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SíntC-SQ do BoI. Geomct, de A, SQíxas Netto Td atéà� 23,18 hs. do dia 10 de ogôsto d'e '1��� o

FRENTE FRIA: Neçotivo: PRESSÃO ATMOSFERlCAMEDIA: 1018.9 milibares; TEMPERATURA MEDIA;19,3° centigrados; UMIDADE RELATIVA MEDIA:
82,20/\ PLU�IOSI DADE: 25 mm's.: Negativo'_ 12,5
mms.: Neqotivo I Cumulus - Stratus 'Nevoei-
ro esposso Tempo médio: Estave!. Ftoríanõpolís -' (Quinta-feira) - 10 de agõsto .de 1967 - Ano 53 - N' 15.ii06 - Edição' de 11o:je - 8 página� - NCl'$ 0,10
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Justiça onilirm

o TEMPO

SíNTESE,
I

ECONOMIA

O Ministcrio das Relacões
, '\

I I d
" .

Extenores la n I)Tj_CSJa m-

formou que fOl'an.l Iechadas
a embalx\HIas do país c.n

1lllye Estados, a maioria (i,!

Africa e do Oriente Medi o
de acordo com o programa
'de austeridade econornica

imposto pelo governo no

generaC Suharto.

DEDJ\lENTIDO

o Governador das

Hon'l"duras Britanicas, "sir" Johr
Paul, publicou, em Belice

,Ulll telegrama oficial do go
verno de Londres desrnen

a exís ten cL'1 de urr

a colónia á Guatemala.

EKTJlEVIS'l'A
I !

j -c

O Mini'itl'o das Rclaçiíc�
Exteriores (la ],h�lia, Amin
tOI'C Fallfani, entrevisto,u,,;;c
cm Bucareste, com o clún
ccll'r. romeno, Curneliu Ma·

Il, ucs.cu.

SUBM:t,RINOS

o M;Jiist�o
r8 a P!'O(luçào de Defesa .1;,

Inclií.J., B'111' RR1U
anunciou ao' Conselho de
Estaelo que o governo cons

til,uini' um:::t fr'ota d'e submu
linos, a-lguns de fa!Jricaç;j�
sovietic.'1,
I

LI.B.E;IW mE

, _ O C ilmwc!ante . ele um
t· .

I ,navIO He �}c,,;;a �,tn';-etiet',
i

(gH:' foi (,i1lbal";';�!c1o (illdÜa
feira p,ISSaO'l, PÚI\ esta

J1'�se�ll{i!!' '('Ul ,agl1:�s, tenil,.;,
1f7 •• / �

, -2 ..."\.., ...
,

\l
'" j.,'t .1-;.

� I,ll<; fla:J;"i'" �"f.>,'H"'i[':Hi��s. -1'. \
,"

.

r

!_msto I�"n Hh','rd.n1e. SO!
I fiança dCIIO mil dularçs.J
! DESAPAR.ECIDAS

I ii Guarda Costeir'1 ela FI",

I landia ítÍlrnlOu �;je del:iapa· I

l
reccram lR2 pessoas e que

.1 50, embarc\1ções aind'a não,
1 foram loca,i�za,das.depois de

1 �:i:;p:s�a<;�:��:.f::;�I��
I costas do país, "\

I
I AFUNDOU

)

t',

I J Um b;il11otor "S-Z" oa )'1[,1'
I -rinha norte·americana afun·

I dou no Pacífico, 257 quilo
l_ níeir,os ao su\ da' base aeTU
,

navcl, 'de Norfh TshtmJ, 'qílan
\ ,do -

partidpHva de malV

hro,o; nnti'submaJ'inas, tel'
do :;.irl'q rc<;g,lt'ldos' COIU yi
da 2 ue S{,ll', I! tripulante."
cllljuanto 'que outrflS';
l"?ltaram de pál'a!lueuas, "y'f Í<w _::;eJ1�lo procurados.

\

\

, LUNAR,
�
I

, I'
I
,

SeL� qUllüs elc ftlmc"e J ') I
de flLi'.S ma:;neticf,ê ' grav,; I
c1f1s 'sobre ,o veículo

"

cial nor�e-alJ:lerir;:1no
n:.r Orbiter V" foram
viado�, (ele Madrid
York, �mra tlccií'ra!;ãu.

I "COSl'"IOS-17I" ,

I O' satelite "Cosmos-I71',

Ilançado
pelé� UR-SS, leva a

\ bordo instruJ11C'ntos cientifi,
cos cUJa llaturcm não fo;

I esc!;)) ccid!,'. pe1a agencia
"Ta.5s". Dad'1 a aJtilutlC 1

I' muito baixa !.lo perigfu, C'r

I
satelite estará somente ai'
gumas horas no esp,'l.ço, 03
(;111CO sateli tos do 1110S'11O

I tipo, colocados em orbitas I

l' similÍlres, sogundo afum2'1
'I

Ç.õas de peritos' 'ocidental""
tinh'1ll1 como· meta provar
umá' It0va cabll1a espacial.

II

I

.<

Niemeyer calcula 'em '

.-

5 b'ilhões:a con'&lruçã.o
da Catedral do DF
O arquiteto Oscar Niemeyer .cal

culou que sel'ãp n�cessarios cinco
bilhões de Cruzei.ros antigos para a ,

conclusão das obras
-/ da Catedral

de Brasília, no prazô de deis anos.
O templo - segundo' Niemeyce

- ahrigurá de três a quatro mil
pessoas, pois não se pretende co

Iocar muitos bancos na Catedral, a

l irn de se permitir uma g-l'ál1l:1,e
a re.i Iivrc, a exemplo cl.::is catedrais'
antigas. I

Durante 1'0 encontro prornovídu
pelo sr, Getllli� M'lur" vicé-prcsi
dente da Câmar�" o arquiteto, que
estava acerupxnhado do aI'C�IJlS

po' de Brsxilia d. JOS€ Newton,
mustruu 10 andamento da obra ll:à
'Catedral do Distrito Federal com a

,

ajm{a de "slides".

D. Vicente condena
os padre� quê deram

1 �oberlura 'ti UNE
o A.rcebispo de 'I'orto I\!egre,'

Vicente Schcrcr, falando sobre,' os
l'ecentes aconwcÍlncntus em S�Ó
Pautu, cnvolvendo estudaíltes e' sa-�'
eerdotes. que favot;.e<:cram os ,pri·
mriros na ipiciativa de real1z�rem
() Congresso da, UNE, .condenou
"esses palIres" que não teni o' di
�'cito de utiJjzar� pan promoção
de ideias pessoais, o prestigia que
lhes vcm <Íe sua, diglúdade e de
Ill11 cargo que li Igreja lllt.."S confe-

.
'l';U J>ara"Juma ta,rcfa de enlllg'eUzil:
'l'ão". �l"-. . "'.

....
,

�

O Arcebispo. repprta-se I ainda
aos �},IW () qualifkal'um de conser· ",
V[Ldor:' ;leclâil:i�';d1;;'s!;":f�li(l '(,-til ���ll):

"

.. .... ;:..�\:_,4;� :1
�

�' ...:..
(<Jso sC'('Jl(e.llla po, is�.amoT, ,II<�\de.a c defesa d@!; jlri'llcipil); etic,lS
e dOllÜÍl�arios"imu�,'eis, �eg'unclb
os ditJmes da razão e eXig'enciâs
do ,Evan�élho.

Go:vêrn{) promete úso
da 'energia para
r�primir má gre",:e.
O governo rqlJ.'imirá ,CUlU en·�l'·

gia quais'!upr lJl\)\'tlncnt\Js t;" e-rjs·
, t,l�; de tl'aball1adol'cs que não es1i·
\ '�I'cm dI' acordv com

I
a. legi�!a

�'ão 'lue re;;ula a deflagração de

greves.
'

Í',Sla a re�pos(;.t daü� pelo 51'.

,lldclio Martin:;, diretor-g'I'I'lll 'do
D'e],Jartamcnto do Trab�lho à. (;.1}-

municação que lhe fÔl"a feita, por
�elegranm, pela Fcdrl:açít-o dos r.km,
carios dos Estados de S'ão l'au]Q
c Mato Gros�o de quc .os eillprb
gados em bancos daqueles :Esta
dos paraUzariam os 'traballlOs' 'por
dez lllhllltos, em d_ilta aÍllWl a ,�er
mnl"cada em sinal de prote�t!) C(llI,

tra a uniticacão da' I'J'cvidcllCla �o·
CÍai.

>

.',;
,

t
A greve. scgulJ(h� o telegi'ann.

,deeohe ,de; decisão dli convenção
n;�onal ela_categoria.

INDA limita)
a venda de lerras

, "

aos esiran_geitos
O lNQA UÜVC1:,j adotai llICtl''''''í

e sugerir a outros oJ'1xãos do go;.
v�rt1o providencias pa ra coH)ir li.

espeeulaç:ão na venda d� terr,'!s,
prÍllcipalnlente li estrang'eiro-s,1 no

Interior brasiIPil'O, A jllforin.ação[:Ii prestada oniem pelo chefe 'do
gabjnete do orgão em Brasíli-ll, sr.

Gl.adstone Almendra, <em contacto
com a imprensa. Disse que terras
do Norte de Goiás e do Sudoeste
d,t Bahia 'vêm sctldo vendidas a

preços quatro vezes superiores:J.
seu real valor, por firmas que ná\)
têm o necessario registro no INDA
para l'ealiza,r loteamentos.

Comissão especial da AL já preparada/
para elaborar projeto' do novo RI '

,.

Em reuniõo ,'realizada ontem os tompon&ntes cio
Comissão Especial de parlamentares que vôo elcbo-

, ror o projeto do nôvo R.egimento Interno da I\ssEi!m
bléic Legislativo escolherem os deputados ian� Gon
zaga e Evilósio Ccon poro presidente e vice-presi
dente do referido Comissão, De outra parte, o' sr.

\.' .

ZanY Gõnzcpo designou o deputado Louro Locks ..:po-
ra relator geral da matério, que deveró ser elóbo
rodo até o final dó corrente mês:

"

",' ,
"

,

"

O M�IS'\ANTIGO DIARlq"DE' SANTA ,CArARINA

'ufin mi ,Reslrições
Fede-

- -... ,

Os advogados do sr. Hélio. .FFe,�'·
nandes, após 'a leitura da sentcn
ça, declararam que vão recorrer

da' decisão à instância. supcríór, c

ontem "mesmo- iniciaram o estudo
do recurso.

A espõsa do jnrnalista contína-
do recebeu a uoticia e0111 trun

quílidade .. i Mais tarde, porém, ao

ser visitada por áíi}i�o� do sr. Il(:,
lio Fernanrles, írrnmpeu numa cri
se 'de 'chôro, 'sendo conduzida 11,)1'
Iarnílíares para o Interiur da C'W"I.

." _

I(�,al, segundo o que
110 art. 16, rr

'

4, letra "c",
Institucional n" 2, e" art. 2", pará,
graf� úl11co, do" Ato Complemen

,
ta r

.

I)" 1, assegurado pelo art. -l7�
,h C lIstitl1.:ç�io Federar de H!G7.

?'

Diz ainda o Juiz Ev�ndro I..
Guei- O sr. Carlos Lacerda, que 0)1·

1'08 Leite, em sua sentença, que o tem cí1l'ga'fll. d,� Fern.mdu Ué Noro
I\l1ul:;t€ÚO til :!ustilfa deverá tíxar nha, onde tôru visttar o ,IIl.li�d
Il ['ra./'o do cunfínamento. e que o �onfinado, declarou à imprensa de
.joru , list� ,II�li(> Fernandes t1eHlr..í. ltecifc' que o jornalista está, f:ozan
('"ni:,m,H contínado, lllá.� em lu- do de ótima saúde e que' )la11;" I

�.: �m, que POSSA t1"<lh�i.Q.H 113.ra' uma casa semelhante às qUI' S:II]
!·,�h ..t

. () seu prÓ;Hln sustellto, dt'stioad�IS a o s �llilit:)J'('s lh . li .. I

i :

CiJ·('!;lns'· ú�o.it:.<l'�'" e, parlamenta
res li!';Hlos ao Gov,o,l'n.o.' receberam
I""."-fi '�l!l"ado a ded��(:) do .Juiz Fe·
der�L '

Disse \aind� que ás �utorirl"des t!\;
Fernando de Noronha' têm se ln<cl)·

cuV',*do ]>a1'a que nada falte aI' �I'.

HéUõ I�rrnan�les.

1 •

/,
J'

(

, ,

c.ara a Argentina

Brasil não arlicllla

criacão de F'renle
" .>

I

1 � ;.,_., l*ollcia, Federal miil.nUestou em

\ �p�s�iJa.:: encontrar 'J s�rias dificll],.
·(lades l)a,m impedir o "olltrahalldo
ele Im.iJ1�lios no territóriü i:le R()l'aj·
ma e na fronteira <com a Venezne.
101 .

,.
'

Porta voz elo ltamarati dcsDIc']
Hu ca.tégoricamente que ,o Brasil
estivesse mantendo negociações
com a �l'geutina,. conl vistas' 11 fo)'·

mação (le uma frente inte:,ullcri·
e:.tnl lllU:l a <;oluc;iio (los j);'fJ]'�('m;ls

I'

,
cumlll,lS d') Continente. n;;;�c o id'

,,", \fe;:a;, a l'olíç'ia !lHe �l eSI)�S:i:it fuTpl.an ti. llYü .ç:� t'õbi'u rJQ�::'l:�' �lJ'd'
�·e;;et.•�r.:ã('f da - se!v'� impede o a('e,,· blemas é !lnrula] {lHe <,c � ll:,né'll

� Sl\� �ti�'i'io� {H't'ntn1i�i,rlb 'qlH:, ·rc:11i· consui(as, �nas nada lI;l (11;,lIHÔ 'I
"

_

') ,.
•

,T'
, 1

I
lo.: '-i;' .-

.ld�"·' () lr'-f'\;�,nnlq:>r)J,J;,j.:, - flli 1�1,I<:ã, rlé 11 11.1 f" n.L,', \, inl·()i;.
�� �

, .. ('lo '�\\
" \: 'l.t.p: ......\...-�·.� '� .. '/4"" , �,_' "':;; ,�-'" �

� ,I..,:.(ilj'" �,. ,

� �e;'1:"'lll�., �' �tt!e ,,?- ,.:':IcT" :�I,)lh, �S"�,,, 'm,t(."IH'S (b\'alll 'U'l1U� hC l�tK: t'lP'!'
dfl-P:ÜS oitenia' mil quilat,,_:s' 1::nl héul o Perll',,;l�J3oIí\'ia c..J,',u·;q;tt'.i
d ii.t nl�Hlte's ZH� ;l,Jtas quaÚdd�. 'l) Il·tj('jpar;�nl da nJ'!!·lni.-:�çã c). t

OellDl d
" \

,
"

ser ...

processado, �

; �

Retornando 'á Câmara, o depu·
tk<lo Nelson· Carneiro fez 'um ape·
]0 aos seus co)ega�, para quç COIl·

ce(iam a licença solicitada pela
JU,stiça" para processá·lo cri;ujniJ1.
mente por tentativa de homicid:o
contTlt o dqmUdo Souto Maior, ,t

8' �Le junho ultimo.

Na, Con�issão (le .}usUea, @ dl;Pll
tado Pedroso Hoí:b (i'lioi3-S, J'au

lo), cscolollido rclato\' do pedido,
antes de apl"cselJ�,ll" shl pareCl.�r,
v,�i solicitar cópia. (te todo o prp'
cesso feito na Câmara, por dUdS éo·

. mii'sões, CII.iO relatório ('oi, enviado
<Í .Justiça.

o sr. NdsólI CarJleiro assim IH"
('! i,Li ,'�ilS ·(}ell\.I.aups a Jid:nça p.tra
"i:( ]1�'UCCS"'''l\O:

Na Fe!ipe Schmidt pulula o centro. c.omerciol de· flpr1aoópoiis que se expande e cresce a cada dia. Além
de artéria prjl'lciPQl, .0 movimentado via: oindà reune oütr'os atribuI'os pr,õprios somente dosl ruas mais 50"
!isticados e cosmopolitas, como EI Augusta em São Paulo e a "da Praia" em Porto Alegre, como sejam

os desfi'les das garôtas de mini�saia' e o >transitar dos vetustos homen� de negócios ..
J

,

"Venho a Brasilia l'eafiL'IUal' 11<':,
snatmente ;1 todos u.� ilustres (;;).

legas' da Câ:mal:a dos l)eput'atl\JS-
. I Jl}I;U SU1CCIO desejo, já cOJlllJnic;.

do li quantos tenho eneontr,ldo, de

que concedam a licellça pcdiu'! vé1a
Justiça. c cuja Haérito cllmlln�:1
UH'US doutos 'p1tronos examinar no

mqmcnto Ollortllllo, Assim' agindo,
sou cocrente com toda min)w ví.
da publica, ilssulninuo inteira res·

ponslIbiLidade dc n1PUS atos e lllll�'
ea I me l'eCtl�Bllllo ,a discuti·ln. 1'0 r

isso mesmo, somente )Jodel'ci cun·

tinu;u e(ln] igual sOb.l.'hnceria, <IS

Ca,lU}lanllas R que me tenho lIedi·
... cado, e que justi1'lcu aI minha pre

sença no ccnado político·pnrlam:'l1·
tar, em fa,'or da onlem !lClnocra·
tira' e das instituições f:1111iJÍ<ues,
se nenhuma duvida IJairar sobre a

, dignidade e a liêitucló do meu pro·
cedimento.

nid m

,
I
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Melhor Alimenlâç)ío Parn. Melhor Saúde'
o

ZURV lVfACJ-lt\;DO

. (U11 Corri i,p()llllr'I1';e
'l.: V Z/tTl/�;\ \

(i_;lJ'mprovada ,lmç.it-nci;�
,

Dd;' ÜCllartamf':nlo tll'

Oi}l'IIS "PíihHe;f:-;

,

no simpático
. "

seIJ�O .

"A J','í'[�iI(l , iY,�dí,-,·j[1 ele' .1(,(.>,

�:t��' j'lías Pllq�.J�I'1 :�, h·,> :-l, sua.

f fl'-'I',f;JTIiuftr:th -t)nJ� íJÚ"l'H"�i,�\�

qU(� (':dá, de ]},�u·;.'.·I,�(-;OiíS- (i j'I!.' � ofllltfHlú it rar:rq;.fi1 ,J\.\!. i\í!·"i.-
'l'Hl'IK(t\(fl r"i'�(,31 (;et:l} ,(Í:i úif) f��I·t,--.ilf:t11i1'{ "t�orfl (I (J("{I'f�'

nOF 'Ih B'llnr::C.'ín (le'(':�lin.·· :\.).:i1j";j cl,�\j\;"","�l:i Cil'("f.I;,' �
l:rn'lú, J,oi,. n sr. J1.J.";'.TfI"·. J'-r: .Hrir,,: -'h'i.ir .I.'i,·,.,· .�i ,H'hi,'i'

.

�
.

.!-�'�;�:;;,: ;�. �ji�';;:��J�;�ri�� í:�í;:{;:I�., ':,�::�j1.;�I:�;�,iL� ,��J:I:J3 1:��_t�:�::::I:;�
f!,

- ",í'� �n' i·i,�· j\(\/I'··�"J,if1.1 .Âlt;:U:,:,IL.1

Com um elegante jantar .na
nova sede do Clube Doze de

/.gosTO, a sua competente Dn'c-
101'1(;1 que tem COH!.O Presidente

o Sr. Desembargador Norberto

:\Jiranda Hanl,os, nojo, comemo

l::-J o' 9.5.0 aniversário da tradicio-
1

-. tI' j' , C
.i'lê·t socrcrtaue catarmcnse. ,)'.�,-

rao homenageadas '<:lS "Dobutau

tes Oficiais, do �Baile Branco".

restaurante "Bl'ei

O(l'?siOYl::nJiH" ..

'!\filO rr':k.t. :1 ll1r'!1ó'i' 'flií ilíd:"
1

Uma ehnlrJl'a�cacla numa ho

nita residencia de veraneio na

praia da Saudade, reuniu anu.

gO':; do ,Deputado Fernando Vi«.

gas, para eomerp.orar'.o anivor.,

.'DI"tO do ilustre parlamentar.
. O Serviço de decoração dô

'�,'
,�

nova sede do Clube Doze d0

(PP: ,en,tll fl�fIH{:'h"".tír'i� cr .. l1�H·{t

(,1:11 ')Ü���"tt e;dn.�(f, tá;' d CO).,_'
l"?:l" dlJ rJ.{�� {h� .jdlhf.t f,(;rlF:�
deoú ('üiH)}i'UVlHL\ a I :',(\( .:

dJ. do' üélf' lím<1i{·.;�;.d.
'o,;;, 'h�al1a.Ülus ttih '(,LtilJ111::-:fb-'.:

',40 el1ú+ 'íl-S l.:üu.lrm.ç.d.s de '�n

1? J:>,di:;' AaHCU: i �1, '4erH caíIJ.U

:� .c{l.n�triiçíi(j· de grande:,
hqeh�?� d�tHmlliati.a§ pelo
fi.5C;l-f Gera) sr, nka.rt1o

t"iubii�, (ünsegí.ilrFlill ,(j objeÚ.
,'i-O íii.eanQado,

.

O�. i'f'iultr.do<i 5I1t:l§f�iól'io5
fora:çn vmilIc.&do!.i fluan,(I(j
:âà f.ila!üri�, das / :;;.Olli1S
;1fõfll;fti·jadii§ cml1 a 'CáB.a,
i1�:h·à,[i, n:'iu maiii eOH3tathú.
-' ,

'

.... ,....�� ti r
'

<)f.'� fi i'í?líOllç:'iO 1.18 agi�a§ ·ph;.
•

>

'. "

D:ú�; ..Há.i'lOS I
-

O "lLJillil

con·jT:.;l·, Jlr"J{'ur;..piln .·.f ii,·

111'C, .1ú['!J"kí,� üo 1.",<.;;·:1\, '.' i. ./,.

irT.H))."r �O:J il.l)f;)n.,.j fJ1ff' lf(f�,l
sií,o (lirig:ii,li:(L •

�'\JaJ ií�tinl!l{� Sf'n!;lna�·:, 11.(-
1'[1 melhnrar aimh 'mai'" O

setor de Olml.;" l�úhl.j('at, _
fb.

v

munkipali.d:arlp, fi fibúml(·o
PJ'efeito Higino J()i \.l, }-':l\) um
scgulu .funil} no govêmn íli.l'

Estado a f'üla1:Hli-:tçã.o Ii� n,

l1rrnEiG . e comp(·i.cllte' {'ng ,

'í:!heixo Moacy NOVElllto qn ;

têm sido iuran"lávp! f'm sIÍ:"!;.;
aíivJrtaM<;.

Contando (i '�áp úiim.ki

prl com' élpnlt��tü<;:(';;Vli(liil�
do.s como os 5],S, Il.r. lvlo:;é"r
Novela10 (' Rklmrd;;i Ji'íl,�íEl,
uf{o ]"(-is'ta .f� lllenô'I' (i1itj��'a ilfi
SLH:fSSO' da ftclriJi1ii§l.liit·f�f) l1Ci

Pt'efplto Higtnn Jri�f) �ii1';

· h IH ��'�C'.;' ':0 l-HHUI' {í.�-'
nJfLI 1�r1} :fi

J':��':, ,YP:Jd,;--; ní.(J:--: �fjlsta(l.,\��

,-"t:L". "u,d.: fil'l)(,ftlill:1S 111)1- I

I· , , �
.

I
., I)

(rrn(.;l�: elllll ·dIVI,;aCj NU ,arr.- � .

'I'OF:, liOS iIU:1i,; S('F:1·0 agIam,··' !I.:
1'<1(10::: J',ornés de i santos, .; fi::- '.'

g'l!J':1S ·lIJ.ilológ·i.crl,s; noraes:�'l"
llil.çi;('s '. f • c:it1.aJ(;Cs;' lnús.icrl>s,

'

·pjOI1t'ÍI'nS,I. figlll?�S,
-

ilnst�ç.s
,"Lt.

.

.

0" l't'súH::U]9oS sa,HsfaL'6fi;.,s
,ir. ""iftô iit'n(fo' '. vCl:i:ric1·(his
rf>f!, �g('�j.(!o. I;·!'I:';Ü. (teSlI'paI1e
{'(.·juta

-

lllais· rai;ictà·I'l'H'Ubc. t�:i

que .!'iP: rSJl('r� va a ;n�ig� (,h�-
], 1 ",

.' J

·

JI('jjl-h,a�'�i(1 M -f;:'I;a�tk 'R[ÍH�H"
1',). d." .,.,,:1<:'" f' fi r .

mr:i'o. . (l\ls.
SPilR l�j·JrIlPi,.('" ·r)J:H�11'J.f'.�'�I�(�".
. (:'glPm - visíb o f:illu(,.fp:io I

\i;;. nlrnlmi'J" c.�q. Itk�!i.:'�I\tll>il;:;
,
., .

. rf

nota a ·i,úin�f,liJibf4!J�'·"·fÍ:ifa

i�elh�i:, vt-rlft1,aüa '.�fI11ié ii 1·ft,

ciobaliza.cao dü.� 'l1i:rciJ,.s'�:. il�·
:ru�, �.��ç�s '.� �';�iíif1�'1l"i ': ,h·
-nossa cldailp·. '

..

Agosto,' para o Baile Branco

::,' também o elegante jantar 'd(�

hoje, estão sobre. a responsabih.
d&Ge' do competente Eduank

"Canasvieiras será o fi

no"; Uma grande promoção
acontecerá (lia 19" próximo, nos
Séilões do "Cmasvieiras COltn

üy Clul/'.

.\',

. DflO'. Mà�ia' SiIYeir�'... .

. Diretõ·ra,'.do· éo%ilÍhq� Ro'yai: I.

\"11
. ?"'" t,

\ ·"Foço. yo�§, mdr;,o� u�, bÇllo :§pstosíssim:o
-

e dite

r�nte',fl.o:ra �o Gira ::çJd Pepái: '.0 m·.EHh13r' pre�e�te que

v�ê ,p�de_?'ofe.recÚ. a ,�:Ie,: Uhl pr€sente '��i�do p9� ·vo.

ce}, Llf.1i'C:Ó, .ex€lusiyo,,� qdornddo. cdA" o. \;;e:l,!' tarinho, VO-:'

lo'�izodo pelo �eu tdq0(\'> pessO:a.i _'. " um ,b:ôtó r;�m 90S'
\ ,-,. �.

toso. ,',o
", _/

'.

I! Maquilagém: «Ar� NCH!.

V2i:.;1_!·', para a grande festà de i;:í

bado, ...em sua hr)çuo�a houti(j1.;'
'lera uma competentEi Maqi.ii;:l
doré1, que atenderá suas C]íe!!�,:.�:

':'cm hora n�arcada.,

o Capitão da Indu3tria nr

ü:-\'!}]'a Nacio;nal e Diretor üc

eça'ioca Hotel Gloria, Sr. Ednft1'-I,
.r

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

iix·i��!·�·EMF'RE ��fÀ:MAíféi\
i�M:f' :.Q)\O CASAS DO Rtli\iiO'

do Tapajós, na ultima

kstcjou idade nova.

sernanJ

'
..

'
I.

t"

BOLO DO.' PAPAI , .� I

e elegem Lc C..-1

RaTnos, -da So,'.
�manhã é c,c:··
'. .J

cidade r):an1 Ct

.�, I .-

1 2,3 xícaro.s de fq�iph9 d�"t'fi9? �'enpi,rcÚ-j.o ,

2. I 2 co.lh. ·(Chó) de 'Fem1enl'd, (sm.; P(j·TzC1Ynl·. "

"i1 0:olh: (ch'óJ ;de>1i.c'��b�:hato>
. '. )

">-\',
iI:?, �r;íh (chô} .. ,de·sil11f·' '.�

.'
"

'1'
,-',

í coih. kb1ifde"ca!"icl,o ('rr.J'[l{i., ,

�[3 xfcam' dé ümer)(r'is 'tJtet(js� pir:cíd(i� ;(J.5,09)
1 xÍcmn de -;.çl:jl1dr: .,...... ". : �

'li:;? xícmn .rip- r'nn.r-'lTPI_(jn hli_ínOri:jní:'-ifJ
'2 oves \

1,j2 xícG:r.a. 'didbç:niona (flfai'q hem:mdrluFn) 'amn'\S1JrjCl

'li? xknrQ de I�{t
.

.

O . sin1patieo
sal Ccsar (Luci)
6cdadc de Itaj,ü,
pcr;:l{lo cnl nossa

"B,:tYle Hr;ancó".

./ ,

j Logo mais) no. eleg,?lrtc j;:\\l
téll' 'qúc rnarcará os 95.0 ano;:; (J;_.

'Cluhe, -Üoze .
ele Agosto, 8. 10UL'��-

ti

�:ima Sonia 01iyeira; receberú ;:-

r, d -"R' h d CI 1 �-,

réUxa e a11l1. a o
.

ti ,)(2 .1.)(.)-

,
.

.

CamaTa �Ilí�ci�a�' 'ttgiiil}'ei í'í1� -

Tra.ba.lhos, Lf'g-lslativoiit '- ,-,

-

Pi!!:].o 'de. agô,st!Í, el� q-iJ;i'l.�.
fi. Câm.afil I\'1l.1qfçiIl_al : (Í(O . :J:i.aj".
m:i.iió ii" Cilwl:iorjli 1'f.f:J;J;iCif.lÚ
-fi:" trã,íia1h��"l,: i!�fJeyi�� te�< at�
-a,fi.· pP_1Íf,do if'�=r�l::'::f,�vQ:rt'�';,.-.
'-iD61,

. ..,

" 'ChtJIEll:idry . S:�fI�ii;: i'.Qtri,.:.r,i�d:e

· .�':�::'�:l. ;�;':;�J;���r;:��p'���
'm:.l.�· §f;'§'!iõe§ :de. :ru,f'!.�iia,'(;â.,ma,
:Ti1 f,j;iniÍf 9f"tlflid� !fr:·'1.iSJ::;.-.

· {t?í'1tF.:�� . t"

A'p{,g eXHf fi' gúa-s a6'iV,-tdJ"
<:' ... í': -

\ I' �±,
-; IlP§ 'i,lf:'R<Í,e lEi 11.�' lHI,Vel'l)tlfo

. ",' -···s' ,.�', - ',., .....

·
ti,:, .65 atA .fímho'· do ;('f:ÍIT€.lltq

,],110 ;'fm� §�Ünb1i::íi'ê�ei-n§', :di�
m·l'tH�t�•• Ú, '.éfi:irtd.ii :tVHi�.i��p�I

'. ii í, . R'lJií·f'á.rí-fi' Itp 6mbô-rilí, a

... !:i::�' 1JE{�rtJ=i
_�,�!�;�,;���:��l:����?t�rt�;::��Jl;:.
'(Jô 0.<: Si",: 1\ij'lul-I.'s·ml, Co::;la

i'jj��l:·r.::��·F·��f:i iR���i�;�;<v(rl:: .� ':t:S.:,h'Ill.e; . �(jl�,i.,�p:. 1.,

L1RS;o:'i, L,,; [:t;f'f:1it'tá'l'lni :Íloo

·E:!���t;:�:!;:�;�d�;E
tiD.O n",ttt1-t'. \�!3li:'::t 'Ellr:nL
i;:' jj,1Pi':ili:l' �',)��€I'ritl: O) V€tfJi"

��: ':�t��;,r,q� �i;����e;1j�!: .
. pQcofe ele FiaM RyYc11., .

}hi(i"� Jt:Uú�;��' .' ,-

/. XfC(.jfâs (j 12, Iftro) ,de)' leite'·,

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

1 (2 'jl:Ícard: de �hocói�ie. co�"'�itei rolado

1. xícara de creme de·-ieitt.;. h2úido.

( Emhora contamlo, .1:ni'o.lal·

:�Jente com· pluc-.as
-

IHov!StS,
�.

!'i;}S, a 110vâ Lei miJirlcilJaI
r.jlle racio·naUzOIÍ. a denoml·

ção de vias púbiíCàs em rios,

sa 'cidade ,era. �lgo que r[,j"�.;
Vil

.

para ac,ompanha1' tO p:n"
.

grf's&O d.a capital' tnrÍflt1f'"

de §, Catarina,

Será fJ8ch'inJ10' ele uÚla .liil .. :

áa Ddmkwtc stlhaclo,
.

no' "'nH1-'
l� Hnlf1co ,j, o r1i_::;cutido jovorn-

qw' LTl enLr;léb' cm Soded8.1E'

Adpln Lül'Z Gull11úrãcs.

1967".zc

Sérá '111esino, este mé$', d L

Convenção dos Diretores de
.

/ Clube dos 'Lojistas ,de Santa [-1

,1,'i2rina. O Sr. Nilvio Scussel ;;.0;.
�\

lUenção
No. p[llac10 da ABsembléüJ

LegjslaLiv�a o Pres�dcnte Lécian

S]ovlnski, recehell á v.isita {1u�

Almiran(;s" José. de' iC(.il.\Tall�u
Jordão c Joã.o Ban,�]sta .Fraftcl::;-

y
.

\

relo!' Sociar' da promoção, C1t'

em grandes atividades'.i'eneire jUI",tO&; t�!?s.vç4eSi. o·faril'í,ha,.o 'ferl1len-'

o. bicarbonato, .O·Sidt· e: Ci' correia. Mistirlre' as ornei-

i?lF8tas prcad0s.·
.

't:. .

EiiE"r�ONICA � TEl;E. �IO
}'"

ct6i1�érto de 'fV Ródie's Hifi
" ".

I
J,'.:_,

O> Dr..Ermito LÜ11a S(_ltrj

nho, Dr. Olavo JUgo� e Sr. Na

miro . Fer�andes,_ oiltem' for:m

. vistos janta,ndo' n6 Querenó
pilaoe ..

.

Ooio, em creme \0 'iVont,eigõ> e o· OÇ:LICOi'.· Acres-

pente QS
" OVOS,. um de cada. ve-z, batendó bc�)í depOIS

, � . . I

de cada ótHçéo>A0h}$Cef-\te' ,0' btúlona amossada �ê'1i
nolmente os ihgr.0drênil?s sêcos' \alt'ernoda�cnjé com

'.

-
-�. ,

o ieil·.
ColoquG. em forma uni;do (20 crn de diâmetro e

'i 8.0o.CJ çj'ura:nie 50' Ó '�6C) n'l·iD�:toS .. rj�ixe esfriar �o·

{órrnl1'cérc:o
.

'tio'· 1.5 minutos; dcrois .descnforrne e dei.
j

.'. • �

{<e f" r r(iJ!i cnrnplei an}:E'nte. :�.
,.

, ,.' ,

tub�
. ('om� .Pudltn RiJYõr/ �iéparc!do' de o�ôrdo

cQm 05. insti-Liçõ-es d� pqwte:. V�(;ê !Jede'ró e:.;;('0Ih8-1'

f-nÍTp O"i·.S:ObOF€S· Chocoiqte-'s'!3auniihn.

�qq Jerônímo Coelho, 20
.

é'�rde�wtto :
: � t . -

�
.

com Se.rran.

J�1 está de volta de sua \'1a

]eB� ao RIO, o Sr. Fernando Fa�
. "

Ti<:�, "Chefe de Gabinete do \h-

ce-Governador do Estadoi'_
�

').'
.

t-''\

As: Debutantes Oficiais ck
.

.. .:.

"'Baile Bl'anco", domingo, no-

':Fcstival da Juventude:' no L1-

r-a 'l'enis Clupe, serej.o hOmei};::'.
,

geadas. Á promoção é '�a ':'Ga·j
rota Fer,ias de Julh� 67", Hc:.

]oisa Maria Spoganitz· Linhare;:;

, , f·

Aténde'ôse p cI.omicílio
.', ;.� t ',l ..�* >i"' -I '._. \� '... y"

,���.����� _--:M'�,_.. _:::.� .. , '''':'''�r-: ... --.....- ". "._. -_._.._... . ..:_ .•

Cl4l11primentamos o �r. t�V'
cÜdes Perróne, pe10 seu ani �CI'

�{lí"i(j, o�ltem..Enl seu· sjmp.�\(.i,\'

�)pal"tamento o casal, recchc\:

arnigos para comemorar o .3(.'0tl•

tec·jmento.· �
,

-.' .. p,."""
.....�;;

",�tl

, .

.

_--_-

PENSAMENTO .

DO
,-

üs qü� �abem pouco

��1a11J: muito, os qlll
. ":"sabem muit�} fa1nn

". I
"

_.;=o,=.,._��- /
.

;
, ..

Claudio Ramos e 'S1izabetil

H.esende, fora,m vistos .:i�mü.li�dc!\j\ODO· D� PR�PARÁR
, \

/"-

_�;-_M� ,_""'__. • ,_o -_._._, ;
.__

.__ ..� .

r ."
-./ -.-.......:.,----.-

----

..

---�

nosso eq�iP,amesnpteoc�,ti:J�:C:S.obede-eem as·e· -.
..

.

":"ol"S\AJagenI v� I'\.�v.", ,

I .. NA re.vepdedQr. allt(l�'i:tl!Ído �Olkswagen
t � C. lfJ\l\'IOS SoA. COD1{'.l'Cia e AgruC'ias --;:-

l_._. .__

,
.

. ".
,

'

�DUCA'çAé) ALIMENTAR:

Há. momentos em qUe uma p e s s o a es

pá reolme:rité fotigoda e nér'V�sar não podendo ccnti

trlUOr7. 9' friÇ{�,qlho de maneira satisfatória. Peidemos e

xigir d� nó� O móximo, ni�S há um 'Iim;te, 'olém do'
. Q.�.ql: � ir'ik}fil insistir, pois, s� assim o í'i�essB.rnos, CO�

\ \
-\ .

m€têr.Í:qmo�; �rros, ou �ej(J: perderfomo;;> tempo.
Q'lit:P'íc10 se 'é�tá nessa sif'uaçõol será melhor qqe

'Se foçq �mo pequena pousa. Del. rnrnutos de lirelax'

no m.eSrr:l.o' local em que de�:er;volve o oti�idódp 'pro
{i:ss}dnql, mei? horq qe Sono ou �irnpiesrnente

-

des
c;:ançG{ �t'n ·posição hor'i�ontal, depois do. almôço; Oi�

Ql1t�!\(lQ, jantar! são meios de vencer Cl fadigo exces"

sivo. �'é1q 10 o 15 minutos' que, I'IQ. finai dos. contos·, (]

fqFqO !j'Q'Ahar tempo; pois perdmitir60 recobrar n '>l iCi

tln,tl ilFrJ atividade.

Rna Ó:"I. Pedro Demoro,146G - EstreHo

I; J r � .

"c- )0
/

AUTO SHE.tL
TUDO PAHÁ O AUTUMÓ·YEL

'"

\

"',

I�': ,

4iX�,RQM.lX",$ mata 08 _

'<".., b t'
-

\%;, ..18" e ar\las 8ue estilO nOs,

!):r:'G�tíhC:Jn das aves,

!i-el:;�13l'ili2G. os ovos dos vermes.

f���.õktiindo reíi1fest' "Õ8;" ,..
'

.

�
, o" _. _

Y t "

!�I.i:. \3;,tadas corn as rações medicadas'

'c��; H'YGROMIX=8, suas avo!;;

j�}'r!aís terão vermes e produzii5n
l'!'ia!s OVos. Darão I'nlJito mais 'lucro,

'

!;t ;:�egÓGíOl não? -

\

NOTAS E SUGESTõES'
(

O. COlIs�mo exagerado de doces, em QualQ'uer
épocct qd-vido, p'�rt,"!l"ba' q r1Ut:rf�.5'í? do J:re?soo; na in

fâncio, �$sas :-1?�lt4rbq�.õx6S rep�rcut�m Íliois' rÔridr.1
8 pfofundqmente' $ô�re (;.! s,Ç1ú,C!je dq cri'qnQo.

Embora não se descicoMselhe o uso de doces

mais rndiéado, é saber o melhoF.-· formo de -odmi�is�
t�g.I05. Um doce Qfereddo Op0r.l'tiilnmente coUS';O (iro

:ler e nao pertlJrba .0 a:!imentaçõô. corret .. O fim çk.l:.s

refeiçoes constitui (') momento, (.wf�qllado pmn ,(1 eri

Gnç� ingerir os doces de su-a pr:efii!r:ênei8.

I.X�8
é um produt(.)

,
�OC]lG]��,

,) \.,��/
�m�Q � PROnUrM HCRO·PECUARIOS E IHüü3fRiÃiS

..
",

'

A'/, Mor.umbi, 8264, • ex. Post,,1 30861 • 8�9, P<ll;!Q ,_ CG.j.l-l:i�f
'\

-=--�..

b�·�·�'--��=-�������;�C�.=-T=��'-�''�==='=-==Q-==�==- �_'�����-=�.�
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-'X x x x-

,-.x x x -x

o Produto Nacional Bruto do México ournentou
,8 por cenfo no primeiro trimeÚr� de 1967:' Dtraflt'é '

.todo o ano, espera-se que êsse ournento cheque Q ] 1 .

por cento, em comparação 'com o PNB de 1'966. t�.)
_

período de 1960 .o 1965, o expansão anual foi de

"5,4 ,por: cento.
, '

-x x x x---'-

,

_ A Ernprêso Nacional de Telecornuníccções da
.Colõmbío recebeu 'do. Banco Mundi.al' um' ernptéstirno
'de '·16 -milhões de dól:are�, para ajudar o fin�Ú:lêiar úm
"p'rogrdma de, expansão e me'lhorci�ento, do serviço
+elefõnico de ,longa distância. O custo das obras é' de

i
I 27 rnilhôes e 600 mi'l dólares e estas serõO' execute-

tESTA ETERNA
I

Asil,yc;j67

Podes' ficar. A tua vida é esta '

Tua premesse vã é bom exemplo.
Fica, meu. cmor, que tua festa

Será, tornbérn, o teu eterno teçnp.lo. - .

- x x x x-

Tolvez não saibas que o luz apago
Tôdo beleza do mulher mais I indo,
E._.que a, rOS,Q que hóje se afaga
p.(I'':-Jrcha, também, numa. ironia infindo!

.,
'

I'
,i

__

.

x x x x--
,

.

.\
.

Mas, "se 'soubesses, meu amor querido,
Que muito' vida nasce d,e�tinado,
A querer bem'de' co,roção ferido,

'

\

--,X X X ,x--

t«,

Entõo verias que éss,a Illcóminh91do,fI'
Jp 'empreendí em" outro' tempo :ido,

'

Em busca de.sse orno!', minha adorado I

(festas .. , )

- _.___,......._.__ •. __ .o .. _� . ......--.

l'

\ '

o"�

.,

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

..------"---- -----�
------ -- _._-

rios
\

no período compreendido entre 1967 e 1970.

- x
,

x x X -,

Nota:s . Econômicâs Interamericanas
W'ASHINgTON - A Eletro Siderúrgico, preteri

de cO,nstruir' no �entro industrial de Aratu, Bahia, o

moia; fáb�ica latino-americana de' ligas de ,fer'rÓ" o

qual terá uma produção anual 'de 38 mil tcnelcdos.
Participam do finanei(amenta Empreendimentos: _. 1

do
Bahia e o grupo industrial argentino Grossi

"
'O primeiro continqente ele \{oIun'tár'ios t��o-

\ mericcnos para o Desenvolvimento está. rea'li2':j!n?O
no Repúblico .Dorniniccno um prqgrama experimen
tal' de cooperação orqonizcndo poro> ournentcr oculti
vo do milho. Constituem o qrupo 3) jOy�qs da Colôrn

bia,' Costa Rico, E·I Salvador, Guatemala, e do próprio
Repúblico Dominican'a, '\

,

,,'
' \ '

,-x x
'. 'I

x -x

-'- x x x x-

The First Notionol City Bank, of New York �briu
umei sucursol em Volporoisó. Chile. E' Q terceiro no

.

quelo cidade e a décimo no Chile.

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

"

A National Distillers. and Cherrticcl Compore'
',dos Estados Unidos, pretende codstrurr:;;o Nicarágua

.

uma fábrica de' polietileno de baixo dé,n'siddde, a firry,
de' abastecer d Mercado Comum 'Cenfro-Americono:
'o preço' calculado da fáb�ica é de 98 milhões de cór

dobas,
,

,

_'-x x x x-

,

> O Equador recebeu do Bcnco MU,ndia! um em�
oréstimo de 4 milhões de dólares. O empréstimo cju
'dará 0\ aumentar a' produção agrícola equotoriono,

-x x x V(-.

, "I, .
,

A Associação Internacional de Fomento, of ilio-

da a'a'Bônco 'MundiQI, oprovou um empréstimo de f
. milhõ�s d� clólt:l'r�s à Bolívio.vo fim de ajudá-lo o fi

nanciar 9primeira f?se de um programa poro melho

ror o crtcçõo de godo,

- x "x x x-,

Poro, r:.elh.orar suas rodovias, Honduros obteve.'
.

um empréstimo de"S m(lhôes e 600 mil 'dólares do

: Banco Mu�dial; Grande: parte da empréstimo seró u

"sado n"a' povimentcçôo da Rodovic Ocídentól, d� 1"54
. milhos,' que é a via principal quêune Honduras a

\
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'
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-"VENDE-SE UM. tERRENO E DUAS CASASE� CAGO-

�', COM PRAIA PARTICULAR E COM roOO-s OS
. CONFÓrnOS

TRATAR A -RUA MELLO ALVIM No. 19 NESTA
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proporcicma açomo sempre,

de presentese
. lt,1elhor . linha

I

melhor plano de pagamenlo, .. para

,ofez:ecer I aovocê

querida',' a lembrança
•
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SÁOPAULO
,

• • �._ ,_
•

1 =fj .� .' .\'

eRIO
-coníóto-de jato .

.

�sem acréscimo de tarifa"
,.... -vários dias à 'sua escolha
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F.azem-se consultas sôbre os méi�s de financiar
as atividades, do nôvo ESG,itório de Pr('�lOçÕO óe "Ex
pcrtoções Uotlno-Arner lconos. ,A criação dfj�s-�s' Es

?' critório fOI outorizodo no conferencia dê 'peri'tos",que
.

se reclizou em Vinõ' dei Mar, Chile, sob os auspicias '." I ..

: do Conselho lnteromericcno Econ6mic;0 e Social «(CI
'

, O Banco ,Central do .Argentin>J del:iiJiu liquidar
.

.
\ \ "

ES). antes de seu vencimento, unia dívida de 23 milhóes

.:, 80'Chmjf;dóklres que tinha com vários bcncos comer

',ciaif dos Estcdos Unidos. A dota cio vencimento do

crédito era outubro de 1969,
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Atualidades; de' Med'iêi'rJa< •• �
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Três vôos por semana para' C�ritib�r "$ã:� Paulo e: Rio.""
'. Serviço de bordo de cateqoria intemaciorial. .- '. '

': \'" (

p,ara 'Põrto Alegre -tarnbérn tores vçm5_f'.(?r s,o�;roana.,

,

\

para qualquer lugar dq
o' CREDIÁRIO VASP
está à sua disposição. \.

�
�

I"
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, "Estudante Fantasma"
) Aj�da Trem�tnento em

Raio-X

Várias fa.culdades de me·

dicina e centros ,de treina
mento de técpicos em, RailJ-1
X dos Estados Unidos, es,tão
adotall(l� um "estudante
fantasma,". O "estudante" �

,

'um boneco construido, espe
cialmente em volta de um

esqueleto humano. ,M�terias
,plásticos e de. borracha sãn
moldados nas formas do,>

órgiios vitais, colocadcis' nas
posições cotretasJ Trad'icio.

IJialmente, a tecnologia de

rai;X vem semio ensinada
fazêndo que os cstudant ..,:s
tirem radiografias uns

. dos
'outros, uma� prática de trei.
namentt> lin:titada pelo peri
go' �e supetJexposiç-lio. O bo·

neco, Ilattitalmente, pode ser

radiografado selÍl perigo e é

s�Ciéntêmente :igual ao' ser
b\li:i1ail0 para produzir raó'J,
gr,afi� ve:rda�eiras. Projeta

.

dO �eJos Uborat-órios de

Pesquisas Alderson de stam-

ford, COlmecticut, foi colo
cado no mercado pelos La·

boratório Machlett, subsi·

',-,>

- consulte. seu agente de viagens ou a· Vasp >

Rua Conse_lheiro 'Mafra, 90 ::-: TeL: 24,:02

theon. O manequim é �rtlcu·
lada nas principais juntas
moyeis do corpo de made�.
ra, a ser manipulado repro
duzindo as várias lJosições
padrões de uma, pessoa ql1e
está sendo' radiografada.
Tem até Unl árvore a,tterial

ao�ta que reprod,uz os prin
Cipais vasos sanguineos cio

corpo humano. Canais v;t·

zios nessa ,rede saem do Cll

raçã,o. para o pescoço e ab·

domen illferior. Valvulas mI

lluscu]as- permitem a enclli
luento dos canais com um

fluido de maneita que os e;;·

tlHlos de raio·x do sistema
circulatório ,possam ser Ce}
tos. Para ainda maior reali�.
mo, uma pequcna, boniba en�
yht o "sangue" que vem. PI"
las artérias numa media ,de,
72 'vezes por minutos.

publicação. chamada "Cor·'

rente.s de Biologia, il'Iodf'l"'

na". Há um ano no- es'tág'lo
de planejamento, a, public.3"
ção. foi estabelecida 'par:l:
quebrar um acmnulo de CI'l�'

'. ' , I

municaç?cs no novo campo

. de bi�iouia 'n;�lecLLlar e/ ce
_.' h·

luh!Í'. A llublicitção é edita�h

pelo Dt. Rollert G. Grene.ll.

lU'nfessor de -llClU'obiolugia ,

(la Fa.cllldade, de Med:iciJIJ
da; UÍriveTsidade de Mary·
Iatul.

iliários da Companlúa Ray· sendo lÍtilizaclo numa nOH

= - '-_.
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Soc�edade Pró Desenvolvimenlo da

Televisão elll Floria�ó.eolis
õA�sembléia Geral Ordinár:ia - CONVOCAÇÃO

, De ocôrdo co� o artigo 12 dos E?tatu'i,0S, c:Jn

vacO aos senhores ,ass$ciados paro _a As?émbléia Ge

ra! Ordinária a ser realizado às 20, horas do (:io 25

de Agôsto, em suo 'sede saciol s.ita à. Rua Trojano,
,

14, 20. andar (Altos da Confeitaria ,ChJquinnol( com

o seguinte Ordem do Dia:
1) Eleição" da, Diretoria Exeéufiv9"';
21 Eleicõo cio Conselho Fi·seo) e'113 do Corse!ho De-

� j, ,

liberativo i
'

3) .A:ssuntos de interesse geral.
\Florianópol is, 4 d� agosto de 1966

Arno'- Schm.idt _. Secretár.io ,.

Darci L�pes - Presidente.

o Que é a, Vida?

O que é a vida? A perg'un
ta, parece ser bem simples,
ma� ninguém ,jamais 'foi ca

paz de res)Jonde--la de manei
ra ,adequada. Um novo meio
clt' encarar o problema eSÜ"t

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Casas popularés
«usrxvo NEVE�,

Há alguns dias, em Cri

ciuma', ,o dr. Líbero l\'liran

da, Presidente da CPCAN,
assinou o compromisso dn

construção de -todo o servi

ço de água para 'o núcleo
re:sWe11cüll que ali deverá
ser, inaugurado em breve.

Estima-se essa despesa em

cêrca de duzentos milhões
de cruzeiros novos,

"Cnnt'ribni..' por essa for
ma, a, CPCAN para a com

plementaçãó do 'Igrupo 'de
!'i00 casas, ':, nopulares, que,
por intermédio da COHAB/
SC, o Banco' Nacional, de

,Ha,bitação financiou, no mu

nícípio de Criciuma. '-

'\'!,l<';J"iei,f;s,a"myl�te, o Go-
,)' "','rna(j()I':"I'vo '�jlvejr',l, deve
r;í. (h�nir.n I' rl.t.� a.l:��·uq<;_. dü�.'�,
pr:){·cdt·l_', .�. ipil.ugI1rar·ilo. oJi.
('1;"d do l)i�i';"1f"11·() ·n'�!.eJc� re

�idl'llei'" .construid» 'em San
ta Cat<l1'111;11. ' I r

'

, SI) lll<lnpa.
mento d�J ,Baucq Nacional

I . f .' •

dc Habi,tação{ 'Tive OpOl'tu.
Ili�lade de aprecia!'. ontem
na COllAB/SC, po;' 'defel'çn�'
ei,l de um de seus, ilustres
lIireLores, o dr. Roberto
l\iattar, 'O','lllltlO panonnha
f(rtográfi<�o ' d_� vila; bran
quejamlo

-

em
-

�lmpla: árya,.. aberta, onde,� vistas do hl-'
, to,. as quinhentas" COlsil1ha-s
COllstituún alegre' nota 'I�H,
duma e faz sentir iilgo da
�{}Hd,ariedáde que rewura,
naquele apr.azível recanto,
tantas famílias feu'�es,
Natural é' que isso agI'a-rte

a qllem mu.ito -

espera, rIa

cvoluçã o'
'

'cie ulÍl processo
administrb.üvo.' q:,l" n?;n ('\:,

,cIui, dentre as suas prinf:j_-,
p:1is --fiIÍ'didacle,,;. "i\� :,o'll"iio'

'

de ar}g'usti(Ultcf�; pr�:lr)lpll�"s,
sochus. /\s preil1clJ[PS ",;'j.
,�'i;H<:j .. , 111H' t;lI1to o;'crirt-,
e,UH o ' hOll'1t:m, (10 WIVO. )
11'J'açm; eOI1\.O aHo e ,senlph:
Cl'(�SCl'l1(e ,.pJ·es:u 'dos <11.'1-
�uéis (h� casa, estiiv<lm a

merecer ,� providenci:Ú' "in.,
tervençã,o do' Estado, aim
vés da, ,assistência imediata
a essa bll;ência imper'iosa.
E nã-o, J:epl'esel1ta pequenó
resultado, 'nesse serítido, pa:
ra as ati,ridades da COlIAEI
SC, '. o que já concretizo'.!,
em Cric.iul11a. 'Outras rea-

I

!í:7;açõcs estão' 'em adfantd-
lllenJo, e n�Q tardará i11'uit.d
que novoS ni.'ideos ,residen:
ciais, dis�-einhlados por vú"
rios municípios eatarhlen
ses, estejam sendo' oficia.l.
.mente imiúg'ul'�dos ..

- Sabc·se ,que; em· dias ria

segunda Çfuill7;:ena do 'mês
passad.o, u mesmu l'residen

�e, da. Cl'CAN, dr. Libe,ru
Miranda" pl'esüllu à a;ssllm
tura de dh;érsos con,vênios/
para. �'constl'uç�.o de resi" \

,dências. ,populares, 'l�aquer�l.
regiijo suHna. O dr. Rober
to Mattar liepresentoü a

COHAB/SC, que construirá

d.uzenta�,casas e.m Ur�ssanga,
cem em Içan�, ,cem em, Gua,
tá' c' ccm cm' l�aur@ Niüiler,
havcüd:@

.. :l(.GPCIÍN iI�cótlmj
(lo o rompl'omisso de fi" lU

eial' \lS oÍJ'ra� de inrql;stdl�'
tu:!'a dcsSa:s habita�iõp,�. .Em
Mafra, "ti ,'pl',ofe�soJ' AI.vaxo,
'SeI,,<) Gêútil, comq um, dos
d,lrdol'l'l;: \dll' "'CÜH/\B, ús,
sinoll con"eJUO com a J'.re

f,ci,iura PC\l'a a ectific::iFão de
cem �l\sas, E'm Jaragl�á fie

Sul, o 'dr. tri Rardec ele

M�lo, 'tanlb�Í1i diretOr" t];t

COHi\�;, firmou convênju
com :\. PrefcHma LJ,U',1 a.

.coústnlção de cem.. Mas

c.óncol11itantemente, o, Pre,

feito, de Concórdia, sr. Ltúz
SUZlll ,Marini, comparecia it
sech. ,Ch1 COHAB, onde ,,;,.
s�nilva �:eollJratu dc c(mst.n�:

,<;-<lO de duzenta� casas J)o,'
])uJare�' 110 �eu n�unicípio,
Cf\lw'h�ms, por sua, vêz, terá
celíl d,�:ssa�, residên�jas, lia:
"I'IId.O !l l'n:fcHura firl1ladu

para i��o o eontraü) com u

CoriAS/SO.
; Ta:lvcz haja qut::m perce
ba {) meu especiaí intel'êsse

f,

por

ções,
{['te,

êsslt setor
'

de 'realiza
...

no Estado,. Já di.sse

:�lém do faio de ak-

Florianópolis, 10·8-6'1
--�----,��--�'�-�--��----�--,----------------------------.----�-----------

HORA DE 'NORMALI-ZIR
) ,A informiação prestada por, fonte idônea goy:er-

namentcf de que não havia razão pCHa' os temores

, insistentemente, nos últimos dias, pO,r 'alguns repre
sentantes 'dq bonccde oppsiciorlistlil no Congressô,:, ,

veio confirmar a expectctive de ,equilíbrio que ,c'ei
cava' os prop�sito�"do. Mare,chal Costa e' Sdva de' m�11

'

ter a normcliddde no País.
'

'

,

'

, fi ,

Os recentes ccontecimentex, ,q,ue inlclomm' com
o confinementc de u"m ,jornalista c�rioca, -nud« mais

s_Óo que episédios' isolados, mer,as inteU'I.fpções sij,�
perficiais, que produiiral1l em alguns s�'i'ôres', da
Oposição � 'impressão de que haviá iniciado um pro
cesso de escalada de grupos /adi'cais, pondo em, ';'é:.,
que a autoridade do Presidente da 'Répúblic'o _ <se-
\_ �

i
�

gu,:,do ainda afirmou esse ,fonte. '

U" gremiação que lhe dá epoio' parlamentar. _,.".s lide-

D
'

I di
" ! I·

/ I e resto" va e rzer .que a exacerbação e. à 'vo- rcnços, até aqui� Iimitcvemse o cumprir apenes um

cação para a tutelo não corfeSpondp.riam do p�nsa� dever de oficio" r�batendo da tiibuna 'd� C'p11I9re�so
I menta d01i chefes, milita,res. Os comandos responsé , .os críticas que se, 'fa-ziá ao atual GQY�n';o. Recuse-
veis estão' empenhados em ajudar o Marechal �osta vôm-se, 00 mesmo tempo, a' participar das prec .. upo-

e Sil;a a realizar o seu propósito' de restcbeleear em ções de Oposição, em cÍima de ábsol�ta � cautela,
tôda a' sua plenitude a normalida'de, i,nstitudo'nal, 'tn,de o silêreio. NO a n�rma ,geral q,uando se ,trotava

\ procura�dd desvincular os' Fôrças ,Armados do ,
ad-'

,
de opinar sôbre"Q desdobramento aos fatos c po líti'cos.

ministração do País, pois são todos conscic'ntcs do
.

'

Entretanto, apesar dêsse Élvanço,,0!9UI1'S proce-

desgaste que lhes a(:arreto essa responsabilidade, res oposicionistas �onti,nu51m � 'manjf,estar suas apre-,

a,ssumida em carát�r excepcional., ensões. De�tr'o do papel �ue lhe cabe no sitúaçõu d'o
'Já quando definiu a� dirétrizes do se� ,Govêe-no País, o Oposição tem o, direito e o dever, de 'Se' prco- 1

o Marechal Costa e Silva' reiterou o determjna�ão �upar corn o� rumos que o Góvêrno se. traça, mésmo,
, -

I �
• , , ,

de .executar uma obra de pac'iticação, yoltada, para que tais rumos estejam se definIndo indubitàvelm:en-

a con,solidação defi,nitiva do regime' democrptico'. Os te em favor da normalidade. Acontece, porém.. que

efeitos' dos esforços, do Govêrno já se vêm 'fa�endo 'nã� hó razões" ,concretas 'pari apreensões' ,maiores,
sentir em vários setores 'e, ape'sar de algumas' di f- járique' o

.. Presidéntc\) Co�ta e Sil�a acha-se imbuído

culdades eventuais, o verda.de é que,' agindo com '" dos melhores propósi�os poro conduzi� a Naçõo 00

, prudência, êl� caininha 'bem. encontro 'dos seus verdadéiros Jcaminhos de 'ha"qui-

Segundo os 'obsérvações teitas' por aquela fo":" IidQde, sustentados nó normalidade'tinstítucíon�} _,e�,
to governamental, não se pode exi�ir ne'rt' se deve 'no bem estar do seu povo_ ::;

'I,
I

"

). ) EmbQíQ :;c cstcjq p�acedendo, nêst.é
a ólglJns repor,?!;; ;;ta povimentoçõ.o a p'qralcleripedQs
da estrada q\!e, demanda 00 Aeroporto Hercílic Luz,
a verdade é qu-e esta pequena oÍi>ra néio satisfaz

c(tigêm:ic.s ,<juê aqu�la' via está a ()�igir.
,Quando por mais nõ'a seja, trat'a�se do segLl!lcio

meio de cc'esso à Cida'de. O ,púmeiro, que <2 ':I Ponte

Herçílio Luz,' está naquela deplorav_el·. situar,-Eio há

vários anos._A e�trada do ,aeroporto representa, ,para
todós os' que \ aqui chegam, ti primeira in"iP"css50 (I

,

, '

'respeito da, nosso CapitaL- E--V:Jentemente, à impn.�s-
SÕ() não poder� se'r da� melhores, já, que ,a péhim,en-

'

taç'ão - acreditamos' que por êrro que ve,m desde Q

início _' é <) que .(fe pior se po�e dprés�nto,'.' " "

Assim, �á' quem já djsse, e com uma, ponta de

razão, que Sério, pr�ferível-- uma estrada não pavi.. ,

mentada, em condições d1e conservaçõo
'

rozo6veis,
do ql.lc ,oql.lela incrí\vel �odºvio que lá .está.

A !}OSSO 'ver,' o. -!"clhor �oiuçQQ para Q estr9da 'do

ae'�oPQrto, 'cujo nome .de �'L,eoberto' lea,l" represento
,

j!.lsto h?m\i)nagem a um iíust�e político "catarinensp
têio trà,sicame'1te faleéídç_, seria ,a da 'pavimenfa<;r5o
asfáltiCo.

i· " 'I :�_' ,

. t .)'
I

Em' quc.se tôdas ,às Capitais de' Estódos 0$ GS-
trad'as que 'conduze�m aos seus ae�oportlos form:a '))a

v,jmenta&às pelo G.oviúno Federal. A ndsso, para

manter uma escrita que já se vem tirmandg em. re
loçõb f.I Santo C(ltari�a, não me�eçet.. essa atenção:
hto slgni,fica que, diante dêste fato, nõo. $e prcten-

'�, � , \ .

de jogar o culPfI apenas sôbre o.S Go.vêroos esi';:HI�wi�;

ou. a Prefeitura' de Florja�QPolis. Aquela r,odo�'i(!, de
. , - ' /

"resto, ,serv,� a uma unidade militar, e r�presel'l'a tom,
\'

. ,

Osvaldo. Mélo
CONGRESSO NACIONAl., DE SENHORAS'

PRESBI'l'E-RIANAS . DA IGREJA I;NQEPENDENTE
•

_ J .\'
'

Reo:JilOr-se-á em Séló Pau'Q, de 1,L a is Cç; �(:/s
to cofrente, no Ediffcio da !'aculdade d� Teol':;;;i(J, se

I
'

.'
" ,

gundo nos, comunicam, o I, Congresso N.aciono! de Se
f.
'I'

nhoras Pre"biterionas do Igreja ,presbiteriarr_!, Indc-
, ,

pendente; que estudarão os seguintes teses: I) Evon

g'elizanda ós filhos, lia, ,Evangelizando à disrôl��io,
1110:) � EvanÇjelismo, -práticG,

MOTO Chama a mirn respondc;,rte-ei' (Gere-

" ,

mias - 33�3 _ De Florian'ópolis seClui:'á' uma
1- ,

�ana de Selihoras do Sul dêste ,Estd'do li'

O CELEBRE BANDIDO E ASS,\S�INO DA LUZ

VERMELHA PRESO EM CURITI,BA.
E" C,4JTARINf.!'ISE

ç:ora-

O homem conhecido por <.,bondido da luz ,ver
melha flue tanto deu que fazer à pOlícia caríoca foi"

gn1r-m,e a perspect(\lu !le

mnl)., p�'ol1ta solllcão para o
finalm.ente prêso em Curitiba,

'aflito problema
-

habitado-- , O, ladl'ãb e muitas ,'vezes a;;sassino, segundo ohr

nal, a ev�dên'cia
'

dM; obras, mam os jornais elo Rio ê, filho dé Santo'Catarina, ten

IJ.ue semeàrão lindas \:ihs do 'l')'Pscido en-\ Joinville,
pdOói t·eea.l1{os do Estado Apagou-se, a luz verll1�lha e, agora no carcere,
IlHIJ� disku1eiados entre , Ô, J \ '

uma outro luz devassa. a sua, 'negra con�cle'[I.(,:ia,'equi,vale a saluÍ<u' visão d,e
ma,is efetiva jlÍstica social A PREFEITURA ,MUNICIPAL VAr CONTINUAR

por 'métodos' que' s� enqua: Q CALÇAMENTO COM, kAJOTAS"
'

dranl nu sistema de1110cl'ii-) O Prefe'ito Aégcio S, Thiago vai continuor, sc-

tico mü que vivelÍlOs e que' gundo declarou, "O bonito calça:mento c 'Lajal'os 'em to
, apenas exig'em o sentido rla ' ,

'

\
,. l "dos os' ruos cen,tr',ais da Cidade, dondo-II"I,e uma fei-

�oh!JanS("td� humana e do

"tT;:i,:o pn:'itado 1\ cOlluuli., r(l(" in1oiro'l,nnIo nOvQ C que ten, Sido' elogioclo .'por
lli..\Ue, tudu:., UJ Ilul!U!!ulJtd!luIIU:".

o deputcdo Osvaldo Lima Filho
.

FRENTE S,EM OBSTACUL.OS
declarou ontem que, "em face do re- "O sr. OsvoldcLimo Filh� afirmá
crúdencimento da ameaca de \ 'fcsci- que' os principais obstcculos à õrgani-
tização do pois, nenh6,�

,

democrata -,

zoçôo do �rente Amplo foram supe-.
pode ter' duvido quente à, importancia ,. fados. Desde que -a ala trabalhista e

da constituiçôo da Frente Amplq".' os setores da esquerdo cancordáram
da constituiçõo da Frente' Amplo", em 'não \nsistir �m reivindicacões

A "escclcdo das grupos' milito ,

como a anistia -, q.u'e o sr. C;r'!os [o
res rcdiccis", a partir do confihame�-' cerdc, com o apoio' dos circules mo-

to do sr, -He] ia Fernandes, seria, sufi- derodos, 'considerou inoportunas, o

ciente para. justificqf todos as; esfor- PTB e as, esquerdos vinculadas à Fren

ços di=!' unif icoçôo das forças oposicio te passaram a q<iln-jit.il: que o movi-
nistas. Deveriam elas abdicar, de tudo .mento se esirutur., no bçse de um pro '

I o que for secundorio, 'poro 'se unirem" grama' reolrnente amplo, GJue resuma
'em ta�no' do objetivo, primordial� que. os seus objetivos na luta pelo' rede-
é b luta pelo recuperação, democratí- \ mocratização e pelo desenvoivirnell.to.
co e pelo dese�volvimento economico: 'to,

'

M"
,

.

,E isso, segundo, ':ôcredita ,a'quele :vice- Antes da posse do r'narechal Cos
presidente' do MDB, ,a.corJÍÚi,c�rá .

em ta e Silva,' a Fr'ente nela Ise '9'I�gan.i,zoll
breve, ' ,r, '

.

em virtude da hesjt01çãó do' sr, JQãb'
, .

. -' Ir
•

Enquanto a Oposição in�ist�, as- Goula-t;t," Em· ,seguido, não 'caminhbu

s'im, em denunciar ó ini.cio de "pe'r�- ,porque o sr: 'Carlos Lac-erda se retràiu
goso pro�esso de declíniQ da' auto� na ex,r:>ecta,tiva õe lJma' aproximação
rid'ade do pre,sideht� da Rep,ub.Jica", o com O' gover.IlQ, "A importancia" da
senador Carvolho' .pinto' diz. nqo ha- presen,ça ,do exogovernadoí dia Guo- '.

'ver motivo p�r'] t�a�ta ppreensão';" nabãra é reconhecida ,por todos (até
: Pensü' o éxogovcrnador de Soo pelo sr, Joõ'Q Go�lar:.t), 'pQjs ,ele . é' o

'Pau!o que' os' fotos .�rfolad(;s ;pelas. di-. . Uili,éo. grande I,ider- civil , n(;t'-'�õpo,sição
rige;'tç:s: Qposicior:l.istas não'ltêm maio'r ,que, não '8erdeú os ILl!reitG�" políticos e

i�\portCl�e;o, Spa epi.s?dios iSdlo(:Jos, 'que ainda tem éóndições"de dialog-o
sLiperflclols, O. radlcall.smo., ',o exacer-' ,tom .'a's circulas milhGres,'\ I
boção;' só 'atingem wmo parcel,Q sedu- ') ,

"

zic)o,_, O 'importohte é' com;tàtar que ULTIMA ETAPA
l

,lOS' ch;efes' mi.litmes não têm 'vocação', : '

,\ .

'
/

"porQ I.Litcla ,e ,"que 'opresiden,te da Re- �,�, - [) 'eplsodio do cod·fin�mento dó

·'I3.Llbl,1c� ;OhUl;ciq
-

a d,eterminação d� ,'."Ê("'Hoiio FerFlandes p�íece' 1'.e.r ',liCjui-
reolj'zor u-m gov,erno ele consolidação db'clo' ds' íJQssibi'lidodn:;' de '_integração
dos Instituicões dcmocraticas.. cd' sr, 'CGJfÁb'S· Locer,díll, rio governo, Re,

.

bs (ll�fes 'mi I ilare{ acredita o mo·vido. es�e' rÊ:rrbora9�, 'e, como "o· re-'

, senador, esl'ã'o r.o firme praposito de Cl'udescimenl:.o da ameaça de 'fascis-
bém um intetêsse estrotégko. E nÓQ sérá ,atrove,;; d05

" ai&lOr o ,marechal' Costa e Silvá a tizaça�(/' r'eavivd a R._reocupaçãü qas
�o!ava"r;:os dos ,buracos q'lJe, -nllme caso de emer9�:;n� alcancar a. meta' da normal idaáe' 'até I iderancas interessadas '1;10' movimento

leia �xtremo, a estradinha poderia' prcen1chcr os rc-
\.

porqu� estão atentos' ao dis9aste' que a�' .orti;ulações da Fre,nte Amplo ten�
quisitos de �e9urClnça que está o exigir. acarreta ?s Forças Arm�d?s , �'cor� d,eriam agora a ingres�gr na, etapa

A 'd' d
,,,'

"t d'· ., r'esponsobllldade n.o admlJ;lIstrqçao do .fInal:
ponl'e' e ma eira que se es en e la, ",os pro- <" ' .

, I

país, 0 sr, Osvaldo Lima FiJ'ho (qde
,E'itende o senador lque nao' de- nos entendimentos 'fala em, nome do

ve, esperar saitas no process'o de tran- s,� Joõo ,Goulart) acredita, que, tão' 10-
e abaridonqda re9lrão interiorana. �URCIÇI der.h:, de' sição para a normalidade, Ó governo, go se promovam nOV,QS reuniões nos

uma Capital de Estado, por o'nde" OS visitantes que ..

"

que ,não.pode ,fa.z:er milagr'es, dQe cóm diversos 'setores oDositionislds, as li-

'ch�9am vio ã'éÍ'éc;-s�rão..:.-óbrigad.��· a� 'transitor: méritoria prudercia" .. e o 'presideRv'e, d�roncas centrdis'.,serõo a�toriz,adas "à
�

,

\
. l' ao definir direhizes gerais de Qção elege;' as r:10mes que cÓll;Ipôrão 10 Di-

reafirmou sua dispasiçõo <:le "realizar rilorio N'Ücional d'o' Fr,enre e a. ,deJla�
tI(ma obra :pGlci'ficadora. ,,' "".grar ,o lQloyimento,

,

I'

O Governodor Felipe Schmidt era

de sinqular fHosafia, Muito honesto e
, , ' \ ;

virtuosu, pouco, ou ,quase nada mes· '_' � - �.

" �' !

I'no, realizou, Tricôtova a' marasrnáti- "

co adlllinisHa�6a"sem a>�redar pé de· �lo,c�Il-;-eço,do �tcLlI6', ellJre .os
pa ócio., Poro pacificar o.' pal.ítico de cajueiros. e pitangueiras ,:d� -Ipanem(l,
Tubarõo, manteve n'o capital Ó' adva- batem-se em duelo' C}." senador Pinhéi-
,gado" Acácio Mo-rei ra, chefe oposi- ro Machado e o ior�al i,sta , Edrnundo
cioni$ta ao ciG do� Co:llaco, Velho BiHencourt A ár�na desfe! falha �e

Cl�igo do gover�adOl', com"o' filho co- Pinheiro" �xím'io dti;\Gdor:'·áÚ�a, pa,ro
mo seu oficial de ... gabinete, o coronel' a 'ar, O general Hermes da ronseco,

Joça Collaço; superintendente muni- um dos padrinhos, avança poro feli-
, J cipal, passou o quadriênio pleiteion- citar os contendores, Edmundo' Bi')-

"O ESTADO D,E, S, PAULO": uTem o :or, mare- do, 'sem resultado, a construção ",de fencourt" i�sis,te, porém, pela tr�cald?
çhal Cost.a e Silva L!1l1a cancepçõo' simpl,ista das coi- um grupo escolar na St.lQ cidade, Nas' inovas tir6s� rJã'o aceitando rêp,a'raçôfj
50,5' ,e nenhuma' noção da qwe sej,d 'o jq'go normól dIas ""últimos dias de govémo, queixavd�se, daquele modo,' Pinheiro éoncorq�,
forças que tatuam sobre o Estado, agora que deixa- amarg�radamente, o al1t_igo chefe de Mas o j' joroal isl'a, ao sinal por:a a de-

". ram de dominá,la o,s recursos col.ocados à disposição� não haver sido atendicio. O ,Go�erna- 'flagroção do tiro, poyco qgil ,�m se

do governo discricionario pela Revolu�.so vitoriosÇl, dor, porém, n€l sua�·IQ9'ustre tr,anqui- voltar para' o adversári'o,' é ferido' na

Ppst.as dei,iberadamente de' lado pela nova CpnstHui- I idade, conforta' o amigai de todos os 're.g<Íã� glúted .. _ O Cau'ailha, est�n-
çõo, tais forças têm ele 'ser substictuidas por ,;";I'n si�'�' temp�s nacjljêle transe: p' mesmo ,dendo o mõo 00 jntemerato diretor:,do
lemo de leis e principias' sern nado, obsol,>.Itomen,te Jonjõo, Não qmstruí o grupo, mas ";CORREIO DA MANHA", 'exclamo,

nodo, de C(llnlJnl cnl,l o I(oder discric;içna;'iO qUe ,su- en' compensação, 'não deixei a, Acácio ,!Jrovoteiro: "che, 'gaLlcho, bateste-te
u.:ucu (10 guverno Jenuuado pelas Forças An�adasu':, c;;tt,e ..,Ql:io::.roo'0P�. 'i', '''''l,é';'I'1��r,i:o�' ;fi:-sr\'i'\,�I1':�;I<��"":1'lIilffl�O'.;�b�����':��,!iJ;",.. _ ", -!i>" >

esperar 'do Govêrno nenhum salto na transicão .para
,

'
,-

a normalidade plená. Acha ainda que é necessário

aguardar a' contribuição' do tempo, que aos ' poucos,

haverá de ir' apagando as ahim'osiqades que porven

t�ras sobrevirem, facilitando depois\ a tare,fa do Pre-

sidente, da Repúblicc.
'

I 'E" evidente, assim, Rue, o
-

Marech�1 Costa' e 5il- I
I

.' I \
.

va vai,1 aos poucos, dando cumprimento à p�}aYra,
emperthada, procuranélo cclccer . o País no veraadei

'ro caminho a q�e �s'pira a �smagadora meúoria do

seu povo,
/

em "busco da ,no�m,Qlidàde pojiticc-insfitu-!
danai e do desenvolvimento social.e económico. ;.;

a.firmação da fo'nte do Govj.no veio qu�bro( lI'OI .si
lêncio o que se havia� ,devotado 9S dirigentes dá 0-

às

xim,idades do .aeroporto, �,digna de t_l9,U"Or entw as

re'lliJ:oiões de um intendente de distrito de remota

Aliás:, �.���. Jfda;�. t o..� �utor���;dEjS ;ederais ql.!�,.
aqui chegam, têm estolhido o meio de, tra,nsporte q,,;,e
I·hes por.ece· n10is �àdcquadol em vista dosl piecóriQs
coridiçõ�s de tráfego que os rodovias catarinenses

,ofet9s à 'administração federal costumam apresel1-
'

taro Êsse m�io, spm, d�v,ida alguma, é o aV,ião. \
'

Entretanto, ,cio aqui chegar" na pista liliputiona
do nQs�o aeroporto, esbarram-se com o p'rim'ciro im

pactQ. Do aerop��to poro cÓ o trajeto s,e .

desenrola

numa su'cessão de iropãctos, ,causo'dos pela péssimo

quali,dade do callço�ent'�' da ...

estrQd� e, na!'l.ln;lhnen-'
t�, por �quelÇl

.

deplorável obra-primô �e e!igcnharia'
que é p p�nte da rodovia.

' I

I

\
,

: Seria· conveniente 'e sensato qU7 .QS nossas au

toridades 'fôss.em ter ao Govêrno F'ederal pC'fO exigir
_ co'mo se fêz com outros 'Estado's _ C1 povi;-m�nto
ção asfálticQ da es!'rad� do àeroporto_ A5�;m c,omo

está, e c�-r .0S rÇ.pa,ros que se e.stá fa:a:endo, an,�lc!a
rodovia co'nti.nuará �endo, tqnto .para 0f tlo5ionÓpo-,
litanos como pa:r_9 aquêles que nos visitam, a eterno

,e ,lastimável' "viá çrucis"
' )

J "

Ó 6J�E (JS 'CUI��$ IHZElwI
'1

/

"CORREIO DA MA,NHA", "O goverpo tederal,
agora, em 1967, quóndo fala em ingresso na (era,
(Itamica, deve dar consequJencià às suas 'pal,avras,
enfrentando o CHAUVINISMO grosseiro das Falsos
nacional istas e,' com i'gual, enfase, o c:errotismo dos

que atuom em nome ...C2Ie inl'ere'sses, internacionais,

"JORNAL DO BRASIL": "Não estaa resolvidos,
10rlge disto, os problemas' do i'�ordeste Mas estão
encaminhados, O que' pedern os :no,rdesti.nos, ao pre
sidente é que não ,abandone esse caminl\o, estreito

'e. ufanoso há dez onos, mas q�e co'dcí vez mais ,se

amp; i\a' numa avenida 5eg�ra 'de progresso regianaf',
S: ,

,
"DIARIO DE NOl'ICIAS": "À l2Ita, que neces-

sita se faça como uma camparJho de salvação, é pa'
ra que o Brasil' não continue sl?r: 1) um país sem' SQU

ele, No hierarquia doS' nossos, problemas, não �obe:
mós' se é o probiema maior, Que, é .u� problema ele

base, isso não, há duvidà",
�

"
, I,

DIRETOli: .rose I'wlLUsalem C;om,�I1i - G(!;lU�NTf�; Domíngr-s Fernandes de Aquino
,

\ \,
\.

I

--\" I

DEPUTADO ANUNCIA "FRENTE" OUTRA - VEZ (

/

"
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'

, \
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. RENATO BARBOSA
1

'

ICARAÍ. AGóSTQ DE 1967 Acha
rf10da cor-:spi r.ação 'Protogenes, e�
1924, teve eDílogo de -irresistível co-.
'micidade, O Capitüo-de-Mar-e-G�er

ro, Protógenes G�lil1l!8Jães, natura! 'de
Itajaí, em Santo ,Catarina, e GJue che
gou ao qlmirantado e foi Minisl';O da
Mminha e Governador do E�tQdo, do
Ri,o, ao tempo 'do presidente Vargas,
initado corn o govfrno' B,er.nclrdes, co

meçou a ,conspi'rar; Boquirrôto, a pa-
I ícia cedo lhe foi ao encalç'o. Deú-Ihe, p
linha,,' QuaildQ, nd' hora H, "o espera�

/

vam o bordo' do encouracado "São
P,aula", par.a início de mais uma re

volto da armada, Protógenes foi
I

de
tido sem resi5tênciá; nem' outras

, cam'pl icaçõe�, em �tn sob,r&J0":' do ruo
. do Acre, no centro dá cidbdei'em uma

roda de amigos,' comendQ, trqnquila�
mente, frango as(aclo com farófá ...

ALVARES DE AZEVEDO, Hoje
nome de rua aqui no bai.rro, andei sem
pr.e morou era redator dq ',)TRIBUNA"
do Rio.· Certa manhã, 'espólh@tJ-se; na

I redciJçõo, tomando d 'cidade,
-

a ,notíCia
de que Çl poeta e jornalista' hqvici mor-'
rido, :Ourante a noite,' erÍ1. sua", resi�
dênG:ia, S}Jrgiram dúvidàs,\ sôb'r�, se ,0

drpo seri� sepyltada em' t'jiíúói, ,ou
no Rio., As dez horas co mar)hã, já
navio nada ,menos de cinco cOT6as no \

séde do jornal; COh, carinhosos .. ;dedi-\
cetórias, Mas' ao meia dio,:' i\lvores'
de

. Áiev�do foi vist'b no' p;açd" 'Qui�,
ze, ao saltar' ao barcô, At.arantado, ,0
secretário manda. es'con.der as

- corô.ccis
- "

" '

';;' �

no banreiro., Necessitando ir ao lreser·
\
vado, 0.0 yoltar ,diz ao 'c.antíl)uo:, _,;_

('Pegue aquelas CO�ÔQS,. qUe - sôo 'mi

nhas, tire as, fitãs com decJ.icEltóJias,:'e
va vendê-La9 no rrÍercado dos- 'flor.�s,
Com ó dinheiro, vá ao prégo do seu

estefonia, !la rua cio Sac::tamento" �:. e
tire, o meu' re'lógio que está -Ió perndu-

d'
\, n E Ih

\

ra o S'eIS meses.' entregau- e �,o

respectiva cautela, \

,I,
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·0 Desénvolvhnento e a tnclclica
.

.

,I,

.
.' . I'

Populàrum- ProgresSio (II) I

.'

•

'J
..

'

I
.

A COt-lSC1�NCIA DA MISERIA NÁ<$ �ÊfuClbA
. ','

No artigo' cnterlor procura,mos demónstror que
à cres�imento econômico dos pclses atra.zodos exige
um trabalho muito maior e· muito sério do que o que
atualmente se verifico,

.

/

E também -

um trab�lho mais hqrrnônico, raciono I
� produtivo.

A coisa é' muitofmais séria do que muitos pen-
sem.

.

"
..

,.. que cada' qual se persuada profundamen
. te disto:· está jôgo à vida dos povos pobres, a poz ci_
vil dos poises em vias de desenvoJvimento E7 à poz do

· mundo" (Popa Paulo VI; in Po�lorurf\ Proçressio,\

55)

I
"

terá o inquietacão: e o desési?ê.ro, Difkilmente se ccm

seguirá".monterO i�lat.(j o est'r·J·turo s;cial. Neste caso

er.tão" mais pew"o 'serq perç_cirrer, os cominhos do de
I _.,_.., ,

senvolvimento. 'i
f

, .-
. Fernqndo Mar!=ondcs de MottQ,s.

,.".��._-"_._._,.
LiaURS Cl�h�::·tlúrianóp@li�-=--Eslrciic

, I .• ..'
" '.

.

'" . 'CONVITE '-
-

C· I d
(...

omemora:l o o seu 'prrmelro aniVerSariO' no

próximo di8 12 de agôsto, o' Lions CI�be Florianópo
li's Estreito, �tealizará uma rel,;nião festi�a na C1)urras
caria RiQ� Sulense às 20 horas.

i Na. ocasião estaró presente o Governador do,
I

.

Distrit'o r� 1 O Vitorio Forne.roli,

\ �,' Co:)vidql;no� os Leões de Florionópol is e suas res

pecti�.'Os domadqros o prestigiarem este jantar festi-

'10 corn suas presenças.'
J I -

Comissão de Publíc;2cde

o MOTOR IDEAL .PARA
,O TRABAlHO AGRlCOLA

Mcrn oe Sa...
. (Cont. da 8". pág.)

ou utili<:aveis para energia
atomica.

p(IENSAGEM

. '

ministrativo da Defeea 'Eco-
nomica (CADE). ii materia,
lida no 'expedie!_lte, fo: eu

caminb,'3.da a 'Comis,são de
E�conomia para receber pa
recer.

BORRACHA
Ó 'senador Edm\).ndo ,Levy,

C1v.II?B-AM) voltou a focali
zar o problema (�� produ
ção da borracha e mostrou
a necessidade cj.e sei'em ado..

tadas. medid,'lS de caoate:r

eletivo para que se possa
_ voltar a ·exportar aquele
produto. O parlamentar apre
sentou há dias projeto 4e
lei. racionalizando a produ,
I,

.

", 'çüo agrícola do s,eu Estado,
tu'do' indlc;:mdo que ,'1 mate
ria seja incluida Ú? orde':n
do dia ele ámanhã,

NGrS�5.no
Casa Propria'.

Informações: PIOCAS!.

\..--

I '

y,
I

ti�,ní da Cnibus Esco�a - Barre�rag
,\

I
�.

Sr.· HilTON
VrBRA

'.

Aniversariou ontem, o n09-
so prezado amigo sr. NU-

: ton Víeíra, (presidente· . da

Federação dos Empregados,
na. Industria de San'ut Ca

'tarina e pessoa b",stapte re-'
Iacionada em nossos raeíos ..
meios. '

Para comemorar o acon
-tecírnento o sr, Nüton Viei-'
ra reuniu na sede" da Fé4e:
taça.o â 'rua Tenente S11Vei,'

f ' " J." ",

ra, líderes -síndícaís da.Câ:
pital, oportunidade em q4e
foi servido um coquítel aos

. presentes. �

'.

Ao sr. Nílton. Vieira nos

sos melh�.res cumprimen
tós.

------...,�_._.__._;.._.��
'.'

..
.

. 't'. te .�,._._,;s..'.....,__...i' ....i;i,'f_o""

. ,

Radar na' Sociedade
· f

... "

lO,'"

..: �

LAZARO J3ARTOLOMEU

r
v ..

, /

nas-moças: Daria Maria Sel:-â·'
.' fim, Elizabeth Beneton; Jane
Burg, Lenara Raupp, Leonete

Cardoso/ Margaret
�

Borgo, Ma r.

garete Te�ezinha Zanete, M�ria
. .1,

l\parecida .Luciano, Maria de
,/

Lourdc s Zapelim, Moema Costa
Margarati . Domingos, Sandra
Trento, Sonia Regina Amorim,
Thais Regina Viana,' Margaret
Michele, . Rejane B�z 'Haiti, Vera
Maria Michels, Carmem 'Odelia
Zal�davall e Carmem Lucia Bez

I " .

Batti.

ENCONTRA-?E n8 "Ilha- I·

santa", o indústrial Santos Gll":
"

glíelman, que está construindo
·

importante obra no Balneário de
I

Laguna, para o Turismo de San" 1 .

ta Catarina.
[

A AGENCIA da Cai.."a E-co
.

conomica Federal de ,C.riciulll&,
\Será inaugurada rio proximal sá,,
bado. O Sr. Herioerto Hlilse, es': 'e

·

tI�ará presente. ,',
. , .

/

ESTEVE na "Ilhasanta" o'

Dr.' Olavo;Rigon um ,dos direto
res da Industria e Comérci9 Ccn"
cordia.'.

o GENERAL' S�lvio Pinto.
da Luz, ontem' .,trocou de idade e

rói homenageado pelos .seus fa·
miliares úa' GlJànabara;

t .'

.
'FOI entregu� -ontem, ào· AI-'

mirante Jo�{de,CarváIho' Jordão
·

foua fo�ogr�fia calDeada num

,\ quadro, oferecido, pelos jorna_·
O DEPUTADO Joaquin: list,as e radialistas �e Floriallod

Ramos, repn;sentará ó Govel'm:�- p�hs\.
dor do Estado, J no" Festiv.al 'da
Cerveja que iliiciará amanhã
na Guanabara.

\

I'
.....

,',i.
�_

�.
'

',.

(agóra também com 10,5 e 12,5
H. P. ,além do conhecida rncdêlo
de 8,25 H.P.)
Wisconsin é compacto e Iéve, ro
busto e versátil, refrigerado a ar .

E tudo o que você precisa para'
tirar total rendimento-do seu equi-
pamento agricola. .

A tradicional qualidade Wisconsi�
li certeza de motor para tôda a

Há poucos dias diz io-nos 0_ Mini,stro da Aqricul �i��;a inteiramente nacional, Wis-

tura, Engo. Ivo Arzuo1 que O Govêrno, Federal está
consin tem. garantia efetiva. Nas

. \ i . \ mais distantes reqiões; apresença
profundamente convencido de que ou'. osseçuro um do Concessionário Wisc'onsin aso,

desenvolvimento continuodo e satiSfatóriQ poro êste
( segura assistêncla técnica espe-

, ,cíalizada e suprimento de peças·

Pàís ou a' inquietoçôo social lrnpossíb]: i toró 'd�alouer genuínas ..

·

f' I di
. '.' fabricado no Brasil. sob I!c�ça da

es orço norma e. crescimento. .

WISCONSINMOTORCORP.,Milwaukee,USA
por . _----,-,

.
.

�
Freios c Sinais do Brasil' S. A.

Distribuidores Exclusivos:
.

FO_EOA.@.AX.acJQXlOL&'ll..
Comércio e Indúsfr,fa S. A.

'Rua \'? de Março, 112 • Tel, 23·\76(1
Rio de Janeiro. .

Av. fpiranga ..344 ·-.33! - Tel. �4,7,294
Ed. Itália - S. Paulo

Tomara que todos pensem ossirn. Nõo podemos
Im,ois adiar '05 reclizoções que já dev�riam ter sido
concretizcdos há muito tempo. O vócuo entre as és
�eranças e a realidqde tem feito crescer demais o sd

I frimento dos povos das economics subde�énYolvidas.
Co.ro10samente nos diz: o eminente PQr;1tí'fice:'

;'Ao mesmo tempo, os' conflitos s'oeiais se G�pli()Jr�m
até tomar as dimensões do mundo. A vive inqui.eta
ção que, se ap�dero� dos classes pobres, ho� países

.

que se vão industrializando, se cpodero agora daque
les em que ',o .economio é quase exclusivornehte agr:á
'rio: os çamponeses adquirem- ;êles também o cansei
êncja de sua miséria,. n60 merecida'�" Póp�lorum Pro
gréssio, -9).

Esta miséria'_tque já se chegou a .aceitár porq'ue
50 entendia como consequência natural das coisas,
hoj-e é Irepudiado. ;

. '. " .

O conhecimento de. n5veis de vida extremamen

te elevados e mOis o certeza de que um 'país pede se

ceser,volver ropidaménté; pelo e'xemplo' tidó d�-out�os
€riou, 'entre os povos atrtlzados, o consc.iênc,ia eje que
o desenvolvimehto é \um direito de todos.' Portanto,
reclamam e exigem que a cada um sejam 'asseguro-
dos· as condições mínimas çJe subsistêhcia e bem,es

tar, e isto sign(fica substancialmente mais,' mL;i,to

mais/do que {existe atl,.Jalménte.
. I

, \' ,

"Ver-se livre do miséria,'encontrar mais' \seg�l�
.

.
. .. \,_

rQr.ca o próprio subsistência, a saúde, umà ocuPUCÓ(�I " ! �.
_.

estável. 'Participar cindo mais nas respohrsabilidade9
_
fora,c de tôda opressão e. o obrigo' de situoçõ_es que
ofendem suq dignidodg de homem. Ser mais instruí

do. Em uma palavra, fazer; conhecer e ter mcÚs" �(J-

(a. ser mai5: tal é a' ospiroç6ó dos' homens de Ilicjc, O presidentl.} f$ �j:JHbli,
, ca encaminhou 'mensagem

enqquanto u.m grande núniero áeres se vê condenado
,.

.

submetendo à apreciaçã0
a viver em condições que t<?rnam ilusório êste dese- I

cj.o Senado o ,nome do'-sr ..

jo". (Populo-;�tn Progtessió;� 6k'
'

\....Geraldo de P�zende Ma,r,

Não atendfâ<:Ís, estas aspirciãções; fatalmente se tins' para exercer (lS funções I

de membro do 'Conselho Ad-

I'

:
;

(;(9mérdo S. Marcos

(

CONVtTE'
9 Grêmio Recreativo e

"Cultural "Fernando Jose Sil

va,", terh o máxímo prazer de
convidar V. Sa. e' Exma. :pa.i
rnílía, _par(1 ii. reunião -dan
çante que' se . fará rea.Iiz,3::f
sábado próximo' dia í:f ._·íis
'22 hoias nqs salões. �Q' i��
RANGA F:C ' no' Sa:cÓ cibs

,

.

bmõés, com
.

o cO�jufito
"OS MODERNaS".

',' "

- ',)' ,

'FLORIANOPOLIS, foi in·

duida no Plano de Turismo Na
. cional da

-

Reáltur. InfO'rmou_ [J

, A LEGlÃ0 <Brasileira de '\
Àssistencia de Santa Cé',tm:üdt:
[proximâ dia 28, prestará !lOme
;í.agem a antigos e funcionál'i);:

"

rtaquela entidade.

'Sonia Oliveira, a Rainhà t L'
' .lu

he Doze de Ag:nsto lJ6j � i (J;3
que hoje, receberá a f;:: 1� C�:
.' I

LOGO a' noite :no 'jé:tp.tar do
·
Clube Doze. de Agosto, Son':a
Qliveira, 17eceberá a . faixa de
R<pnha 19ô7�1968,' de

.

Vera
Cardoso. A Diretoria recepci .'.
r:a.n'l, as debut�.ntes e. familiare�: .

De'yerão estar:' pr�sente o Govel:
nadar Ivo Silveira eSta.

'

o CONIANDANTE' dO' 14-.0.

\

BC -_ Coronel Robson' Alves
Ptssoa restá organizando Um

·

Programa Comemorativo ao Di.8·
: do Sold.ado. �

os' SRS.: Edgard Dutra,
, Lauro - �Zimmel,\ e

-

Luiz. Carl03
. Souza, rel1n�r&m-se para nrp
.': 1 •

k'"
.

"Am
'.

B
,;

:, onn .... ,. 1).0. _ ��n.ca,r;_-, ar '.
. tlo Quetenêia. Com'entavan' á

�errota do Botaf6go . .'. I

O ,CITY Clube de :rL:iu·

m.�, "no proxi�o sábado, .

í;:omo

y�rá' baile d�s debutant'2s de
1967. E' patronesse a Sra. Lour ..

dcs Hülse.. Desfilarão <18
J mç�lÍ-

Turismo Hoizmann. '
, .'

.1,

O' LIONS Clube :do EstI�ito
convidando' o Colunista para; c

jantar fes+ivo que promoverá no

proximo sábado, �a '. Riosulehhe
.-. as ,20 horas, Es-tará, presente
o G�vernador do Lions Clube' "

I f'
-

, .,

DistI'it<) L-lO - Sr. ,Vitorio' .26··
netolli.

,

'-

l"

'-

!

,
"

/

I

I.

ç.-'----::;�.-�... -_.-).:...."===a-._�

CUfEMAS

. ·�::x�NrBO
São lon
às' 3 e 8 lIs.

.,

- Uih maravilhoso es'pétá
cul� para os olhos! .:....
Jean Manzon

, (

Apresenta: .

I roRTU�AL ,no MEU AMO)J.
EastemariColor

.

CelL'3Ul'R .até ;). anos
Veín ;li! . .'

-

DOUTOR J.!VA�
Dia 29!

( . , . ,

Riti .

'às 5 e 8 hs.
Chád Everett
Mary Ann Mobley

. ,; ·Nam.'y Sinatra

--I em-
TUltMA BO�A NOvA

MetrO:Gôlor
'Censura. até 10 anos

.

,"'em. ai! ... DOuroR JrvAG<j
- \' Dia 29!

.

�'I'
.

\,1 \

',HOn
às 4 e 8' hs.

.;

Susan Hampshire
-:; em

-

UM GRANDE AMOR
NUNCA MORRE

Tecnitolor \ . >

- De WAL'l' DISNÉY ....:.:
Censura at� 5 anos

.

,'em ai! ... DOUTOR .JIVAOO
Diá 29!

ESTREITD,

GtORIA
às 5 ê 8 lIs.

\ iack 'Lemmon

Tony Lurtis

lUariIyn Momoo
.....,.em-

QUANTO
.

MAIS QUENTE
MELHOR

Censura até 14 anos

t'tin ai! .. , DOUTOR JIVAG{) -

Dia 29! .

lMPEaIO

(

às 8 hs. ,

Charlton Heston

Nicole M�lluey
- em ,-.

O SEGREDO DOS ING.�S

Cel1s.ura até 10 anos

VeII� a:i! ... DOUTOR JIVAGq
Dia 29!

8ai�
,às 8 hs ..

Glen Ford

Genovieva page
,

-eme-
. COItAÇAO F'.ERIÍJO

\
Censnra até 10 anos· .

�em ai!. DOUTOR JIYAGO
,

Dia �9!

�1.0IA

�;alsichas
Sabã,Q

F�rbHl�' ,dé Trig'�
Banh:á ..

I'

I·

,
\

Aves
Presunfirr

Sahl.uRf r,
Mm:: ;�Ja

P R O C A S A C, INH' Consfroem
I

_ . .

I. .

•

"
• ,

sua casa

\ - (m�,�í��ra) tamt .' in�2á,lâ�eS$ sanitarias d� material
��Cr$ 3t03'. a' - "tCr$ \' '35,00

. mensaiS,
sem enfrr;lth�s e você' só cDme�à a pagar' depois de morar

--------

� ,

Rl?��r'lJe rI : ,qw P�Rú para sua fesla

EMpiri:\�� FdL : :' :;1tmid�i l�� ""7" �e:me 2820
_

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I'Jão perderam nas últimas rodadas

I

\.

àbti
f sU

Rio - o Brasil obteve 25

medalhas nos V JOgClS Pan

Ameríeanos, sendo n de {JU

ro, 10 €le prata e 5 d.e bron-.
ze. Ocuparam a terceira co

Ioeação extra-oficial, evíden
temente uma classificação
lwn'rosa, prinpipajmente se

l\evar111os em conta que der·
rotamos países que conCOf'··

reram com deleg.ações àté
quase três vezes nume;ricil.'

mente superiores á nossa,
como o caso de México e, de,
Cuba.

lfiguramos: e era Iôgteo is;
SQ, atrás dos Estados Unidos;
e do Canadã.,O primeiro por

que realmente é imbativçl
nas três Americas e o segun·
do porque, atuando em seus

redu'tos, concorreu eiIl 'toda
as modalidades, tendo me;;:
I1fW figurado com o maior

(

\ Barriga-Verde

!

\ x. x x x-

x XI X
.

X

.\ ,.
, '

o atacante. Prego do fu_tebol catarinense,.enwn
tra-se" rea'iz.ando período de tectes '10: equipe do Ban

'gu, segundo / a imprensa carioca. A nota estampada
,no' Jornal dos 'Soortes não dá. maiores petalhes. Po-a

, nós, o atleta Prego é desconhecido, apenas conhece
'"

mos /Taxinha.
'

. I

X X x X

As eliminatórias pelo campeonato 'Catarinense

de futebol de salão serão iniciadas no próximo dia

19, tendo 'por sedes as cidades de Joinville e Blume
nau. Flori.anópolis vai lutar pela Classificação so

mente, rio dià ''20 ..

..

)'
- x x x �,x

--.

; As insc'riçÕes para o 'Torneio IVO VARELA estão

com praia d� encerr6mento marcado para o próximo
dia 15 do corrente. Os clubes interessados que satis

façam as exigências da entidàçle salOnista. Como se'

sabe, o Torneio Ivo Varella é àispwtado entre sele

ções

x x x.-,' )x

.,."'"
O atacante cotarinense Norberto Hop'pe em, €1'1

I. '
.

trevist.a concedida aQ Jornal O Globo, d(ssé. qUe es-

pem agradar no clube banguense após respond�r u·

. m<t.série de pergunJas do reporter.

.- x x � -I-�x

x x x

Émiss6rio do €Ijjbe "Doze de Agôsto deverá se�

guir para São Paulo nos pró'1imos dias, vIsando ceer

tar' definitivamente a vii1da do' elE:1(lço de boc;çluete
boI do'Eorintians �. Florianópolis, �:mde' disputará um

TomeiÇ) Trio"'9u1or.

I

eontíngente de atléta, acima

de 400.

Cuba e Mé�co í'aram ;10"

Jogos com turma de mais

de 300 atlétas, o primeiro

ansi()� por um resultado

'que pudesse expIOràr pom]·
camente e ó segundo pl'cdtu
lJado em prestigiar a com·

petição ao máximo, numa a·

titude diplomatica, pcis s€rú
I} anfitrião. dos Jõgos' OHm.

.

picos no próximo ano.

ProporCionalmente, .tive

.1nos atuação de realce, com.

excelente' media de produ-
ção·, muito aoima; dáqueLt

NOSSAS MEDALHAS

I'.
, \

r:

ro na "Prova q�w., NaçôéS",
I
na ocasião do encerramento
dos' Jogos. Indivlêuatmente:
Nelson Pessoa' oh teve ·0 se

gundo lugar, ou seja, a
.

me

dalha de prata.

Koji 'Michi, ,japonês recém
naturalizado brasileiro, ele·

vou o' n.ome· do nosso 'halte·

rofilismo, obtendo 400 qui,
, los pal'a os pessos médios.
Com isso conseguiu meda·

Utu,s di( prata. Erri
. terc�il'o

com o m�smo resultado, mas
perdendo .na . balança pe16
'peso corporal, o brar,o;ileiro
!,uiz

.

Gonzaga de, Almeida.
Ambos superaram com o re

sultado, I) recorde sul-llmeri
cano de toM!.

. .

11
.

turma de llolo·aquatiêo,
apenas foi derrotada 11e1a
dos Estados Unidos," conse·

guindo o segundo lugar e a

medalha d_e' prata.,
..

No volebol, apena·s o mas·

culino conseguiu manter seu

elevado padrão, mas teve a.

infelicidade de perder da re

nreselltação cubana. Depois,'
redhniu-se, pois chegou . a,

denotaI' .; seleção dos Esta· ,

,do Unidos, e�ho;ra por dife

rença hlsuKiciente para llie
arrebatar a'meda1h.a de ouro.

Luiz Carlos Fabre, ótimo
.

médiil, foi
I

.o se�dO
élassificado entre os pugiliS.
tas do torneio pan-ameriC,a,..
.no.

José Carlos Allg'eli, Cláudio
AngeH e Silvio Augnstp Silva

\representaram o 'remo bras'i.
leito na prova de dois com,

patrão. Na, primeira partido
llação foram \'encidos. Co»;

seguii"am a reabilitação t,la

respoolJ,gen;t �J;'a .participl).r .

da final. Com o tempo' de
"8,05"89

.

na firulJ, ga,nltaram a

medalha de bronze, atrás d�t

Argentina (8'00"42) e dos Es·
tados Unidos, ('800"14).

,.

I e
. ,

,

O ldterol Hamilton, "que foi revelado pelo PC;i

Ia Ramos e que se encontrava no clube oz1J1 e bruno
co d� cópjtol, ossinóu contrato COIT) o Figu,eire��c;�. Ó
[oçodor poderá ser util.�za� por Adão Noqueirc, a

qualquer momento.

x. x x, x -

Emissário do Clube Doze de Agôstá seguira po

ra São Paulo onde tentará ccertor todos os detulhes
l.

\ .' I

para a opresentcçõodo equip'ê õe bosquerebol do Co

rin+inns Paulista, em nesse 'capital. {
\,

- x x . x

.

A equipe dos Titulcres do" Esporte, jó marcou de

finlt ivcrnente
.

sua ópresentcçõo IrlterfUuni,cipal paro

o cidode de Brusque onde doró .combote o ;�mG se

leção da imprensa Iocol, de'ltro dos festejos} �o�e-'
morotivos por mais ium '0I1iversário do 'Clube Atléti-

co .Ccrlos Renaux. J'

; .

/:. .. ,,'

x x "x X-,- \

Nada E:xiste de. c6f!Creto cindo quente a p.re

senço de Flortcnóoolís nas dispuTàs dos próximos -Jo
"'�s' Abertos de Sontc-Cctcrirro, mdrcridos poro G Ci

dade de Joaç6ba. '

�

- x" x x

J .

. O motivo que poderá deixar ,a capital do Estadoà

margem destà competiçãQ sociál eSP0rtivo, é 'o'· falto

de .recursos finónceiros. Tédavio� a Cor,n.issão M,uni
cipal de Esportes se" reuniu para tentar uma .defin,i
ção.

-- x x ?< '-

Arthur TeÜes Kramer,' jo-
. vem espadista. da \lJrU"lifloa·
l'à,. foi a gra.t& revelação, ôh·
tenuo a medalha de ouro. de
sua- espec.ialidade., Krame:r
-ainda ajudajJ a ganhar a me·

dalha de prata por turma.
Aklra Ono, peso-pena e

'i'al,esl11 Niiurã, peso leve,
foram os jl1docas brasileiros

campeÕes com medalhas" de

,qüç <I_presentamos por oca· 'oúro. Uofei Shi:Jsava, peso

Noticiou a Rádio Bandeirantes de que o lateral sião dos,IV Jogos realizados ruédio, foi segundo, trazen·

Tenente, db São PauLo ,Futebol Clul;>e, ao limpar UI,ma em, São Paulo. Ag-ora, com do a. de prata e Kastriguet

b apenas uma turma que não
.

Melihi, pêso máximo, o : tey-
arma, oca ou ferindo-se no braço. Examinado pelo M 't b I

. _.
.

d d'
r atingiu uma terça paxte d�!.. ceiro colocado, medalha de

. UI O em ora os e elçoes para O,.cargo e Jlre-

facultàtivo do clube, foi reéomendado ao e?<�integt'a'l '- qtiela.• ganhatU�s quase o mes
.

bronze. Como 'se vê, a nossa toreS da J;ederacão Catorinense de Basq,U'I�tebo' f-"S'
te do Metropol e dei seleçã9/catminense, 20 dias de mo número d,e'medalhas. Em, di�niimta rcprlf"mtação. :de teja� mcircddos "por� janeiro d� 68, d�oi� caHdicJat'os
inatividade. ;-' 196.3 çO!1�egrünt()s .14 meda· judô btíL'ltlll, trazen,do duas'

. .

" H
, já,\urgem para disputar o pleito: Nilton '�erejr9, e a

lhas de ouro, 20, de ,prata e medall;uls ele ouro, .uma de

t
.' m
.. ,j!h:>n Platt. Enquanto isso, O .sr. João ,.Pedro Nlines,

18 de ,bronze. pra. a. e onti'a de�bronze.
.

1- tu'nna feminill,a de, ce,s· at.u�1 presidenteJ
�mani,festou-se cç>nt'r6rio a sua ree-·

tebnl al1re"entou. atuação im, le.rçao ..

neGável e troúxe··· o título
.....

I
......._.

A Confederação Brasileiro de Dêsportos' enviej' Desta vez consegui-nos' 11 mi,dnlO e a metlaJ.ha de ou-

expedí'ente O Federacão Gatarinerf'se, de" Caca Subn�a Jn�{l,a!has de o;m'o, 101 dc.r:p,ra '. :1:0 sem' Itenler 'U� ünÍc,o ,io·

, rina( solicitando ,a p-�esenca de um memb�; de dire-
ta. é 5 de bronze. José SilyÍo \, go./· \,., .' -.

, 'Fiolo, o Jovem'. cal,nI,ine:u:o Em atlétisnlo tivemo.s dolg
to.ria à sua sede no GU'Çlnc:bara, p.ara- tratar. de assun que atl:fallilente milita' na na elementos de valor excepcio
tos referentes" às d_isputas da próximo certame nacío taçâo da GUluabara, foi a na!: Nelson'Prud€ncio e Aida.

na!. maior figura individu11 da dos Santos. O prh'lleiro,;co1l1
l _turma do Brasil. Ganhou um salto triplo .d·e 16,45 me·

\ duas medalhas de ouro, nos tros . g-anhpu . a medalha de

200 nletros, nada cIassieo, prata· e impressionou 0.8 ;,lor
em ainba·s as provas coal. ie.,nncJt';icrmos, ljois foi cnn·

resultado,s' recordes pan-a· 'Vocado para pa!'tici.par de

mer.i.canos, sendo que ':la PT! uma competição internacie·

meira dela-s ficou a 3pel?aS nal com (JS me1hl}res aUétas�

6110 de segundo do' recar· da EU1:",?pa. Mela apesar de
·

de m-llndlalh )�a" outra t�nl.. não atrav€ssar fase das me-

bém conseguiu resulta.do c!.� ,HlOres, conseguiu 4.537 PQIl
elevadíssimo mvel técnico, Q 'tos no pentatlo, o que lhe'

· segundo resultado do mun- 'valeu a medalha de bro�c.

x

T. J. D·o Surp�é�ndeu ��dos ós Indiciados

Esteve reunido o Triboou1.
de, Justiça' Desportiva

.

da

Federação Catatinense de Fil

:'tebol,. que' contou com :1

presénç'a. dos Juizes MutOl1

Libcrato; Osni Meirá, wàUet
Barros da Silva, Ciro Mar·

ques· NÚIles e José' Cavalean-
t· "1.
Processo 32167
Indiciado: Hamilton· Nu

nes do .Poslal Telegráfico ,no'

I1rtig'o lÓ9
' .

'

Decis2lo': 's.uspem;:o
dois Jogos
Processo �3i67 ,

'_ Indiciado:' Joãa. Carlos 40
Me�ropol .t;lo. artigo ÍI4
Decisão: suspenso pór doi.s

jogos
Processo 34167 <-

Indiciado: José' Egídio
Thlartms dI) Figueirense :íJ,j

artigo 114

I:Jécisão: ,\Susperiso
dQis jog,os.

.1·

I'

Nova Diretoria do Riachuelo Toma PoSse
.

-

J'
,

\ _

.. '�
.

,

.

I

Domingo
", -,

�stá úlarpada pará ,o pró·
ximo donllrigo, a posse

' da

nova �Uretotia dó Clube Náú

,tico lliachl1elo,· eleita no dia.
'

20 de julho. último, e' ql�e es

tá 'as!iim constituída:

Presidentes de· Honra
Celso Ramos, Henrique lVio·

ritz' JúnÍor e Charles Edgan!
Moritz \,

,

i Presidente - 'Celso Ramos

Filho.
1.0 Vice-Presidente - Pau·

lo Cabrill WendhalÍsen
) 2.0 Vice 'Presidente - Hei.·

tor Ferrari
3.0 Vice P�esidente - Léu

Ma:�ro Xavier
Secre�rio. Geral - João. .

Leonel de Paula.
1.0 Seeretário - E'rico A·

ze,,;OOo Coutinho.
2.0 Secretário,� Waldir

Q-risanl
.Testiur�iro

Carlos Müller

José

1.0 'TesoureÚ'o '
Couto

Jairo;:;

dQ na distancia. Finalmente,
ajudou ,seus compa.nheiros
Waldir �Iendes Ramos, João
Costa Lima � Ilson PLllto 4s
turiano a conseguir () tercei·
1'0 lugar ua prova de reveza·

meQto 4xioo metros, quatro
estilos, Graças aO" seu desern

l1enho o Brasil foi terceiro
.

í
'

nessa prova, ruas reglstr.an-
dó novo. 'recorde: sul·ameri·
,cano com 4,!l1)"6, §egll.nflo
notícias de uma agência te·
legráfiea, o tempo. de Fio�1J
nessa prova foi de 1'06"6, a·

baixo do recorde do. mundo
que está. em poder do soviéti
co Georgy Pl'okopenlm lcom
:)'06"9. . Infelizmente; essa

marêa não pode ser nomoio- ,

gada. pois FiQIo. é o segundo
homem do revesamento (na·
do clássico).
Joerg' Bruder, em Finn e

Nelson 'Picolo e Carlos. Lo·
renzi' erh "'Snipe" for<lm 05

grandes 'vencedores da.s pril
'vas de ia�ismo. Tive�os aL"l�
da a atuação de realce de Ke
nato Augusto da Mata, em

"Lightning" e .de
.

Re).mlIdo
9 Conrad em "Flyllg Dutch-

O treinddor da Portuguésa de Desportos ,entre mau" este com medaUms de
'visi"ado, diss,e estar surprêso pela contrataçãO te,�po. .

t_ ,

. pra:a.
rário' pelo ,Bangu do avante Ngrberta Hopp,e, já que Thomas .KoeI!, .

individual-

havia indicado seu �ome à, direção da lusa'l' bandei� mente e em dupla com José'

rante.
Edson Ma.ndaTÍno foram os

ganhadores Ui} tellis. Cas,)
Maria Ether Bueno . tivesse

comparecido . teríamos 'pIB'
Certo' tràzido mais duas me·

'\ \ ..

dalhas de ouro.
.

'
.

,N�Ison Pessôa, Antônio (\.

legrià Simões, José Roberto.
'Reynoso Fern.andes e o. eg·

·

r011e1 Renyldo Ferreira COl'!,

quistal'am a·medalha de oú-

2.0 Tesonreiro - Ernatü
Rutkoski
Orador - Tyodoro Rogé

do' Vahl '

Dii'etor do P:atrimÔriio -

.

Décio K. Couto
Diretor do Galpão

naldo Chlerighin '

Diretor de Esportes Tt;r·
restes";'" Júlio Basadona· Du

... I '.

tra
Diretor (k Natação "'7"". CO-:

mandante Pedrosa
Comissão de' Reg:3tás ..;

Supervisor - l�ernando-, y..
barra·' .

c. I "

De-partamento, I\lédico
Chefe: Leo ,Mauro Xavier;.
Membros: Eros Clovis Me..-

lin, João Augusto Saraiva: e
João Batista Rodrigues Jr.

Conselho Fiscal - Roberto

Mií,ller, Walte'r I.aq.ge e José
P,edro Gil

I .

�Esiúdio H. Cosia

II

I u,, .

o FíGÜEIJ{ENSE
Nesta rodada em que fio.

!'ianop:o,Utanos en��'ent�m ÜI
oareneuses, o FIg'ucll'ellso
ainda, sel�l vitória. no eert;:
me c amargando com o lle,
s.o da "lanterna, sci'�' "adver.
�',ál'h do :FelToviád,n, cm jü,
g·�l que os im1h1ps ,]Jf!)senciu,
rão. O ,Ferroviá,i:io . gabado
obteve bom resultado, ao\

,.
..

C'empatar com o omcrciário
_nes domínios dêste, sem ,,'

I ' �,

bertura, do' escore. COlliPfn.
misso' hem· difícil pata o aI,

.

• • I.
'

vmegro, VIS�O que o rublu,
negro �stá invicto em 4 jo,
gos, .tendo derrotado oRe.
naux, Cruzeiro e Marcílio
Diás antes do empa te eo.m o

Comerciário.

Avaí eHercílio M1.Z deve

rão efetuar um grande
matclr �1a: tarde 'do p'r;óxilI1l)
domíngo, no estádio da 1'1m �
Bocaiúva, que deverá apa
'nhar um público numeroso.

ne�:rota:do, domin&'o últi-
.

mo, .!iHH' certeira flexada do

"Bugre ,. Serrano", :o "J"Ieão
da Ilha;'· desta feita vai dar

combate ao "Leão' do .Sul",

que é' um dos· "jcd.Hdere�
do GrlÍ'po A

..
' O alvirubre de

Tubarãe vem ele dois empa
tes; obtidos Iirel1te à'o .Pertli
gão, �m Videir�, c Metropo],
no estádio hercílista, creden

ciando-se,
r.

desta fo'rma, co.

mo. .adversárlo diffcil para
Ú a'viceI'este.

, ,

'Dando uma.' demonstração'
,de que são bons.' tanto em

,terra (\0):00 no mar, os rapa,
zes- do Clube Náutico. Rhi'
'ehúelo Gonseguitalf'! dcrro·.
tal' a equipe 'da, RMio Gua

rujá;' pelo. escore de G x 2,
em pe!ej�t efetuada, dotníngo,
pela manhã,' �10 estádio do

I

dos V.Ipiranga, em Saco
mões,

.

Ao que soubemos, o pes
sonl ,do Acy, , inconfonnado
com o resultado, pediu �
obteve revanche, a qual po,
derâ ter lugar sábado 011

dorninga próximos, possivel,
incute no mesmo local.\
,

/1ai, Sair IÍ Jâgft
'.'ij' Es!���"

. . ,

. 11n��a·Salilf� \

X Combi�ado ;ii

CaRôrina

. , o .combinado Rádio Anit,l
Ráflió Santa Catarina, qJ.Ie
hallia entregue os pontos da

l�ele,j.il que disputaria com, a

eq.llipe' de ;'0 EstadO';, pel,}
Tornçio, : l�CESC, elassHican·
'do· a: nossa fôlha para dedo

" di� o llleSmO coin a equiPf
d4 Rádio "Diário !!la Manhã;.'

vejtcedorà (la. �ádio Guan,tjá,
. ,�olto� aü,ás de sua decisan

e solicitou ao pe�soal cá &
casa .� realização do maicli,
com o que "o mais Antigo'
concordop, tendo a entIdade
des \ cronistas .

ésportivo,
maroado a manhã .te dotUiu,
;;-0 próximo, no estádio "!l,

"'c!ou:o 'KOlHI�r''; .Ila-ta, \3 ef�
tivaçilo do ,eilMllt-ro: que â,

presentàra o adversário tia
emissora, da Praça Qllinz��

-
. \. ....,

"

,J.1f S.·� .,lIt, ..... i,I,�O e ..or ,�mattorlSla,'

-. '

'A .

,?�retÇfria. da Féderação Catàrinense de Fute·
;,

�ol dg'?olão com�lI'ücou( as suas fi,lJadas de que OI

ca.fnpeónatos' reg��mais de futebol de salão ,deverão
estar, ,t�rrr,it:1ados .no,máximo até .hoje, de\i.sndo os

r�'$peçtivas entidades imediatdmente comJnicarem
•
os, 'seus' campeÕes.1regtonajs com' vistas as 'disputol
dó'c'e�tbdL!at Quem nõo cumprir esta déterminaçõo
fit9'ró e- rhargem ·do' certame d� Estado,

.

�or
," .

x' xx x); . "

Nada menos do que doze borcos da classe shOl
. , )

pie, estàrão disputcindo, o p_róxim'o título ,nacional
'

... , ;t...

sharpista,
}

a ser ""desenvolvi:do em ,Pôrto Alegre. Os

bà.rcos que represent'arão Santa Catarina nesta com
c.

• �l ••

péficão'Serão 99 do Veleiros da Jlho e 3 cio Iate (lu
�.'

-'

• 1. _ "\
'.

be ,de Flodonópol is.
I.

por
x x x x

,.f

Todos os detalhes estão selloo estudados pelq di,

reç,õo ,do. Federação CatarinEmse de Caça Submarino
com ",istas' ao próxinío campeonato b.tasileir� de C�
.. ', .,' ,\,

_ço 'Suhmar'ina' que poderá ser real izado em FI.orianÜ'
rpolis',

,\
x x x x

. As dlsp1.Jtas do ,campeo'nato' estadu91. de Juteçal
de solão· estão marcadas para ó mês et;n cúr�o, deve0

do"ns elimihq,t6ri'as'serei-çl' desdobrados após esta �ri

!i1e.'il)€1 qq;hzeoa."
. '.,.... - (

Ar- x

.,

. Jôlnvifle, Sã; Frar1�ii;co' cl� Sul, e Jara:guá do Sul

disp�dfªo entre �i,'.parÇl a. c1assif'icaç6ó ge uma equi

pe� q. m:sm,\ açontecéndo com Blumenau" 8rusQue
e Riojdo Sul. Florjonópolis . ._e' Cr!,ciíflma, farão uf110

série d.e jogbs de melhbr de ,três partidas, p,ara ser o'
_

pontqdo,' o v�ncedor. PeJa zora qÚ.àtro, Ldges, Cufl'

tiboros é:_Coço.dor, vão disput9r entr;e si� pará que 5

ja qporifodo;, um' final'ista.
�

)' /

x ,x x ,-

, \

Na' pr6)i(:imq reunião da. Federáção' Atlética C

torinel"lse· dev!,!rá ser proclamadó campeã
" estoduo

a e�ipe c,lo Clube Dç:z;e de !:gôsto, cat�,goria de í

ve�is> r) ,
� � .'

.

-,x X·· x' 'x

�J 'ÇOIll;l9' s� 'recorda, os· d0'fistas venCeram no P

lô�f�i�(Í>s'��9rtes, Eln'l J�i'n,,:nre, a eQuipe do"",Cruz:el;
IOCI!ILp9r,�9 a 29 � 00 Jpirahga d� Blumenau por,
o 43�;'f!çando .com o ,títplo. o.'lpltangO' foi Ó VI(

c:amp�õo,
,

DECORAçõES PAINEiS
Cl\RTAZES _... EXPOSIç6E�
·E··LEJ�EIROS
R" FRÂNCISCA INES':PA, COS�A/,:l··SACO"GRANDE'

\. \
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Resultado do Concurso A Paz é, Atingível
I do Lions CI�hê Internacional Nivel do

Disirilo L-lO
,

A" primeiro. colocoçõo com ótimo trobclhó sôbre

;�A' pAz E ATJt;1GIVEL" foi' conquistcdo pelo, estu
dante, aluno do Colégio Santo Antônio de ,Blumenau'
,'o jovem VATENT,INO CARESIA, fiího do casal S�.
Mo�oel Caresia e Da Maria' Ccreslo,' .residentes em
Blurnenou à Rua Copanema' sl,n, O trabalho foi a�re
sentado pelo Lions Clube Blumenau .Centro sob no.

;12866, ',\ ", ',.
'

A segunda colocoçõo COUbe 01:0 brllhonte ensaio

do estudcnte do Colégio Pedro II, o +ovem -''- ANS,EL
,MO .ANTÓNIO HESS: apresentado, pelo Lions Clube
de Blumeriou .Sul, sob no. 13.025.

'

,30. !ugar- Srto. Rosângela do R;eis Aranha,

,'S. 'Francisco '

'

,

\
'

.

,40. lugar - Trabalho sob no.' 13.025

L�MBRET�: A C���i5�Õ.O Centro] do Cinquente-'
,50'. lugar'-",Jovem Rub:ells Heineor -'-"LÇde lbiro-

nqr io de Toró .controtou cinco (5):ônibus especidis,t}a ma, J",
" (.

•

,
I

,

h 'h 60: lugar �- JOVEM;CURCIO)AMUNDA'- LlONSPen a, poro tronsporre dos blunienauenses àquelo -

CLUBE FPOLIS _._ E$TREITO .partido, Procure se iriforrnor na Rodoviário' local' a-

gência do Penha, 'onde estõo recebendo reserves de
1·L1gares, I \,

,

A saído de Blismenou está previsto poroós 6,00
h'otas do .dió 24 (doi-nir)go) com retôrno: após a refe:...

... �! I
\

. ,

.

"
.' .

rido partido -que encerrará os féstejos. comemorati-
vos"

Nolícias de Taiá
O Exn�lO, Sr

..G�;Crt�ador do Estado, Dr. Ivo Sil
veira, confirmou o sua preseriçd €ln] Toió "durano,
te os três dias cot')lemorativos' do 'seu quj.nquogesimo
anivérsório de cblonização. .

_.

-

Suo chçg�da está -prevista'�pelcis 9,00· horcs do
dia,22 , poro o cto de cberturo dos festejos, seguido
Ide desfiles c�m todos os escolores 'do Município.

Inaugurará grandes, obras _em Taió e Municí
dias vizinhos.
r ,

'

Permaneceró ncquelo cidade até segundo 'fei ra
'dia 25 de setembro, quando viójaró poro o oeste co-

.

.
. I

. ,I \
\

iarl'lCnS8,

"

ScgLw,da if1fortlleJções que pudemo, colher, esfó
'5u'rpi-eendendo o venda cd€: ingre�sos paro a rxi'rtida
5A�TOS X ,COMB,INADO, OUMPICO-PALMEIRAS,
de Blumenou.

)

'II, .'

A Prefei�uro Municipal de' T�i6 fará' construil
(um 'cbelisco que registrarÓ -ria' histó;i� tbi�eJ:1se, -o

, 'pcFsagem do seu cinquentenário de: colol1i�acã�,
"

:' ,E" prová��ei ,o ido o ,taió,' qe, w:u, Pelótão ;u COIIl
� '. ' ,

panhi_a' do. 230. ,R I. de B-I"umenou, €1Ll8 permaneceria
" nC:1S proxiro-idodes. daq,uelo' cidicJde' durant-'ê- os 'd'ias 22

-

23 e 24' â& setembro' num �campqh1�nto � campa-
'

r Donha, fazendo demonst,raçõé'Sã"6, p.ovy:' ,

.

Aqq�IQ Comi�são fo1mulol�, çõnvite neste senti-
, eJq'o aos Omos,,"Cmtes. do :43; ..R.L � :)q," R::M" e:' 0-'
gLlmda decisãb: daquêles Comol1'ldas,

A' Secreta'rjó" clõ A�ric-ult�ro 'do Estado e aut�r
qu.ja "Projeto GO,do Leitei tO'�i, e(>tQo. viv�'��nte' em
penhados no r<:al iZC1ção,da· Feira P�nI6�ia qwe estará

, for{lecendo godo leite(ro
.

é Sl,JíriO$ púros
-

aos .agricul
tores' do região do Alto Val.e 'do' Itojaí, financiado�
pél.o BDE.

'

, ,

,.- A �n01ícia está revolucionando os ']meios agríco:
los' e' promete, amplo suce?so,

"

A ,primeiro ,apuração de votos ,,00. título RAI-'

NH/\', DO CjNQUENTENARrO Df:: .TAIO; efetu�da'
diq 3� de julho' findo, ap�esen+o�, o seguirte resul
tado:

\':V!MAR ARLETE wlNDISCH Q-5000 v'(')tos;
- ( -

< ,>-- ,�,
I�GRI D DECK�R 13,'500 voto;5;:'

'

F'�EY0 BUTZKE 8,000 votos.

70. lug9( ,- Trcbclho sob, no. ,18719

lugar '_ Srta. l::i,Cina Piccini - LC dé=Xonxerê
lugar _'_, Jovem )�d\valdo Zilli _'-' rc 'Jçir?guá do

'80.

�90.
Sul
100..

' (ugqr - Jovem Luiz F. de' Queiróz --:,LC Joc-
\

. .... �, , ,

çobo. . .;,--

Co�correram .0 este, Concurso, aproximadamen
te, dentro do ,; Distrito 'l-lO, quatroc�nfos 'trabalhos,

. terdo sé crassificaçJo vinte' ;;;ete' ti,abalh'ús; ·os .restan

tes foram eliminados �m vir_tl,.lde de terem,:os candi
datos assinados os trabalhos e outros por, atraso ele·

cNrespondência.
""

,

'

O LlONS', CLUBE Fl.ORIANOPOLlS· ESTREITO.
iró homer,agear O· Jovem CURelO JAMUNDA, que

D,bteve ,o se'�to lugar, em Reunião"fesÜva ql,Je irá pro
mover !'lO próximo di.a 12 cJe agôsto às' 20 ,poros !1q

Churrascaria Riosu!ense',': com a presença. de .autorid.a
eles e do' Governador dO'· Distrito L� 10 CL': VITORIO

,
.

"

�

, FORNEROLLI, ("
.

. ,

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

" ..

;'"

,
,)

&.
. \

'
.

�

,·TfKATAR· COM' OSMAR NESTA ,R,E:{9AÇ�O FONE: 3O��

'. "i-- -��Jf.".-'}'�;'íR:�.�
_

'\ {����_ .. ,:�l,,���.

No se,U' 3Q.� aniversário a AssooiJl,ção' dos
Serv,id;ores Públicos de Santa'Catarinalança ao

'

p,úblieo eU1 geral o seu Fundo Automobilístico
/de .EslÔrCo Cooperativo. (FAOO)

RUA TRAJANO, 37
, .

,.

\

'- ':. ' .",' .

,Pqr�, o'di8 14 de agôsto, à�' 20 horas, "a eleiçêo.
pcrc a composiçõo do Conselho 'Executivo 'do' Diretó

I 'I':' ,

rio Central, das Estudantes do Uni",ersi.çJade Federei
de Sq'nta Cafodná, óbservad�s as seguirítes normas:

10. -.: O Comelho Ekeçutivo d�" Diretórilo C�nhol
dos, Estud<i!l1tei, será. constltuldo por: \

"

I Presid?nte;' ,

r Vice-Presidente de AdtninistraçÕb; r

1 Vice-Presidente 'de lmprenso e l:nterc;Jmbio;
1 Vioe-Presidenfe de Finanças;
1 Vlce-Presidente: 'de Assistência;
1 .Vtce-Presidénte' de' Cultura;
1 Vice-Presidente de' Assunto" <;ot.inis;
Vice�"res'idenfi�: de'�surrir;s- Sdc!.of$�
Represeritonte no 'Conselho l'JniversitÓriQ;. �.
Suplente de Representação no C;nselho

-

U�iversit;
rio; .

,

20, 'O DCE será constituído por estudantes
'.

de ensino superior da, Universidade' Federal de _;San-
, , , '

ta Cqtarina, eleitos' pel.o Corp,o, Discente da' me!?ma
Universidade; ,

..
'

.

ó) 'serão considerados' eleitos os estudant€� que

obtiverem. maior núme,w de votos;
,'o b} o exertíci-o do' voto. é obrigatório,. �-er? s�s

pens'(!), po,r 30: dias o aluno' <que não comprovqr ,haver
votado' no 'referido pletto, sa�vo motivo de ,fôrça m\)ior
o' udoe�ç�, devidamente comprovado;

�) O mp.n_dato. dos, membras do DCE !?eró d� um

ano, ved?da a reeleição 'parq o .mesmo. cqrgo;
,

30. - Os membros do DCE serão eleitos PO('vo
to: ind-i'r<;rtQ, Çltràvés do colegiado f.or�ado pelos pre-

,

" (

siden�es e- por çinco menibros d� cada um dos Dire-

tórios Acq�micos das.' yni€Ía8ês integrantes da Uni-

versidade, .�bede�idas- as:'segu-in"tes.narmas: .

'd) regist,ro prévio dé candidatos àu' chapas, sen� SUDESTE ASIATICO EM CONFLITO
, (

do apenas elegível o )estudante matriculado em série ,

, OU! cHsçipHnÇl pelo' regime de créditos, nq�' repejente A segundo guerra mundial romDeu o precarlo

. oq' deper.l€lente;' --- _ ,

-

,

'

,

,

'

eq'uil íbl'io político qL,le as potências coloniais manti-

br O' regisfra de candidatos for-se-á' p�lo;; Par- nham antes nas suas possess�es do Asia meridionG:i1.

tidos Acad�micos na Divisão :de 'Assistê'ncia ãos cS,- H9j� qql.J�la vq$tq regiqo, s\,Jperapitada e subdesen

tuqarltes;, dE?htrc? �er efetuados até 96\ horas �ntes: v_9lvida, é, compo$ta de países independ!3ntes, mas

do: in'íció das.,elf;liÇiÕes, por cópia al:ltênticO' çja' Clta', da ,todos convul�ionados pQr gL{SrraS inte!?tinas e revol

cO'l'lvençéio que os' tenha indicado acompanhado' _db tas! algumas d€ perigosos reflexos internaci,orlais, co

assi,n�tura de \ 10 :por, cento dps unive_rsi{dribs da rno a do Vietname, Porque o velho continente chégoLl
Uf$C. ./"

q essa deplor6vel situaçõo, eis o Q'ue nos explica Bri-
\, .�) A, listo dos vptantes d'êverá ser encaminhada 011 CI<1>zier, no seu livro. SUDESTE ASIATICO EM

q,�'DiV'isão,��Assjcstênç.iGl�Q9S Est.Lldonies at�.4.8 .no,,- ,�CON�PTO. TradUê;qo d� Luis, Osw91do Xavier do Sir

ras ,antes do início da eleiéão"" veira, pam as Edi,ções Bloch. Cnp.a de' Héli,o Sato�.

\ cl) �: -�_ê�a que pre�idi;á �s eleições _serq consti- ARQU�VO: H39.2 _' 3 de Agô�to, Nasce em F-Iq
t�ídci: pel,9' R�i�or/ ql,.!� 'a RresidirÇi, pelo Presidente do rianópolis, o 'poeta e romancista Othon D/Eça.
Oç�:e �(j)l' um repl'esªntqnte d9 Conselho lJnive'rsitá
ri� qesign9d(f p�lo mesn:i'o;

\' .

,

e�1 q-p,ur:o.ÇQO, imeqtq�, após o tériilin� da vota'

çõo, o��gl.Jrodq o' exotidõ.o elos resulflqdos'; ,

f)_ será' qssegU:l"Odq a apresentação dos,�recursas

que serã0 decididos pela m,ésa respectiva em se tro
tando: de impu§naçõd de votante ou de .voto. Recurso
'c0f.lfro' a vóHdade do pleito deverá 'ter apresentado
d�t:lfto dê,72 ,horqs dq' f2>róelamaçoo

'

dos r€sultoaos
ao, 'Reitor; e s�r6· ápreci'odo pefo Conselho Universi
t6ri�. ��' s�ssõo �sp,ecial povo ês�, fin'! convocada den

tr:o; do fj'�azo de cinco dias.,
.

.- ,) ,
,

Florlànópolis, 9 ele agosto; de 1967

Carlos" Ed'uardo Nunes' - Presidente

Diretório' Central dosEstudantes da
.

Universidade Federal de S�nfa Catarina

'�dilai dé ConvoFação \

o Accdêrníco Carlos Eduardo Nunes, P/�s'iden-'
te do Diretorio Centrei dos Estudantes do Universido

"

de Federal' .de S'orita Catarina, no uso .de suas'atribui
, ,

ções, e te�do em vista o que dispõe. o Decreto ,
Lei

no. '228, cI!e 28 de fevereiro de 1967, e. os· Estatutos
da Universidode Federal de Santo Catarina e do DCE

C O_N V O C A
, .'

LC

,-----------.,,--�.

! '

Sidu,tno,-I é Aperfeil.oad,Q Para Levar o
.

Homem à .tua)

t LAS VEGAS, Nevada - agosto - O missil 50
, "

tumo. ---;-1, cujo primeiro. estágio. propulsor é fabri-

cado p�lQ, -Di,visãoi Espacial
I

da ChrYsler C�rp, tem

urna 0g· iva com capacidade superior à. de quatquer/ \

outro foguete eSP9cial existente e deverá lançar o

primeiro veículo tripulado a .ser enviado à Lua.

('A capaçidade do Saturno,1 _'- vem sendo con

tinuamente aumentada, com a redução do pêso dos

dois estágios de fo�uete e o aumento de sua fôr�a
propulsora,'" - disse o Sr., Vaino J. Vehko, diretor
técniço dO' f)ivi;õÇ>; E;sp'acial da Chr:>:sler, acrescentàn
do que o Saturno-l já pode �anç.ar uma carga de 20

toneladas !'lUma órbita de 1,80 quilômetros.
"Isso situa: o Saturno-I: numa classe proprra,

dentro da qllal não há nenhum outro foguete propul
sor e versões melhoradas do $qturno-l permitir-Iheão,
cofocar em órbita baixa uma carga de 55 tonelaqas
ou ogivas pesqdqs poro outros tipos de missõ(;ls", con
tin�ou o' Sr. Voino J'. Vehko. Revelou ainda que, com

base nos tres lançamentos do S9fwno�1 já real'izados

com pleno êxito, se planeja empregá-lo, a s'eguir, no
Iqn�Qme!1to, d.� um mQçIu I Ç), IUn�r- nõ,o�tripuI9çO, e; de
pois, nQ primei'ro, vôo tripulqçlo qo. programo ,ApoIQ.

Outros missões previstas, para o. Sqt�rI19-lf á par
tir cJe 1968, incluem o 10ngamel'1to de uma. nave es

pqc;i'al Ç;Qti1 três homens e de llma plataforma orbital

para 4ffi, ffnçontrQ no �spaço. Os. asVbnqL!�a!i qeverão
permQnec€jr 28 dias em órbita �" qU-Ql"ldq. rE!fºlnarem
,

, I

Ô' l"�r'l'a, a pkit;olf,()I'Tna ,fi,COI1'Ó �m ó.rQitQ pÇJ'tfq �er yti,
li+oq9 em outra operaçõo de atl'Ocaç,õo, $leis meses

mais tarde.

\

"

I
"'--�- .. - .....-----� --_ .. ,�.
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MOMENTO 1"ITEIA1110-

Di Soares

'. \' \

REMANSO DA'"'VALENTIA
,
I

"

Wilson Lir.:_s. qocbc de publicor o rerceírotvolurne
de suo trilogia' sobre os duros homens do borronco

I

do Rid São Francisco, onde "coronéis", cangaceiros
e contadores de viola vivem os últimos dia-s d�' 'umd
época historicamente já vencida. O romance int�lru
lo-se REMAN50 DA VALENTIA e em' suas' páginós

, " --, ,

densos e .vibrontes scernos . reencontrcr ,os erioturcs

com que ió nos _ havíamos defrontado em ÓS CA,--_:
BRAS'-PO CORONEL e O REDUTQ� do mesmo autor.

O livro do ficctoniste baiano cpcrece em volume do'
Martins- Editam, com copa desenhado por. CorYbe,
Apresentação de "Zero Seljcn,
N\USICA 0.0. BRASIL

Já no '&POCQ coloniol " homens de notável talen
to piador" como o Pe. José Mauricio. e José Americo
Lôbo de Mesquita, lançavam as, raizes da arte rnu

sicol brcsifeiro, que haveria de alcançar as culmi-
. I ��

minâncias 'na ,segunda metade dês te século, com o

sl,Jrgim�ritQ do gênio, de Vi lia-Lobos. Em M.USICA DO
I' --

B,RASIL,' o. crltiço Eurico ·Nougueira França .troço o

quadro evolutivo do arte de Bach em I�OSSO __pcís e es

tusa a significacão de cada' um dos nossos grandes\ o ,

'compositores nos diversos períodos aüe assinalam' o
� J. • _'.>

seu desenvolvimento. PI,._lblicaç60 dos tdiçge�s cje Our�
em ;vo,lum,e, de, bôls()J com numerosos ilustrações

\
\

O CONCILIO,' TEORIA· E RENOVAÇAOy
I

• ,

Monsenhor RobElrto Mascarenhas Rpxo" Perito
Conciliar €, dewno-da faculdade de Teologia da Pon
trNcia· UniversiGJiocl'e Católica de São' Paulo acabo de- ,

publiça,r um livro da, maior' import6ncia pa�a os que
de$ej,am 'colTlpreender, e'Tl profundida,de, �s" resolu�
�ões ac!otada� pelo assembléia do Veticano II. Tra
to-se de O CONCII:.:IO,'TEOLOGIA E REN"OVAÇAO
obm que choma a- af�nção do ieitor paro o que há de

\ nôvo nos documentos do Junião, 'explic.ando-os à

lu:? çí0?_ postylados da ciência él'ivina. I Lançamento
da' Editôrq Vo�es ..

--_.�--�---_.__------

\

,....--�--......"...------'-_.....,.<>-�....
\
,,_...._

FLORIANÓPOLIS BLUMENAU
, CURITIBA._

R, ferD�odQ Maçõaóo, 6
1.':' andar . fone 2.13

1 R.I ftngela mn$. &1
1.9' aod�r

IIi', J5ijU. PeS!J!ia, ma
8.Q anri�i . fM.e H5..'l7,

José Malusalem C,omeUi
fttmrr.ílio Medeir@s Filho

advGcada

Ruq Deodoro, 19 - conjú'ntõ 2. - Fone 25-82

\
------, ,------ --....1-.-0:---. ., __ o

,�, ,��._.�".�ij

1 - Otimq Casq na Agroljômica -

Hospital.Naval - NCr$ 30.000';00.
"'�.-:Cf;,��'J

2 - Ótima cosa proxlmo o Escol'a de Apren�
dizes com 1000 metros de terreno NG:r$ 20.000,00.

i

3 Gr.qnde área em São Miguel. Frente parà
o mar e fundos para Federol - NCr$ 5.000,00

""'I
"�o

4 _'. 3 loj�s em constrÍJçgo. RI,Kl pl'indpol, Co'
queims - NCr$ 15.000,00, em 20 meses.

/ ,

5 -. Moçlernq (:Q_!ia na Prainh� com tlndq vis!).
panorômica -, NCr$ 1-5.000.,00.

IMO�11..14RtA ILHAeAP
39 A � Fone: 23·41,

Ruo: JOGO Pinto.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Os contribuintes poderão efetuar o recolhimen
to' 90 ICM sem multo somente até o próxlrno dia 31
do corrente. Após êsse prazo à recolhimento só po-
-derá ser reclizcdo mediante o pagamento de multo,
no mínim'b vclor de cem por cento (100%), qlérn de
outras penalidades p'revístas, no lei que institui,L,I o

Impôsto sôbre Circulação de Mercadorias. Fontes li

gadas à Fazendo Estadual asseveram �ue o fisco
não poupqró os contribuintes faltosos, pois pretende
.estimulor os bons contribuintes através de um im-

plccóvel e p_ermanente .combcte qos sonegadores, a

'Hm de impedir a sonegação, onde elo .se encontre.

'Giwêrno recehe R��lm$)l[jen5) �e �1p!��SG

por avaliar compra de luáqllinas

suas comunas.

V DisfÍ'il� recepci,pna auloridàdes

�e apre.senta 1,0 ;seu n.�vo J:onuuulalmle
,

' \
O prefeito Acácio Santhiogo co.mporeceu 00 V

Distrito' Novai, que �ecepcionou ontem as oÚTorkJa
des lotais, Na ocasião,' o nO'Vo comondaçlte daquela
unidade do marinha foi oficialmente

.

apresentado
aos dignitários e às pessoas convidadas. O' vice- .01-

. mirÇ),Mt,e Jooo BÓtista FrahciscPhi Serran assumiró nQ

tarde de amanhã do Y. pi�trito recebendo dão 'que
o torga do Contra-Almirante José de Carvalho Jor...

�/<:lãoque toi trçmsferido,€ seguirá parq.'p Rio de Ja�
'neú'o, S'egunda-feiro, \à noite, ó prefeito da capital
participou do jantar oferecido pelo Govêrno do Es
tado- ào novo comandante e ao seu antecessor.

,FERIADO
l'

De acôrdo com o lei nO 832 de 27 de junho
deste, ano, é feriado mun,icipal _Q....qiá 15 de Og05tO.,·
qu,ando se comemora a Assunção de Nossa Senhoto.
Essa, lei do Executivo Municipal está publicada na

ediçõp d.e 6 de julho últi�o do Diário Oficial do Es-
tado. \.

'C�lil ressalta' o esfôrço 'que
,',o Conselho' Penlientiál'io faz
I'

!

NA CAMARA

,Por inconstitucibnal' e injuridico, foi rejeitado,
no Comissão de Justiç,a da Camara, projeto aytori
zanclp as companh iqs d�, tr0!1sportes aercos a, forne
cer ,pdssogens gratuitas a entidades desportivas, pa
ra participações em competições' no

\

Exterior.

, �. '

O 'AAIS ANTIGO'D�O 'OE SANTA CATARí'NA
Florianópolis, (Qt�ta�feirà),' 10 de agõsto de 1967
\ I.

S ,lIa'
"

eufenini eRIo' Saú�ê vai �oje
I
à Hs�em�léi�

r- CIVI ,e mil ar

..

prlmel,rO "pa so para
erâtivas", ,habità!cionais

• ",,, .... J -.
• •

';

, . Diversa� .menSQg��s � estão, cheqcndo pos muni

ClpIOS. 'benefiCiados recentemente pelo Governo cata
nnerse, com 'a oquisiçõo de máquinas roé1ovi6�ias
rnediontê opercçôo q'ue teve como :qgente fincnceiro
'O Banco de Desenvolvimento do Estado e que con- -"QW:1.l�do vossa excelência

tau com o . óvcl 'do Banco Regional de' 'Desenvolvi- chegou, Almirante José de"

menta do Extremo Sul (BRDEl.
" Carvalho, Jordão, estava em

'.
' 'Referidas. mensagens .se congratulam com mim a certeza. de que -o ní-

. , " '

O
vel de entendimento entré o

ação' d� govE;rnador Ivo Silveira que soube 'compre- , , . ,

ender; o sentido da operação, não poupando' esforços poder. CIVL\ e o "�ll:tar c.on.
para que a mes,mo se reàlizasse, dete'rminandQ o.os., s�rvana (1 necessana altItu

órgãos. de selr Govêrno Hgados, ao' 'assunto" buscas- 'de no Estado de Santa C3,-

f
'

I I I
. tarina.

sem oci itar,pe os meios ao séu a.cance Çl aquisição J'

dessás máquinas que, por certo" virão possibilitar
005 myliicípios aquinhoados a realização de um a

tendimento mais efetivo' aos s�iços rodoviários de

"

Em ato ao que!i eomporeceram indus'triais, hó- �. }<'UNDADORES

mens púbHcos, comerCim'lltes -el'\tidade's 'r�present�ti-, São', f u n d à d\o r e s do

VOS 'ê
.

qu� coMou cam, a prê'sença i$ô"-:- sr. Lo ris" '

.-ktsé INOCOOP-SG, 0S F�· . Rq,lI

Olympio Bastos; represen
bato, Delegàdo Regional do ..Banco Nacional de Ho� .

tante da Associaçãó Cataá

'bitaç50t foi ontem oficiaime"te' fund,ado, nest� 'co- ,riense de lpngenharia;, Alfre
pital o Instituto de O'rieI1taÇ'õà---às Cooper�tivas' tla- elo Iten e João Rafael Eva,n

bitacionais de Santa Catarina. _ iNOCOOP' _:_' q�e gellsta, represent,8.ntes da

c,omo .entidade civil �bjE!�iva ,a' org'anizac;ão c· o1'ientcJ- AssoCiação das Oooperali"
vas de Santa Catarina; João

çiío,:\ de coonerativas habitacionais. (:) ato foi. presid'i- .

,.., Paulo' Rodrigues, Secretário

do pelo Secretário dos Neg6dos d� Tratfblho e da do Trab,'1lho e Habitação,

Habitação, sr. João, Paulo Rodrl9U�S. � Deputados Lauro Locks e

Fernat,ldo Bmggemann Vié

térios de c'la:ssificação e se" 'gas, rndustriais 'Pedl:o José

leção dos candidatos 'às 4e Azevedo, Nabal' Schlisch

Ê o Instituto de Orienta· Cooperativas, a ser'em o,rg�- ting, ,Pa,ul'o. Fr.eéLerico Alves

ção .' s Cooperativas Rabi- nizadas, em ,estreitclr' çOl,\l.' Wildnet, COmerciantes Jor

tacionais, uma entidape ci· 'boração como os sínci(c.atos ge Cherem Sobrlnl1o' e ,NeJ,
'vil, de dur,'ição ilimitada, e demais organismos', rep're· I 'san Amin, Ministro Nilto;l

. ,I sem fins' de lucro obiAti- sel1tativo's das classes, ope- Chere"m,' 'c'ooperativista" M.8.-
O secretário Ar.mando Cai!i,.: da Secretaria S ' .J�' -

,

, , . . _ "

em
1 vando a qrientação, organF rárias; régistrQ 'de coop�ra· rinato _ Dias de Paiva, Pn>

Pasto; partlci�o,u d,a. ultime re�nlao reall�ada pelo, zação c,onstitu,.;ção e funcirJ- ÜV,'1.s ,e autol'izaçãó para )es60res Nereu do Valle Ps-
Conselho Penitenciaria do Estada, atendendo d espe� : t' nt' � �

.

" ,

>,. 'I
'

Ih f' d'
.

'd 'I'
- nameúvo o.e cooperO. lva" na.- funcionament,5_>; orientação reira e. PaUlino Wandressen,.

,�cla. convite que ,e OI Irlgl o pai aque e orgao f' _, Ih
'.

'

, .
. bitacionats, o'erecen",o-, (Os c;uanto às características Edua,rcto, Mário Tav/1res,

que prossegue; assim, com sua politica de levar· aos ,eI' ;" , "

seus trab.alhos os mais ,expressivas figuras _dos cír-
O' indispensável aSlsvs�odr,'l-

ftabitacionais a serem: ateu- Ruy João Wo{ff, Osvaldo

I d'
',. .,' ,mento técnico e co ocan Q- ' di'das, em função dci� elec' Silveira, eConomista

I

Zalmir
cu os a mmlstratlvos cotanhenses. d'

-

de. recebe. t f 'd 'I
. "

d L C t
'

r '

Saudad9 pelo presidente do órgõo, . Sr. Milton
as em con lçoes men os orneCl os pe fL pes:, a 'uz, os a e Jorna lS,,�

Leite da Costa, oJsecretário Armando Calil,teve exal
r m o financiamento' c:o c,uisa. sóeio-econqmica:ed\jS Waldir,Grisard,

I_
Banco Nacional Lde,; Habita· condições regio�ais de pla.c, N,'1 'Oportunidade da fWl-

todas as suas inegáveis quolida,des de homem pÚ-I
,

ção, 'l':'.cjamerito urbanístico' e eco- dação 'fora·ril: aprovap,os "os
bl ico, agora fixadas na posiçõo de auxi I iar dos mais Entre os objotivos soo nàmico;

� 'Ori�nt,'lção na es- estatutos e": �leitos os COl�"
presentes do governador Ivo Silveira, \

dais, encontramos, ,a ele colha, e selEfÇão dos .ter- selhos' Administrativo e Fis- '

Apó;; acompanhar atentamente os trabalhos d'e- orien,tadora jw{to 'aos orga-' renos; acompanh,'1mento de cal.
senvolvidos no reuniôo pelo Cons'elho PenjteAciário nismos d� classe como ele-' obras, I fiscalizand(ft-�s, em

do EstadQ, o sr., Armando Calil teve a oportunidade '

.
. menta de estímulo à organi- 'cump.rim,ento ,à orientaé.i1o

deI transmitir 00 s'r. Presidente e aos demais membros zação de novas 'Cooperati, do Banco NacioIlà,l de .J1a-
do órgão, a excelente impressão que tivera da capa- vas; est,'1belecimento dé cri.' bitação.
cidade de sel.jS membros "que vêm rea�izando um es-

,. fôrça realmente digno de nota, merecendo, por isso,

M
'

S
' 'I

M ·C�:��:;::j:�:�;;:::;::;�:�:�:::ânCia dO, 'e� de: 'a quefsaüer ,como E
transporte gratuito em ferrovias I ai C'O['lflIU aJcoArdos 'com'

I,

U S ft I"� O
'

.

o Seriado rejeitou projeto da Câmara que (wn-
'li (j I iAI "

':'
"

N'
cedia transporte gratuito ou com abatimento ,Q inu

meros pessoas, nas' estrados de ferro do Rede Fer
roviaria FederaL e nas de trafego mutuo" inclusive
nas participantes em regit'rle de reciprocidode.'

O projeto, rejeitado' por amplo maioria, foi CQn

denodo pelos comissões tecnicas, que o apontaram
como ?xcessivàm,ente liberal é frontalmente contra

rio ó politica de 'transportes do governo.
O projeto' beneficiavC!l com o pas'se livre, entre

outros, os' congressistas, di retores de ferrovias, mu

ti Iodos (de guerra ,� empregados das fe�róvias quan-'
do em ferias ou aposentados.

o
aútorídade .

e não consentiu
na .transígêncía que a com

promete. Respeitou os -polí
ticos sem s;e: dar à politica e

guardou os, direitos do !u-

'clivíduo sem esperar-lhe o

,

POi' ocasrao .de rhomeraogcm prestada .pele G�-
vêrno do Estado ao COü1�'rCl-Almil'anfe José de Carva

lho Jordão ao 'Viée-A!mira�t� João Baptista Francis
co'ni Serra", o Governador avorSilveiro, ,usando da"pala
na, ressaltou os laços de entendimento que � reinam
entre o Poder I:.xecutivo "=If:!huinense e as .eutoridc-

des 'rniiit,:lr'�s br51sileivos.' Di rigindo.
'

,co : êOfltra-Al- O exato senso do dever
. ' , '. " "

. .' ", fi,io ; igualmente' estimado
mirOitte José de CcuvtlliliO' JOI'déio o' governanté eete-.

, dentro' e fora do quartel. A
I'inens.e' disse a certa �!Í'lJra:' ','oi go,v,ernedor agràde-." precisa nôcão de responsa-
ce-lhe aqueles dles serenos de pôtr;otismo respon-" bilid'àdê "v�leu-Ihe a' obe-
sével, E agradece ao Ministro cla--Marinha o �n- dtên�ia d6s soldados e .o

contro dos cetorinenses com o Ahnirar,tte Joõo ,tap- acatamento da população.
,

,.

",,' Vossa ,"8J{celência' pôde,
tist)a Francisconi S,erran"� I

Eis/ na ínt�gra, o discurso do c;qvernQd�r ''to
Silveira:

,'>.plausó.

, 1("
,NãO,fíê�', no ,só cumpri-

ín��tOJ\ das obrigações mí

nos em, razão da' pátria: Fo- litares. Levou ao seio do

mos até 'Q ,amiZade que já
-

povo/ á natureza afável' e

desafia a distância. E, ne- , levou aos s<ilões da \ socie

rihuma das noss�s, decísôes .' daeie: a cintilante ' fidalguta
ocultou a nobreza: da alma '\ da ,esDÔsa.

,

I
1 Á

'nacion'll ou .. esqueceu qs

imperativos da' ordem ", �\rf�

gente. '
"

,

EIoj'e, ,pass,8.do pouco mais

ele um ano, ambos podemos
atestar qúe nada' est�'eme
ceu aquela certe�'1_ Unimo-

Mereceu ,o titulo de, cida'
duo flórianópolitailo. Viveu

'vertlca�lmente) no Estado
,Vossa exçel�ncia, so\lbe de B,';!nta Catarina.

estar no comando ,�lo 5'. Dis.-·
,

O' g'Overnador agradece"
trito NavaL .

lhe" Al:nirante .José clé Car

Não permitiu 'a intble-: valho Jordão', aqueles dia�
ráncia que desimgnp'l.dec� a' serenos ;de patriotismo res-

I ,

o QUE É O INOCCOP

O ,Cqnselho Administrai Í-
-

VO, ficou assim, constituido:
'Titula.res: 'Í?A,ul Olympü1
B.'lstos: João Paulo Rodri,

Em requell'imenro de informações encamJnhQ�o
ao:ministro da (:ducaçQo, o �enador Mem de Só

(ARENA�RS) p�diú esch!Hec;imentos sôbre o texto in::'
., \ j

tegral de todos os acordos firmadoS' entre aquelCli
pasta e a USAID.

dos, respectivarpente aos

ministros ela Aeronautica e

<ia Justiça, perguntandO so

bre 'a procedepcia d(1s noH

das diVulgaqas pela im

prensa, sobre a existencia

de campos ,de ,àviaçào C�'L1-
destin�S no int.erior do Bra-

'

"-

sil central, construidos. em

glebas compradas por es-,

trangeiros; e esclarecimen

tos sobre a compr,'3. dé gran
des aTeaS 'rurais por estra:1-

" ,

geiros rios 'Estados .-le

Pede que lhe sejam fome·

,cidas, l1a hipotese de n�()Cdl�st,9.rem expressamente do

texto dos acordos, as datas

em qhe cada um delys en·

trou em vigor e a em que
. terá fin.da sua, vigencia. E,
mais ainda, quer s,'lber S8

algum d�les teve a redação
ou seus térn10s alterados,
indicando,se" em caso afiro

mativo, ClL\'3.i5 os que fo·

ram l'nodiIicado,s, as dai'

em que as alterações entra·

ram em vigor' e os texto:,

das cl,\1usulas ou· dispopsiti
vos o'rigin�l:ios; , BiP con·

,fronto Com os das que pas

saraI1?- a lJrevalecer e estão

sen.do aplicadaS,

CAMPOS CLANDESTINOS Goiás, Maranhãà. Pará, Ma·
to

, Gros,so, Amazop;'1.s' e

Bahia. 'Neste requeriment,o
pergunta se o 'Departainen.
to de Policia; Federal tem

o sr" Meu de Sá, apre·

st)ntou, ,áil1da, outros doiS

'l�erimentos" encaminha-

, ,

I'

ponsável. E .agradece ao Mi-'

nístro da Marinha o reen

contno dos catarinenses

'com o Almirante João Bap
. tista Francísconí Serrano

O saudável convívio prín
cípíou quando o digno mi,

lítar dirigia, a Escola da

Ap,rendizes l\jarinheiros, E a

:lossa admiração por sua

excelência foi, crescendo, ao

ritmo da carreira que ago
ra conta' seis importantes
cursos e apresenta o brilho

'de, ',qu,&tro" consagradoras
medalhas.'
Á, certeza de 1966 é tam

bém a de boje. O 5", Dístrí
to, Naval permanecerá en

volto pela estima de um

'povo .cujo comportamento
na vida" brasileira tem sido

'mop,(dar.'

Est,'imop, compensados.
E �n,tre a saudade, dO

amigo, que parte e, a ale

gria do que chega, abrigà·
mos um sei1ttmento, mais

forte. Sentimos orgulho' em
saber que os' dois persL<;U:
rão n,'1 tarefa, comum de

militares' e civis que é com
pletar o grande Brasil".

"

gues e Nelson Amin. Suplen
tes: Alfredo Iten, PaulinG
Wandreosen .'e' Joã-o RaIB)�I

Evangelista,
O Conselho ,Fiscal: Titu-

,

lares - Nabor Schlischting-,
Marinato "Dias

.

de P,'!,íva e'
Z:ümir da Luz Costa, Su,

plentes ""'\ Ne:r,eu do l Vale
Pereira, Osv,'lldo Silveira, e
Huy João Wolff.

o QlJE JA FOI ,FEITO
/

ReCen\emen,te, mecl�':Ini,e
convênio entre o Plano de

Metas do 'Governador Ivo

Silveira. e o Dep,'trtamento
de Habitação da Secretaria

elo Trabalho. e Habitação,
IOl feita uma' pesqllis,'1 'só

cio'ecÇlh6mi,ca enth�' todos
os traba.lhado_res organiza- ,

dos em entidades .de clas

se, isto em todo 'O Estado

de, Sant,'1 Catàrina.

Computados os dadas, fo,

ram êstes enéamülhados à

Carteira de ,Projetos COOll0-
ratives üô BNH, para os

devidos exames.

Agom, cem a funda.ção d'}

INOCOOP-SC, partir,se-á pu'

ra, a organização das Goopa-
tativas Habitacionais e, ime:

qit,'tmente" após supriela ;1

parte bürocrática,
\

iniciaf

se,ão as' eCrL.<;ttu<;Õ2S.
"

dados sobre essas' comprns
e su.qs finalidades. Súgere'
tamJ?em que o Minlsterio
da Justiça constitua um

grupo de investigadores; e'5-

pecialmente capacitados, pa-

1','1 proceder Srne<_iiatamente'
às pcsqulsas e averigua·
ções 'Cohvenientes, pois

diz' -- há suspeitas de que
essas compl'as teriam' por

objetivo a pesquisa minero

logicas e, segundo o notic�<1r
rio dos jornais, i os compr'ct- ,

dores poderiam. estar inte

ressados na exploração e ex·

,
l)Orcação 'iClanclestÍl'l,'1 de mi·

nerios, sQbretudo radiativo's

(Cont. 'na 5", lJág.)

HORA DE �OBMALIZAR
(Leia editorial na 4a• página)

"
,

_

,

Atendendq convocoçõo do Assemblé-ia Legis
, letivo, que aprovou requer irnento do deputado Zen:'!
'Go,.,zaga, o secretário Antônio tv,\oniz de Afagõo de.
verá comparecer hoje' à sessão extraordinária que o
Legislativo reol izoró (.s' 8 horas, 'Na oportunidade o
titular dq posta dCJ Saúde e Assistência Social pres
toró informoções sôbre o plano que vem desenvôl,
�éndo à frente daquele órçôo.

Através convênio Secrétorio 'de Educação e Cul
tu\ra e Faculdade de Educação, já se acham abertas
os inscrições poro o Concurso de Habilitação ao Cui.
so de Formação de Professôres d_e Canto, vrfeônico
poro o Ensino Normal.

,

"'c
'

O citado Curso que terá a duração de quatro
: meses, oferecerá a�s participant'es do mesmo após a

suo conclusão certificodo com o devido registro que
I'he hdbjlitoró a ministrar a Prótico do Conto ,Orfeo.
nico .ern Cursos Normais, conforme legislação pert.,
nente. ,

, ,,_ \ ,"
,

'Os exornes vestíbulores serão' real izcdos ,me,
diante,'entrevista entre os examinadóres e os respec-
,hvos can.didotos" ;

" ,Hora melhores esclarecimentos os' in'tere�so.dosJ # \

poderão procurar a Secretori,a da Faculdade, 'cujos
inscrições estarão abértas até' o próximo dia 28 do
corrente.

'

Os candidàtos. deverão apresentai' no ato do
inscrição, além de outros documeni'os comprovQcão
de conélúsGo de Curso Colegial ou equivalente; ;er,
,tificado ou diploma d.o 1 ° e 2° ciclo e, vida escolar
do J ° e 2° ciclo,

Diretor 40 DC�' re�ressa do lHo e vai

a Joinville para iraiar sôhre Telex'
,

Regressou da Guanabara, o sr, Aloi'sic} Hermeli,
no Ribeiro, Direfor Regional do�' C,orreios e Telegra'
fos, onde fôra trotar de assuntos I)gados às adopta,
ções -a serem 'introduzidos' no prédiq cedido pelo
Prefeitura de Joinville para a 'iristo:açõo do equipo,
menta de ondas portadoras e multiplex a qual pas)
s.ibilitará a -i�plontaç�o dó sistemá Telex em Sqnta
"Cotorino":":O sr, Hern}elino Aloisio 'Rib,eiro, curr'lprin,
do âetér,minação do 'Diretor Geral do DCT, Gend
Rubens Rosado Tei'x)?ira é do Diretor de Telégrafos
Ellgen,heiro Carlos Affonso Figueiras, viaja hoje po'.
ra Joinville, oncte 'thitoró do. assunto junto Q Prefei,

tura Municipal,

IPlqf)ia' imprensa connmisia vai ao STH
.I

,

Pior ter general ,ellh;e DS indiciados
,

, En1 virtude de figyror' ent're os' indiciados um

gener,al, 'Mi encaminhado 00 Superior Tribunàl Mi,
lifar o lPM da imprensa comunista, I

O promotor Milton Menezes� em s�u pqreCllr,
opinou pEda compétencia daquela côrte, :"'tendo em

vista que 'rntre os 122 indicioçlos 'figurava o ,general
Nelson "ri rneck Sodré.

, \'
,

ps. Eraldo Gueiros ,Leite, procurador-geral da,

Justiça, Militar, determi(lou 00 promótcil: que ofere:
cess'e denuncia nesse inquerito, cujo encarregado fOI

o, maior Kleber.,Boenec�er e con�ta de 34 volumes e

45 cbdernos,

HABEAS-CORPUS

50!;> 'o fun,damento de falso justo causa e da

ocorrencio' de irregularid�des processuais, os' advo'

g,ados Vivaldo Va,sconce!os e Mercia de Albuquer·

qu� aeram entrada no STM, a UIYl pedido de habe9S
corpus em favor do engenheiro Enildo Gaivão Peso

soa, jornalista Reginaldo Gonçalves e outros, conde'
nodos a pena- dé 5 anos de r�clusão na' Auditoria do

70, Regiõo Militar, em Rec�fe,
Os. mesmos advogados anunciai;' que ingreSSa'

rão hoje com ide.'hca medida em favor do eX'lvic�'
prefeito de Nà�al,' sr, Luiz Gonzaga dos Santos, con:
denodo pela m\esma auditOria a 15 meses de redu
são'e �ue somente foi recentemente ,detido pelas ou·

toridades militares, em Niteroi, devendo ser' ,

remo'

vida para a Casa de Detenção dQ R,ecife.

Dupla nfu:i�:maH,hl1{ie para hrasileiros

e por!ugueses va,i �(�r eshul,alUa e� Lisboa
.....

\
'_,

liA dupía nacionalidade poro..... PQrtu'gueses
brasileiros _,

_' já 'aprovaçlo em principio pelo Congf

so do Brasil - será estudada dgora em Lisbo9, e�

,

reunião de dirigentes de arnbos_ os Po!ses", revel,
no Capital luso' o se,nador Aura de Moura I\ndroe
presidente d9 Senado brasdel �o, qUe se encontro

Portugal, há uma semana.

Em entrevisto publ icada pelo Diario, de
I

'ci,as (orgão conservador e P[ó-gove�namentol), ,dec \I

roll o senado,!' brasilei ro 'que o encontro "só' não

realizou em julho em virtude da eclosão da crise

Oriente Media, com passiveis reflexos internos

Brdsil, onde são grandes as colonias arabe/e isrOe

ta.

,

" {/Acr�dito q�e nesta s�gundG reunião ,s�, c_he�
ra o um entendimento mu.,to .mal� c��crefo, ,00
mau Moura Andrade. A primeiro reunlOO se reoW
no Rio de Janeiro. , .,

,.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




