem�'
bro.

No Clube de Diretores Lojistas de São Paulo, o "

Presidente do ClB fêz umo exposição sôbre o ternú"
"

•
,I. • ." ,

rio do conclave e revelou as prov idêncios que vem ',
---,'

..-r '-,�-'--""""---'--
__ o

sendo torncdcs paro o transporte dos conve'�c�ónois::"
, I'
_ ASC1BlASE � ao Nordeste, através do transátlântico "Princesa Iso

,

,":' '.!' hei", cedido àquela entidade pelo Lóide Brasileiro. "

, "-:,,, ��'.' R�Y Joõ� Wolff Ç> Sr, w,oldemir Santos declcrou à imprensa que,
.

, ,r' ; ; o entidade de classe, vem recebendo o cpôio de loiis� .'
Um dos helrnintos, 'p��,ç�ita i�te�tinql, ,que' �ais' " tas de tOd,o o Paí,s para o �Ieno ,êxit� da Conven?ãp..

"

frequentemente irífe,stQ' .os 'úiariços € ô',i')\scarias E voltou ,mpr;ss,�nado com o interesse dos ,lo'ls,tos_"
lurnbricóides", Os' ovos rri�:fduros: .qucndo "ingeridos

de S, Paulo, em torno do con�}ave, asse�ur�ndo, �,ue'
ge,ralmente veiculcdos, '�Ios, olim'�l'iltos crus, rompem ,e�co�tro do Recife repetirá, sel?1 dúvidc, o êxito' dó,s :

" ,

t'" I"b' "do' I" ,nntenores,se' nos intes inos, I ertan os orvcs; que otroven- ,
,

,'>:' '.' •
'

"

, , _'" O Presidente' do ClB salientou que cltcs ,:,erso�sam a mucoso II1testlr),ql,' entram' .rro CI rculeçõo e, (�I '

ca'nçando' os pulmp��, 'qbondonãm a, corrente 'sangu'� 'nclidodés federeis e estaduois estarão presentss-. à",

nec, transpondo' ri, pare8e",ãl�eola'r. _ Sôt;>�m" pelas vios
'10 Convençôo, entre elos o Ministro do Plonejirnen

oéreos até 'à far,il1ge;'�bhde':�60 d�g.l,ytid�S': 'e co-cho- j'o"H?lio Beltrôo, o Ministrôdo Fazendo; Delfiin Na"

garem ao intestino de-�g�do noyomê�te ',eyo'uem até
i 0, o Minist'rO" da Indústrj� e do oÇmércio, Mac(.' 'o So'

o estado adulto, A ppss�gem d8� :Id'rt'as pelos' pul. '1res, ,o Ministro dos Transportes, �/\ário Andref.':2io e,
, " , ," '.

,) Supe.rint�ndente da SUDENE, Euler Sentes Nonteimões, acarreta" por y:êi�S;: 'um :'$UPê'st'o-' quadro- : e'e
\ '., l. , " ,

'bronco-pneumon}o,"
. ,�

r,
,

"

1'0,

O IJhabit,�t"'" do 'ver�e ,�dljlto' �::o intestino de!·
gado, podendo m1,grar��r� v6ri�s 6rgãos� Leves _

iii'
o J _' ,'I" ,) ,

-

festações em cri'anças,. bem' nutridas; 'são g�ralmen e

assinfomát,icas e �npo"'ex'l�<h, c'A�aqós especjais, 111-

festações mais inten$Q5., 'o�s�,�yad��' e'i):, locais' onde os

epndições de higi�ne," e :'9Hr_,e'n!q,r�s "não '�qo boas,
podem prodLq:ir 'C!ores'.q�tnjr:'loj�J l1�useas, Yômit�,s
i�ri;tabilidadéi' emàgrecirrie,n'rb, e réqçQ� oIÚgiccis·,((!S
;"'0, urticári,a),

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

"

.',-

As migrações do� yer�és, .póderil" ter',graves con

�equênclos: atingem' o" est9mago; dé- O,A��- muitas
._

� � ,
•

.. • \ 1 ".:

vezes se eliminam pelç:> vômito; aparecem na boc_a ou

'n0, nori'zl penetram 'nos' 'éar-'!0is ;,éké��tor��.: elo fL�qd(?,
ou ,do piâncr-eàst, formam n'o�elos,,"q\jeHl.E:!têrinin_Qrri obs
ftuç'õo. ' .� ,"' .: , ' :.,

'''' i ,
'

',;,'

O diagnósticó da os�ríase ,bos.eia·s� no achado
de parasitos ou ,de,,���� 'ovéls ng/f��,��, Ó tratamen�

to 'é feito normdlment,e,com,' cOli1pbstÓ'� à, pàse de pi-'
perazino_ No' caso de cr.i'anças I::té-m "f},l;lúidas é sufi
éiente o útiliza'ção de ç:Í.éto,,�deql.Ja,dç(ià ,idqde e o oh"

servação de' p'r�_eitos h;igiêhicos' de$tinados o evita-r'
as reinféstações; ,os ,,'p�;rêisÚos e'lirr.,iÍ:lOm-s�' expontêJ
neamente e a Infestqçã0, 'é: erraclica�a,, '- -

,

o. CHEFE DA 160', CSM, SOLICITA O CC,MPA
RECIMÉNTO NA 30, SECÇÃO (JRÀ) DA REFERIQA'
REPARTiÇÃO, DOS CiDADÃOS ABAIXO REL \CI(;)"
NADOS, A �IM DE TRATAREM DE ASSUNTOS ,DE-,
SEUS INTERESS�S:
-- ANTONIO. CESAR !-EITÃO LEI1E - ClassE.> 1948
�.,_ CELSO PALMA --Classe 1947; :,'1.

-' CLOVIS HERCILiO ISOlANI - Classe 1918;
,
- C�ISTIANO MARQUES '-- Classe 1947;

EOI0 SILVA JABOR - Classe 1947
HERCIL.lO IVO, VARE�LA -_ Classe '1948;

- IR,;\E RUHLAND - Classe 1947;.• I
'

- Jt-N'if< ROGERIO VIEIRA wOLFF -, Clas'se, l,,94.6.,
- JOÃO ALBERTO KOlB - Classe 19413; ,

.'" .

'_ JOEL ROGERIO HEiTOR - Classe 1949;'
'

- lOURIVAl DOMINGOS FRANco - Crasse
;i>,

1949;
- LUIZ CARLOS SElL -, Classe 1949;
- LUIZ FERNANDO' DUARTE - Classe ,1949;
- MARCELO HABERBECK MODESTO Classe
1947;
- NILTON CESAR DA SilVA _' 1948\"
- OSCAR WEINHEBt-R - CL 1949 e

-, VILMAR lOCH - Classe 1947.
,,' '\

, I

,-_;_--_,�-- ---- --

revendedor autorizado VoEkswagen
, (

" '

'lo

C. RAMO;� SA. Coinercia c Agend:1s -

R:13 CeI. Pedro Demoro 1466 - E"trcito
l'

'.
'

'�
..

• L, .�

,
''-,

PR
às 4 e 8 11s.
DÍl'k Bog'ard

,

lVlylene Denongeot
-em-

, ,

CONSULTóRIO INDISCRE
TO

j "

Gl.081A
às5e8hs.

SEAN CONNERY
(James Bend)
YVOIllle Romain,

-cm-

ATÉ O ÚLTIMO GANGSTER
Censura até 18 anos

f ;'.,:'f. "l:i f' ii!IO. � ir ... pill

às g lis,
Lex Bal'ker
A.lexandl·a Panaro

-em-

fi VERDUGO DE Vl'lN:E:lA
'l'otalScope - EastIIllanCoh>r
Censura até 14 auos

bb_

Felípe Schmidt32 -Florianópolis-Se f� (

7 de Setembr� 14
""

.... -

/?;.,íJJI
" Il...� ,jm»�

\

lEN,T,ES "J�ay-- an"
(BAUSCH-LOr�B @>RÕ'f��

às 8 bs.
Edmund Pucdcn
Marianne Koch

� CIU-

li ÚLTIMA CAVALGADA
UltraScopc . EastemanCo]ol'
Censura até 14 atlos

----------__----�I.� �

I

Vende·se um ,atma:zcln i)
"

rua CoÍlselheiro l\'Iaff.l, 101.

Tratar no local.
'I.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I�a Sétima Rodada

Primeira Divisão de Profissionais
,

-

io aul� e Iamandaré abrem,
r

amanhã, o�- certame
São Paulo "versus" Ta- peonate da, Primeira Divi-, tal: lançado uma inovação: os

são de Profissionais de .. , Como já informamos, par JÍubes venderão ingressos'
19G7, promovido 'pelo' Depar- tícípam, êste "ano, ,dl .Jrv"l'· pata. os 'jrJgos em forma de

t"':rnenta de Futebol da Capi- são, cinco clubes, a saber: talões 'que, no final, darão
, Paula Ramos; Guarani, Pus- direito, acs seus pessuídores
tal Telegráfico e os degladí- de concorrerem ao sorteio

antes da rc dada inaugural. de urn "Fuck" - zero qui
Pára que:o certame obtenha lômetro.

realmente um êxito fimm- O prélíe "está marcado pu- ,

cetro que possa conpensar podendo haver pl'eÜmh'1::i-l.·
os cinco clubes dos

I
enormes

'

ra ter início às 15,30 horas

gastos com os seus departa- entre dois clubes da vázea

mentes de pr�fissiol1ai.s, foi nÜl'innopr;lita,na,

ri.
- .. "

mandaré, eis o jôgn que pre
sencíaremós na tarde de a

manhã, dando inicie ao' lCàm

I

RIO O presidente do Co

..íntians, 'sr, Waldi Helu, in

formou que Grarl'ir,cha está
autorizado a. treinar no Va:j ..

co da Gama e poderá mes

mo ,jogar pelo c;,uhe, desd'3

que os dirigentes cariocas
mànüestem inierêsse pelrJ
empréstimo, "o que l1od�l'á
ser feito com um sunples te·

fonema"..Nego:! 'entretanto,
que Garrll1.cha, já tenha sidi}
cedido ao Vasco, gntci02:1" ,

mente, est!'!l.J.mando [) llot�..

ciário d,ps jorI!ai� ,caI'ioclt1,

segundo o qual o jogador, já
estreará contra .o. Bangú, na
terceira rodada da Taça GU::l

nanara.

O 81'. Wadi :Relu garantiu
que o presidente do Vasco,
sr. Joüo Silva, ,apenas pediu'
permissão :vara Ga,rrincJu
tremasse em São

.

Jenuário,
pois � jog'ador manüesta o·

desejo de recuperar a forma
í'isica. 'Obtida a autorização J

<!) ponteiro tem-se exercit;l.lb
di.i"triamente e, no treino dê

ontem, pet:deu dois quilos.

Necessita de

\

C,OL! CO'PA DO ·�nJ)U)O DE S6 é 'O fUme

q�e �arl'a, em brllha1de �eé!t�c�ltn" os sen

,sacionai� encon�r�s 1t1� Ingbderra p�r oca-
i

'

s�io do Campe�l]llanf» 1\'l�rMUal te r�debol de
66$ produzid@ p�n' OGiávio Sel1�rahl e di�,.
Iribuido pela t:llhumhia Pichues; 0,Jilme ilA

mas �n:�;��:1�d�\:��:�1: ' comínUÜ!él hl{!�iS IDlS -em@ç@es tttl'�aliiu�sa tâ�
_;_ não implica ern críticàs ,r.a Julef IUme�lH t�Ue c@fi'P.I@u,e::01ll,a' "adie, i�à orientação da Confederfl,' ,l' :1 r

ção Sul-Amer�cana, que sem· pação,. :nesb� am� de'�6, de lG paises: Ale�
pl'e se portou cOÍh honesti· '

dade e retidão; em réla,ção à manha � Argmdb:aa � Bulgária - Co..

disputa da Taçà LiJJettadores .

da América; réià .;_ Chile "'�- Espa�lta � Flnu2ça ...:....

�-

' 'Hungria, - I!tn� _. Inglmh�fra - �IéJdtG

Cada pess@éQ i�m o' ,Ureibl' ,à ,pOS$e de uma
- Bras�l -.rror:u�,al Ibi�sia '-, Suiça

,

- e Ufngu8X.
GOJ�! A. CflPA DO MUNDO DE 66 re"

Santiago do Chile - O

Presidente da Confederação
SuI·-Americana de Futebol,
Sr. Teófilo Salinas, disse que

() regulamento da 'raça Li

bertadores da Amédca real·

mente necessita de algumas'
modificações - que oportu·
namente serão feitas - mas

revelou que entre elas, não
se cogita de eliminar as e

quipes vice-camIleãs da, di,,·

puta.
O Sr. Salinas, embora nã!}

filtrando no mérito da ques·
tão, disse ainda qu� futum·
mente os campeões nado.

casa

o J'ar vive em cada U,M01 «!e SUImS im,agens a hisU��
ria lenStl e ele:1ri�anft61 da toupeiição� Co�
o uso dEJ lu.nra� lécnicas �e fihnagelu' que
fazem de .cadl2 f@h�gra.dia uma elu"aapdma
de veratidadieu .il espteJciadcr .ieID a hnpre ..

sic de �sí\mr �ri'O'He[tdadameuie n({)��lizad�
k �/ .

no cenh'o dml tllmp�Q
To[1� aJ m[g�eU�nuti e bnb @' dram� da�

parlidsE ,dispv la��as f@i çapR�dfJ . por II?
camara� de d�ili:e�u�!$' de ãngullos t�i�el�enb�s9
Merece espeéi',!&i ah�)nção a !ilmag�m em

Câmara Leida, d� 'lJ'h�cisivos �anç�s do me�

-11lorável encmtlrf3 fhud enlr® Inglaterra e

,Alem.aç�a9 �� ln vU@ri� dos ing!oseso .
- X,.x

Asdsla, ai pl,uUr do dia Lo de agos!o ,

num do�} no.ss@s ci!u)mas, es�a prOmOr.a@Cbntinudm,intensos'oS'PrlePdrativoSdOStiOS� sos guarnições çom vi�tos qâ regatas oe domingo em FJ'orionópolis, 2 de ju,lho de 1967

________d_8_,A_C_E_I_,C_6_I_O_P_f_l_ç_O_d_e_a_'_e_D_Q_S_'N_c_r_$_O_;_2_0�o_s_a_&_._d_O_S_L�i���_�������__g�:_� �_�E��M��R-\��M�G��-�-----------------� -- �

nais que desistirem de parti·
cipar da competição, depois
de inscritos, !'iel'ão obrigados
a pagar multa, citando oca,

80 do 'Santos� êste· aüo, qt.e
não qUis'joga.r porque achou

a Taça Libertado�es econô·

micaQ1ente desinteressante.

tlânt,ico
\

COlJperarã p�ra isso!

Conheça as iílós�as b.r;iUdades e adquira o

seu ferreno.,
,

PrÍi�icanum�e ,tAD<�l PRESTAÇÃO MEM"

ALa VALfílRi�&l

5 Z E·S
Esc�iI®riú: 'e !í1:'G Dtn�loro, 1419

Traiar ,CO,In Benjamiln Averback
",' :

Fone: 3917

-

,

I', - I' II, �'
L ,_

"

�"'Ol
•

/,

\

Federação Catarír.ense de

FUtebo! recebeu a taueb d,l,

l'j!.ça Brasil,. remetllia pela

Ç�D.
, De a,côrdn com o lJarnet '"

disputa da chave SlJll reuni

rá Perdigão, Grêmio e Fer·

roviário.
'A tabela está assim orga·
:illzada:!.

'

Dia 1.0 de novembro

!Curitiba.
Dia 5·11 - Perdig'ão x Gl:f.�

mio, em, FIorianépolis
Dia 8·11 i_ F'el'l'oviário

.

x

Grêmio,' em Curitiba

,Dia 12·11 - Perdigão' 'j�
Ferroviário, em F10lianópp-
lis

� "

Dia ·15-11 - Grêmio x .Fer
l'oviádo, �m Pih'to Alegre
Dia 19-11 .;_ Grêmio x Per

digão, em PÔl'tu AlegIie.•�'.F�rroviário x Perdigão, eru

}

A Federação Cctcrinense de' Futebol JO rec

o popeleto que conta como deverá ser disput·
sé'rie entré,' os campeões de Santo Catarina

-, .'
I I

ng e Rio Grande do Sul no maior' certame do f
brasileiro: A Taça Brasil, Gizem que

míncçõo será dada a esta espécie de competicão
vamos dizendo que Taça Brasil ainda � o no'me
ai, levandq 'a marco registrada do verde, oni'

, azul e bronco com as respectivas estrelinhas.
resto dúvida .de que o maneira como a 'sorte d�
Iinos será resolvido é bem interessante já que'
mos um torneio em turno e returno conhecen
em se:J final o cdversório da Sociedade Esportivo
mei-os de São Paulo. O nosso campeã-o - o ri

gão - estrcicró dia lo, de novembro em CUI>
d'i.ante .dó 'Fúroviár;o jogando poste;iormente
Põrto Alegre com o Grêmio, Eles aqui virão tom

poro conhecer a' força e o pode;-io do r.osso ou'

co campeão. SimJ porque o Perdigão é o nosso

peão e COI�O tal precisa ser respeitado), mesmo
que dep�is do cônquista do título de 1966 o e,'

te do terra da uva não parou, contratando rei

e ·aprin10rando o conjunto para os disputas com

c-hos ',e pra,ucarionos. Perguntarão. os senhores:

o Perdigão tonclições de bem nos represe�tor)
m�s que '�im. Talvez vá faltar ,ao nosso campeão
pouco mais, de cancha, de experiência, de des'

ção; feitores que muitas vezes ocapam com umo

pe:, Mos. se o Perdigão superar todos os obstai
. ext'ra�futebof, inclusive o ner.vosismo, poderá�"
in�ó(ume e seguir para o ,Paç(j)embu. E irá con

Perdigão com 1"õda a torcido de Santa Catarina
dos serão Perdigão. Até a imprensa. Temos tu'
ra darmos uma, arrancada sensa�ionaJ rumo o o

,conquistas que.: virão juritar-se aquela de nosS
'

leç_ão ,.em 196.0 ..Ainda por cima, poderemos m

lá fora q:ue temos condições de participarmos,
moso' ';Robertã�1J Tudo i rá �epender deste tJ
ttiqngular. Nos bicadas certos do nosso Perdig&,
busco, do vitória, a, nosso esperallça de dias �
res, Os jogos serão aqui, como ta�bém poderioJ
feiJí1mente serem realizados no terra do Per

O campeonato da divisão especial vai ter se-, Videira" ou me�mo Joaçaba' que comemorará

guimento no tarde de sábado, aindq no Ginôsio do
i
cinauentienário, Não importo o local, impofta I

SE:SC, agora com uma rodada tdplice. Abrindo o vitória qwe se for mais fácil de' oqter no i�teri�',
quarta ;ododq do returno terenws Doze x ,C�uzeiro, sejam os jOÇlos re.alizados no interior. Deixem

no partida intermediório jogarão Bomerindus X Pai Iodo a vaidade de pretendermos e de exiqirm�
neiras e 'l,1\10 prélio de encerramento estarão frente ,Q mO que as partidas sejam no "Adolfo Konder

frente Juventus x Caravana/do Ar, no. primeiro clás- o P,erdioõo desejar jogar aqui e \Se os clubes &

sic; após a paralização do certame regidnal. sá rios não quise"em jogar no interior, que ossi!

ja. De qualauer maneir,a, seremos todos granO
ciigãe5, incentivando o nosso emplumado com�'

uma ,retumbante conqLlista. DisCLIssões e ·fofo(�

DIVERSAS
O orqueiro Raul B05se, do América, .que apre-

sentovo séria contusão e que estava afastado do pré
,

.l.o centro 0_Metropol,_ atravessa fase de
/

recupera-

ção, podendo j6gar dominqo, próximo, tendo em vis

ta a tronsferêncjo do rodada, devido às chuvas.

-.x x -

Metadout, é' a equipe líder do campeonato da

divisõo .especiol de 'futebol de salõo da cidade de Jo

invile. A equipe surgiu em 1966,' como lnteçronte da

divir ôo de acesso, passou este ano par-a a divisão es

pecicl e vem liderando o campeonato com grandes
chances de sagrar-se campeã, da temporada.

,-'-, x x

Jó f�i' devidcmente r�gularii:,ada Q situação do

atleta JacY, com cO C�rlos Renoux I junto a secretaria

da. Federcçõo Cotcrinense de. Futebol; podendo ser

cproveitodo na rodada ele dominco coso Dirceu Men

dr� desejar.

,-x x x -x

Por .motivos ainda desconhecidos.' o treinador
Wolter Vosconce'{os, qu� vinha treinondo o Ma'rcíli�

Dia? 'com sucesso, acabou por deixar o clube. Enquon
to a diretoria rriorcilisto procuro um nome para' subs

tituir Vasconcellos na direção técnico, Milton Gon

çclves., passará' a responder pelo cargo, ocessorodo

pOI' uma junto, composto de três, nomes,

x ,x X -

O Polssondu vem lidercndo o ccmpeóncto
.

·da

primeira divisão de profissionais do Liga' Desportivo
'Brusqu'ense com zero ponto perdido, .sequido por .Ti

rç,dentes' e Galeão cpm 1 p.p., Humaitá com 3 p.p.

a� l;ado do Q�inze de Novembro e em liltimc). o t)sa
t'J corn 4 p,p,

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

Segundo notíci�s de Jolnvil;fe, ,o jQgad�'r gaúcho
Gilfredo, que estava vinculado ao ,Futebol de Ca

choeira.' db i

Sul, ac�bafcie 's,er contratádo pelo rubro

dp Mançhe$ter. \,

NO' SETOR AMADORISTA
" , , < ,

O campeonato dCl divisão especia! de fúteból, de

salão, apFesentó a seguinte 'tlcl$sificaçõo, opós des

dobrada. a 20. rodado dó returho: ,

lo. lugar' - Doze de Agôsto cô� 1 p.p.

20. lugar _' P�jneirQs:com 3 p.p.

30. lugo!' � Caravana do Ar com 6 p,p.

40. lugar - Cruzeiro com 10 p.p.
50. IU99r _'_ S'amerindus e Tiradentes com 12 p,p.

J
-x x x -x

-x x x _'_x

,Foi liberado a pista na Trindade para nova cor

rida outomobil ística que deverá ser patrbcinada pe
lo Automóvel Clube de Florianópolis. A prova cons

taró de 4 horas e dela participação vários corredores

dos Ná�i'os pontos do Estado.

'-x x x x -

�;���,.��� .... ,;"�""'_"'''�L'W9!·:fJ;f?'·JT ':� .... '.6: ��'.�:;",�:�!�r�'-.:: :����;.
,,,VUÍ c Ftgueírense, que n:l .1V05, apesar dos dOi'�'"

sexta rodada c0náecm:::v:,'1 sirios não terem fCit03
nova, derrota, esta�ã,o em ele coisa 110 Campeo
ação depois de amanhã,
quando será dado prosseguí
mento ao Campeonato Esta-

(IU,Ü de lB67.

o segundo que jll
te com 'o Cruzeiro ,1

•
} \.IC

çaba, ainda não cOllhe
S ltisJ:açãó de um t'
estando em último I
;rup f) "Trogílo Mello.
tentar consegui-lo frC;1
dlal'cHio Dias, nos do.
tIo quadro colorado,

. j�i, que é franco fa,v
Dois compromissos

difíceis os que terão na
de domingo os nossos

1

representantes na disp
mais um título lllá�ill:
Estado.

}

O prfmeíro vai jogar em

seu reduto o estádio Ih, rua
Boeaiúva -, onde ainda nã»

eonquístou um único ponti
nho, estando em último lu

gar no grupo "Júlio C. Ro

sa"? ao' lado do Comercial,
de Juaçaba, Enírentará o A

vaí o pelotão do Barroso,
de Itajaí; f�UC está com seis

pontos ganhos e igual núme-
1'0 de igual número de per

.

didos. Üm jogo de bons atr..

Fernendo iLi�hares da Silvo

que não interessam jarr'ais.

-----------------------.'----/

TV- PORTATIL SEM USO

Preço NCR$ 400,00 _. CjTRANSFORMADOR
A entidade saJonista já designou as autoridades I

poro os jogos da quarta rodada do returno. Hamilton A VISTA

Berreta dirigirá Doze x Cruzeiro; Ronaldo Poli i api
taró Bamerindus x Paineiras e Evaldo Teixeira, terá
a respons,abilidade de arbitrar o clássico Juventus x,

cc::::,===-_:::::::=====::::==._"".'

C,oravona do Ar.

, - x x x -x

A Federaç60 Atlética Catarinense, vai organi
>,zar nos· próximos dias, a tabela do campeonato de

voleibol masculino da cidade. Os Universitórios de

verão ser a atração da temporada_

x x-

Trator com Edio neste' Jornal.

Clube Nindico·Riachuelo

EDITAL DE CONVOCA:ÇAO

�
Com o presente ficam convocados oS ,ass

, .
do Clube, ,poro a Assemb,éia Geral a ser r,
no diq 20 oe julho do corrente' anos ôs 20 hs. e

sede Social, com a seguinte ordem do dia:

1 ,� Elei�o da nova Dir@torio �

2 _'- AssUntQs GE!tois

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Segundo o sr. McNomora, o eccnomio sul-vie

nornito tombem 'r'egistro '''sonsiderável m.elhoral/·
Quanto às_atl�odes' béli:_as, declarou:

\.,
'

I/As operoçoes mil itdres nao foram p9_ral,s?das
como of irmorom algun's despachos de imprenso Tem

havido um contínuo prqgresso militar. Todos .os nor

te-americanos com que � fblei no Vietname' do Sul

compal·tiiham êsse pont®\de visto.

"As grandes ações m\ktares levadas o cabo sob

a direçõo do general' William c Westmorelond tive

ram 'por objetivo frustrar ,Q� operações planeja'dos
por unidades do Vietname .do Norte' e do Vietcorig.

,\ '

A tático aliado consistiu en� ataca� os concentr.o-·

ções de tropas i�imigas, oA\�s que os mesmos pu-.

dessem. ir;iciar oper.oções ofe�Sivas. As bases de �ba�,
tecimento, do inimigo tombél foram alvo dos ata-

_
.

, ,'.,.l.·.•

qués aliados. l "'Y'''' '
.. J

'_ ).�-

"Os ataques aos 'acampo,! lentos e concentra-

ç�es de tropas foram real i�(), r c,om. ,avi'�es 8-52 e

forças de Illfantarlo. Em ·11�uencla desses ata-
.

. <iete' I .

ques, o inimigo mudou fórm:' I Hte o centro .dé suos

.oti,vidades, onde as lir�lflrer, ! e comu

. nicoções são mais curtasiol ,'I
"As long'as linhos de

1:'1' :1icações do inimigo,
no s�� fora,til subl;etidas Q'

•. : •
os. at-o�ues aéreos.

As forças oereas 'dos ". os Unl,dos sofre-

ram' m'�terjalmente, urna' vez o escuridão preju-
dici)u súas miss,õ'es. Os novos 'íessos tecnorógicós ,

farõo aumentar ci capacidade -unid'ades aéreos

�Qra ",levar � ca�o as :uà� oper<t" ;s�J;.��,aiS���r� que. t, _._
seJom as condlçoes do tempo. AsJ vos armàs que""E2),..: >- <"_

maçaram a ser uSGoas nos

últi.�'< rn-éses aumenta�
rom a eficiênçia dos ataques de, s, reduzindo os FLORIANÓPOLIS BLUMENAU 'CURITIBA

perdàs de aviões e pilotos. /....', ..
\

R. fernando Machado, 6 R. 'angelo ·Dias. '97 av� JOO. Pessôa; 103

.

"Atualmente, os Estados Uni�s têm- de .",. 1.� andar -, fone 2413 t"! ándaf 8.<:' andar - fone H531
450.000 o 460.000. homens no, Vietname. Preten-:

..... ...l. -,;...;;.}
\ /

A tende�do a co'nvocaçáo}'
do Ministéri'o da Agricultura,,: todos·os'

- 'Estados da União estarão '

reun�dos rio Palácio ?o -Congresso.
'::

De 25 a 28 ·de.Julho.,
Em depate:'" .

a redenção da Agropecuária
brasileira. _l,--��------------------���

M-

WASHii'-lG10N, OE _._ O Secretório da Defesa
.

Norte-America,nO, Robert S. McNc:imcra,. que acabo

de regressar 'de sua .noric viagem ao Vietname do

Sul, disse que rotou progressos na situação política

e-- econôm ico e nOS operações mi! itares "ncquel e país.
Dec!arou o s.r. McNam.arQ que seró preciso mais

pessoal norte-americano para' robustecer .0' fôrça de

1.200.000 homens que o mundo livre tem no Viemo

me .do Sul Nãó obstante, observou que qualquer .de-,

ciseSo sôbr e .o nClmer'o de tropas só terá' tornodo cpós
conversaçõ�s com OS .potêncios qliadas interessadas,

O Secretório do Defesq apresentou 00 Presiden

te Johi�'son e outros altos funcionários do govêrno
·um. relotório sôbre suas observoções 'no Vietna;"e.
posteriorm�nte, o sr. Mc�!amara concedeu "entrevi!;

ta'�oletiva. à illlprens�, a fim de p'r,estar ínformoções
ocêrcc das operações ,no Vietname.

Disse que a sitU�90 política no Vietname, mu

dou muito desde.o Cdtill'1a visita que fez pqüeles PÇJis ..

" " "O Vietname já. tem imo Constituição e se 'prepara

paro realizar eleições nocioncis dentro de. 45 dias,
o que representa' um grande progresso' nos últimos

.

II .

. \ .t,

nove meses -- oe resc�n I oU:- ,

ICONGRESSO
NACIO:NAL' DE
AGROPECUARtA

I
I

" "
'

j
1

" ,

CARTA DE BRA�iLl"

�
. �

/----------------�

,
<

./

I
I
I

,
o

Cit
.:

dem enviar de 20.000 a 30.000 outros, dentro dos

próximos 90 àias, a fim de elevor o total de solda

dos. norte-americanos no Vietname à cifra prevrc

mente, autorizado de. 480,000. Para o aumento des

sas fôrcas não será necessário convocar os" reservas

militar;s �orte-·a�eriC'a\1as. De�pesas. adicionais te"

rõo de ser incluídas no orçamento do defeso, mos, re

duzindo gastos desnecessórios, poderó compensar-se'
parcialmente, êsse aumento .. ,".

'

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA

CATAIUNA S A � CELESO,

Assembléia Geral, Extraordinári�

EDITAL DE 'CONVOCAÇÃO
.

. ,
' /

,
"

... 'é ,',

Ficam convocados os ,s.é-nhores acionistas dos

Centr�is' Elétri�Qs de' San�o Cotorirrc stA'- .-{ÇE!-ESC
para se reLmireni' em Assémbléio Geral ExMooreHná
�ia no dia 21, de,' julho de !1967, às 9,00 horos, na se

de socidl, à -ruo Fr'ei Caríeca,�hb., ·1:5,2, nest;a cidade

de 'Florianóp�'lis,'e delibe;;ar�m; sôbre a seg,'uinté:

Incórporação,da Emprêsc luz e Fôrçcs Arnoldo

SiA r
de Jooçobo;

2 .,_ Incorporaç90' da Companhia Hidreelétricc Pi-

t b c.; A"">
.'.

"

_

fa u- o '-. .,

3 - ALltori�Sçõo poro a compra do sist.�ma de trens

missão e distribuiç60 da cidade' de .Tubcrõo;
4 -, Autorização poro .o compro do sistema ·de .. d-is- ,

tribuição da cidade d,e Co-mpos Novos;'·
5 _. Alteràção do Art. ,45 dos Estatutos;

.

6 - Outros assuntos de interêsse da Sociedade
"

P:'lorianópolis, 13 de julho de 1967.

DI;. Júlio Horst ZadroznJ7 - Presidente

Sr) Moacir Ricardo BrOndOlise - Diretor Executivo'
D'/ vVilmar Dallanhol _'-. Diretof"Fin'<:inceiro

Engo. 'Karl Rischbieter _ Direto,r Técnico
Engo. Miloll Milasth _ Direto� de Opel'ações

,pubnç�r;tac!e
A l� EM SANT,'A. ,C;6'-T'A'RINA

" "

--o_'--.-

\

r
,

I

Amanhã efetuaremos outro reunroo. Início:
019,30.b6rCls. Locot: sclôo paroquial do Igre.jo Ma

, triz de Nossa Senhoro .de Fótimo. Estão inscritos pa
ro ocupar�o': tribuna quatro sócios; '. nossos visitantes

;,�e des:j,dre-rn, poderão ocupor" a tribun'd para dis�or
·rer sôbre qualquTJ ossunto; e se não se. opuserem, os

presentes opin-orõo e perguntarão à respeito do trcbo

Iho.apresent'odo. Nós recebemos. todos de brocas a

bertos .. Ideologia, reliqlõo, roca -- nado impede a

. Dna. Maria S:Uv�j.ra confrcternlzoçõo. Os scenses �Iutam por Um mundo

Diretcso da·::Cozinhá Royol: melhor.

A ,re'céita 'que hoje cpresentomos se d�sf9cci pe OSMAR .LAERCIO -OUR:IQUES, estudante secun

lo ; agràdóvel sobor � bonita cpcrênclo', 9atista, atento P?'ra o' próximo dia 25, qucndo se co

m€'rno�ci "o "D�id .do Colono", contará corno ocorreu

A COLONIZAÇÃO EM SANTA CATAfÚNA
.

PED.RO :PAULO 'sOUZA estudará A OBRA DE
VIN·ICi·us o'E MORAES. A importância do' poeta 'nos

"

.

.( letras, brasileiros "seró o principal aspecto do trabalho

.• ',._
do ocodêrníco tdc Faculdodetde Ciências'] Ecoriôrrsi-
'ccs,

.

-t.:

HELENICEiMICHEL::UZZI, cursando o Normal
no ,Instituto; de Educoçõo "Dics Velho", certornente
prendera :n1u'fto, muito mesmo.vo otençõo dos presen
tes co�'.séU't,en1a O',ENSINO NO BRASIL.

.

ORIV",t-f?Ó iDÇ)S' SPlNTOS, em viste 00 lcnco
menta na semana vindour� do filme "007 C�ntr� o

Chantagem'- Atômico" ri-hunderball), contaró o que

pretende'OO'? NA CIDADE:

Convidçimos todos os interessados.

Dóini'ngo será reiniciado a atividade do turma
fiAli, às 10;00 horas.

.,

E no dia 28, 01tima sexta-feiro do mês, a con�

ferê ricia 'sôbre O CELIBATO pelo P/,DRE FRANCIS
CO DE-SAlLES BIANCHINI.

::.

.

AMIGO ',ESTUDANTE, I NGRESSE NO QUADRO
SOCIAL DA "S.O.E"

,'J
:�.' .'

BpLO iFÉ·STIVO

1: 112 xfcôra de farihha de trigo
lA2 colher :(chá) de s61
2"colh: (chá) de, Fetii;�.:Qto em PÓ Rovol.
1'14 xícara de mçmtE:)j,ªa:ou margarina
213 xícara, de acúcar'

-

I
•

� J.

2 ovos

1 colher (chór.de rclcdurc de limbO

1[2 colh (chá)'baunill1o
ll? ?<ícara de, leite

Pêssegos eni coldo (para enfeitar).
Calda queimada poro forrar o fôrma

,

MODO DE PREPARAR "

U�te. UI�O fôrma redonda �20 cm) generosamén
te comníanteiga. Arr�mje com cuidaçlo no fundo pês
segas -cortados em fatias ,iguais; formando' um boni
'to desenho. Despeje por dnio a calda queimada. Pe-
neire juntos a farinha, o sol 'e o Fer,mento errrpó Ro
Yal. Batà em ·creme a ;manteiga é o oçúcar. JUr:1te ,às
ovos, Um de .cada vez, betendo bem depois de cada'
adição. Acrescente a raladura de limão e �s ingredi
entes. sêcos alternadamente cam o. leite e a 'baunilha
Misture tudo. mu'ito bem. Coloque <l ma�sa, <Js co1he:
rodas, na' fôrma já preparada. Asse em fôrno mod�-
rodo (1800) por 40 a 45 minutos. Desenforme e�
quanto morno. Sirva, S€ desejar, com o Môlho ,Ró-

,:;01, cuja rece�te damo� a segúir:.
.

I

MOLHO ROYAL

I /'1
1 �acote de Pudim:RoY,ol; sabor-haunilha'ou o de-suà

"

p�eferênda.
'

1 'lj2 xíc,a-ra$ de égua
.112 xícara de �çúcor:
114 colh ..(chá) 'de sai

.

2 colho (sopa) de ,!�a.n.teiga
lJ4 {:olh (chá) de baunilhb. ou :eól}ce 'de .vinho do

Pôrto,

MODO DE PREPARAR;

; ". �- . ::,
.

,

Misture· oepó para ;4JJJóim, o cçúcar. e o sol. Adie,ione
•

.

.'_
,

,

-.. •

":' �- .

: �
,

, ,1",_, ,t �" .: _

oos· pOUCOS<l ógua." mexendo ',sempre', '<ltê
'

',dfssdtver
pGr '!complêto. ,Coiinhé

-

em .fogo',branâo, mexer:l�o
sempre cté atingir a férvur.a dómpleta:' Retire ,do fo

go ,ejunte a manteiga e a·essê'Me'ia:ou vinho dbPôHo

. Deixe .�sfrj,ar e sirva:' ."",.' .: _" ';,
.

'

-; \

, I

EDl:JC,A(ÇAO ,AUMENTAR:
, > (. .

.

• ..... ,

Viver com saúdeé desejo de todos. llílém da bôà ·'ali:

mentoçõo há outras coisas' quê no�.�u�'ilj(:un""a ga-

'nha'r e a 'conservar -O saúde;
.

.

Assim, além ,de se -olimerit,ar bem,. procure seguir-ês
.

-, y

tes conselhos: '..
.

1) ....:.. Cuide dos dentes - Sem b;ns dentes é impo;�
sível uma boa mastigaqão dos alimentos.

.

2) - Mastigue bem os <JIimentos - Os -alimentos de
vem ser bem mastigados, a fi� de -serem bem apro�ej
todos e não forçarem o trabalho do nosso estômago
'e dos nossos intestinos.
3) - Procure comer a hota ce�tas - A iridisdp(jn�
de horário perturba a digest<io € f<lci!ita o ,caminho

paro certas doenças.
'

,

4)�-.- Coma sem preocLtpoção - As refeições de�em
ser feitas num ambiente: agradável de bom humor, e
vitando-se discussões, brigas e companhias indesejá
veis.

'5) - Repouse suficientemente e bem - Depois de'

,um dia de trahalho, �repouso é mais do qJe neces-'
sério. Procure dormir sete � oito horas por di·a em

quarto bem <lrej.ado.
. ,

6), - Alimente-se bem, pela manhã -
. A primeira.

refeição denominada "-coM da man'hã", deve conter

além, do café propriamente dito e do h<lbitual pão

·1
I

com manteiga, alguma coisa mais: ovos,

frutas e sempre ,leite':
mingaus

ALDO AViLA DA LUZ
ADVQ·GADO

.l

Rua Mello e Alvim, 7 - telefone 2768
, Atende díàriomente das 9 às, 12 e das 14 às

ras,

"

Vietn
"

�
.

. �

;
! . . . __ ........_�.__ . v ... _

COLURA DA S.O.E

(S�éiedade Orat6ria Estreitensc)

'S�BADO' t' DIA' DE REUNIÃO

:._ '0

ORIVAL,DO DOS SANTOS
Pelo Depart(jmento de ,Rádio e. Jornalismo

•

•

.
I

...._.--,--'-:-,-r--.--'---._..._-----.-.-._...,.....-.�-----.----....---,.:...--,.-.-�

'b ..

'QUINTA ZOBA AÉF1EA
Desl:a,ca.nenlcHle la,se Aérea, de

Florianóp,o!is
.

AVISO··DE CONCORRENCIA PUBLICA
1

..
'

.

o Désta,comento 'de BÇ!?e Aéreo de Florianópo
lIS" !chama ;Q <lténç:õo dos interessades po'ra o edital
de Cot1corrêt:lcio Públicà,'publicado.lílo Diárió Of'icial
dê�te EstlJdql de núliiero 8.326 de ,7 de . julho de

-1967" páginÇl 3� para exetucão dos' sei viços ,de cons

trução ,de res:idêriçjas pa�a o Ministério dd Áeronáu-
'

t,ica'l çuja :I�dlizcição sérá na própria séde do des-
tacamento:

. .'. .• .. '.

-..

. O .e�quQdrão de
-

serviços daquela unidade, está
a disposi.ção .dos·, inte.ressado.s para ,maiores escla-

reCimentos,., ..
Florianópol.is, 18 �de julho de 1967.

. .

, ,
-'

-�--�.--o_'-, ..�------......._ ..--,----'_.!.--.

ELE;TRONICA _.,;.,

.,Aienção .

TELE RIO
Conserto de TV Rádios Hifi
Técnico com longa pratica no Rio de Janeiro

Rua Jerônimo .Coelho, 20 -- ao lad� da Sapataria
CardenuHo
At�nc;leCs'e à domicílio.'

---o_'-",,:,"'---

,
'

.

-------------

VENDE-SE
\ \

_ Propriedade, situada· ·em Coqueiros (Praiq João

Assis <mtiga Praia do Meio, n� trecho já asfaltado)

medindo 75 m. de frente por 1.1 DOm. de fundos

(inolusi$te .re�idel1cia).
! Tratar cl o dr. Gastão Assis, ou pi telefone ..

2133.

Apartamentos em Camhoriú'
Prpnta ,entrega, pará entreg.a em dezembro de

67, 68, 69 e 70. - Financiados em 12, 18, 24, 30
36, 42 e 48 meses. Preço sem reajusies. Tamonhos
à escolher. Acabamento opcional. Edifícios todos de

l

frente para o mar. Maiores informacões na Sociedo\
de lmobiliário' Sul Brasileira' Ltda. Rua Trajano, 12
'lo. Andar _. Ed. São Jorge, Sala 4- Fone 21-92 _:
no horário Comercial. Cons.troi-se Casas de M-odejra�'
F_inanciddas, nas p'raias ou em Floriçmópolis.

.'

Jose Malusalem Com,elili
Marci1io Medeiros Filbo

,

advocacia
Rua Deodoro" 19 - conju;;i'o 2. _'- fone 25-82
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Minas e Energia Vem ,Dia 29

'o ,minIstro dos Minas e Energia, Costa Covol
ccnti, ocobc de cnuncícr que odiou suo visita 'ao'
nosso Estado, para os próximos dics 29 (;},30 Bê j'-i�
lho: " , '

A 'medida prende-se ao fato da decretação 90
luto oficial no país" por 8 dias, de ccôrdo com o de- ,

ereto assinado pelo presidente Costa ,e" Silva.

" ,,'., ',' ,

'

O MAIS ANTIGO" OIARIO 'DE SANTA CATAf,INA
Floria�ó��lis, '�S�xt;:��);� �i de' jttl�Q de 196;

,

_. '> '. � ,

".;

),

'Co�JÚllxp�",a 'es.r Por Castelo
:. A �'rop:ós.i;to .do !rágico d;soparecimento, d

presld�nt'� Co�t�lo Branco,. o goveri1q�ot Ivo S�'
ro q9a�� de rece�er' eis> cônsu! hcnorúr!o da R'1blica, fedetaJ A.'erpã' f!� Santa "Cat�rina, Sr;ll;;)ie�Von Wongennein, 'o -seguinte mensag�m: "Em lil
do governo da R�pública federal' Alemã" Opren�
q V�ss9_' Excelênclo 'o, profundo pesar pelo, trS�
falecimento do' ex-presidente ,Hurl)berto, de AI6W
C.às�el�!Bral"lço,' jrreparóv�l' perda para a �,açõoe�
sileiru' •

UI

'I

,,�DESUL !az �� çur�o SAOEx lança·' 'ulan'o
-/ � ... ',-

1
.. . . }

, .

. '..,.."�' - ... _' '� , \

A carta c'om que O ilustre cUlupri meu dever. c, " ,t', i

magi�traclo 'se despediu de Ao ver 'encerrado;, : neste
t

•

seus pares; foi lida em PIe- nionrento" 0, ',longo. e \ fid\l.lgo
nano pelo Excelentíssimo convívio ,'com todos ,os 'a:ri1i,

, , "

Senhor Desembargador Adão gos que tanto me, h�nraJ�àm
,

Bernar?!3� presi�ente, 'em com suas deferênciás; peÇo- i

Govêrno bdicia � C�Esh:'lÇão Du FOrllm 'exercício, do Tnbunal de níê àceite e', ·em1'm'e�l/nQme.:
Jústiça,

'

á todos êsses meus amigos, ilUenr&�nd�3 Rehrindir;:;açiíes D�, Jfl\RnviHe Eis o teor dessa missivo' 'meus agradécimentos, pro-

.Já foram jnícíadas os<obras de construcão do "de despedida: fundos por tudo quanto' nle,
,"forum" da Comarca dê Jo-invi!le, Os átos d'e início "Exmo'. Sr. Des. Adão propOr�iÓ!lar�m ,de i,llce�tí

'

'que deveriam se re.alizar no ,último sábado, com. a B,em�rdes"
�

vo. d.e ,�xperiêl)cia e,!le :cql.
presença, do governador ivo I

Silveira, foram efeti- tura para' que 'menos I';iifi'

va,dos, estando os 'trabalhos seguindo seu -ritmo nor- M,D. Presidente, em exe,r· eH se me tornasse' a 'colabo-,

rlJal, de acôrdo, aliás, com os instrumentos determi- eícIo, do 'tribunal, de J'usti, ração que, nas minh1_1s evi

nadas peo Chefe, do Executivo" o qual apesar de seLl ça de Santa Catarma" dentes limit.'1ções,) pude dar

des�jos mCInifes�os e 'rei,ter,ado's não pÔde viajar para- 'Itustre mnig9, aos servi�os_ �,a Justiça.'
','

Joinville, no último sábado�, " Cumpre,�e confitmar�lhe ;" 1

, O prédio para o "Forum�' de Joinville, CUJO e,r-' con1Unicaç�ó, ,verbal que ,Nesse a�eus:.; qu:(�o. l'é,s.
guimento vem atender o 'antigas reivindicacões da-, fiz, de haver, por imple-\ saltar a, excep�l��a� Inlssão,

, quelà comarca, é obra da II. Plano de J M�tas, eía- menta de tempo' dé serviço, do Poder _Judiclano" cata

borado pela equipe do Govêrno 'Ivo' Silveira, inclui� solicitado min'ha' ,àposenta, ,�inense" semr:;G), , �e ,�, no,
no meta "melhoria das tondições sociais", no item daria a,o exmo'. sr. Governa-' 'JUltga.men�o. os ,r:;�ere�ses
n, d,e� d'iz respe' ito a' "c'oop'erar:a-o com' '..Je dor do Estado.' pa.:nmoru,�lSb � da°du 'da 'daQn-"1 ' � OS serviços .u

A
'

bli' _

'

do ra ou cla 11 e1" e üs Cl '

J�stiça,"
-

pu cg_ça:o ato é
_

---,
.'

questão de dias.' -;; daps, ,

'

,

'

P .«'.' m •

/ .

'lri)' "" � E nesEia pOSlçao de' excél,
releR10 �el�t:mum ai li\emOI�ii,O 'uO

'

,v

Por 'islso, sm(o;me ,deser sa nobreZa, Deus há:' ,Ç1:e iin& �

B' I 'D B '·1 'p p' XV
1,

,brigaçio, 'deSde já,' do e�er- pirá-lo' permaneça, para ,a�IS O e, 01 'eUJi ara a
.... raça, 'cício ,da judicátura, e'm çujo tranquilidade dos dir�it0s e

. PÇlr- determinação do RrefÚto Ac,uCio S. T,hia6ó, d�semp�nho se não pude supr�ma segtl�'ança d\). co-
° bustO', do desEif::hba'rgador, José, 'Ait�r B,oifeLl� se(9 'pór cultura e sabedoria à rÍllmidade.
,removidQ da Pr,aça' Pio XH, 011çJe se/"encontro PGré,," âliúra das 'dos ilustres, co- Êstes os vo:tos, ,estas as'

a, Praçal {<VI <?n�e Je, encontram os, do b�ig'adeiro' Jt$ lega�' 'd,o: Tribunal de ,�Justi' espef.'lnças 'de, quem" tolhi':
ronil'Y1.0 Coelho, fundador do i':1pr,�nsa c'atarine�lse e ça, dei, pelo'meri.9S, ',de mim do 'pelas eql'oçõe$ ,naturais'

, do pintor Vitor,'Meireles, '

tudo quanto me seria pos desta"despedida, 'que nada
TENÉNTES DO ,DI'A�O ' sível ao riililistér'io de tão mais Ilhe permite'm } dizer,

O pr,efeito Àcódo S. 'Thiago. recebeu em audí- dignüicantes fWlçoes em, aqt'u deixa,' ',reconheCido,
encia em seu" gàbinete o sr, Eurico Hosterno, presi. que, at�nto às' �radlções da � afnda, as �çmp�e const{lntes'
.:âerlte 'da 'Sociedade Carnavalesco Tenent,es dos Dia- magistratura catarinense. atenções. recebidas do !eri-
bos 'que se fez acompanhar do presidente e direto- procurei servir 'com' dedicrt,- ciente funcionalismo' da (,íja·
-l . f

res 'da sociedade Thal ia 'de Curiti,ba. O objetivo dd ção, pontualidade, elevação,
visiJa foi convidar o prefeitó pam assistir aos feste- Únpa<f(;ialidade e indepen-'
jos de aniversario I daquela sociEú:iade poranense, em dência.

Curitiba, oportunidadE!' em que d!2sfilarõo ,os corras Deixo·o, pois, com a cer-

.alegoricos dos Tenentes dos Diabos. tem da retidão com que

, "

Um plano de treinamento de administraddres
públ icoS,;' obrangerido integralmente -os três Este
dos do Sul - Paraná, SantO CotorIno e Rio Grande
do 'Sul -:_ sere) eloborcdo pelo Instituto de Adminis
trocõo da Fcculdode de Ciências Econômicas da

. ':Urliversidode Federal do Rio Grande do Sul, em"'cô
cboroçõo com o Setor de Orgónizaçéío Administrati
vo da SUDESUL, Proposicõo nesse sentido foi feito
ao I�stituto da UFRGS, pelo superintendente

'

da'
SUDESU'L, enç. Paulo Affonso Ae 'Freitas Melro,
quando do" encontro que manteve com os professo
res Certos' Veríssirno Amara! e Adão Roupp, doque
le órqôo da, Universidade Federe] do Rio Grande do
SuJ, Do ,reuniõo também porticiporarn ? gen. Plá�
cido de Castro N9gu<;irq e o eéononíista Otavíano
Samborgense, diretor' ge'ral e chefe do Setor de Or
gani'4,ação AdmiRistrativa da SÚDESUL, rlrespecti
vamente,

Q nôyo plano deverá :ter execução descentra
I izada atr,avés dos Univer-sidodes Federais", existen
tes na região, e de 6rgãQs estaduais de assi,stência
áos municípios,' ,

'

O superintende�te PaClo Melro tomou essa

> decisão tendo em vista o êxito" � ,o exper;ênáá""-d�$
;, � CU[�Ós qe'Administmç§o 'Intensivos progrqmados 'e

'.. p-xec':ltodos -, atravé� de, dors convênios' _'-. pela
SUperintendência do Desenvolvimenfo do, Fronteico
�udo�ste e ó' !nstit'ut,9 de Administração' <da UF1<GS;
Dtsses 'cursos, pmticiodrami entre, servidorés; pr'efei-i"�

to.s; e.' vereadores', 505 'pesscids de 206 dos' 262 �ni\J�1
nkjpíós) da antigo órea' da Superintendê'ncia' do
FrG,�tei rGc' Sudoeste,

.A'ndr2�zza ,Chega, 'Hoje � Imbiluba Para �
Irisp'ecirm;a'r Parlôs Ci.tft�'rint1'1l1$e,s

,

"o ministro Mório An&e,azza; dos Transp6rtes,
deverá chegar hoje a I mbituba;' iniciando sua via
gem de inspeçõo aos portos catarinenses de Imbi·
tubo; Laguna, ,Itajaí e São Francisco, bem como

� às
obras de proteção ao rio Itajaí�açú, em Blumenàu.

O minis1r� dos Trans'portes ,deveró per.noitar
hoie

-

em �luf!1enau, participando. de um jantar ófe
recido pel'o' Prefeituro daquele município e ama

nhã, após cumprir' programa de visitas e inGugura
ção do Frigorífico do Porto de Itajaí, e de' visito- ao

porto d� �Sõo Francisco do Sul, viajará para Curiti�
ba,

_

j
""'

,

C governador. Ivo Silveira;' acon:ipanhado' de
grande eom(tiva, deverá' acompanhar"'o ministro·'Má
rip AndreozzCl,' nos suas visitas aos municípios co:"
tarinenses,

Prefeito De Joáça�a ré Gralo Fi !vo Pelo
Fim Dis'�br;m� il� Girr:tirsio De Esportes

,

'
. .

....
.

-:.... \

i,A ,�on�trução do Ginósio de Esportes, eíYl JQa
çabo, pGlp Govêrno do' Estaop, V�r)l ca.uSOtldo mani
festações Ide apláusos ao governador :Jvo Silveira,,'

O prefeico Udilo Coppi" em mensagem telegrá-'
',fita dirig_ida 00 Chefe do Eexecutivo, congrot�la-se
"peI9·�' real ização ."0 segundo 'erguido' pela çtuql, ad

nii,nistrqção estcrdúal,
- represent'ando ,extra.ordinório

contribuição"'dô go\('erno em favor 'das práti6ôs' Bo
, esporte "amador" Por sua veztio dr. :Alex�ndre Qu�i
',\ ..roz;, presidente di,) Comissão dos 'JOg0S A,beitosr

'

,na

�:: sua, passaqem ,por Fíorianópolis, réssaltou o "decisi�
\::li',,' vá apoio 'qu�' o governador Ivo Silveira vem dand.o ao

"

'certame".,
'

,

O' Girlásio de ESDortes de Joaçaba, cujos obms
'é

fs,ram iniciaçJás e� 'março_dêsse ano,. e�lá em fqse
de conclusão, e nele serão realizados os 8, Jogos A-'

I, berto�' de Santa Catarina.:

.. ,

/

em se: ,�e,��f�,ir�s 1 �ssume
'. .

• .' pf.esIJeQc,a da CEE'
-Osal 'S �': :. ; �', ,�;,;.:, ,:8'q.;�;cÍ6 )�ar�nh�;" Pederne'i r�s el' " " " ' "el'

: ao ccrqo por: recente .cto .do governador :-Ivo Silv&
, '

' Çls$umi'l,I "qu,a'rta-feif..a as funções de presidente '1;

C,c:rn�ssõÜ ,de' Et'J,er:giq Elét!ic� 'do' !=s�'ad�, em su�
AS COBRÀN;:;AS ,tUlÇ?,o co enq, P?ljlo, de, F�e!tas ,�elro, há po�co
Informaram uue a SAOEx vestido nas -elevódcs '

fUl'l,ÇO,CS de superintendent, .,_

S, UDEc;U,L, "
"

','
e

Jú firmou convênio com o' �

Banco Indústria' e· Cornér ..':
'

": iAQ ,a�su�i�. .o c�rg6 de presidente da, CEf,
do ele Santa Catarina' eng:; Horoldo Pederne: r�s, ,que,)a exerceu OS

nrco - para fazer tôdas ,:iiylp���nt:s' fu�ç�es n� vi?�' público de nosso r
as cobranças ,dqs talões de, do,,' mel us!ve, as 'â� secreto no de ,Estado, reuniu
),Hg�r.(lei1tos, "A escôlha da- seu..-'gabinefe, todos' os nécnicos e funcioná�ios
q.iêle banco", esclareceu o' q4el� ergão,' qf;rr(11andG que "já estava integrOQO
Sl'� Nemésio Heusi, "€lev'e;-sé /itr1')o, de;' trabolhQ da CEE, P9is já exercera as
'à sua 'rêde bancária, qúe ,mÓs fur:çõ,es" ariteriormente, por .dois meses, quo
cobre a'maioria ,dás Cicja- ,'do,: im-ped i r;nento ",de

I seu, titular',',' Concla";ou'
/des catarinense:;, Explicà-, i,eus' oú;x'itiares,: ,sem oist,inçqo, - a que "s� dedico

Al�in" 'ram qm as corltas serão com-:,otinco ,Q ,el'evada tarefq 'que, cumpre à
vinculadas,

"
,

'; iunt,o,��ctGb\�e,n�,,'�,o'- Ersi\'qdo", mo�trc�c6-se po"'. .

cu·la(rm�_n-t(e' - entusl,asmOdJo com o -que vem s
�";Uf\VmADE

"

·1é'a"!i'iódç>.' n<i .'setó,:, dCl :�:etrificaé:ão ru'ral,' setor
Finalizando, 'a-firmaram ',.lhe' foi, a�d0-;-'ver1ficé),fJpesso:olmente ,no sul'd�

:j,lle' "a 'SAOEx. ÍlO�sibpitará l-;qO; ql!�ndó,' gcóq;pànhou: recentemente Ç) govern
a j ce,upra dr; �utoméveis ,lvo', Sjl�éi.f()];' numa ,�Eij.suas - viagens r',-qu,ela re
e::-n �uw.:e� mcns":::liqad�S.,' '-P91ifici�Q�,O:; �é;;�'td�':de in'augur02o? de 'n6vos
que vao desél: 50 �ruzei�os, : t,e,ÍTlqs :,d�,"�ro.nS(11i:�Oo e distrib�içã() de energio
nO'lOS por mes, 'écitlmulando

, 'tri�o,' C6�cjui,(J""ófi,r,mando que o sua orientoçõ�
o sentimentO', da poupança, 'frer\tê';:d():õrgão' �'��6' '�a de 'dor éontinui€lade

ir�mos a ao� brasileiros que 'cohfilJ,lJ! : 6oro's' e,'��rViç6s q�Je': es.tão scíb',à- resporisabil'idad!
d t' d P

. " "<,, " '!' , " '

"

,nos' esmos, o,nosso aIS ... ,GEEi ,;,' ",;,;",_',<-'", ,,'. ",

'Senta, Ca,tê?�rina sel'.á t?_tat- �"\.:í-', -

·'t'-""'·d .J
-

�
•

H' Id P• ': ': ";� c <."""C1 PRor u,?' . (:J� em que o. eng, a�o o '

mente cobe�'ta por' urnà vas- ,t")é.ir9,s_:�à�.suh\j9 q" fünções de presidente da GI
,ta rêcfe de representante", 'eng: Rálf' SéF'\9'I; ,qiJ:'etór técnico do ór'gõo, fez U�

?a "�auá" e da SAOEx, :o� >'S,�;HJ�d�çô§s, 09 !"l,r., �o' f\'tular, ofirmqndo-,que o m5
Jetlvando os' seus ,respensa" '!alí, jnó'"ê'hcai:lt"G'i:'�' técnicos,. administrqdo.re-s' ,e J
veis, ,'�o �:ais' :pJUPleto ,piar ", ,�(�r{óriQ� "perfe'�t�U�lente 'c ie�t'es - de suáo, respOeno de, \endas po Sul �o, 'bilidOqes,,'dispO$f.C\S Q envidarem o melhor de �els
Br�sil ,e o mais pe��elto. f,Qr,çQs no '$en"bd,0:"d,t;) serefl;1 út�is ao órgãoatendimento aos assocIados, b,óra�qres" fjGis' ��, nb� pr�sideríte",
da SAOEx,

,,: ,�>" ',"',' /,:
,.

I

'spe,dI8d·'.1·., ��rtf![�li��::I:�������::�:i
(... ,,( e" �

.
'.

.

,

' 1vo,:.:ArzI,1G1j"dffiC �:9Hçul,tU'rQ, ·tel,egrarno' con�lIdondo
, �.

'J
'_. -

d'
',,-
u,

�
D,' .' ", ÇI?�f�- de;> ,EX�ctJ tivo. em ',n,?me do presidentr Cosi

,,1,'

"'U I" C I a 'r' I: D
Sj,I,Y:,a�'"a �par7�lf?qc dQ" �,to s�'ene de assinatura

"
, _

'.1'" ,�, ,��t����l�n� (1Ip" ,0 se, realizar na caplta'l, fea
,

,

' ,no proxl

Ir�
q
,a .28,; ,Complementando ,os 50lenl

,.

,

"

'

,,>,' "

•

dés prOg' iO ,qÓS',pdFO 6 áfO, lO presidente C
'

".

1"
,

': ';','-, <SilyQ',o.f,e�.r,e-)I,�mb 'n:'esrno'dio, no Paláció do

.
:'" 'I:

'

,,', :radd; um )' 'hfál aos g.oyerrodores que se fi
passou Va leClOl1ar, Jla -�sco: pr,esêóte{'.� '��.t0: :50,1;';,;e, ': '."

-

"la de ComérclO e re1'lnmdo· ' r D'''' ,".!.',"" - ,
, , ,

, ,

, ,'e ',o'utro.',pa-rte, o mll1lstro' Jvd Arzua envIOu
em- se -a um grupo de edcICado· '.. 'Ii.-' 'f.ff,f: �'f' ,',--

--

,

"t'" L'
' 'G' 'b' I

, _, " ',,' ,paCrlO _e egr-q,IC::O 00 -secre afiO UIZ ,o. fie,
res de Flo'l'lanoPQhs, aJudou 'A' ,,',

It ,( "':, ""

d h' ,I' 'b' j'd d'

f' d "F ld 1 'd' g�l�u' urG,: ,com,unlcan 0- e c,)J nnpOSS11 v,� Q!
a un ar' a acu ae P. ,'" , f, ',I" _, ,

C 'fb - d' 2'i
.

C.�êl1c1as Econômicas; "e�ta,' se 'rozer"l?re�ent-e',em, un I anO,s, ,Ia �,como'
, v l v,iá-l 'o,n'te"ri,Q,T"mentd"plane)'Oao, o.casiãü em que�belecimento de ensino que

"' �

. ,

'

sid-irio,"",0 ''',Ú�',,9!0 �e 1ha'LJ9!,Ji-ação, de parque- flora
fi- hoje integra a Universi!ia(ia d" DF

-

h A
lei.. de Santa Catarina" Toril0U-' . 0',18 ,.r-l-t6J-9 mesn')ô.d-esp?c o, o r;ninistro 1\'0 t

r�iterd, set:t: (:0,rivite "pa,ro CI'J,e o secretár,,iÇl Luiz
,se, assim Vítor 'Lil1�a, 'cate: ,!'" �

'I' briel," Rfel;ftn,j.e'·'C"o,tn" .su,a pres,er<lç',O, em Brasl ia,de drático universitário, �;>
/ .. '" _ ,,- . Co.o.gr:eis'P(JSIQciObõl, çJe Agr.dp,e_ç:uç1fio,

Em 1957, foram criado_' .{" .

, '- 'I, " ,

mais ,dois' lugares de ,d?, """;""'" -,"<,>'I"" ," '

sembargador, neste 'Tl'ibtl' : 1 :j;",,�.. :" .' , '" ':: 1

'

�al, c�b,end� um dêlas, ao
, ,DER Eiíreg:arã' M1l10nivela'doras aclr, VltO[' L�l11a. Tornou,se, I" : ',> • ,

'
, '

,

assim, o. nósso h0rr:-en�gc,ª" Mà:niCIp'Ids IJi :Ie'gião Meio"Oeslé
do, ·.'doublé" de desempato : ' ; ��, , , - ,

I " "-. ''',
,

t
_
,_, ,�,

"

�'I:' )'
� ,

_ "J. •

gador f", Professor catedra,' ,
"

" , 1
" '

'

" '

funda, :: 9', p,:epa,rt9fDe,ntq de ES,t,ra1das
-

de �odagei1111,tico,
S G Dar:ta,-,'dtOflhG,' por 'seu Iretor-Geral,' Engen

O des, Vítor Lima tam,:; (reones Vklho Carneiro Bastos, atendendo deli

bém exerceu' o cargo de �, noção g�';"�rndrnetl,tdl, ac',oba de solicitar a vin�
Juiz do Tribunal Regional ' està QORital qQ 'S�rí�or Renê FreY, Prés,idehte�,

êsses longos, imos (le convi- Eleitoral, chegando a exer·,
I

scciação "dos..,Munidpios do Meio-Oe�te Ca,tan�
vência -entre i'ló�, ceI' a Presidência dessa (AM:MQCl, a fim de j2stabe'lecer O: data para I-

Êle' se torna, pois, mere· egrégil' Côrt� durante >Vá· g� da,s" 1.0 (dei) ',Motoniveladoras �Caterpillar,,'
cedor de nc_\8.s homena, 'rios meses.' Foi, tam1Dé�u, quir'iças atrqvés, de' Concorrência Pública levo

gens, no momento em que COl'l'f'gedor Geral dl,'l. .'Justj_- efeho' pelo é),E',R" e de:stinadas aos Municípioí
se d�sped�. E a forma mais ça, cargo em que.se houv3 liGdo); oi;:Juelcj Associação, Êste' foto é de ele'7oa
expressiva que -encontrei com a máxirl,1a efiç:iência, � ii;fficqç�D pa�� 'o ME:io-Oest�' Catminense 'pois
pára homenagear, o nosso Como se vê, senhores ,de. "aJud'i<;J�s' máquinas, financioJdàs ,a longo pratl .1
tão digno companheiro, foi, sembargadores, o nosso ch(J-, varão ,uma Somo considerável de vantagens à

volvendo ao passado, recor- menageado, no terreno da perd 'r'�giõo de, ':l0sso Estado: '
'

,
d,'1r um 'pouco de sua vida, cultura e do s.abe,r, ,nnêiou, "

Com" essas pro.vi,dência o Govê,rno Ivo �I,
funcional. por vários caminhos e, ::em com.pFo:ya: seu gránde' �nterêsse pelo I execuçao
De, origem humilde, Ví· todos êles, se portou com a Meta Rodoviar'ia, anuncióda nq início do ,co("

tor Limâ iniciou a sua vida mais p e t :f e,i t a correção, al1o.,,'" ,:..,• ..! �

públiça, no Ensino Primário atraindo; "para' sí 'a admira-

de Santa Catarina. Foi pro· ç'ãó, o respeito e a esti:Im1:- 'f ,:,,'

fessor de.) 'Grupo Esco�ar, ele seus colegas, de seus I A' � T' I D,' Df . h 'p
,

aepois: Pfl.SSOU a Diretor ele companheiros, 'dos fU'l1ci(':m:i.
. yo, ,pOla énen, es O la o ara,

Grupo é: mais \ar�e, Inspe- rios �"da sociecla�e e111 g� 'Mostrarem a Curitiba Carnaval Da Inl
tal', de,Ensino.',' ,1'a:1. "AQ encerrar as sy.as ,at}- /

'.
"

' " ,

,
O campo do Ensino, Pri· vidades nesta casa, deixa ,

mário, porém, era pequeno, Vítor LiI";i1a a marca ,durp.' 0- góvernador Ivo Silveira ac�ba' de tofil1o

P'o'r' d"'mal;s acaI'''ado par:a, 'd' d I port�rit'e � 'J'usta iniciativa, ao responder afin11'
"" J.H oura co seu grp.n e va ar.

dqél�· Vitor: Lima pudE;sS3 Sempre que' o seu nonie fór mente'o 'úm, pedj'(j6 formulado pela Socieda e

re�li2f1r os seus ideais; Pas- pronunCiado, Seja ne'ste' re- na,,�'I�s.cq '''Tenentes do Diàpo','.' Com ess? �:
sou, então a frequentar curo cinto, seja pêlo's corredores o chefe, do Eexut,hvo oferecerá àqu,ela en\'�
sos qlÍe ,o �abilitassem a ela casa, ouvir-s.e�àr. o �C0 de

\ nav-.àl_escClil G "Clpoio do Govern'd catarinense'par'
ffi·gressar' r'Ja Faculd'ade de d'

,
, •

os "Tené'htes 8d' Dial:5o�' ,possam se � aR' reserM,uma vpz q'48 ua: ess,es, ' , , �
DIreito., Uma vez formado, foi _um Juiz de v�rilude. Qu� mês, d�:,s�t�mbro, .�m _

Curitiba, oçasi60 eJ11,t�1ingr�s's{lu no Ministério Pli, a sua ap'osentadoria receba" r'seus prestltos, desfl,larao, pelas" n�as dq, c�P!
bl,iCó Estadual, servindo eU1,> as benção-s do céu, lJa.ra j'cràucár"iqs', ,', - � I -�,

, , -. � -�
�

-' �'"
, , é

que êle pOéisa desfrutá·la, ao
, ,�E�entet\dd que �"ess'a Slprese�t�çi?O 'II

lado de sua, virtuosa espô- mente u,m,a' pr;omoçao de extra�::dlnqflo" In�
sa, no gôzo da mais pedei· parti a h.irislT)o em nosso Esta�o , o governa I

I do, e,: ',finalmente, a Procu, ta, saúde, per uma existên- Silveiro" já Qetermihou ao Departamento de I'
radoria Geral. cla, ,que se prolongue pélos dos de Rodagem, qy_e IIpFOn:',OV,q as !;nedidÇlS ii
,Apenas forlnuclo 0ln, m· anos, em fóra, risonha e 41'0- pbrcionem tôdas às fClcilidatlês de transpor

"reito, o nosso homenageado liz.
"

' \
, , '" r)'},otqriol 'poro Curitiba, nb �poca 'bpórtuno,

,

Em visi1'a ef()t�ClGla na noite, de ont�� cj'; re/4'.' :: ��i, que o. plano da, SAOEx é

çêo de Q ESTADO.,' o general Alcind9, Pereir�;,: G:On';';�' áb�it0 e quem quízer po-

I 'd S
.

d dA' t
'.

I 'd' O'f;-'� .,',,-' derá dar o seu lance. A0
'co ves, gerente a ocre a e' S5.S encrer e' IClals,',... ,-

t
'

�,
, "

" . ", ,I .. mesmo ' empo, os B.SSOCl8.-
do Exército"'::: S,AOEx _.:_ pa�a ,0 PQrán�' e; S,a�t,o S�-!';, do� qúe' não ,Rudere1TI dar

tcrine, declcsou que cquelc entidade a,c�ba' 4é' '�!t- " là'n�es" e que pagarem em

çàr em nesse i:$tado o Fundo Autom�,biJ(�fico',àe; '��_\; dia ��, �i:uas ,

n�ensíüfda:i€-s
: fôrço Conjugado � FAECO _ que con.i!!t� Í1o';Y�'n.,' poderão ,'ga��ar 'o seu auto,

,

, '. '.1'\11\ '�, "
<
',' " ",;"" móvel, atr:;iVéS, de' sorteíosda de automovels em u \/v prcstaçges,' s!?m 'Juros ,é 'o,

.. , , '

", ,,,,

•
.J • mensais\; : '

p,reço de tab�I(lI.'
" ,;', _, ': :_ �:� ;' , ,," "',

,Acompànha�à�ó o sr.
�

Nem�sió \ Ht!�si;: ,g���i,il'i�' OUTRÓS' ESTI-..DOS :

geral ,da Mauá -, JncotporCições ,"e:Jl�p'1'é'5e"t+-,1���'
'" :.;' <

'

Limitada, que afirm,ou que ."no primei�, dicr' (kri�n:<
das, ,nà última <wcirta:fe;,a,' na: Cid'(J�e .d�.;.

.

:"t�rf:�i '

naul f.oram ,vendidos Mais de I çem a!Jtor;nov'tl'i,.:: pÇr,o '

sistema do' FAECO/• ,'., : ,,,; �"

Afirmaram que, em PÍo

: rianÓpGÚs; '�SAÓEx, tem
']como representante 0 sr:
,Marco Aurél�o ' Boabaid'

NA CAPITAI�

d,i teportagem,' disse," o Ge
neral AI'êindo P�reira Go�:

eu

,- ,

sa, o mais • "

cordial' e caloroso •

;
'

..
"

abl'aço.
Vítor'Mllla

Fpolis, Julho/67".

algú.m�5 Promotorias, pai'a,
logo depois, assumir uma

das Procuradorias do Esta·
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