
TEMPO I

Siuícse tio BoI. Ccornet, de A. �!;ixas Netto, válido uíé

às 23,18 hs. do dia, 5 de janeiro de 1968

rRENTE PRlA: E;m curso; PRESS,\'O ATMOSFEfU

CA MEDIA: 1012,1 milibares; r[�EMPERATURA ME

DlA: 29,40 centigmdos: IJNfIDADE', B.-EL9:\nvA ME
DIA: 93,8/70; PLlJVrOSr'DADE: 25 rnrns.: Negativo -

1) 5 Nec t.v Curnulus - Stratus - Chu-
_, mms.: 'oU, o

va esparsas - Tempo médio: Estavel.

.
, �INnS[
PDC' vs. FREI

![

A crise no seio do Parti
do Democrata Cristão, si-

Ituacionista, auinêiüou' éom,
a decisão, do PDC de sub-

I

meter o ministro da Econo-
'

I
miá, Edmundo Perez ZulJ- I
vick, ao seu tribunal de db- I
eíplína, O ministro não quer I
comparecer à reunião '1;0 I[.Jun'ta Na�ional do .partids,

para explicar sua' atuação ii I
frente da Pasta. As diver

gencias , entre .o PDC e_, '.I

governo' de Frei \'êm
\
au

mentando desde novembro.

O senador, Aug'usto Gurnu

cio, presidente elo partido c

chefe de sua ala esquerrln,
disse que vai pedir explica
ções quando, o chefe do go
verno comparecer, dia 7,

à

reunião do Conselho Naci{)�
nal do PDC.

BIAFRÁ SOZINHA

Durante seis �1eses a

guérra civil provocada pela

secessão de Biafra na Nige
ria, foi assunto \P-xclusivamente nigeriano. Agorâ a

coisa mudou. Em outubro

soviéticos mandaramos

Migs para o governo rede

ral. Os biaf'renses contrata

rarn' 'mercenarios,. e com

praram \ velhos bombardeio

ros B-26. Agora a Grã-Bl'f;'.

tanha tambem decidiu aju
dar os federais, Ontem. -'dez
toneladas de munições fo-·

ram transportadas de Lrm.

dres para o Exercito fede-'

ral. Há du'as semanas dois
l'

outros aviões já haviaml le- .

vado 20 toneladas de Dlll-'

nições até Lagos, A' guerra

já 'Ca:US:<:lU 100 mil' mortos,
,e esta cifra deve aumentar, ,

.agOUl �(}o�(}S �cl'&is;��,}l,e;iLQs ",
em choque estão mais ef�

cientes.

MAl:,S UMA DA OE;_A
,

• I

i\ crise da OEA', )1l'o"oca.

da por irregularidades fi.

lla,nceil'as ,c um desacordo
insoluvel sobre quem será o

UroxÍlpo se�retal'ip_g'crra1:1
tem n;tais um capitulo. ,O
Conselho da organização de.

verá relmir-se na proximH
semana para ouvir as quei_

.

xas ,de um dos calldidato�;.

Ed,.mrdo Ritter Aislan. Fole
,

acli,a que ,a impre.nsa dos
, Estados U,nidO's fez :1ta_

ques "violentos e tendencin_
sos" contra sua 'pessoa.

AÇUOAR AMARGO
.

'-

c

Armados de fuzis e bom-

bas de gás lacrimogenió, po�
liciais da cidade de PahOkoe,
no Estado norte-americano.
da Florida, prenderam 50

operáriOS agricolas que r3-

clamavam contra o bai:-:o
salario e as precarias con

dições de trabalho. Os ope-
rarias detldos representh
vam 300 colegas, seus que
trabalhavam nos canaviai3
de Pahokee.
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Câmara muda mesa em Ievereírn

Ü nrcsidcntc da Cánnu a Federal, sr, lJaLi�la 1.z:l1110S,
da Al�i��l ,de �dJ Pau.o, Illi'ul'I1lJ,U que a c.eiçào da Mé

su dC%(1 G:hl do Congresso, será d.a 23' de ,_fevérciro

p. ,jXdfl\J.'· A 'Cfll1l<lI'a, (':'�IllJ s� saoe. funcionará extraor-

uiuàriamcnte de 16 á 23 fevereiro. ,.o
Flor-ianópojís, Sexta-feira, 5 de janeiro de 1968

i
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Barrleníés propõe

trocar De,bray'
'po� �aUos
Depois'. de . varios desmenthlos

categorlcos o presidente da Boli�j;, I"
/' I'

\
I
René Bárrientos, fet .'

a propnstâ
que todos 'os observadores> davam,
como certa desde a condenação de

Regis 'Debray: trocáilQ por presos

políticos I
cubanos. I

'f' � .SÓ que' ele quer apenas o major
"

Hubert Matos. ',Barrientos está. na.

Súíça há uma semana para trata, '

mente medico e logo após seu d�

sembarque �avia afirmado
'.

Çlue a',
pena de Debray (30 anos) de' prisão
seria cumprida' integralmente.
Ontem deu uma entrevista a Im.

prensa e depois de .:çonfi.rmar que
havia recebido uma carta do '111'('
sÚlcllte de Gaulle pedindo clemeu,

cia para o jovem jornal1stíl fran
cês disse que não "era .movido por
nenhum sentímento : de vin&f\ne.l

I contra ele e que veria com' satis

fação sua soltura". _Quando os jor,
nalistas presentes à entrevista 'in�
dagararn qual seria a Iórmula poso
sivel para esta libertação, Barrlerre

'- tos propôs que Fidel Castt10 liber

tasse Hubert Mattos.

Cubano só tem
" •

I-

28 litros de
�

gasll!in:a', por mê,s
.

'.
'

j .

Cosl� segue
. ./

amanhã

para Pelrópolis
O presidente Costa e Silva qllt:

chegou ontem' a G�anabara, �egui
rã amanhã lJara .Petrópoliy, ou(lc

permanecerá cêrea de um mês�em

C0l1111anhia de ,D. YolarÍda.
De Petrópolis (leverá ausentar.se

íl'�eJ1ftS par·a eventuais idas ao
'

Rio, a Niteroi e a Guarapari.
A estada Ido lJl'esidel�te em P�

trópolis não ,terá, poréul, o' car ••".

t�,l' d� íostalação" do gOJ.'lll'110 ,ém
·te1'l'itorio fluminense, mas de ver;n,.

,Y n'eio d'o' chefe de E'stado, reatandn

assim mim tr'}.àição que data do

tempo do II lmperi? e I;\e achav.l

, interrompida há alguns '·anos.

v

,ministerial
UÍll grande, problém� ..

.� �
"

"

Fontes' do, Ministcl'io do Exl.:'·

cito, afirmaram que éerfos circ:.

los políticos da opOSição, prim'-
/ }1al111ente os que se idcIÚificam,

Prav'.:Ia·, fe'llaC1·la' �' R' d· TV'
. ; d'

�

CMN simpll'fl'rca � agora, C0111 o SI'. Carlos Laeenh,;

�"t ' .
,

a. 10 e
.

,
so po em ;' '" e�.tão .iludidos se pensam clue teÍ'r()

,

Presles pelo se'u � "fazer 15 m' l·,n�t,o,� de., o si�lema condições de depor o marechal

J "

� �
Costa e SÍlva. É absoluta a unid�ld��

"

. ,700 aniversarió' propaganda por hora cambial do País das Forças Armadas na suste'lta-

,
..,._ '......_ , ' ção e apoio ao presidente da R"j1I1-

, "

.
blica, acrescentanlm.

Luiz, Carlos, Prestes, se;;·Ctario- De a:cord� com resolução d� COII- O Conselho Monetário NacionaL O presidente Costa e Silva c seus

gera:l do �àrtido Comunista 'Biasi.' , 1til, '.as emissoràs ·Ue 'rádio e
.,

ele lHe'sidido 'pelo, Ministro da Pazen- assessores, dis'ieralll, que vem ,.,.";

leiro e [que· seg'undo se a'Credi!<L, tel�visão serão obrigadas a tnl1';- da, baixou uma série de ;instru- _ mantendo pem' informados a rf',;-

vive exilado em,Moscou, foi feHei. mitir·,soIÍlente quinze nünútos de� çÕ,es, simplificando o sistema cam.. peit� da repercussão obtilla pC(,'S
r .. 1 " ,

tado na llrimeira pagina dI) l)ropaganda, para cada 1101'a tI\! bial do País. plOntll1ciamentos elo sr. Carlos L'.-

"Pravda", orgão do Pa�ti.'-do :Com'.l-' l1rbg:rll;mação,. informou I) cprrmel cnda, tanto t1(. meio militar. C0l110

Por�,�ssc motivo a �ssessol'Í-a (10" llista d", União Sovietica" }leIa 'pas,' " A'raro �edro Avila, diretor, ge'i'aJ
.

As novas regulamel'Itaçúes, uni- "na opinião pub,lica, através (t,c in.

mal'edhal Costa e Silva não ficar:i sagem do seu 70" aniversario. do Departamento Nacionaf de fl'�_ ficam os mercados mat1ua1-1e 'fi, ves€ifiações realizadas pelo Servir'O

em Petrópolis, mas no Rio, tio l'a- Diz a mensagem que HOS C0111',1- lecomunicações. cado do dÓl'lr, e dão maior flc:..ihi_ Nacional de Informação'.

la<;io das Laranjeiras, O esque111<.t nistas sovieticos belll conhecel!l Acrescentou o coronel que já to- lida,de à c6mp.ra de dólar, lJa)',. Disseram que 110 mei� pupuJa'l'

para o funcionamento do governe; Prestes como energico lutador; em mou (�oímecimcnto dás pÍ'og-ranul- viajantes até ,o teto de mil. a�: pesquisas revelam:111 todo ()

<;labol'ado com o cOI�curso do PJ'fJ·J 111'01 dos _interesses vitais c ,direi- ções das difel'cntes emissoras para
( país, gr�Jl(le lJOpularidade �Io no-

)
prio presidente, Pl'evê que os eh:'. l tos clel11.ocratieos da cl;lsse tra!M- '1968 e quel com'.a medida tante .) A Instrução, 62, que exigia a ,verno federal, com exceç50, entn'-

fes dos Gabinetes Civil e Militar lhadora do Brasil e pela amiza(l;� público quanto as emissoras serão certidão ncgativa do Imvôsto 'ue tallto, ela Guanabara "onde cstiío

lJCrmaneçam na Guanabara, onde qJP.e existe entre os povos brasilel. gIandenlente bcuefieiadas. RCll(la, para as pl"��,oas que deix'lll1 lüealitaelas as centrais !le fofocas e

prepararão o expediente, que sed ros e sovietico, do qual é um in- "É faeil -justificar esse ponto de o pai:', foi ,l'Cl'og;<ll;,a. (te tlcsinformação".

despacho· no Palacio Rio Neg-ru, ccntivadol'''. vista", disse o coronel Avila. '\0 No meio militar segundo os 1I1l1S-

em Petrópolis. I
Terminando, dese.ia a Prestes que sc verificava até agora era ,UI' 1 Em .0utJ::JS inst.rur:ões '1ivlIfgaj!'l'j BIOS pOJ:ta-vozes é absoluta a uni-

Os ajudantes-de-ol'dens, tambcm "saude e ,exito na luta pelo soe;,I- excesso de pl'opag.al1l1a eotllcreiht,? através elo ganc\) Central, o COllSI'_ clade em torl1o do Governo.

nas Laranjeiras, marcal'ão as
I
ai;. lismo e pelo progresso economico". 011 1nelllOr, um excesso elc ot'et�a. lho Monetário determinou a !ih.)- Informaram que essas f?l'ças N

diencias. As atividades goverml- De outra parte o orgão of'icial 00 de' propaganda,' que redundava !'l,ção do crédiLo para o consumi. enganam ao pretender a reCf'U.

mentais de maior volume ficarf:o, Partido Comunista Fi'ancês, "L'Hn- 'num aviltamento .dos' pr�ços clo),", sem limit,es Jixados ou .:abs _ quista do poder pois se quel'el'l

(;lssim coneentradas na, Guanab" .. r manité", publicou o texto de -ca- B:,\rateílndo es�cs hayia J'eduçã(, ('riar dificuJ,uad\'s, só consq;uirii·'

! ra e Brasília, ondc o Cdngr�sso :':1 lOl'osa llu'nsllgeJ11 de felicita��õc\o; l' I1P, Tenda das emissoras c, como cstal)elecidas pelos Bancos, �; lil.)('-' .:: toma I' mais 'rija a ]Josiçãu ti"

;reabl'e cm convocação extl'aOnlin:1- Luiz Carlos Prestes pela passagem eOlis�q'ucllcja lu�ica, um rcbuixôI- rou IIS ('O\'t'I'!W, que t>�ú'a i��,) cOllta C\ll;'

IS••IIlI....__..t ...' __......I._.:.::..;....l.:..!.....J_...l.iiIo..:;":,:;(lI.'i..l';:,,l":i4.·(�\),;i.'n,!Jn�'(!l'...Jn!iiL"ul.5!l.._.j(]p:,:.:�,·._��'l).'.'��,,____-ºdjJ(i....,,'l!:1ljlt...ill]lil:;!.:.Uill!:ill "';'__Jl]lLbl;e:J.luljt!!o:_·.!ln�O�lu!i·1V:!:I'lt:::(!.!l�'l_n)!!l'Qos':rriln!!n!.!":!.J'lj'ã�\LJ·�·, .!l.!2JJ:'::·"�I1.\ll;;'·..!.U����!?.:.�..!::.���� �t�u!t..:!.·ll�·""":'�llHJ,i<J {l:ls f'oH',,:-, Anl!i\da"

U pl·imeiro.ministro Fidel Caso

tro anunciou em discurso transmi.
. ( ,

""tido a todo o país, que o l'll.ciO\l;;- ,

I 'I.... � � <....... I � • �

mento da gasolina será 'majs rigo- . ,,' .

j 1 ". .'·f"t\, -'A ': / ". �'

.• t. rf!,s,f!�, e1, pçla,.,l;P!·.�l11elí·l.h.�,�W'�d�tI,l ti <1.•• �:·A.::x;'
que val'ÍQs cubanos' '�nío1'rera�ll 11.1.

Bolívia ao lado, d'e El'l1es'to Guev'�-
1'a.

r

.,0 .racionamento anunciacio pOl'

_
Castro I detel:mina, que os 'autom(l.

"veis 'receberã,? uma ,4'qUa�lti�,le '

mensal de combustível p1'ópo;!"cio .. i
nal às dimensões do veículo: de 2S

litros para os carros pequenos; t!t:

80 litros nara as "pel.'uas" e' carros
, l�laiores,. I

O ÍHimeiró t üiinistro explióln�- a

nee�ssidade da Irestrição .,no uso -.

de eombustiveis: Cuba só, po,.I<-;
comprá.Ios na União Sovietica e é

obrig'ada a preservar as reservas I

destinadas" às forças armadas.
Não podemos r�tirar .urna 'só ,to

nelada de gasolina .ou peh'o]eo )Jl'u.
to de nõssos tanques 11�11l de nos

sos carros de assalto", disse, reyr
laqdo que em novembro e de,zem
bro o go�'erno foi obrigado a us".1'

as "rés'ervas sagradas" do exércitq.

,
,

•

I
'

,
'

são,
I

.,

quem
" r j

, '1.)' /., 'l'.t_ ,

Õ diretor do Departamento fIO "go,s de f�milia, �nas:'declarações .d�'

l1úp�sto de 'Ren(Ia, s�. Clet'o He��!. �'.". l;f(tuJ.-!mentos-: .

' ".',
-

"

que l\layer, h;mlo' em vistá os 110- :.� A."Oi'd«m dc sl:bri'ço n." DIll 13/67,
vos' ilidiees" de corré�ão moné'tá�'i�;" I ,

< :dctérnfina ,que êstão, a:ispensad.ts
baixou . ,0rdel1s-de-��ryiçd: ':'côtl'� .... : ';. ',dt' d�scohtó �a" 'fonte, sobre r�Jl(E.·
ou.tras coisa�, atu�lizaní:lo", ,pal:.a ·ó. ,',

. 1nent�s do trablllho ássaiariado too.
atnal exerclcio 0-< limite 'de' isellç:!o'- das �s 'pessoas: que tenham renda

do -de conto meJ1sal. do "imposto de
'-

líquida mensal ilÍferior a' Nét·S
reilda na Cente, . que passou vara 488,00.
188 c.ruzeiros- novos. \' 'A' 'Ordem' de servicó n." 12 C\1"l

,

O' diretói ild DIl'i' e�tq.beieee os .. a,s-tàbela�� pará 'o, �fiicuto do' ii11-
limites Í;ll\ximos das deduções 1'61'1;., posto 'progresshro, a seli 11ago J)I'.

rentes ás remunerações ._ mens::ds las pessoas físicas, sujeitas á

de dirigentes de empresas e os' V,L- apresent�ção dt' declaração de ren-

lores da renda liquida 'para ef�itf) dimentos. ' O limite mínimo fle

do tribu�o: pl'og'ressivo 'e, os :no,'os t�enção ser� de. NCr� 2.599,00, fl('

niveis {te a.batinlentt;lS .(lo�' encal'-! renda liquida anual; os abatimçt1-
-

f •

�os de encargos de, fanlílía seriia
calculados á razãQ , da metade lI,:....

im}Jortancia do limite mínimo. ;Jc
isenção ,para o ou,tro ,conjtig'c e ,1 L�

ifl,eritiéa iniportancia (NCr$
1.300,00) para cad� um\ rlds nnw,

!,iu clependentes.

, A. Ordem de servico n:

belecç a� -1:abelas cO-;'n
máxÍ1nos

os limitES
elas deduções, l'clativ<ls

ás remunerações' mensais de dirl-
gentes de empl"esas, a remunerado

anual de conselheiros e aos pa�,l.
mentos feitos a empregados, a tí
tuo de gTatificação para fins ql'

tributação (das pessoas· ,iurídic'J-:.
I

1-

f

Líderes de expressao da AREN!\'

federal e amigos do presidente tí:�
Republica, alem' ele observadores

da OpOSição,,' conslderam fatal a

reforma, 'ministerial parcial; qll,�

atingiria - ségundo os rUI11Ol'l';

L, nomes como os dos - ministros �

Gama e Silva, ela Justiça; Ivo' A1'_

zua.. da Agricultura; Leonel 'l.'t'liran- �

da, da 'Saude; TaFso Dutra, da Edu

cação: c Carlos Simas, de Cornu.

nicações .. ,À liderança governista
considera que a reforma parcial
do Miltisterio vlrá mesmo contra ti

desejo do presidente da: Republicn',
"pois não se contem a impetuosi
dade dos fatos politícos". Antes 'de

viajar para a Paraíba, o líder IM
I

Câmara, deputado Ernani Satiro,
admitiu que o governo não 'tem

reagido polítícamente aos desgas,
tes a 'que "tem sido submetido

'

e

que o bom-senso indic� a refol''I1�,�
ministerial, emborá reconheça que

\ o presidente não a deseja.
�)

\, Nas conversações sobre a r,çfof-
ma ministerial, li' sr. Carlos Sirnas

é criticado "por ter realizado, ape

nas, até hoje, a:' instalação preca,
ria do Mínísterio .em Brasília". P(,('

. sua vez, o sr. Gama e S�va o é 'pc
la incapacidade d'é ser 'o pOl'ta-\r(!J;
l.lolítico 'do Governo" abrindo ih',l

cos a toda hora, a partir do confi

namento do jornalista Helio Fur,

nandes, considerado. pelos proprtos
goverrristas corno "um ato infeliz",
O sr. Tarso Dutra - é ',acusado ,«:

Ialhas no ,trato das questões .[tif·
lhe são afetas no l\'linisterio' �l',.
Educação" revelando-se "incapaz de

estUlbelécer dialogo· com a clas,,'�

estudantil".
\

C·orp'�' h1.�mano
va i receber�

\:or��;�o'�de\.porco,
"'

,
j

'"

O
.

Coração, d� porco será p1'IIV,'-
(

yelmente o -Ól'gão maís' uti izado

dentro de 20 anos para os ellxêl'tt1.')
,cardíac�s, A, informacão 'é do pIO-

) _.
\, �

fessor ,Christian "Barmlrd. Segun�lt)
{) cirúrgião, o órgão /.

que mais se

assemelha ao coração l}umano e tI

do macaco hantropóide, ,mas G'<

tes aniniais são raros e dificcis ti..:

criar em cativejro. 'Acl'esccnlPII

que o porco poderht ser um l[o,:-
, dor muito conveniel1te a partir d')

llonto de vista anatômioo.

•

Dentro de 20 anos: disse. s'e:rão
"

criados grupos ,e�pecIUls dêssc.;_
animais 'para 'extr�ir�lhes o eOI'.I

ção 've enxertá-los nos homens, ;'\",

cidade' do c!abo. bo,letim 1.11é(licq.
do 9rout SblllT� hospit,�l. H""q

que Bla.iberg estú muito '1l1il1.JiUI,i1 ('
_

cOlher�a' ddpreoCl1pali.amcl.Jt�' �'i;,n
médicos e elí1fermeiras.,
"'
\

'

" ';::
Exército am�llcia

unidade absoluta.
nas forças armadas

I
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1 ,

Johoson' cassa novas
.

-
. , , I•

t

'p�(w·� -- (� muro de pagamentos brita.
nícos que, em 196"/, terrninou
'C'mn ()" fjaíntn "I.lúli.cit" CO!!

�eCl�t.!vo. S:llieüia,�w, ;�!ml�,
tm pa l'tl.rlll:lf:

ajo Q�íe a' iimii::u"tio liiJ_,

CfFOl'tt-l,Çt'Ü8 aI(\ capitais nor

ie�umCl'�I:am,i5. iJ.:;_r;-, a, Grã�
i11'etanha poderta acarrctar,

�he perda de �2{) milhões de
dob es anuais l;o-�al�nr()

'_/

austerídade }'3I'a, rCúlJf:;ío./:.
'I ';'((1' "\:lefirit", (lo baJan�ü (lO

pa�r�rliiP(t�O� (1_�� ftJI_fl1, Ct� :;-'1,,,
;jindo -l�pló 'l\ltT:t�,l(l;;�i�,-:\ �':�/41 ...

,�(ÍÍ1 'c!ótnBQn, ljtW?'.)C� .[(';],�
.j,. , I' " � .

�i}t:1i em �?Dj(; o'. �mm1�(I.
, :Em tOi!(ij,�ti?, ol:lEiliol':l'" 01.;'0

��:r.�5tt��q�0 qn"E:n�i:.�:?,s i}U�
;�em [:l.tl�â.�lii- tlnSti��C;ri}../e:",
niehte ii ,:;,,:'.. cU�]el·; �':;iIJ· do b;X.

��,�, Plai1di 10 !w�U lMnar�s ài
�'iUnU!$' ��,�' 'C�fai�� 'l:��, B I�h!

,:

t,

';;A.LVAD01?; O ra�1G, r;i{üo VI' ei1yic'!\l )10 governo
',:)0 14$Ú1�lb

_.

,'il�p6ttal1Ç fi çb', 1 o.�06 .d91ar,e�, �ar� 'SOç.9��
�er �s,Tvitítriâs das ençh0utes, .. uotic'a foi reéebicla Q,tra�
I -\ ,,' •• ' .' _

-

i ,

.

.
J 'T

�;�� (�"e. l-JlU. t�lygnm_'lª 'e:qvia"o ffo governador Lij.iS VicmlJ.
?\'=1"o" 'ç��4i�( ���0g'n� t;tL 2e9r�t�.r.io de "ij�ta�o: ·Cç.', v�tiõ"

• � f • ,

(·$.4��-,' .
.;

,

"

O, �;:':Xt;I ,1úlor 'L"tl}s 'hàr!.a tele8r�:fou aQ' e.m.Q�ixadg;r
:::-q;t,ni QQ!'.rlés, e.in 'Romã, ! os seguintes, tent10§1 .' "Rõg�

..

',.tj il12>tr� 'Jm;59.Jl��'e::;e,t·�'r ao secretario dé E:>tiídO'd9
'·i;itl�4'.l'.J i ,e�;c;esf2"O eb úo�so mais: con:wvid� aaradc ..

, �;ik�lr�' ,� S'J�' 8::uiUchc13 'üe1o. fi temal s�c;��o �n�ia�
.0' jz T<':'·'u-.:;;gCÔj' CE)eJ S���iflcado cSPíÍ:'itu�! 6'iri_�ti�1a,..
'01; (nJ.i':ii� ;:icto. de f€H�- ;JUO 119Vo". c

t
.

.1( •

.

'

: �,i,,- �.:t'�::; ç.�:J "p E:'111',C �,iO d;-; lVIedeircs �et0 é cútl
r., ';�, cl'11f10, f�t,í �'.Jm=hetamentç íGoladq. Jistá (?�tQ,�+

- 'Iri;�"'!:""'�"Ç'--"�-;-),"-<' .• ;- ...�. ,.. ,- .'_\.'.;:" ':.'• _..;1 .�,-TY,.... l",:,�"'�.lfv:,,:,.:,,-..� y f- ,!\-v�e.:, e ';:7 �d1U;i8� ..Collt!llUa!l1 4-
,uf O' rr!h'1,C] cç'" � �Or<1 'we rtlo�te Pm !t-8 b�n1-

'

U"?��

,
-.:

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

,"":
'"" -,.

-:-,' ) ': i"-
• � -

.' -",�. ., �
( ,-,,,j)

:;t?�q :F c!,uv�:;;. �J01t;m il situação' é calamitosa. A5Sí3,�
:?lt�i ·f·S�q.�� �'n'lÍ2d�,s i')e:a Secretaria db Tráb�lho �oI.·

,

� ,;-. }" .' � '...... ;'
-

e

•
�

.)

� •

�... "-

H'{ífr'!;! re'i/c�·u�.U8S, :P0I:; d;:em que forq,m maltrª,d�$ p�ló
��réf� "�::;:, 9:i.t:.1S ·::éS�:J2.; \'���0â.3 dÍs !tabu�là t�mbe�n pro-

1

\!';"�ü 'Arl;.ÇI•.q:t�···
!'

,.

.

(}. ��C','tl;�::':�;CI. 'Ll,rj V:rma solicitou tambt'i-q. o. atJ�
)�ll_i'j do gove,',H:I d03 E5tllios Unidos para SOCdrrer' as

"i·fÍ,-n::i-s.' c', fW c'"tr� ll� "\->fT�:;o sul- d� 'BahiJ'- "
,

"

_ ..

_--��. ,..

u...

.::.: ........
,
...:.-..__J .

__

.:"'-"'!
.,: ._ r. ... 1 _ •

)

. .I êUlU .0 [,ovemador cz; :';110 que os estoques de ce
;;;j;� 'e O!€;'9� veFet:':�, ói·�;pC:il1.ive:s pelo progr�m�. {\lt..
:t!-erltc::� 'par;), a Pa�, c:" ·,gt;.nCÍa Norte�Àmericgj�a para
J !J::S��iVC'1]:m,cGto I:d�e1'l11J!cJon<)l '(uSAID), seiam' l1be�
�2'.dos p�rJ !1te11slirp:-ntó f�� ��itimas, TIS'] ,are'?-�· áfllk�das
"t:!el'� c<Ma<t"QP ti,

"

\ -.
,

'

;
�' 'f"'. \:! r ;.�, ' .',

...
.

,

tS 'Erfiliri?:;id� 00S �St5goS Unido;; ri\) W9 0�
.

Js,"'
�1�.' L::: �L "'U' :'-:1 C)'Je eH!,. cm�cnh3c{a em colq_bor:w,: y
::1e\:5e sentirlo coor!:knará seus esforç.os �cm bs' das
ll,Hórid:lde;, / dt;'?ignéíd�s. pt;;lo ?ovem'o, lNàs4ei�o " �ára
"";''''st''f' ,-c;", .-,--'" 'o' ";J . . "

.

•

'�':' ,:! .. ' \' ,"" -'!', ." :1� rF,�::niJ� \'l�(\n::JIl:1S J'ltrl71!;' enct}e)1tes,
'. I.

, .

J\GP"ADECTMENlÓ
'., '.' " .. ,.' \

'.

,: ,'f'? � 0��\nl,�(:�i; 'Abreu SC!drG r�c�b�ll me'�s'q.��m. do
gmlel'iJ�(j()'! ,L.uis 'V::mi1-

.. -Filhó, d.a Bl'l}1i?,) de. q'grªçleç_i�
In'enfo polb OfflÜ, d� so'("nlTot; &J gover�o D�u1ista, p�r�
os' p)]��cbdo� (�as enchentes �1:l r�'Ii�o de. Itabuna.\ Nà
mensnw:;m, b �overe::1dor baLmo soik:tá ,qne o'nif),terÚil
ü[cr'edüo T,n( 1;�o 'PJph seia cllcruhillhado à SÉÚvadÓr
llQT a\'iôl"s'dil. VA:�P, qlle' (lr.;�m�l 11á'quel�, cap.iÚil.."

,

.

. ,'. ",'

"

�, '.

MASSAGISTA DIPLOMADO
(SÃO PAULO) .

MA'SS,AG�NS
TERAPEUTICA

" '". .

ORTOPEDIC/"
DESPORTIVA

ESTETICA
COSl\1ETICA

,
GINASTICA MEDICA

'i�tJA FELIPE SCHMIDT, 83 -

FLORIANOPOLIS -- S.C.,

\

\'

'nentos,

.
'

M'edida" afetaria
I:atiltô�amerieanos

� " ,
'

�
- .

� , .
'

pá AFP, 'AP "R"f'(lter$'" t n;m)taçffo, a� trâ[)<;fcrência;; fim de pontl'ola�' o "denci�"
UPI.

' .

.

de e.::1l1}tais fie (':.�l1pit'saS:�l\.,l' na. baJaílçi1 de pag:ittrlpnhlO;
WASH�NGT01�, '2,....., ,:Nu'il te.arfif'I'iriw:ls $:fíma.das ao;,' dos Estados U,!ic!fJ<' l'ra�.\[

meios', econõmic'os de Wa�." l·eÍl�Vy<rti}U[·i1l,()� dI' SUllS 'fi, 'l'am com cautela alIÜ� o )li1-

!1111gton, toúsi:!iérl,í":�f' que. (J:� lhiií'l' p_ tnlllgFÍl'aS, nlio dc'vríll vn rr�i.nll', f'n)hOfrt á Iwiiof
iilvestimentt)r. rlo,s' E(iÍ':'!tlns.· uHtll.J:i;1§§íi1' lHj�" dtO fH.lftfmf. ri:1 tli1Sl ílrC'lanil;,iifS, t·mititl:H
Vnido:.í mi Anf'rrtell f<tlhp fliá íl.f(, 19f;'í�etL. , "',"

.' rj,jp �I imirqi"ntp 'IHtvi"tti :til.
l.HHÜ�!·iü}· sof'rc!'" ·gq'll.lm'·71t,\ . NO' tGumte }i' A.mi§1'inl, _r,!c. I1jf;iitfr ;jiY,�íj'i'I'filt,·, t.lff·!"ii::t<).
i::'o�u o COlltÍ'ÓU<tilQ'bl'\, às 'í'Y -

� tir�ãi>êr.mo'§e �Mjp.::�\\ lliVê-('l; lim:·tfi'�tnm::l'i",:'l{l�. J"l}l,l;O ,1(1

PQ�taç.õf!s 'de,:capit:ús :1IWH- tilI:l�ritü§ \Il.i�. empresas áíilj Hel�d'iifhifi, ,(}(�hl,�IlL"t.
ciidh '. pelo' lJrcsidrl1tr. Lyn- l�gÚl.d�s. tInidos· rêg'isira;a.l!l

\ l"blJ Mex..irfl, t'Ínhp'L il l�ãn ' é'

d�m Jo·bnson. urr' nfJtávf'l inCTf'ménto em --. tf'nl]:� rrgistf'�!l,) ;I:ntla 'I'r-l)- '

�egW�d'o', �Il (ÍT,�rv:jflm·('g,. lí}fj'Í. ' .
. ç!io üf.il'ÍJ.l :�l;;)1l11,t :!' rC$Jlt'i,

p .co'ntrôÍe; f�i. l}[üÜ; '.iI" i1h. Spgúní'l.l) ª ím�a. estima. to, rirculõ§ g'oVI'!'I1lU'llCnb,s
cpnjul1to dé mé.iÚta .. 'il'llit.>� tiva. do pepartlpmint� ..

'

de C�pr('f)xa('ãí'n sal,j�hr.:io· j)Of
te§ 'i1. restáficlec(,F o' eljllHí.. Con:wrrio, elevaram.se ri. que as lituihll/ÕeS tll'011(lsl'itS
·'lJrlQ dá b�l�tt9� ·etc ,pàg::llnf-11,

.

1:t13� milhões de délarrs cnn IIOf Jr.lmsOi)' só H;'IIJ aplica,
'lOfi dos' I<:s.fados U�1i(lôSL tm )j05 �1ilfiõr� em ,]fj(Hr (' râQ f(JGI, do CouOll'l:ntc, Inr·;;;

.. Os �irC-Qlps' eç,on�;l�iclffl '1Jl'15 J1tilhõFS em l1JG5 .. , 'mn quando lan�cIlLai::;l!n' ,t

ass'ina}am, .contind0,' fLne ôll \ ", ilPcep;slcHHtG _de, t.Cf' filie 1'('(".'1',
liniites fixadós. ás e}t;�pm'ü< '" !1raçí'irs

\...
r,el' . ã sen1rlllântc medida {.

ç�es de capitais' [[o,.; naísI', trl'Íam preferido (_fll(' I�:;{J
('m qe�envolvin;H"ntl1, [';ürgn TIpENOS; AIJ_H<:S, Os pai. foss� l't'stringi(lo /;,()S, rid,,-
ria a 'que pel·tencem· os pai. .

fli'il lathlo.ftnWl'icullos, 'ql!:c cUo,> f!01't(·.rml)h·i(.':\nít'" lO (Ii�
se!>, !la 4lT!éricll '<}'o 'S\iI, sí;(J sC"1'lü, iI§) lna!,.; lJPí1f.�ficia,llor; l'cilo de vhjal'
re�attvamente '. lib�f!J:ls. ftl:ni �à illH<i.itir.s :mnrll'iU-íhs

Segul§'do, li nova r,tf\?llln. peio PH:5J.'1ô:nte John:Wi1, fi

Il�. pagamentos;
b) As restrições no turh

J:1Ó afetai�rio ·Ul1f; '�'5n mrl �)Dl'

.

,

�iill.�al�,'t1f}i.�(,'1 a �T� ... I'ir(·'ta)�lE:,'
�'ud 11"1"';\1rJ CO"[·� a-1f. 'j?"1 f":.
t:1'. (..,�..::::!-.. .JI.

',
4. '''�.'' _,J. �.�

•

nlÕt:f.! -de dohirt:'l; ,

· ,�) Nr) rlenikJ)ü ,fiJ1f!:lÍ!.:('Íl'o;
as r �TIztlUd;;�s norte ...sL'1�rrp;?",
f!flR mallieí-ão 1'.':8 taxas iln in:
{O� mnndíals !lOS' seus

,

(.1","
vadQs il�Ve\� atusts.
jI;ni Franetort, Onnsr Em.

sninger, um dos ,iu'dores (10

UailcQ.: Fcderãí da Alelnanhit,
. Il.t!cla�·ou flue as In?di(�as. do
llresicleúte',: J9limlon .. pode�
riilltn c{)htri�JUiT. para "aptl
zigmÍ'l"" . a sl'�uaç�o �o .pl�n,)
.nul1tllal, âpó& '3' .l'('ücn'te e

�olu��o . ''no mel"ç�o d"

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

,', ZUlU MACHADO

.-
o Rio Viajou poro Castro

onde ossume o Direcõo do
centemento odquirid; pela "Coto-,
r.ense de Crédito' e Investimentos"
o sr .Osrnor Nascimento.

ViojOLI quarta-feiro poro
o Governodor Ivo Silveira.

- x x ·x -

'j'(i.'41• presidente Johnsnn, r:Üf.'·;:-
P�!1l Hruxelas, ;:!!linntou-:-:!' ne Rostow, para explicar "

,lue, ar. 111f.'4lidas
. l'i{Jrtf'-amrr;'- ::tlc�n('e das 111(,fHfhl�, <l';

i":l'r:1_Fl. rl.imirm:ção flo" meios oficiais, f1is�m·;lm qUe'
�H'tUtós ·'rlo ,v.'()v�rnn ao (".'l- () Japão faria -o· pm;:;;i\!p! Wt,
!rllúf{f>il'o. l·f'�trif,·;:;r�. YfiÚÚ'- /ra' cooperar 11ft flrfdsa I!r)
1,:l,I''j[',; :i', l,jf:r]<;lT!D CC rontrn.: dólar, mas que 'o 'j11'{,1)1'in
:Ir> II fi'" j t)v(''ith.n�ttn" JH1v·:l. pais trojJf'CiWa ('Oj11 'HK éllí ; .•
tÍ<ll3 :'-, IRO) em eunta. an q1HL �,ulda1ies:

r

(lI' íi�l< "rl"Fir-]{N
parece, S§ sugestões (,fimB. slibst3ncial em.'. sPu, h:l,í:m,;:'
i}jcad1i§ IecpntrillE,nu> fi' \.vaG fIe pagamento.
hi.ngton prlli§ Iúçí)PS que Nfi'� �rOfil í'inancr-lI'OS lL'

I'A rio Elizobeth Medeiros e l.eo-parí-i.r.ipal}l do fnntiTt tio ,Paris, consi�ê'r�t"'sP fiHP a '

. roido I"rcdérica S.aldanha, amanhã :33
-

miro, .:l .uEígh:a flnÚ'r- plas amplitude .rlãs merfídns ,rtf.-(,'i7,30 hóros.noj Copelo dJ Colégio Co-
"ça

:É:m Rúm�, o ministro' ita.: monstra. a gl'avitl::l.d�d:l. �,-
, f' ,;_.

'.Hano : do Tej;i'oHr}l, Emílio' tlJaçã9 }1rovO(),ada ]11'10, "flf',. rnç'ío cI. Jesus, receberõo, a benção
. , m(j�!'i(i1oniol', Os.' wnvidados de Mm:c1Co�olJlho, (l!3c1aro�� cQhside. ficW" d.o baian.ço cte J1fi,!iE- ,

. , .

t
-

't
.'. ,..- o - �i.i7qhpth () Leo[Jotldó Frederico serõep:\t' "seilsatas" fl,� mprlidu:, meri os nos. ,I:�S .1\rtos ,Ill·rt,,<;, '. q,

• lO "- " t' t
.

-, I' > t"p,p'lQcioílndos r:J'os só Ines L10 Ura' Terisde "OJli1lo0n. "
, à,li <1, J'iqi,'� o (O a� rfHllO

• "I' ,
' .' Ciube.

".

\l.<;ttl 'f'kqui?l ,onde, C�l�gOU para o .si�tema monptái)o. ,

.

"
.

\

ontem o ,�nv;mdQ especlal do Ilit.t3t'iÍi�i}!f:lQ�L, ('.

De Sôo Poulo: A Secretaria 'do
Turismo do Estado' de São Paulo, vai

promover o Primeiro .Baile Mlmidç..aI
"noque!o cnpitcl. Como ctroçõo esta

t It:'- nd, possorclo do Teorro MLinÍ;:;:pai
do S I', os luxuosos fantasias 'do cor

nnvoi Corioco .

)

- x x x -

,

A loríssima Sônia Oliveiro ROi
nho cio Clube Doze de A.gôsto,' na ne'i
te do Révoíllon, recebeu um I indo' P�e,
,senle do Clube,

\

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

• ,4>1

Os irriquietos costureiros do ::·,o�
lançam o modo do tecido escoces

- x x x -

- x .X x �I

No Porõo 49" cio SanTacatari�o:
CO:_::'I'ry G-I,ub quortà-feira notamo::: qs

rrpsenc;as de: ElizGbeth Maria 'Me;;qij;
tIl Glorinha Sontos Vera Sabino jorno
lísTn Luiz HeúriClue Tancl'eclo, advoga.,.
cio Euclidec; _A.. Cinj'_ra Filho Luiz Fer .

hnndo Moritz e Fôbio Costa RCll11·)�.
",

. ..

Wnitpi', Sr.Ji dn; J di'\(;i.!tiêo loçuto
no Ród:n DiMin' '[1(1' iy�{:mh6i jó pstó de
voito de Si iG viCiCjP.1õl np fíbrj(j:; (] Bue�

. n0� AI" f íP:::':,
xos - x

Na oitQ\:a boutique
�
do Country

Clube, à Chefe da 'Casa Civil do Pah
CIO cl(j) Govêr�o, Dr. Dib Cherem,' ,

pa·
lestrava com o IIMinistro Niltot1 Che
tElm.

; ,

x x x _'"

, '

".I"
.

'Don1Jt:Ígo' próxim9,. está (oluJ1:::i di

vuígOI:á o lõo comentado I isl'o dos r1V2-,

Ihoi ':os �artidos do Estado .

- x x x -

- x 'x x -

\
A Sra. Eva Matin proprietqria do

bou1'ique' ChqlÉ, '
comentava .num 9:u

po .. de senhoras que em SUo prf)l�r ia
bO�jtique, àPresentorá desfile' de rw)

das,
.

Em via.je' de férias encontra-53 nê

Paraguai em comP9nhia de suo .bn-,:,
lia, o Dr. Viriato Soares,

Nôo será suqjrêsa poro esta c,)I'J
no, o concorrido e bonito fésta d8 15
anos, de Albertino Bittencourt, QL�e, se

rá qmó,nhõ em suo residência à ruo Jo /

'aqui� Costa,
'

- x x' x _'

i

" O Diretor Presidente da Fiõn1'.,;'
Hoepc'ke, Fra'ncisco _0rilla' e o Indu'Siri··
01 JosÉ Matusalém 'Comelli, qu�rt,J·j·ei
ra' viajaram poro capital' paulista.

."
I •

- x x

Num dos mais, elegantes·-restcu.
to jantando: Dr, Lena Caldas e '\110
rontes do cidade "Braseiro", fOr-Gm. vis
Mar:a PhilipPi�x··x _

- i
\

Anni lepes, e 'o ex-Deputado ,I:...ry
Mosil11,onn, foram vi�.iC's dançando e

pol�str,anclo seriame'l t., no Reiveiilo')
cio Cnuntr:v ..

- x x x _

, ,
Per.samento do dio: Do 'bem CjU�

sempre' fiz, nunca busquei o preço, do
mal que nune:o f;v, -se-f.ro a oe-l�det'lG-'
çõb,

.'

x x
.

X

.\,
• ->,

.'......, I.....
- - -----------.... _ ..._---,,-�----- ....�--_.�-- �-�

,

:: �

"

1;: ',�i 'I
.

Mid$ MlJjoté�, P�fa Çi1�iijü ' ",
•

�. .' I I '

I _

. '".,-

· A Escóla F'I:;rroviá'l'il} EÍlI1;,o 1Jmíde 1fH'í9;
<

o!1Pci,rCf;mlfi a

Luiz jVJ('Jl(IOllça_ Jr.! l:l.� ,.Es- IÚ.n l1rog,rama rOJ'itmuo d.o
trada de, Ferro' Sorucabana;. doações de motorj>§;. fu.iam
l'eCebet� !im motor O..íV[.321 êutregue:;; mals. de &0 Cull,

f�'l'prica(io .. pela' Mel'éedes. .imItos d� motor, ri1hiô (' rlí.

Ee.nz, i1e8thJ�do fi, f,�rplação " fel'éuda1, paNi escoià.;;; di,
e ��peç.lau:?ii&ão· dos 5'0 alu- VPl'SltEi. (' sbmcnte no í:iiDO rl"
nós ,Q.lle fi'�quedt:J;lill ry, ('tir. ir'l; toram entfeg�le;:;' ma,!!': /1.'
so' de "�e,câiiirii,; piáa moto" 24 �.fiêsip§ cOl,ljtint()�,
l't;>s' ruesí'í\

,

"

r
I; f I'

"

-1

,
"

"

·1,
,./'

._

C'hina,�,Prevã,: Gt�nd'e, bevolúç_io na URSS
" ..

"
" :

'
..

'
;

• J. '"

t,orisia8 d.ê onlllú;; da ri(la�lc
d� chn;i�el}f a��altâ;l'am 'c in. ,,

cenitlà:rími: o qwirjpl.geue.
.;! � . '.�. � A

'

..

ralo 'dá V,OlJ;� f1 fi í;llil. f'OHli.;':"'
$�HIi!i9\PtóiW;.fi;'o,' '

"rvt:?;if iteápiit�te .',

I' .. , Ç. __ •

; l{el.lipárecepdo :f:'m, 11U1J!J.;
m�,'-,ap6§ irê§ rnCíll;8, ri 'pn'
sidente ·TvIa,'ti Ts'ê:.tu:í::;g:' üfb
j;f.eeu dOlllili�O, vô1:.:��é)tiv(j
do An�:,ND�o, ..Ú!ifl �;eéepça{l
11 dll'igeÓJigit do Partido Co ..

'" f. •

mun1sta., tio. [O,,�êi'110 e du

�x�rcitoo A' rec�jJção, z:cajJri
t�dà',M t'faiádó 40 püV(l",
eín ,pciftilm, mrilv,f.'tí11{i IH;e.
�Í?:�te�' ,.int� ,mü . ÍÚ1�i!;Ofl,,�,
c�tri�"!,iS (j.!laj� L111 fEio, mL
�str() dfl. Deítsa, CInJ' Ei10
lai, pl'imefroo:(uinistHI I{aüg
Sbehg e Lf Fl1oéhln, didg-f'il
tes do PC c1llnês..Entretã,u"
to, 4 eSllo�;1, ;10 M.::w" t�rilafí�
Ching-,\ não rolllpuref:.f:íi :1,

feSta:

\.

::riQvitvl;' ··f\,�tJ.l)ÍãQ�- Sovíé�
dei :�htr'ou ':eín'�196i < liUU1'lll� ,

ijb�� ,:-,: "iJ�é'l.ev.�·I��ióqário '

.(\1�:'t�'rmw�h�i rtoÍ' ' �.mqhi1àr
6$ noy��('

,'_'"

.: aO': ru'éi)ili[í"�
,ílhrmtiu, {,j;';"bcla 'No\i,.:, 'C'-11.' ,�" . ,.

'1 .,.....,. ,'" jL I,

b....é.; '.'�9: ,�l)1riehlâr 0.8 âcontB�
diÍieiltfni, sij�éÚMS 'eu! 19(;7.
;l�: lI{ ta�' ,�Qp.tr�'. o �t"l111.O' revi!;!
i�Plu�i� �(f liJ(elú,1fim,i.�'.;;Í e :1.

t!ngir� ��t:v PQ�to cu)minalJ.
t�, uillna ".fii�d�ução'>

.

/ .

·
A ,"Nova, China" afiz:ma

!'J-qe a eCQlJori1i,a sovjetic� j.íi
iútttót! JlefWf,tí-vamt?ute" ui!

\Tta rui.. fe�t$��çãO ,'c.àpit;;tlls .. ,

ti '(a lti�o 11& na URSS > nem
#:-�óct!lci�,:

.

)h�rt,11lberdl}de
lJarâ. àS .m�ss;ls

.

operlil;']p,s
;�illlbm.e,tidàs' â. opressão e ii'
�ervidio pela,. clÍmada bur.'
�.' . "r I I

gliesa' pthllegiáda". Minn't
a àgê�� qne a URSS �Qfr.e
gr�ves e' de.sol'dens na; vh

pÚblica: "em· ji.�o. 'os mpo
. . \

.e:�.íiiikS��ft�
".

,
-�

�t:'"
- �J..• u,. ,..:. � .�) ,). •

J /
.
..! �.;....

•

• '

J' ,�, 't. "

,"".'" A,f;d��i�,]®.���@ e, Ml�i��. �� '1'100,' ,".J.J! ��._--_.:.::
,.

-

.

__�_.=='=.�=-;:-:�,_..

,,.._.�"7':':�-:'�'<�
,

\ p,� éfe�t'�',l' a Múnicipài�' de ,Floria,nhptJUs,
, .' , •.

" .'. .", -I. ,'" '�1 "dO;' '"" ' "' ,
. f . f J ,�r . I; �

�:>;, +am!lw: dQ ::·:tsquüt.lvel BE;l�! 'll AOUi'\1V0$ ai))!�' .,
. �� ., ., \...

.

'�;'d:i cOflstern::ida éOm o seu t 'ágicQ' fàlecim�nt0\ tbrt+a p�"
.'�.,'JÜC6 � se':1 :-n:l!S !JroÍm:do agradecimento, à Dil'eção da

�;:,q�r!tdi) EletrÍcJ:; de Sintil- C�taril1a ,s.,A. CE:LE,SC Se-
�� . � .

r
..

' �. _ 'I.
'

••

',..' qr' ..r lo :w.!lqr.iCk, G•. D recao do SESI, ao humallltáno
:':';2r. ��'r.�t:.f)

-

ios �nigos � parente;; que 05 c6nfor;ara�
':,,; Y:O �o'io�o�o �ranSG por que-pá S011..
.' .�.' M !. 1

,,' :, : G::.trossim, CO!lVidam !,ªrel;ltcs C, pe�SGàS amigas p�.'
: ') -+ ;:iI;slf(irein, a líss3, de 7 o dí;i .quo m�,nda celeorar ,erp

�lltep�ão dI} sua, a'm(.l: \l se� rezada 110 dia 6 (sª,bado) à�
,

' 9,3!j' hs., l1a Igreja Matriz i\]'ossa Senhol:r:J, de Fatim� no

:�, Estreito.
ar mais', C�S0 :1Hr 'é]", ü� c1.istã: nntecl}l:l 'agrª,deci�

"

. ,

I

IMPRESSORA
".

I,
, "

,
....

,

#'
,

AVl�O
A ·.M?RESSORA MOOÊLO possui lodo� os (,eCurso�

"�Sl!nho.
," clit;hês

tolhetos :- tatólogos
CQrtozes tco�.imbos

, ,
trõ.pfest;()S em geral

, OCipelorio

SENHORES CONT')_{IBUiN'fES ·DE
'I l�RIBT.JTb<;t MttNICIPATS

I

. ,t (I necessório experi�n'cia par'a 9Oronti, umpre o
, . I __

mO;tI''IIO er.i ,quolqu�( ser'tiço dI' ror:;1i). I

TràbOlhl_ IdÔIl�O e. perfei�o,!1'" QUi V PlJ�'l CO'lI;Q,'

f\ Seéretatja d$" r;iilfin�áS' :do. Ptefcitüra Municip81
de �lorian(}poÍis; {OlM, 1'11\l)lkq 0 (l, tÍ1E'fl1 interessar por,
sá, que, o PÚrio 0t';d�l .lo J:Sf :1fl0 ele Sót,íta'Cntarinh,

"edi�,ão 1J.
o 8 4..1·2, págu1.J. 4) de ':J7 de 'def',embro de 1967,

publicou a Lei Muni {íp;ll n {.1 8W, de 26 de d(',�€;#lbro
de 1967, cbntemío' :J.ltf'rllÇl.ít.:; qiie modificnm diversoq
jrtigo� da �tual Lei MÚI1!cip:;tl 90. MS, fie 27 dê d�tem
bro de 1966 _ CODICO TRlBUTAfRIO lVHJNICrPAL.

MOOÊLO

..

I iA rR'ESSQF;'A

OE;:
OF\ivALDO STUART .,eIA.
�UA DEODORO Nt 33�A /

�ONf 2517·_ Fj_o�rANÓPOLI$
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remias I
j

,

para yemÚt UI' HlgTl'S!'!Os.
/

'io presidente da RC}Jú;)�:- á exatidão de �;I\U<; rCCCI :1'-.

ca assinou decreto l'Cç;u:). Dispõe o decreto quo o Uon

mentando I) urtig-o :li3 do Lh'. selho DelibCl'aijyo do 1:\(

creto-lei n.o 4;-l, que críou ,) poderá fixar padrões 011 1110-

Instibuto Nacional ele Ci;1"- delos de íngressos r, bonF.'

lua, estabelecendo, Ínclusí ,; rõs a
o
serem ernitirlns, € YCj!

que o INC ditará a nor.na dirlos aos cinemas e Ralas é

pela qual os ctnemas c ",,1_ xíbídoras pará i1�o, ffomillí'.
las exi�ít\'Oras ;n:tdol1ai.� "t'., sório. O INC, nós" casos qiJ!'
rão fiscalizados, 110 que J'es: - julgnr conYC!lieI}te, ú�tlei·:t
lleita á Venda de ingí'csso<,

-

optar pelo uso coíBlji:USÜl'�i)
de seus Ireqnéntadores c dCj maquinas re'g'istrad'Ora\;;

o decreto (lispflf'
que "para, í'acilitar .1 risca'i.

zação: do uso de íngrcsso«
,emitidos pelo 'INC poderão
'sir �(ijHêndos prernios el�tl','
os lisuarÍ()s doI" oinemas. r:�

>� ,efeitlJ ,do 1150 compulse>.
',ril) dos iligressos :: bç)J'(k
rôs parlronízados, í) INC (:"".

',taheleccrá ,zonas, c juri.scl\�
,

ções designadas, como rp�

giões, que jserão fixadas nc
io, 'éo�selho Delfberativo, N;,
delimit�ção das regiões, \;

INC poderá incluir um 0::1

mais Éstados da Fedcraçã,u'
O INC poderá também est�l.

'belect>r eOln-enios com ent·.

,: dad�s, p,rjyadits ou pública
O Lions Clube de Flori;;.- )ernidades da cal;>ita I, para OI'gãos ou' autoridades fedp�

úópolis.Estreito, mravés da�; entrega aos indigentes, f' rais, estl:\tluuis ou munici_

esposas, de seus sócios, }WC'_ também ao E(lucandá1l-io' pais, pata-distribuir e 'f!sí'a,
ton grande áuxilio aos l'C- San,ta dataril1�. pata d1St�'ii.

.

lizar _ os ,borderôs e os lil

cém.nascidos pODres de�ti', buição aos filhos, dfts lcpl'ü- ',gTeSSOS padrOllizaclos.
capital, ao realizar � cam. SflS.

panha do ENXOVAL J):') l'remiGs',e $orteios
BEBE. Foi mais uma J'eal;za'Çã"
'ín6.mer�s enxovais 'de hl.:- brilhante dêste "vaÍtro,'l')
bi forllin elítreglÍes às Ma. Clube de SCl'vicó.

-C: _
---- -----_- - - ---

-;

Enxoval

, o sorteió de prêmios, fo!'

',mulá' que: faeiUtará a fisca.

--- .. _ --

r- ..........�-_.----'-:----�- --:--=-.- ... - ...... ------__

Tóoicos Inte'rnaCionais
iS '

Michel Toul'nier,- Grande Prêmi�, do
Romance - (fER)

'pelo.'; a'_:IÇ>�jd8�es locai?, um. exemç-Ior
'do POPr,iorum P,r:ogres�io. Em Circulo'r
,anexa, recom'2rí�(!I-se 005 Ginásios, Li·
ceus, Esc,?,los' Profissionais e de Epecio
I iza�õo' usem o texto pontifício, no er.

sino do Educação Cívk?:- I

A Acad�rnla Francesa conferiU o

Grande Prêmiõ do 'Romance paro '"

1967. o Mich�,1 Tournier, pa'ra seu ;:::rJ
meiro romance, - "Venaredi, Olel le�
I,mb�s de Pacifique" Ed, GGllinard),

Trala-se de um trabalho' redk::id,;
dentro do ótica atuai, tendo o a�l\-o(',
procurad:) atravÉs do personagém CI':

nVendredi", os gl�:Jncies temos 'eterno:>
tpis como, o cullo do sol, o colonl:::jis
mo, o racisrno, e o .sensualídac'h:i. M(I�,,'
diz êie, eseo:hi' paro Iherói um inglt:':s
Puriianc, cem seu ,cachorrinho e un'G
-somonr+,a"

A ONu e a,Crise da

População - '(I'RB) "

Grã ·Bretanha e América
latina - (BNSl

\

POj)ulOfum Progressiõ

VOCÊ GA�bU U� A,PARTAMEN'TO
NO NATAL?

Jizaçilo 'do uso de h'gre')so�, nemas, de tuna mesma '"

aiingÍl'á' apenas mcrcndorías 'gião, cm cautelas trocadas

de í'abrtcacão- nacional. ()�; �JOr determinado numero d!

sortems 's('�'fio ha�eld:Üm uos illg'rC$iSos. 'Bfcrt1CJHo,s sortea.
, '

rc�uJin(tóg d!.ls cJ<ti'açõés 1'1'\1 veis conterão. além do I1'J-

mais {la -Lotcría Federal, O me dó' I:NG e do liume'rp (�'J

JNC poà;;'á €l8tabe\1ce��': �O\I' plano aprovado, os segulntc.
vêrrio corri' à tüieria Fer1�- dados: número c sede qu:'

l:aÍ, j)át-a realiiaçãh 'de:, si)!'- cdncofrerãd ' ao sorteio, lo,

teiós especíâís, cm suãs liJj'�-' cal dá entrega Uos prêmio»;
moeücs, Concorl'e�'iio· aos prazo de pr�scJ'isção do çli.

.

,
.

-
'

\

so�·t;eios' e!el-!�':11�!; ,s�l'�r:t. neíto á coisa sorteada; iml:-

veis, que serãf!, o's p,�'Qprl05 vÚtualiza�ão dos prêmios' li

Ingressos nurnerarlrrs de cio sortear, CO?1 classificação c
_

� _.
� \ ..... '�... 'l ,,, •

'=z:.; :<=."":::-2:--� ,�-::-::_=�=_:r:':::-�:':7��::::::,�=:,"'...:....--r='-'�':::-�-.=�- � �,,:,::.:::.:=--
D.eformaç�o

.

dI) Supr�mo , ,

, Cf i1:i'j.>ara;láo s:i
- movilnento do �)LípJ;emo ,'Tribllnaj

l'cde!'nl, '120.111' 7 ,t\92�_ pt'ocessos julgauos' no' corrente' ano,
�'cr'n Id" da 3unj:,,'h18 tJ6rtc dos Estados tJiJ'id0S: 'q�le no
'. I

" '. �. "I; •
'

r;Í1,::' ilJ') neriodo ,decidiu, aOimas 1.761 feitos, disse o ml-
- �. �

-

rü�1.i;o \ ifor ,'r>lt4Iíes -Leal em lltn autetiti�K) 'ties::tl,Jafo -,
"1'1:10 ,;0tnO� e';}ívado�:es, mas juizes",

'

"- 'E"sc� n2c ':êrdádª, é o grande gróblcNJa :f:jlle ator-

lllc;�ta ,;s' rcspon�Ftveisr !Jcla Justiça br�siieira.:�A, pleto
ra de <;erv,iço, :,excedcndo, latgainellte a cá_l)acidade no]'-

, ,', " ,.

' ;/

IItai. de trabalho! �dos' :fHagistrado<;, produz o ''r'esi.Htado

l{i!1lCli!abili'$sÍl1)o' de; que :1'5 'causas' são dit.iniid'â,s, de afo

,gaclilMó, qUGl\dó' l;lãQ\'��Dr escrcvefltes cíe ,é.i'll;f.ori� 01.1 fllll-
_

t lo'
,

" I"
cion:ai'íos das :5,ecrét,,�d'a� dos üibunais;- ,

: -. '

' �
O cus\) ,;cIo, SIl!)r�Íllo' Tribünal Fedé�al ê'� excepcio

na �lente ,gra\�' p�Ja 'r.ízão, ele, quê se' t':i:�rá ,do orgão,
cllpuLa 'cio P�qe)' Jl,icliciario, ou' �qLlerl>..· Flll�, pl'ofere ét

nlt:ma ,palayra. E' a, palavra de�Ta'deinl,_' sClb�etuclo 'no

que diz resgeito' ao' direito CQl1stitucional, equi,vále a

cüm;ciUs CJue: ç1eve111 consolidar as aroohas institu;cões,
pois, C01Tlb� ,�ti;cntoll � chief judtice -Huglíes, qt�ancloJ go
,'€lI nador d'e NO'icu 'Ioj'que, Vivemos' sob lima ,'constitui-

,

ç:o, mas a f'0llsti'tui'ção iS o' q�le os iuizes di�em ' que
e n é·�.·

"or l:l11 deJ:eito d� e)stl'útura que iá 'Io! rei te-Ora,
-l'a:la111entc clemll1ciado. IllL:S aínda não se iog,rop extir

p,F, o 'STF' conti'níJa' oneh;do !yor Lima competencia' pa
ra,itaria que rc�;arna elim;nac:io. Em lLl(�ar de atuar ape-�

I..}"'-' A

lia, c, m,) itl':trtlmcnt;) de ddesfl da COll,titllição e d':IlS
kl� feclC;'3:S; :'e:J1l::l'1ece ,stioiado, preso a querelàs re-

giJas �)0i: 1c s dcs Estados c' Municir),ios. ÔlI mesmo
�

�?

.:...-(

l" n'ir,,�'cfsja"-:�tc ctirei10, �)riv.acro, :'a,a solução das quais
tem competcncia, pode-se dize,r ,exausti\'a, as côrtcs jn-
l!:c:a_"laJ c .. ia'Clnajs. II

C hn :'�l'iuso, iJois, que o problema seja reexamina

elo. O Sllll�) es aUll1ellto do numeço de ministr�, efetivá-

/

E VOCÊ?

Que presentão, hem?
, \,

E depOiS, com tôda's aquelas ccnd:çi3% '�peclals de lançam'ento. c 1-

orpmentOl <!Ia famill-a nem fOI abalaoj'

Se,m, a culpa não fOI totalmF!nto ,dêle"

V'-ücê sabe uma ',nslntlaçàc.lH1t'.a <lQUI .. /o;Jtra 'llr:
JardIns par ..., as ::",1-, ':"'as, eic, etc. ISSO Hlf1Clona.

Mas não tlfjUe tnste \

Voei! sabla que também se da plese:1tos na entrada cio Ano !\lê,,,?
E existem, ainda. condições m<llto espeCiais, a!é o dia 8 de lanel, '.

:

, yParabéns

Cart. N', 1609 - CRCI - III Região

especte; chancela

dade resnonsu \ �'J.
f'citos ou vicins capazes dn'"1

prejudicar a ,'cri[ic:l,;:'ío ,,,.

sua autenticidade, ou do 'li

rclto aos prêmios. O direi: )

A emissão máxima ]7c,·n'1\.
tida. ])0]" suríe, 5CI:(I- ue (\:),:1
mil •. elementos, "'!1'Lc::t" e1"
Não poderão ';C1'.t U;J,n:l;, ,

dos contemplados fjU,j';llU:\j'
taxas ou cmnluutcntns II ir.
tido de reemboÍso <)ô tríbu;
to SOIHe l)l'(lrlti�s. Os tHbli-'

tos íncíüentes sObl'l' os prô,
mios sFrão W4goS, pelo INC,
flté o 15.0 dia util após ,o

sorteio. A emissão ele ele-
!.

' - 0, Engenheiro IVí,:RNC;t
mehtos stlrte�h'eís. - lJem ón. •

t:<;llGENI0 ZULS{jj<', c'lIeP,'
IUO' á l)l'OlJag!\n�ilfl. rehith'�': .:;,

dó Instítuto de En;.':l111a�' 3
aos sorteios, somc!,'te lJOf�(,- '

lião Sel\ -iniciadas :.J,pós "a ,1. ,sanitária {tC Sanl,! (�.ata.,'j\�",
p;'ovácãõ Uo jilat-lO h\sp'eHi- em COJitatci ee)11 a ,011118 ,a •

"O 'p�io De}litl'tamcnto' �(p Ol'gaúizaclpra do -Modme''-

tó Pró.Civil 68 afirmou qw,RelUlas·,lnte:l'nas. O Cli!t,,l��f,,1 ,

q'ualquel' átraso Ílara o i:1:.
'c �!(lcal dos sottei,)·:. ,,,em CI)

,
. , ", ém cio ltiliCioBame'll:o l!n

1110, os sells 1'('5uHados. seT'!:;) - ,

�', CÜl'stl de En�enlHE ja C�-\ ,j
alvlllgadtls jlOS ClJ10ÍlhtS"]:ltÚ<

na 'Universidade Fc.deral ,li,.
ticipál1tes das pj'Ol}1oções e

,
, ',S-ailÍa, Catarina, só tenderá a

·nos, jo:th11Ls de §t'âútle,H['c,i. '�gr�nr a 'sitüaçâo cm fal''':
�ltç_ã(l. . _ .'

,
'

do t:rescenre ailll1&nto 'da n�·

_' _�erá de :!llelia _ rcs)Jo�1�ahi-
liUade do íxrc a cnt�ep,a .d,'e, 'cessitlatlc (le Tt;cnicos dUa-

, • , ,
'

'

t- êl SIli'tlf_";' Ilt.'sl'I)"oh j�
�fêliíios; o; \'cr:tilhií'i1élihJ tl�'5':' f a 1J., (l
:triÍfúf.liiS a eleS i'cJérelltes ;(! mellÍlsta que envoh'e a NJ,

, [t fiehiustl'vat,ão'tla,$ (i�tna.j," 'ção, ,

I

C�l1(ÍicÕes ,':e.st;õeletidis- ��.) 'Por' outro laçlo, continuou

!le.cl'�to:' N:ão terão 'validM(i_·
' _esclarMé!1tlO que, caso fun.

él€ll1,entõs sotteâveis "oú . s� ii _ ,;dilUe o Cu;rso�,de EUl!'puha.
t.cáttos . qii� aiH'eseíl�eln' (ti:,. "'}:ja Civil Hêst� a�ho (lU6S;,

,"
"

�. ,_" ____,,,_ ...2. ......

_:
. .........,._-�-

------�--�

lados d;l lÍ;JÜt

tio 1l'0I'Lrlq

--�- ,- r • ---- .. - _- - - ... ---

..--- - -- -- --- - - - _, __ o

Distrito de Engenharia Sanitáriá de SarUa

Catftriit_, Apóia ó Funcionamento do Curso

de Engenharia Civil em 19G8

aquêle Irtxtituto c .,faria ;l

dispesição para
-

f) J{I�W'\';

m�l}t,f) �lc apôio t,,(',;ic<l�tn),',
nl1).do ]Jl'orb�.i{\n:�h qlH' l,'

trahalham. par:L f).llr ! :té:.1 'I

conu.'l'êucias, l)�lte b\ts. �(!,

bates, llt'll1ons(Taç'j;í"i; ue nH

cl�rnas técnie,s c ,�n.., o:

quijJ[\J�lentos.

Desta f(li'ma, () � 'n�(',:ll!' ,

1'0 Werner Ettg.'lnin Zq!',., !:',

prevê ql'C o f;mcl(>n,LHt'Il'')

,imediato elo t:IJ�'SO Ül', V,n�;I"
,11hal'i:a Cidl vil'ü <t:11pliil�' ;",
'fronteiras .da" 't&c!lica e tio

CeIiheeUllCltió, a finLdc 'ck

vaI' o País 'ao 'mai�',aHo !F�l'!

de Cultll1'a e GidJinwão (.;1\'1,

dições iJl(Üspell'5á� d;"
_
"pa:'.l

a COl1mnJlfio du, l�r:)sil eO,'J

os deniajs' países fio 1\J,l!mlo,

L.:ioáb - Proveitos;:)
.'

,

1 Arnoldo S Thiag.c: TO 'CRiADOR
,_

Fe:;zes os que, oil-do jJreS03 c "

preconceitos e às paix.5es cl2;:;rim2i1(��
c;espertam para o co:;'h�::imento (!,1

verdade, escapam 00 cl"culo nef,:::_')
dos convenções e dos nOClV03 p'';'Jn-.

ceitos ((:. hierarquias c:::nvencio '2'5,

poro se rece�lhecerem ,d>:'p:::i'5' de ,j.c�

r;oj(Jdos ce tõdas €SS<C)S lentejoLJl::ts, ,xe

lu,clício'ií�simas \00 rlOSS-O p:"gre;:s:., ,,"

01" :ornc pertei,-::e:-lte::; o u ..po clJqyeios
IU::JC es ocimo referic'cs Foi o co::o de"
um' cardeal da igreja de Roma, C;)'"
...

'

'd I CC!
quem tivemos O,Jo:'n.:JnlQO e ce CO'l --

bulGr,' graças à medio'lidode llltl)1l" o

de que sorn03 cotados e que tClIltO. lCOS

ajl,Ka em n�s::os t,raba:hos in!ele:I,:G,O:
de 'ordem' pesôool, qp::JrenternerJe, I)";:

oue os i' mãos que (\03 ajU2OtT1 ii::; d,

f�sãc das bom; idéias, .jqma'ls !Oe ,:;c; ,

tificam, inspir<;JI1do-nos 'apenas, :,c:�-�
ele formo olgume a;;SUl7lllrem o r2�,)Cl1

sobilioace do que ·nos sai do j::ena üt..:

',do eolavro - o que no:; forç:J a UI' ,,-:;

aut�crl1lca insistente, mesmo <,=JUClI\C]0
'mediu,-,icamente trabal�homos por III

corpol ação, "caracterizado f,l,u'(.;,lcc:
", m�nte dos espíritos ql1e des'�lam I.itlL

'zar-ros �pora se cornu-nicarem ,com (;S

enC8 rnodos, ;'las 5e"sões espí :i1 O:S �n1
,que cooperamcs mediLlnieameTüe, t.s·

se nOS50 irmõo veio pro::uror,no� ,?c:ru
,clieital o ajudá5semos com j"S pre.:es

p� is qUE: êle deveria cm brevE' r:"':l,:CO:

n0f-ó'e e precicava ce auxilio do, /\;t�;

cf m ce "e- be'i sucedido" Iss:), CW1'J

cr�"":'''l o� e'Dí,il:J" é n�ul o co "'011""'\

nis t�obGlhos des�o no'ure<:l, n��,-:; n,?
de noviGac!e, p,ytO'lto, í0 o:c:md-c" ',)
r-ue iO� impr<:" iono.! e nos serv" I d,e
1��r2 raro Dr�fllnja) co-:it:J::ões fl� -s(.)

fico:; a re-cel:o rio q�-"',oi',dJ ,so"c�

�";I'('t'i"'fl e "'�i�'+o e vc.dore, fr::: Cl COllfl;r(iO

\"_'e roO' fê�.ê s� carce-I, a:J exca,,-,c,I,

deoois.'ce uma longa ex!=,osição do ,,:L,e

s{pasoou com êle a::>'vqlt'or, apó, ';;-.,J
,

d"
I

eXI"tênc.ia ·faustoso , pnnslp� J,' ,-

greja, paro a erraticicJcde, '.'Sou_ 9;c:a
meus II môoS, um sifílples ,embrJoo d','

espíri,to, procurando àvidamente UI"l

embri60 de' carne, paro começar LI ,'"

existência votado à aprenCIZGgem do

'humiidcae, sehi a qual imPossívei oj

yuirir-õe qualquer outra, vfr-t:.Jde" .

(

"'CC;!l1 0, àS,sinal'ura de 18 no';os

poí.SI7'S r,c ano [llassod<;, cnega,om G 30
os naçç;€:3 CUJOS Cbefês ele Estado o!]re
se;lrarc""� ante os ,Nacões Unidas lrarlS

cen::lenlal DeclaraçÔo� no quô! fazen'
"um apeio LP�gen�e 00: mundQ poro que
se I ecO'rlh@ç'Gl' ,que "uma paz autêl1�ico
'e tiuradc-urc: deper;tder,á em allto 9 'e'_!
co maneiro como se faca frente ao

problema <lo'crescimento� do popuIG
ção",

Os Chefes- cie Estado insisiem,
Um novo Centro' lolino"amenca- ta'/lt5ém, com grande ',�nfase, em que

no está em organização \id Univers:- o "pro�lE'ma do população deve ser ore
do no �\,verno Castclo �ranco, não rc;:solvell� o assun'

dade, ck Essex, I ngia'ferro: O' prinCi'Jc;i ccnheci,cG - coma J uni. dos eleme�t,.)s 10" �('pão, s;mrú;<:!Ue}!lte ,atçmwu as cODScqllenci,as do ex-
• '..r " \ "'\'

{

ó'bjei IVÔ do Centro seró inici"ar e' pro- 'prir.1cipais no pJanejamento a longo ai ccssQ, exigido do" juliadores brasileiros, E indispcllsavel
mover contatos e colaboração em en-' ,cance se os· g"ve'rnos· deseJ"am lo"",.,'r" r, S T

.,

F-d'
,

'" � '"' q ue o LI')rCmO , nl'll!Jé] l -e er<\l- seja. ajudado, '

que sua
sino e 'pegquiS'a en�re brirâ.4icos e IQil� suas, metas eC0Hômicas e Pretender sa-

. ,

...
I '., oarga �,' ia '�11jviac\a, _n�)is dcsrllercce a J llstic, ::1' clllandono,americar:os especia izados em to: / tisfoze\- os 'O�piraçõe 'de s�us povoc:".

'

dos os discipl inas bcaéemicas.,. Em pm, :, Comenrando o feito significativo
seus juizes decidem' sob a !)ress�o de, fatores que o

ticular, o objetivo será cumprido m2� de ,q'ue c:;o� os,'30 países 'que ass�rKl- rpubJiC'o' dif clJ11le'nte ccih1preend� poss-arn ,ainda slIbsis-

diemre convites o graduados e estudou, mrrr esta deClarecão está representad(; 'tir.
tes lati'r,o-americanos 'poro Yi�itarem "'o um terço da' hu'm"'an'I'-'lade, R'obe,rr' C',', O'\:l extl aordinario pre�t,igip de llue goza a Sup.rema
Univ'ersloade de Essex o fim de tro:J'o" Cook, Presidente' da PopulaHon Refe- C" -

Ih' b ri
OIl::' nor,c-amcricana �n�b decorré, tão-somente da sa-

ar em,..conjunto com mem ros O_O 're.nte oureàu' (PRB); 'detM1"ou'" nó:; te.
Centro e professores e alunos dé 0!'J- ,r1':Os ihslsti�ç) rep�,t;idas vêzes em"qu8 becLo�ia ,de �eu,s, mag,istrados. (?s iotegr<l;Í1t�s do Supre-
tras instituições britânico's de alto es- esta Declaracão oHcial de Chefes _ de �il0. ''rríblUla] Federal,'- nesse tetreno" em nada ficam a

tudos. A intenção agora é al11pliôr ,) il�! Estado rão s� pqdê ignorar e.-que -3 (:he devç'r <1,,:S 5ell� cclcgas do g:rapde Páís yizinhq_ e amigo,
tercômblO a foda uma vari�dade de, ,gaoa a hdra> para q,liJE:! ,se atenda S'3',J': 'O qw_' faz que Já ,ca'da- VOLO vaUla Dor urna licão\ de di-
disciplil-,as nas artes, ciên.c'ias sóciais 'e

'

h;..'
, - d' -I

.,' ,
'

" ,- -,

,.

'ç ui1'1oqo e s_e: p.as,sF .
� pa av.r.as, as o.� r:Úo. é qlle, <ln contrario d,o nue se passa entre nós, on-

ciêncla5 naturais. ' R d 'I I
71 -

!-Iras e um nlV€ nacl0r.ia e rnternQé:!'. d0 j'
� ,

I'
,.

' .. ' .

, i '

I" 'O' .".': �:, .

d --D
" ,�a unçao _llllleatn a se confunde em esforco com o

,ono" ' ,; slgnatdrl'os, oflgmols' a. e-- , ,...' "

'; I' -,' f" m'" t"', I' b' C'
" (·,'<1')a no c1a cStlva, :).0 11IiL <;e concecle o nec,ccsario tcm-

,

' <:nro('ao oro :' .....Q om Ia orea ',,:), .,' '�
.

, :' ',Sul ,'I�aiO -Malási,ó . M�rtocos: :Ne.:p!,. po, �1ard )ll ?ar e �lini,.trar
-

justiç,a. '

A cadGl uma dos 215 Escelas de' - 5uécicí; Si\1gopuro,' ,e -,Repúblico, Arábc ' /TransGr;ito de :'0 Estado 'ele S, Paulo" de 2.1-68).
Hambu:go n;' Alemanha foi �ntr�gue" , ,Unida.i,

. ,

�

-

.

CrEIO qUe fei Victor Hugo que a-

I nbulu a seguinte exclamaç60 o ''''1''

pel"5enag'em dos'" seus romances: "OHI::'

é Der'Íl ma lor d8 que eu pens0va!
/I

�Iu verôoee, "quanto mais se .-','1:
�ustrº.[ll os cominhos, nem sel'l'lpre ae

simf.:ec iQos, do sõ Filosofia ,tanto nl'JI!:>

\(an"cs considerando, muitC' acima. infl

rlltar\lEl-,te acu'na dos noss;:,s mí,;'2ros

Gogitaçõe-s, (.1 ,grpt:1df,;.':a do Uni\(er:;,) e

,(iJ" g!órla excelso d,o G:riador
'

"Dhh

crio incE�sontemente" - este a ve�

sõo que ncs trans,r:riit\ram os Espir:tcls
SuPeriores, versão que se encontrá En;

diversos pontos' das obras egpiritas-, Ô

qual temes de qd'erir, pói? dcJ cOI�lló-

rio odmitiríorhos o inativiéade ue,
Deus -'"o que é qbs:lJfdo e .contrár!")' �
af'irmotlva de jesus: "MEU rÃI TF!'\,

.BALHf\ I NÇESSANTEM1:NTE", ��,5'
pEhsdndo-nos de fazer citação, qe' :\yró,

'

t'? de 'r::Ó'gina' em que essê 'eHrmati-v,,, se

E"í,ccntr a, p()r ser' �o conhec!:met)·tc.l 'C;e

t-odos qCle se ,dispCiem Q ler cbras .::-;��,
ritos -

•

Cd'�n'c'-o ',iheessantémerlte, í,�h-,

portanto, �s espír'it0s, 'di_versíssimqs Ido

,des, toôos filho,s de 'Deus1 desde ü
..

cs-I

pírito recém-nascido, até �aos moi.:;,'�

v;r:,codos em fd,dde cósmico e eGo:::;
" 'I __

v'ez mais aprôximacos do Pai, grcC;�ls

às. :Jeífeiç'ões éO!lqblistodos,
,

Em que ponto dessa, infinitq 02:;:0

'lo' e:.torem05 nós" o� terríco.la,s:> PC'I

aLlr�ra difícIl de responder, p8is q ",

�,e;,mo ent:e' os habltailtes cO I"J"' ')

Planeta.' 5e di'vero>ificcún em ia:de 05 s

píritos no suo suPrfície provisoria,-n211-
le c::m'idlados. PCi(demos, ertreta-.r..::·.
oc'mltir que e.�tre.' cs terrícolas haj'" '.:;s

,p4{�s; ,1�fa,l.1 i" adol�sce�t-es, em �I:-
no Vi"lll·oade e madurezCl, velhos, n_, ,-

co porquantó'b espírito nunCG e:''1e

Ih�ce '_ e esta é 0- mais belc auré(,j�J

de bom _discernimento_' dos coi:sos etcl<
nas, qu'C 6 Espiritismo nos veio pro:.),

Y-

.
-

/'
\)

clenar. Nao envelhecemos nunca. ,1'0-

gredimo� i;,cessantemente! Avanç,9-
mos desassombradamente paro o fu"u

ro, sentindo refletir-se em nós o I'YlCI-

,gem do Pai e Senhor nosso, cada '.e��

mais nitidamente, à proporçoo '-�lIS

nos vamos esforcando por aniquilo"
em nós o egoism�o e as paixões sepor'o
tistas e vamos adquirindo as virt:,',les

da solic:iariedade, ,doi fraternidade, du

justiça e, por'fim, do CARIDADE" f:
ra 00 qual não há salvação. A p()s�';� Iil

fegrol desta sublime virtuce é, sem dl:,

vida, a definitiva integração do espl

rit= criado com o 'GRANDE ESPIPI

EIS Cl liçõo do cardeal ,rc:mano, ,l�1

trora revestido de púrpura e' qual" fiLe
do como príncipe de 'Ig'e;a, 'Ggora um

simples embriõo de espírito, para SI']
nificar que se considera ainda no In

fôncia, cOando cs,im o prImeiro piCvCI
c'a virtL:c'e do humildcde, o -CUJO o ,jl_Ii c

cição vem dedicar-se paro sair do 111-

fôncia e ter madureza espiritual

V. t�,. gos a �
•••••• � •

,

••
'•••••••••••• ,. •• ,..,•• ,Ol. ,e· \I

..
/

Anit�i
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o IPESC

E O PROB.LEMA

DA HABITAÇÃO
GUSTAVO NEVES

o converno em vias de

coneluir-sc entre o Institu,
tuto de Pensões do Estado

de Santa Catanina (IPESe,)
c o' Banco Nacional de Ha ,

bítação representa, inegu,
velmente, uma excelente

conquista da direção dCl

quela autarquia previdén,
\ 'I

cial, em favor dos seus con;

tribuintes, ou seja, do fun

cionalismo público do' Es

tado. Nada l1len�s de quatro
milhões de cruzeiros novos,

postos à disposição do

IPESC para a .coríserução de

casas de moradia, destina.

lias a servidores catarínen,

ses, permitirão trauquilizar,
quanto à aquisição de resi,

oluções
Setores d()s ma:s responsáveis- da vida

.
nacional

mostraram-se até certo ponto. decepcionados com a com
pleta ausênc.a de referências à política .no pronuncia-

I

mente do Presidente Costa e Silva no último dia do ano

que passou. A par (las sc..::lS considerações sôbre os ,�x'

tos alcançados 110 sctor .

.

econêmico-financciro, s�l'ià
lima excelente oportun.da-lo para o Chefe da Nação dar

couhécimento ao País dás diretrizes estabelcídas para
1968· - se. é que. o foram - das relações �ntre o Exe
cutivo e o Legislativo e ainda sôbre a situação dos par
tidos políticos 'que, cedo �u tareJe, -poderá' atingir PI:O� ç

porções insustentáveis, face ao clima de .artificialismo e

transitoriedade que a nillguém passa despercebido ARE
NA c no MDB.·,
-� ,

Era de se esperar que, a esta altura do seu Govêr-

IlU, o" Prcsidénn, houvesse por bem .achar que a Nação
se ínzin. merecedora de' sua palavra naquilo que se rela

ciona à sua vida cívi�a, à sua pa!pit�ção política, Qua-
, - ,

uêncía .própria, os tunciu, Se que diàriamente temos tido a palavra oficial do Cio-
nários públicos, na> sua vêrno sobre medidasl de caráter econômico e adminis-
maioria sujeitos ao regIme' .

trativo; nunca, porém, na medida do desejável, sôbre
de pagamento de aluguel ;h; ,

, �ua orientação nolítica em assuntos que visam a aper-casa, cujo valor sobe .dia "1 - r "

dia. O dr. Heitor Guima.

rães pode estar certo cI�

que se torna assim credOl

Ih1- gratidão generrlizad.l,
dos beneficiários do ln,' l
t.uto bem como também t;

Governador Ivo' Sill ein,
sob euja garantia, e pOl' ill_

fluência de cujo presti�' 'I,
nas altas esferas admil'lj ,_

/ \

tra,tivas do país, ac-resCl:'ll'l <l

à sua já notável obra de go-
vêrno mais uma realii:\ç�i"
!le incalculável importii.nda
para a vida, dos que nre'i

tam sei'viços ii ltflmim"t,';l-

,ção ]l�blica.

Ieiçuar o processo. inst'tucional.je a própria vida da na

dnnalidade no se,1I contexto pol�tico propriamente dito.
\ O _'Govêl'll(), de res,to, tem' fartas r�zões e o sagra

do! direito. "de se manifestar sôbre êsse aspecto ,da sua
.
\,.' .

aüvidade, I)ois quase (Iu'e diàriamente vem sotreJl(�O
aia(jllcsl' injustos' e lnverídicos de alguns setores por de

mais' conhecidos enl I, noss') "ida/ pública. Isto não ,sig-
n' ,',UI\':1, C" dentc!l1crite, que devesse aceitar provféa-

�----------- -----

,/

,
I

çõcs c, para rebatê-Ias, colocar-se no mesmo nível cm

que se situam o�, seus mais ferrenhos adversários. Deve
r.a, tão sõmente, dar à Naçüo o conhecimento exato da
realidade das suas diretrizes, esclarecendo a opinião pu
b::ca m;cional sôbre assuntos t�� controversos sôbre os'
(,lia s espera do Marechal Costa e Silva um pronuncia-
11!,:nLl que, vindo de encontro ao pensaniento geral, re

f'lIte as acusações que se Utes' fazem, no âmbito político.
" \

Muitos pontos ainda permanecem Incertos e inde-

finidos na polítich nacional, onde vemos a 'cada dia que

passa o surgmento e o desaparecimento ,de novas faces

de atrito entre diversos setores •. Isto acontece seguida
mente, por. exemplo, na própria área da ARENA, que'.

,

para o Covêrno, em alguns cásos, pode parecer apenas
como um prolongamento da ante-sala presidencial. A

grande' maioria parlamentar da ARENA não desconhe-
,) ,

ce as precárias condições em que atua \ o aglomerado a

que pertence, C�1Il uma personalidade que está longe,
ainda, da que deve possuir um autêntico partido 'politi
co. �

São êsses Iates todos, além de outros, que o País

espera ver solucionados pelas v;as do bom senso 'e do

equilíbrio pelo Marechal Costa c Silva. Assim como li

Naçã,o tem confiado no Presidente da República, na tu

ta contra a in,f1açãu c na recuperação 'econômica nacio

nal, tauibém c;onfia em <im', tão logo Se otereça a opor

tunidade adequa,da, venha o Jlresidente apresentar :l'!.)

País 'o �aldo positivo du· frnto do seu 'trabalho �- da sua

dedicação em favor d'a sulução \ dos problel'!las polit (;OS
que, illfelizlll�nte, não são poucos.

Estádio�Folg'o cU) registrar o [a,t."

l.Iorque t011110 ou\'i!lo a�

ll1ai's justas referências :v)

esfôrço q'ue, nesse setor ac;

sislellciai, se dcvelll ao Go
\'ernatlor do Estado e ao

,E!'tadG .• destinada a illdic:1l' o 'Iocal, olllje melhor se no-Pre�,i(lcnte tIo IPESC, cujo I:"

CQ111}}(')rtamento, dedicacl�1
inteiramente ao serviço
amparo social ao funeiona

'ii;:1ll0, esteve sempre ao ní.

vel da confiança do Chef�
do Executivo.

o ,problema da habitação
é dos que mais se fazem
sentir presente�lente" com

repcrcussão diret,a e im,'_

(Hata no orçID.l1ellto exÍgI'o
do servidqr pública. Éstá,
pois, el�tre os mais relevlln.

tes préstimos oferecido,>

llelo IPE�e aos seus eon,
tribuintes a faculdade de

lHlquirirel1l a casa }Jrópri<t,
·e(lui"u)en(.e :t sensh-eJ \eco-

1I01llia, ullla

de iJlreriores

vez que, além

ao valor dos

ilJUg:uéis, as alllortizacõ�"s
mensais revertem em bel1\�

l'ícios da i':imília do
....

pró-.
prio funcionário. M;ts, é'
ponto a' cOl1sidenír, ai.nd,t,.
o que significa, como patri.
mônio material assegura,�()
à prole, em CllSO de faleci

mcnto do chefe da fa):l1íl.ia,
,

a' pl'opric�lade d�l moradia,
sOQ cujo teto eS,tarão :llJ .. i�

I-:<ldo� os seus

teso
componell-

Certo, não é pequeno sl,�r.

vi�:o assistencial garaI�tido
pelo InstitUÍ!) ide Previdên

cia do Estado de Santa C?_
tarina ao pensão, mercê �la

qual, por falta do sCl'Vider

e contribuinte, se venlJaln a

J'a,voreeer os seus '-depeno
dentes. Todavia, nem 50-

, luentc essa consiste a me-,
lhor maneÍl'a de tranquili
zar o funoiomírio aeerca. IV,)

futura da espOsa : e filhos.'
Essa modalidade de assis

tência lhe estará complet:1
com a seguranç,l de pos
suir teto próprio, isçnto de

um prflbJema que sempl'e
tenderá a ag-ra,var.se e que
seria motivo de lJl'eocupa

çõcs se não ficasse resolvi

do simultânea.mente C0111 o

do direito à\ pensão.
Não ]JOtle úeixar, poi.s, de

constituir moti",o de rego

zijo - o magnífico presf'J1_
t.c de ano nôvo pata os ser

vidores cataril1enses - ,\

notícia divulgada pela im

prolls,l local, a propósito d,t

conclusão dos entendhnen

tos entre o dI.. I'leitor

Guimarães, Presidente d�

IPESC, auxiliado' pelo cJepu
tado Lenoir Vargas Ferrei-,

• rOl" na Gmumbaut, e 'o Ba.n

co Nacional de Ha.bitação.
'1\ lé o próximo dia 15 tmb

e:st.Lrá em condições para
(l1.lt' cI1L .... em vigor o CUIl

"('lIiu allspkio!'o.
(CfJIII. IH �.,. l'Úb:)

,

O I'rjmcir� pa:sso para li cümtruçào do Estridio
para Santa Catarina já fui dado, cum o encerramento

dos trabalhos da Cmnissãu constituída pelo Govêrno do

ele

deria �rguer a ol)(;}�. Ao. receber o relató�'io conclusivo

do gl'llpo de trabalho, o Governador Ivo. Silveira reite-
,. - \

rou, IJUlis lima vçq:, lO se!.! firme propósito de cOllstn�ir
a praça de esportes ainda em Seu Govêrno.

-Ao nos lancannos; néstc. '111 o\'imento, 'em momento

al.gum hesitamos _',�Ô.l>J'e � ;'ompree:lsão que o mesmo

deveria merecer do Chefe elo' Executivo catarinense. Co-

.

mo nós, todos aquêles qllt� cermrani fileiras. eln tÔI'110 da

legítima causa esportiva (:i) nosso Estado, acompmiha
nlm par e passo os trabalhos da Comissão. A conclusão

a llue ch,egou também pareceu-nos a mais acertada, fa

ce à longa sér'e de razôes apontadas no rela�,ório, I'eco

lIlendal1do a edificacão (h Estádio no local escollúdo.
. .'

Crelllos que, agora, é chegada li hgl'l1 de darmos ,o

segundo p,asso, ao alcance dos objetivos comuns do Go

vêrno e dus despurtistas catarinenses, no sentido' de pos

�llinnD);; tlllla !H'aça de eSI)nrtes que esteja à alíunt, co III
"

di�,úhule, de Santa Catarina e do deSenvolvimento qlw

;lqui se process�l nos demais setpres jde atividades. O Go

vêrno dd Estado' pôde encerrar o exel'cíc\o �jnallceir(:)

'de 1967 �um UI;) consi�l2ráycl superá�lt que ,atingiu \a

l2% d:l o"camento rec{-m·findn. 'E�!\.c saI!!,\} subhundal
�('r'a o sltf�cientc l'in':-!l �(}I��lnlir até l11a:i� de IH�1 Est�;!io,
C1'111 l'e(,lIr"o� nrt}pri0", até,'! {!" a'!1lh �c admilir li JWs-

,
sib '!idade de vir a UniVl'(sidade' Fe(l8ral de Santa Ca

tarina a participa.r, (b 111:l�n;fico empreend'lllento.

;NOSSA CAPITAL v

Osva!do Melo

LAGOA DA CO�CE1CÁO NO ROTEIRO DO
PREFEITO ACAUJO S. TIAGO

SfNALEmAS' EM TODA A' CIÜADl{ i!:S'I,AU
MERECENDO A A1ENÇAO DA lVU'.

As sina'(liras em um,l cielade onde o trallSI&tl de
Vl.:ícu!üs C0l110 acontece em Florialló')olis aumenta lLiêl a

dia, represl::nta lima necessidade i.;:dispensavel.
, Úlhlll<1mellte esse sen;'ço vinha o�asiona,lLlo uma

ba'burdia �Ill todos os selares c.lês,;e serviço,' provo(;an
do continllas reclamacões .

Agora, ° sr. Dir�tor dó Transito �m nossa Capital
el11 b(,�l hora l'..'I;lOU a iniciativa ele n1Clh�lrar o transilo
c no-lo de mancira a I01'lla-10 mais \'11 Illrn0S prrfeit0,
fa(i:ndn fUllci'mar toda, <I' Si'lLl1c':a, da cidadc

Ik'!" ilWllc:ra �Cr;k) evita-ius tk�astlcs Cjll"; el'al11

!111!llUll\C�.

8
,

NGs�,o E�tado está '<lttllg;lI(�O UIII grau de lllàtlll'id:t�
(!e e de desenvolvimento filie não podc fic,lf alheio 410

e� porte. Este apresenta ullla fl:igmnte contradição elll-

re:ação à n�alidadc social e econi'mica de Sant.a Cata

rina. E' sub'do J.lue é somente nas regiões mais desen

volvidas lllle os resultados esportivos apresentam os seus "

índices I,uais elevadus·. [�tf),. i�J[elizmente, não ocorrt em

Santa Catarina, apesar de ocuparmos um lugar privi
legiado no' cOBcêrto dos Estados brasil'eiros. Nossos in

SUCeSSOs esportivos - seja no profissional'SlI1o\ ou no

amaáorislIlo - nào estão 'condizentes, gm �li)sOI�to, con';
os méritos de que nos firemos merecedores nos ,demais (

meiQs de
..

, açao da nossa cumunidade.

Em pouco menos de 11111 lllês o, Covúllador hu, Sil
veira estará completando (>, seu s,egundo ano de lUanda

tu à frente do �Pod�r EX<l.cutjvo de Santa CatarlnH. EIIl

comemoração à efeméride várias obras sedo Illaugum

da�, ocas'üo em que, ao mesmo te:llpo, serão tributa�lus
ao' Go"erniJnte, manifestações de aplauso e reConheci

mento pe!o llluito que tel\l feito iH) excr6cio\do pôsto:
Serill e�ta lima excelente oportunidade para o Governa

d.m Ivo Silveinl dar ill;pubo; de maneira irre"e'í-sível, ao

empreel1d;lH�nt() da cons!rução' do Estádio. Podeda !'icr,

quanda pouco, a abertura de 11111 concurso de projetos Gil

a a�sinaill!'!l (It· um dOCIff)WlltO (lt'fin'(ivo (Iue proiet:l�'-, , -{ .

�e ê<te �Ol cmpenhn Cllm!l lima d�is ?i'l1ndes lH<;ta's gn
v e J'I1:l '11 PBta' s pára 196R.

F,;·tn é HIll3 sugestiío Il!)s�n flue, tem('s c::!r,teza, há
v

de, c(jrr('q'Dl1(le� aD'! de��ios d' Santa Catarina" c do

prr'lprio Go"ern�dor Ivo Silveira.
I

o OUE OS�UTROS lUZEM

'.' ,,{ , \

--------- - ......_---_.__.�-�

....
I

Parece evidente, pelo. mcnos

em face dos pronullciamento.s
emnnados cio Ministério I do Pla

nejamento. e CQordenação Geral,
que a \Reforma Administrativa se

constitui elJl objetivo fundan,lcll
tal do Pro-gra.t'lla de Gov�rn(') do
atual Presidente.

,
Não é de hoi�, pOréJ11, cs�a

preocupação. Em artigo assillado
na Revista de Admin stracão PÚ
blica da F.G.V. (lo ;emestre
196,), o rwfes�or Kleber Nasci
mentu questiona a estratégia que
tS111 sido adotada nas reformas
a::llllinistrativas brasileiras e, cs

cJarcc� qu� esta '�é a quarta tel;
lJ'c'\':L (I� ,n.:forl1l<l abrangente,
global, desde o último Govêrno
(li' Prcsi(Iente Getúlio. Vargas".

O R"csellte Govêrno. toda-

,\-'1;1 ,tcm insistido na illlportância
da Reforma. Administrativa para
o :lcsenvQlvin�ento. erollômico, o

qu-: tonia váliClo inda�ar da sua

cx'0quibilielade nos têi:mos em qu�
f,)i proposta Cyccreto lei nO ...
200). \ I!

\
<

Na' verdade, por ora, tudo
leVei a crer que também esta no

va cxperiênc:a nào cOl1segllirú
reduz'r o desc01llpas�0 entre a

capacidnJc t1neraeional 'da buro-
c"a:ia c :I" crescol1tGS

<I.llllini ... tr'lti\ ,L' do
fr

�_,,"��

exigências
dcscilvnlvi-

, COSTÀ 'E FRENTE AMPLA'

I,

Jorgcm Chorem

,
O ano político de 1967 cu-

cerrou-se com Carlos Lacerda
retornando as manchetes , o

selj. oxigênio político - e, no

melhor estilo ele panfletário in-

corrigível, dizendo mal, do Go-
vêrno. /
\. Que pretende COIU procurar

desfigurar a imagem de Costa e

.
,S iva junto à opinião 'pública?
Já, não conta com' as, áreas que,

, em -cutros tempos, forneciam a

cobertura para manifestações in- '-'

cendiárias. O estilo arrasa-quar
teirões de Lacerda é tanto mais
perigoso, quanto tenha a necessá-

,

ria' retaguarda, especialmente far
dada.

HOj0,' Carlos Lacerda,' anti
go adepto da intervençào militar

profilática, partidário do "regime
de exceção a curto prazo' (rc
mcmbcr 1965:), busca para: si .a

.

imagem do. civilista, incontorrna
do. curn que o noder militar se

et,l'nlze, à custa- elasl instituições
demúcrá ticas.

.
E' espantosa a sua capacl

daLlc cle ai ('erar posições, tào, ad
m i'úvel quanto o .fort.e talento'

pOI, m co' do ex-governador da
. Gú'anabara, um espírito, em per
manentc ebu�içã.o, antes, um e,s

ci'avIndO'r ela pa,lavra do 'que' U)ll.
escra\,o da palavra.

\�

, 1

dos dispositivos
-

mais
herdados 40 antecessor, o perso,
nalíssimo marechal Castelo Bran.
co, que,' enaltecido por uns, re

negado por outros, escreveu,' real.
mente, uma. página diíerehte, de
original formulação, na história
politica- do' País. I

.

Não mais persistem
de qu� irá se' alargando,
diàvelmehte, > a faixa do
Lacerda- Govêrno, não
beudo, apenas, se o segundo con

tinuará na" sua estratégia de de.,
sentendido, .com respeito à cada �
vez mais audaciosa contundência: .

das críticas, ou se dará respos-
1 ,tas ao' pé da letra, como desejam!',j

grupos militares ainda "não loca-.
t.zados. com 'nitidez. J?, o sr. J�IS"
celino Kubitschek.. privado de
seus direitos políticos, ora,
muda ,como. passarinho" ora,'
saiando passos '-polítieos, sem a

antiga' liberdade de movimentos
00 �.inéri�o' bailarino que' é? De
Montevidéu conseguira Jango,
af nal, motivar ,os seus correlitl'io"_
uarl�s ,at�nualldo ou a�ura;do, I

.

nlesmo, -a' feiOz 'reação da ,fa'mí-',
'aia Vargas?

. )

'Sc '�)S polus da
,j
puli�jCà !)i'a- ,

sllclrà continuarem' i.ndenifidos, ,

se pcnnitircm a' Lace�da a �en·'
tatÍ,."a de ampliar o seLi auditó·,
rio, usalldo ue meios até aqui
'vedados cio seu' acesso,. se a

Frente Ampla eonsegu:r empal
mar iJ. [jandeira,f opo'�icio lista -

o allO nasce sob o si�!no das CC)I1-'

dieIulú1l1t cs -'- lCl'cmõs no .Bra-
� s.;, u c�betúculo dc. lima oposicJO.... I "!.. '

oficial - o MDJ3 - sem:
I
se(l- �

si:bllizal: o povo contrár.io e IiIma

oposição tolerada '-- Frente Am-'

pJa. - â%unúnc!o o papel
-

dos
'contrár�o�, na razáo' Jiret,t da
existéncia de vacuos.

O proolemCl Frente Arp_pla,
melhor dizendo o problema La
ee.rda - � já o é para Costa e

/. Silva - apequen.ar�se-á OLI. '''a- i
,,' '"

nhará climensôes maiores 'em Ín-'
tiIl1�l j:x)�lexão com o comporta-'
mento govername nt�� L Ainda.
não readquirimos o. processo de'

"" rac!icalizaç�o�_que i�lp$,.rOU,t;·' 8;'01
�";a,tcio .l3raOS9., O ,mar;ec!:iilJ.- COS-J
ta e Silva, se não n1Udou no e.s

senda!, teve meios para aplicar'
oLJlro.s métodos, - tanto ma' s gue'
'goverHqfJ.do sem Atos Inslitucio-j
nais. '. '

, ; "

'196�) . \_:',. d
'

\ .
_

o - a lllGOgI11t�1 a J'l()):
lhica brasileira e Q ano da cldi-
} nição,· em têrmos de predomi-,
nância, já em vistas à próximà
sucess10 presidencial.

Ve:hus apolo;istas seus fi-
ca:'"llll bUí.ju:al:Jertus com ü "Pac
to elE L:s[)Ga". mas a d,'se recc

biJa por oc<\"iào do "Encontro
de 'fVlonlevicléu" foi dura demais;
do�,c para el,cfante. Na capital
uruguaia. ma, do qlle� em 'Portu

gal, configurou-se a mais moder-'
na vcrsão bra:,'lcira da aliança
do Sim c do Não, a convergên
cia elc dois temperamcntos' c

idcários conflitantes, a junção
sorri�iellte dos até el;t3ó lnCOI1-
êiliáveis. Lacerela justifica-se com

exemplos históricos, em que ad-
versários' ,políticos ;se deram as

mJos, sacr.ricando 'vaid,ades pe-
lo fúndúmental.·

P(�ra anele marcllarú o Bra
sil em 19(;)S?\ Que rumos bu"ca
'rá' a 'Fren'te l'Ampla, I1wis prcci.-
"sa'mcnte, o seu único líder de

mãos. desatadas?
O marechal Costa c Silva,

que �gradúu e ·'tlesgostou, alter
padé;i,.rncnle, dependendo da tôni-

) ca imprinlida nesse ou llatluelc
episódio, p.ocle(·á se defrolltaF,
neste al�(), ccrn maiore� difiç:ul-\
cl;y1e>:. 'I medida aue se forem

apagando as esperan\ças de seto-'

vpÚ�!e', .. ,1l �I,l) de; supre5s3o
> \

,

"

:' �\,'
, ,

,'_" .

(
f'

I, '

. Z ,A RE:EORMA ·ADMINIS,TR��i

,

"o EST;.\;DO DE S. PAULO": "Foi muito pobre
ePl doculllentos politicos o final de 67 e e�tc inicio de
68. ( ... ) . Ao cóntrario Jo sr. presidente. ela Republic;í.
que encheu cerca ele dlla� paginas c meia desla folha,.,
com min.,L1cias irrele';�intesl da sua aclmin:strapiío selll se

referi I' a nenhum dos pr,lblemas políticos que lanto

a\Ji:l",�\lralll a C"IllUnll;lo hasileira. n,Ua IlC'S disse o·

.�'1·""\·'1:� L:r de SolO P,ndo ,:a Sll<l �!f'�ri'i,,) a'lministral\la,
1',1",1 'e I·ctrin.'.:ir ilJ ,bSUillo da sua nrcdi'eç;lJ: I a po
j,ti\.·,\".

,me.llto eco.nômico. e �ocial.
Parisso, pode-se perg�nr.\r

o que, se fêz, efet,iv<.lmente, para
diminuir a distância entre os ob

jetivos propugnados e as co.nqu.is-·
tas a serem alcançadas. Por vell

tura" o custo da incfi i!2ncif- da

adnünistração pública:- foi abrari
dado? Os serviços, públicos me

lhoraram'? O paí,s já sentil', por
aCas.o, os rcsuit()dos da tão ' rej�
'teT<\;Uumellte 'ailunciada ecsccn

.

tralização e;xecutiva?

".JORNAL DO BRASIL,": "Três' <�nos/'depois dSl
Rel;oiuç,�o. jú é difícil vultar a sentir a esperança que
JI1�pirü\l. Pusitival11ente, n:io adia:lta mais lembrar que
O Brasil est.a\'êl, em março de 1964, à beira do. caos. ,iã
se leml:frou �lté demais o entulho 'então removido. ( .. )

Com. as vistas' voltadas para a encantadora Lagoa Nà9 é direito brincar assim com as esperanças de ULll

ela COlleéjiçiio, dizendo dos cuidados e carinhàs com que povo int;oiI":) que veio ü rUe) dia 10 ele abril c que cada
serão tratados todos '05 nroblelllas de embe'lezal11ento e

.

elia mais imagina que, de acordo com o ca:cndario, fez
c'lll1'orto daquele -'aprazivel "ponto turístico da ilha, o papel de tôlo."
Prefeito Ac_acio acaba ele cOllcecler entrevista a respel- "CORREtO I.)A' MANHA": "Em verdade, se não
to. existe o· desapontamento total, pois há pontos positivos

Roa:mente turismo e turis,IllO de vel�daje .haverá f·.xados na traieto'ria, dc '-) mescs (ele Qoverno Costa e

nesta Fior:anóDolis quando "La"oa ela Conee'ç;lo bl'ere· Silva', predOI1lIl\�1 u;11a sensaçàu ele p�rplex:daclc,' eles-
ceI' l10S visitaIÚes que a �)rOCUI�alll e a j3rcfcr.el1l, coqdi- 'ccnf ança € fl'u ,tra';;ão em todas as camaclas soc;as. (. , .)

ções 'de toelo o con1'o-rto, que aliás jú a')re�el1ta a:Js tu- Até ° momento, caracterizou-se (o �ovel'llo) 'leio mODO-

ristas e aos i,lhéu,,� ,todo o f 11l de semana, pois, seus seis I,)go confLho. rai as v0zes inteli!!:ivel.- ou destil�ado' a ins-
�

,

restaIJ",I'ltes Clue funcionam eh1 e 110ite,. a Ponte agQra p.'êF conhl:lça".
em fase ele ac'abamento, somando-se á vista e panora- "D11-\1\.10 DE NOT1C1AS": "Infelizmcnte, nestes

ma'S COll\O o nascer e o por do sol espctaculares, ',anto nove m-:scs e me o decol'l idos desde sua investidura, o

lJastam r:ara colocar' La'!.oa como sendo a atracão maior sCf:unclo govel no n-;voiucionario não vcm jU'itificando .1

para toclos. ,"
,

expectat'\ a liol'njeira ccm que Coi recebido.· ( ... ) Hj

.

Que o Prefeito Acacio confnuc dirigindo sua a- dOI C(l!l\flr 'OI r:üvel'110 em aue os resllltaJo:s I1!c�t.es ilOlie

� ten.ção pH<1 ,L�quele recanto Ine!�ua!'avel de nossa ilha de mese�, S80 um tanlo peelos'. IIl;UÜOS e eIüczados, CC.lll,)

si me�}l1la cheia de encantarnentos. _ fl:utüs temporões'." ,

"JORN;-\L DO COi'vIERCIO": "O qué"se obteve

<}té agora é confortador - deprcende-5o da 1l)011Sa�elll
presidcncla! - e as cspcrança� .r'ía!·a o futuro e"t-lo bcm
fundamentadas em cuid;.do�a analise dos objetivos prio
r tarios a atingir até o filll do quaclrienio que se inicia".

,
-

Sobram razões ao. Jornal elo
Brasil qlJa,ndo al'irmow que "ape·
sar ele tLld\) que de bom ,se fala
sôbre 'Reforma AclIllinistrativ'a. o

se).! lado !)a!p� vel ainda' é insig-
riific<JÍlte \e só os entendidos po
dem sentir os efe'itos do pouco
,4\,e já se fez.. Continuamos a

sentir o pê�o da incficlência,
.

t'�:1to na cobral1ça" como. nas

, obrigações a pagar. O Gl)verno
não sabe cobrm'e não gosta de

p��r" (E�itorial de 1421.2-67).
E. nor que esta nova tenta

tiv:.l n;'1� tem nrocluzic1o os dei
t ..,s e�perados:?

-

Se,g1ll1do n Pro
fessor Kleber Nascimento, isto se

deve, 'a'.} aspecto globali�ta-il1le
<hl!:'sta eHi que se 'pretende [a-
7er tudo clc Ullla só vcz (sem se

fazer OU<l'i' Jla�1a rea'mente),
r'ue caTaGt;'f-;--�l a atlla! e as de
mais experiências btrasileiras.
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APARTAMEN'1,'OS EM 'CANASVIElR.'\S
6 ,

NCl'$ 250.�O mensais ., o:port�niq.ade, e�celent� de em.

prêgu dê 'capital ,�' apartamentos financiados, em,,36

mêses � Ed'. Beira-l\13r -sem, reajuste nem correção
monetária -;- entrega em 20'mêses.

\..' � .

APARTA1,lliNTOS EM COQUEIROS

Vende-se, no Ed. Normandie, situado bem junto ao

mar, com 1 IIUMto, corill,iUl,"sala� de 'visit�, e jantar con.
julgada c WC: Parcialmente mebilíado.

/',,

- CASA '_ CENTRO

Boa construção, e�l local bem central, Casa em centro

de terreno _ com 2 quartos - sala de vislta _ sala de

'Jantar -'- copa' :_ cozinha '7'" 2 :WC -:-"'garage � (j�a�t{) de
'empregada' com 'WC. Vepde-se à vista OH ,fm,anemdJl.

, I . , ,

APART��ENTO - CENTRO
\\ ,

,(" i, '.

Ycnde-/St� fino apartamento 'com 120 m2 de arca _: nJ.(1-

, }>iliado -:: 2 quartHs � sal� (le visit.a - sa� (].e .�an�a�
- cozinlm - banheiro - are,a de servJ.ço {lcpemlencul�

de empregada c.um WC' -:- ,�ará.gel� ()ar� .2 <:arros.
pioos com apli�a{�'io) dç Sinteko - ru:mano ?mlmtldo

a(l'uccimento cel1tral à �gás.
'

TERRENOS NA' L,AGOA DA� GO�CEIÇ:W

J

'Em local. ideaÍ para desca'nso. O"tiina JO:e'a�l'-:""��o, (2OO1n
: �o Resiaut'lLntc Olive.ira). Pre:çJ)s ��rveis; ��ki
NÇrS 1:.00,00.

�AL'\ 7-W 'C�\r-;'TRO '_ TRA'NSfERE-SJ<; ÇON'I'RÁTO
, � l>.

-

('
• ,\ ,,' ,

/

Excelente sala no Ed� !inUE, coríl 5,0 n�2 de ,�ea, 'ideal
para escritório ou consultório. I'l'cç.n de ba,l'hadl!-: )íe

oucna entrada e ,saldo em prestaÇiões ménsais, !.leI' ,

1\C1'$, 250,00. ," " .,._

,

I

TERRENO :_, BAmÊ.O ABRÃO

Vale Ll !1cAa \'(_'f' de perto.' Situa� �m,ZOnll p,rh'llegialLa,
'

(�om água Ql1cimada e luz. ,�eã de L�'l8 �� à ,,�ndà em

sl.ta totaildaqc ou pan;elaq.�:·,
' ,

SAl� -_ (}ÚjGA��E
/

'Pl'ópria para escritório., No. E�treit-o, ;.. rua Mal. Hel'

m,es, 145. Nel'$ 8Ó,OO mensais.
'

,
"

TE�R�i'lO _ PALI-IOÇA

Na pia, pri.lleipal -= com "$4 n� de área - preço p�ra
wnda imediata', \

PRESTI.GIE AS 'Pa,iÜAS DE FLORIANÓPObIS ADQl;L;
Rii-ioo APARTAMENTÓ NO 'C.0NJUN'W BEIRA-MAR
DE CANASVIEIRAS. pRESTI<irn AS PRAIAS DE

FLORIANÓPOLIS ADQUIR'INDO ÀPARTAl\1ENlO NO

CONJUNTO BEIRA-MAR Im CANASVIElIJ,AS., PRES
TiGIE AS PRAIAS DE FLORIANÓPOUS ADQUIRIN

DO APARTAMENTO NO CQN.TUNTo' BEI�A-l)l,,\R DE

(!c'\N�SVIEIRAS.,.
'

, ./
'

1\>IÀIORES INFORMAÇÕES

,
, .

"

�
.
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J
'

cOllstcrnados eOIl1 o

da Solvu c [amd�a, L� Dem3ria

Da'1ilo Lebmkchl '1 famílIa. Luiz

F<t1 lÍ';'\ e demais �),ar�nt.::" ainda

pa�,smJleJlto dc Em mãe, sogra e avó,
I:' V'a. V,Ct':NCIA DiCtl-\COMO, SlLV,�,

F Gr�anópGii>, 4 ue
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A i'anül' LI 'da illcscjuecível '

-

V\a. V1Gf�NCi:<\ DIGIAt:01\1.0, SILVA
C 1

.

1
•

laeC(.l:l. crn 10 (1::: janeiro ele 1963, vem por 111�io dêsle,
ext::rnar de púb' ico o seu prOflil1UO agra-

d�c'me"tL) a)f; C':Tn:nentes méJ:cos, dr. Wa:domiro I;hU\
ta, t::r, ,&';fl'd,J baura Juge, Dr. Ncrtol1 S:lveira' de

, '

S ,u, a, ::,<.:,a Jed;caçãü e carinllO com que se empenharam
RCi :1', ',i',:1 �'I]c.',\ a ,lia s�rn�1rc lembra�a' mãe. 'segra c' avó.

A;;rLl'J,"Cc a'wia, (Is dedicadas enfennciça'i do Hos

p'ta! Celso Ramos :�eJos' csforçps e carinhos dispendiclos
, ,

l:u,n 1k :,1 �l1fclm:daje da '111OS111a. '\

FLri:1;IÓpolis, 4 de janeiro ele 1968.

",

, VENDrt:·S�
1 :;11 \'o:��,ç",a:!cn -:- 07. Ull1 Aé,'co WiJys _ 66. _

t'::l A:� l)" \
... ,

,

- ',3, I, li, 'S em ótimQ cstaJo. Tra::'
ta, Ú llÚ r [[,viu Aducci, 934. C.'lll 'Antônio J, CanElos.

7 .. 1-6g r

," ,,�F4'equentpnente �e(;e },mos cartas solicitando infor

,mações sóbre um' estaJo L: pele com aspe�to de perga-

muaho. Trata-s� de cutis Lnas e secas, vistas raramente

! 'n�s individuo;' jovens 'e' <tdlJltos, porem facilmente en

!' ,,;ontrad'as lJas p'essoas idoóas: Um dos lugares caracteris
l

ticos de localização' desta desgraciosidade é' h,as pernas,

! pudendo-se ,distinguir umas' especies de pequénas ilhas

I, ündé: a' Qele é, muito lisa e como que envernizada, lus-
,\ J
4 ovos

I tro�a: N�ssas �reas o s'Í:stem� piloso é pouco desenvol�i-
.

iOO g l-(xíc)"'de nozes (medidas

do, até mês'mb reduzido .- u inexistbnte, formando neste . /,
,

moídas)

�ltjn1o caso Placas de pe ada, Por. aparecerem com mais 100 g.. (3/4 xic.) de frutas crist�Fzadas -picàdas
• I,. _ \

_ ( _
I , •

assiduidade 'nos individues de idade madura costuma-se 200 g (2 (xíc.) de passas ( amarclas e :pretas) ,

dizér que tciis tinos de pe,e são dcc0rtentes de, um esta

do de caqu�xia� Ol:ganica (�bá�iRie?to senil). En;'L, viit,� ,

'de Úll fate), aconselha-se aos possuidores de pele aper-
',I, .

. .',
.

.

g�lI:nilihüda
c

que fa\tJlm um tratanlento c�doenno, seno,

ao iádo de. refeicões' contendo substàncias proteiCas. A

cssas De'es, t�mbenl' cham,ldas caqú6cticas, antes da lJl-

I ditaç1� d;' niedic�mentos, visa�do o laCio glandular, é

BôlsôS para ciências na ,Espa�bª,:
_

.'
A Coordenaçâo do Aperfeiçoamento de Pessoal de, tubro de 1968, em _uI.D.a d�s q�ve�sl�a!:le� q�l�la�S es

,

'Ni\'el 'Superior (CJAPES), informa' que a- 'Orgarázaç2,O, ,panhola.s, 'e 'SS _ c��dIdatos 'as bo�sas d�ver!!-o -preenchcr
,
dos Estados'Americanos, em colaboração, com o, Insti- os segurqtes requisitos:

'

,

: tuto d[, Cultura Hispânica, está: oferecendo 4 bolsas de 1, '_ Ser cidadão ou Presidente .de um' E�tado
estudo para . especialização em MATEMA'PCA, (Alge� membro da OEA e contar menos de 35 ap.os de Idade

bra e Eundaméntos da' Matemática; Geometria Difercn- em IOde, outubr� de 1968;
,

, ' , .

'

cial e' Topologia, etc), FíSICA (Acústi�a, �a�n:tismo, . �.' -:- S�r dipIo�l�do ,cm Matemática, QUll111Ca, Geo-

,
Fis'ca Atômica" etc), QUíMICA (Química Orgânica e, logia, Biologia ou Física;

,..,
'

Bioquímica, Química Incrgânica, Ouímica-Písica, 'Ouí-
"

3. - Ser proposto por. u�à Universidade, que Ea�,
':

mica Industrial, etc), GE,')LOGIA 1Minera�ogia, Crista- - rantira que o bolsrsta se ,dedIcara, quandc dO,;seu. regr,)s-
'

Iograf a,' Geodinâm'ca, eL,J, e BIOLOGIA (Botânica,. so, à decência na especiaudaue em-que tenha s-e ap:.....:"

Z()01v5' a, :MkroGlül�gia, Genética, etc). fciçoado;\, ",
'

: Os C�tllJ0S serão realizados, a partir de 15 de ou- 4, - Possuir boa sande.
r •

,",
(, ) Os bolsistas receberão a -passagem internacional de

, ida e volta doze mensalidades de' 6.00Q pesetas para

--;.�--,---..,...".,-,
�.. -,-�--, " manutenção: um auxilio 'de 6,000 pesetas para Hvr�s, �

seguro de saúde. ,

,

/

Os formulários de inscrição devem ser soljcitac os "

ao Escritório da 'OBA, no Rio de Janeiro (Rua Paissan

dú 351) e denois de-preenchidos, enviados para o'

Prog/a,ITléi Especial de Capacitación
Departamento de Cooperación Técnica

Unión Panamericana "

Washington, DC 20,006, EUA.
Encerra-se' em 31 de jmho de 1968 o prazo para o

recebimento :de candidaturas.'

, ,

'O',IPESC E O PROBLEMA
DA HABIT4ÇAO,

prucientc ° mcd�co �olicital ao laboratorio um exame de,

perftl enuocriuo a: _f:m ele jui'gar qual ou quais os órgãos :'_'"

af�tados, embora 're,Falmellte seja c�ta�a a tireoide co- l\'?TAS E SUqESTÕES
l�lÜ a partc comprome'ted::ll a. Quanto à parte 'alimentar
indicad� para as

�

peles apergaminhadas, o importante, é

','" oue as proteínas (tambem 'conhecidas como substâncias,
\',,1'0 per ,11C;O d,:stc agrrLiec.:r a todm; quantos compare p'roteitas- ou aibuminas) sejam ricas de acidas aminados.,

,
" I t ,

ceram êlVS atas de eilco'�1endaçào c se�)Ultamento e berro Esses acidas aminados são ind'ispensáve:s para o equi-
a,)s que UI" lluaic!uer modo \\1l1anife_0taram o. seu pes�� e Ebrio organico c se encont�'all1 em boa, quantidade na

•

cOflv:0a,' as J,'e.s�('a,; d<: suas re!aJ;;oes e amlzades para cai'ncJ no leite, nos �v�s e nos peixes onde constituem

a'<;si�úem .;1 ,mis::a de 7° dia a ser realizada, segunda- o'gru90 conhecido como sup�riore� ou de primeira cllls
'f0i]�" d;a' 8 (k J?neiro dc 1968, às 8,30 horas, na Ca- , '�e (a blJr;ninas anima:s). As proteinas do reino vegetàl
pela dJ Colcgi? Cat'arine:1S s&'o �sideradas' como inf�Úores ou de segundili classe

-

e isto nelo fato de que 'os amino acidas' ql\e as compõem
.

A21tecipam agradecimentoi;- têm u� baixo vaio'r biol:cgico ou melhor, elas ,se acham

Jàneiro c)e }968.
'

desfalcajas de um 0)1 m;;s amil1� acidas como ibdis-

(Cont. da' 4,' pág.)
i

to êxito as negociações, "mas

"De- justiç�,' �Ól��anto, "_; também que acentuemos u

que não SÕ�lentt? ressalte, ínterêsse demonstrado no

mos a eficiência d'o ilustre decurso das combinações
Presidente do !r�stjtut�/ <:,J' pelos dirftol'es do Banco

tarinense, leyalldo a ''-perfU- Nacion�l de Ha1)i:taç�o.

MOÇA
'/AUXILIAI1 UE ESCRiTÓRIO

,

'OTlMO' SALAJÜO INICIAL'
•

•
�

I

l

PRÉnSA·SE-de um,} moça cOm j,llstruç;lo s�cun4a-'
I .., bda, CI�lóec;J,:nento _sm da l.Jgrafla, que tenda oa llpre-

seüta'çã0' e cdudção. ,SALARIO INICIAL PE ACO�

.0:J (;011,1, SI :<\PTiDÜe,S. Tratar Fone 3879 c/sm. Si

i�;.:>n. O'u� Rua A.-àLjO FiGueiredo, 7 móximo Teatro Al

\;,n,.. 'de Can\a.-l�o.,
9-1-68

, 'Cl R N'oUma pr':priedade & .. ua emente Qvere

(Ruà Ca:ç!id�J. éorn 2 -ca, as", 'sqldo )ll11a ?e' materüLl e'

outra in,ixt�, �r�lar 110
k
·r. ..,srtlo en�ereço.

\ ." I,

_ _ " __ �ri"'_. :--.'_"_"

,

,
,_o '.'_�_

Conselhos
� ",.

de Beleza
" Dr. Pires

, \

pensaveis.
Ex',tem no feijão, arroz, trigo, batata, milho, ctc.

A prop'ósito da, quantidaje da ração de proteinas que

uin individuo, dd'e ingerir por 'dia e para melhor Qrien
tacão dos leitores diremcs que o Comité de Alimenta
�

..

da�iga da, Naç:jes a-:;�nselh� que urna pessoa adul-

ta deve comer uma :rama diiria de albumina por ca,-
da ou'lo que ;ossue. J�s crianças consumirão em cada

vióte e quatro horas, três' eramas de proteinas ror qui
!<'l de peso.

Loca:mente são indicados crefTles vitaminaqos

fricções �')eja inanllã e ao deitar. Havendo placas de

l<,da sãO) aconselhadas �lol11adas à base 'de olco' de

dl". resorcina, icti�l, enx 'fre prcc'pitaelo. Alg�ús 'medi

cas estão tcntanoo os il11�llantes de placenta (metodo de

Filato\'( pira' r�CL,,)erar as peles apcrgaminhadas, porem

os resultados não tem convencido.

NOTA: _ 0:- nossos ktores ,�oder:io solicitar

qualquer cO!1sclho sobre o tratamento da pe1-:: c cabe

los ao' Illc:lic-:) c":,ecialista Dr. Pires, à rua México, 31

-_ Rio de .laneiro, bastando cnv'ar (1 !_):'esente artigo
de�(�' "jo"lúll c o elldcrcç�) ccmpleto p:I1'a a rcspo�la.

,
.

,

::::::-;'''-7':�,::_:"=",,,::::=',�-=_;,:_-,,:,:::,=-::-.-::::.:-::--_.".,:!-. _0:::::,,,,,,,'::;::-:;:0
, \

MeUtor Alimenléi,ção Para: IMeihor Saú�,a"

78

D. Maria Silveira\.

U'iretora, da Cozinha Royal

Natal é a 'festa Fnáxima' do ano, e ninguém deve

deixá-la passar sem a d,<vida comemoração. C?�wlete
esta festa maraviiqosa com êStc Bóio de .Na�ai!'

BOLO DE NATt\-L
, '

21/2 xÍc. de açúc ar

1 x'c. de manteiga ou m:1rgarina
4 xie.' de farinha de trigo,
2 coih. (sopa) de 'Fermento em Pó :Royal
1 coih. (chá) de S2!

13/4 xíc. de ídtc'

depOIS de <;lescascadas e

Bata, em crcme ',a manteiga e o açucaro Juhte-' as

gtmeas, uma e uma, batendo bem. Acrescente os ,ingre- �

dientes 's,ecos penei�'ados juntos" a�terradamente" ;Com
� leite, Es[reguc as frutas em -uma toalha com farin:la

•

• t... '. �

de trigo c jUllte .. as � massa com as claras batidas em

ne�e. Misture bem e assc ,o'' bóio: em fôrno moqetado,
dural1te: 50 ,m:uutos. Cubra com um g'acê branco .

.)..

,

,

-,- Dê aos pLldins sabor todo especial servindó-se'

da seguinte maneira, forre as tacinhas em que vai ser

vir o �nLldjm com bisc�itos ralados ou esmigalh�dbs. Ex
perimente biscoitos de chocolate para pudim de cara-

'

melo, biscoitos de mel para pudim de baunilha e co':6

e bigcoitcs de laranja para pudim de laranja e de choco

late. As ta'ça.s deve ser forradas antes de se derramar

nelas o pudim.
- ,

'-- Se o seu filho se recusa, a comer, legumes, não

o' force. Espere 1erví-l,os com ó seu prato-favorito, jun
te-os as sopas, ensopados ou sufles; enfim, sirva peque
nas quantidades de cada veZ. Isso 90dcrú levar tempo,
mas não desista, Há vár;as maneiras atraentes de servir

lcgum;:;s e voc� a.:abará �qr ,de�cobrir a fón�u�� cert�.

em

,�
_ Não dez os "Sinais da Boa .Nutrição": 1} Apa-

l'::J1Cia de vitalidade e b;:;rç.-estar;, expressão facial alerta.

2) Ativjdade normaL 3j Músculos firmes.,' conhecic)5
�

como músculos bCr:1 desenvolvi�os. 4) Doa postura. 5)

Pele limpa' -- l�nhas rcsauas e firmes, 6) Olhos brill au

l,es. 7) Cab,elos macios e brilhalltes.' 8) Bom apetite. 9)

P�so de acôrdo cum a 'a,tura, estrutura óssea e idade.

10) Dentes bem formaJos.pe
ca-

_c Para as ba'as se conservarem sem ,melar, guar

de as em v1dros bcm enxutos e fechados, acompanl,a
das de 'um �aquinho de SLli. Este obs':;rve a unidade.

t' :

Para retirar o leite do clico CJm facilidade,
faça o seguintc: rale a polpa do côco c co'o

quc-a llum 9<1:10, kvando-ü ao f0n10 ou, de preferênc ia,
a,i) \,a�)or de linla :'anelLl contendo qualqucr líquido ('m

ebolição. Depois de bem quente, esprellla procurando
I

retirar-lhe ,todo o líl.Jllic1o,

Edórias de Provineia
. r �

': OLIVEIRA, CABO, ·AMANTij E D'RQ:I,l:{TOR, "',

.... , -' \
I

'
•

'Soldado raso 'Palmáris, Nome de guerra" O,.iwira-.
Ambições: \

Morrer COIno sargento, terceiro que fôsse.

No quartel,' comia o' mesmo grude, 110 café' da manhã e

no' almôço e no iantar.'Na enfermaria serviu como aju
dante de enferm�iro, passava o iôdo ':. o �ase para à

"ut.ro que tratava os doentes. Na cidade natal, o pai or�

u-hava -se dêle, do filho que se fizera homem e pa.tira
��l busca de emoções. Oliveira amava a sua vida" ago

ra' c0ni,J catia o�t�intava' no braço a divisinha branca. O

sol' quente que lhe c�lava"o >corp0 à Iarda, ai, todo sacri

fcio era pouco pela grandeza _do pelotão, No aposento,
01:a o único que.....mantinha a cama JJrp]inha, na ,,,'renha,

as iniciais bordadas de azu., O comandante ;1,11 dila
hamou-o no zabinete soldado Oliveira, 'atenção, conti-

."':) ., ,

i.ência] Pelos serviços prestados, o Exército -recc nside-.

lava sua única fálta' e o absolvia do crime. Porém, que
I.casse claro" nunca m'à;s dc:rrnisse em serviço.' UIl1" Joi�
Um, .dcis, os' pés inchados, Oliveira dava exemplo, ,es

c.cndendo no peito a, ambição 'de ver seu liçmie La pla-:-
'. a de" b�onze dos soldado:; exemplares'.

"
"

Na véspera de Pá�cca a noiva lhe' enviou um car-
,

Ui,) ,postal cem os seguintl;s dizere:;: "Com liceL\ a ,de

a ,sim me' expressar ao. senhor, mas acho 'qu'e eu tam"

[,,',m teJifho c5 direito ,de sel� fe�iz.' Minha vida é um infà':'

"", ou bem e4 ou b�� o t;eu �erviço. Se ,�ãO qJ�e� as

i�l: cOlilside're nClSSO; ncivaJo desmanc,hado. Embcra tu

',�(_, 'isso 'a nela lhe amc-,'QueJ'o il1e tkseiar tampél:�' Celiz
\l , _'" -"'4

;,igem, --�e 6 'senhor vier ,m(; visitar até o día 'oito, ·'íltimp
,

..

,raLo.' Da Soninha".
f " ..........

� ',Dia 'nfv� 'Oliveira cl)c�'cu, a môça perdopu (j atr4�
',' que, �x!11ical",e as, raZ:i\>� d3 jesUlü;retjse _pelo luva

,�,-Gu, tinha aj'�uma GuLa rnu,:íler nas 'ü;ncd:açô::; • do

,Ui1;t�i?' O veih; oat' ddll;de� u filhO, grande h(u�:� ·dá
�:iuaje'. 'Ás nii�a�' o', pe�&()gu;am com bilhetinhos;', :por
que nã..o usaVa os bi�odes revjrados? Dia onze êle ,pat
e u, deixando atreí.s de sí a ex-noiva acamada, jurou que
,;::>rtar,ia o�· ��lsos\ naquela noite. OLveirá contava as h:o�

- . �.

ras quy faitavam !lat;a' che�ar ao,quartel, ah, ,quand) ""91-
:ana

J
àuvir novamente os tOQues iímoido·s da c arine-

ç'"
, • -

L,l ',Uc� raJa? Algum t';m�)D de:,ois re,cebf:! l!l1la 'carta

,_ a ,,!nãe ,de SOJl!nha, exp;icapdo que ela havia fugido
�,�m 'um nava!, depois com um caixeiro d� loja de 'pe

ças, CC-l�l' o 'leiteiro, elifirn, com fados os honiens disP!2-
, c.lriív�is do lugar.'A tUba e,ra m'ôça perdida por culpa dê,

:e, que não soube dar o carinho e o�afieto de,vido. Ele

�uspiu na, fronha lÍI�pa o sanglfe (los lábios nlOl didos.

,Js, amigos notaram, deis dias !i�pojs, lama na bot� de

,Jl iveira; ai, éle que' c'astumava seI o mais capr, choso

�,e todos. O môço não vincava mais a farda de passeio
,

" 1CID !1as�ou a camisa na ,:'asseata.:de 7 de setemblo, até
.,,� ( ': úe �o 'comandn:nte<' o '!írehdeu durante uma s'emamj., por

"éscuido dos bens do Estado. Na,cel<:\, ê'le desenhJu_ na
;�arade, ccrn as unhas pretas, o nome da �x'-nolva n,) m�
pa do BrasiL'

No dia das' promoções, Oliveira não viu s�u nome

no boletim do Quartel. 'Continuava no 111esmo pô�to;
"uem disse que 'êle se im9Dftou com isso? ,Com a baí-- ,

I
, ,

'a grande, tomdi1 uns 'lict,es no bar e partiu '1) pri-
'-leiro trem �ara a Sl:la cidade, O' t,ai alegrou-se lÇl vi
ta,' Sonin,ha gráv:�a c9rrcu :çam seus ,braços, e, entre

tàntos diss'e que esta�a !,crc1c;�do, N<l, sernaM S'';jlúlte,
,)_jveira escondid9' eÍn �aixo da cama, 'Via a bufa dos
aldados .q:ue

.

vierarll' busc'l-:lo para:" a prisão. Ení/liàúlo
i,sso; o pai' ,negavá que estivesse alí, e na casa da mã�,
Sobi.nha da\,à 'à luz um menIno que deveria se chamar

Palm�r�s ,Oliveira -Fi,lbo.
, ,

--------,_._;----
� .......

Sind'icalo dos, TrabaHtadores na 'IÍld�í ;I,ria
Construção Civil de Florianópolis, �)��.

José, Palhoça e Biguaçú
, \..

-

EDUAL ,DE CONVOCAÇÃ ')

Pelo pres<tnte editai, fica�convocados tOGas os as

,.)c;ados do Síndicatc dos Tlabalhádores na ln [ustria

a Construcão de Fh:,riaI'ló, :;lis, São José, Palhoça e Bi-
•

+ -> - I

,uaçú. ,Para s� reun:rem em Assembléia Geral Extraor-

;i,laria, à realizar-se no próximo di� 5 dó mês 'de janei
'1'0 na séde da Federação' dos Traba'hadores na In: l\l:itria.

da Construção e 40 Mobiliado Santa Catarina, �ita �
ma Tenente Silveira nO, 56, nesta Ca�)ital, as 16,CO ho-

I ,

:fi:; em primeira con:.ocação, e não havento número le-

gal será c<;lllvocada uma segunda, as 17,00 hora� com
,

0ua1quer númúo de associados presentes, a fim êe tra

tarem sôbre a ·segu·nte,

ORDEM-'DO DIA:

10 Discussão e vc:taé;' I) �I�;r e�crutinic

+,�:enLe ao aumento ,da mcm:a!idade.
sec(c�ü, re-

,"
2? �Ássuntus de illteres=� da classe.

Florianópolis, 2 e janeiro de'L968

NORIVALDO SOUZA DE OLIVEIRA - Pre�iden�'

,

Pariiciill�'r.ão
.. j)

Lão Silveira ua Maia e Sra.
'

V;uva HilJa ScJuniut

partidpam aos 9arenlcs � De�soa� amigas o contmto L'�'

cammento dc seus fiJllos

MA�IA TEREZINHA
;'

E SERGIO

Fpolis.' :15-12-67,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



estadual de f utebol de 68

I
"'.

' ','

A'conteceu em Santa Catarina

OS� 'rincf.pais Fa'tos [sp9r;fivos,
ULJ;IMO DA SERlE jogaram 'Hélio .Moritz x AA.BB., nos juvenis. Vitórias

dos visit�ntcs por 2xO e 5x2. Entre, os 'titulares, jogaram
Hélio ,Morit� e Metaldout. Vitória. do clube joinvilense
por 3x1' e, triunfo dos Iajeanos hã segunda por 3x2. J0-
sé Firmino, Evatd� Teixeira .e Hamilton Berreta, foram

os árbitros c, a renda SOl110U NCr$ 160,00.'
Día 3: ema,urria churrascada e entrega de prêmios

constando do, prograinª-; a diretoria do Veleiros da

m;a cÇlmeIl1orou o 25 ° 'aniversário de' fundação. Are,
gata t�ve a seguinte classlicação nos principais postos:
1.0 Barco Pinduca com Jc"q�lim e Otávio Fernandes: 2°

Barco Vendaval com AdeiTIar Nunes Pires e José Chie

rígnini; 3 ° Barco J{O!1-Tiki com Osvaldo � Ricardo Nu-
,I, •

ncs e el1'l 4° Farolito cODi NelsO'lí ChierigniJii e Anto-

nio Doúdei.

I

", �
..

MAURY �ORGBS

Dia 26/11: A diretoria do Aldo Luz, faz inaugurar
os seus' novos barcos 'com solenidades, de batisino, p�
senciada por grande número de desportistas, aspociados
e convidados, que também participaram do coquetel
oferecido pelo público ilhéu. Foram os s'egulntes os

l;a'[(:os inaugmados e respecÚvas !ladri�has:- Skiff, -
EURICO HOSTERNO, madrinha Sue1ene. Hosterno;
Skjff - EDUARDO ROSA, rnadrinha---Alke D. Rosa;
Dois Sem - ARI PAULO PAIVA, madrÍl1ha Sra Dalila

Paiv'3; DoÍs Com - CLÉUSA, madrinha Dalila Paiva;
Dois Sem - TUCA (João Artur Vasconcellos, madri-

nha; menina Patricia Vasconcellos; Dois Com - CIDA�
DE DE FLORIANOPOLIS, madrinha Sra. HedY,San
tiago.

I
Nôvo espetáculo de Juta-livre está prôgr�maclo�

ra a noite' ele amanhã, no Ginásio coberto da Feder"
,

Ailéti.ça' t,at�rinen'3e, ,

o 'q�;al" e,�peL,He, venha a l

, "llhar: �:n' ,::lúblic3 nUl�:;róso e entusiasta, Aliás, é Pi

.\� /" .�ü que" tódos -os amantes do violento e "divertido :es

I'emp'g'ra'da'
.
t�'C�l).i!:5\"(;enç1c\Ln os esforças dos que �om tremendo

.'.,.', "

'. ,',' � ,'�:,' ':' :'-.,:. "',, '\, "çl'ifido, 'q\,1crt!m,i-illplantar; 'eTn definitivo, mais UIU

.

, �<�:' 'jJ�ft�< ji�s1an:i::t-ne o que, em centros' adiantados,
a equipe de basquetebol do Tênis Clube: Boa Vista d;�', 'atFairidó ;I�rdt�dões aos ':lbcais 'elas lutas,

Cam]Ú1�S, exibiu-se , na cidade de Joirivile,: diante da-
<>: ,.',;'

.- i

com'o"',"" "i, 'A\·',."roita"d",'a"de �,ln,anh�,.' (,!1,'ocle-se' dizer, é dasj
representação' local do, Ginástico, aparecendo .

.
r-

atração principal o' gigante Emil Ra2i���d,' cOlni seus \� ',dSlQlg,_e�'�i\<:,:;" cl�! 'v�� que e�ta.rã?· 110 tablado el�l. evidê�
, / .

"

, .

'

, " ',: CSpOIt� (! o catch as-eatch-can'' 'C01110 TIgre P.
,2,23,,,V!tona do elenco paulista !por 102 x 46, após 41', ',a,

"

'. ""� �'k'
' ,

,

,"'" :',", CTU'1I0· '''VI 'no- (q'l' f'-"'a-'o' 1, t
.. 1') El

21, na primeira etapa. O cestinha da no'ite foi Emil Ra-" b.,:' 'éJ c � L<L( ,a .u a prmclpa ,
�

,-
" :Silva, Stiner, Ju1ia:1O e olltros.

cheed ; com 38 pontos, tendo' jogado e' marcádo ainda'
,

" Vamos aguanJá-la.
Manoel 22" Artur 11,- Rubens 8, Marco Antônio 7, João

4, Paulo 6, Carlos 4, Marco Luis 2 e Silvio sem mar

car. Ginástica: Mario 6, Marcos 4, Bubi 25, 'Rest1e 2,
Pedrini 5, "V'iison 4, Carlinhos e Ney, sem marcarem.

. /.

Arbitragem dei Renato Righetto, -

o sr. O.sni Mclio -est!\!':í paH� dos cit�be �o, mesmos
amaàhã, p):eSj�li\1dQ �,' reu, do cel't:une -de 6,), de ",:!:�

níão da. diretería, d� lCe'deta-, que ú facultado. aos mesmos

ção Catertnense de Futeból JJassar de iuna para outr»
com os ]>resirt'et,ltés 011 rc- chave; desde 'que não. há.lá·
presentantes das Lígas e A� desfalque em nenhuma de
gremíações que cunstituem las, já que não. pode ser 1'�:-"

,a_ Divisão. �sp�cíal ,da, ehtil, duzido nem aumentado o.

dade, oportunidade .em que número. de disputantes de

,seí'á apreciada a tabele do cada grupo,

campeonato Estadual' ,de 'Quanto. aos nossos'. dois
Futebol de 1968, marcado clubes - Avaí' e Fig'üeil'e:I-,
para' o. dia 28 do. corrente. se -, qualquer das dn?"

Há enorme Interêsse !l,ela chaves :J-ile's servem havendo;
reunião, principalmente da. todavia, a pnssibílidadc dr:

, ,

/

� .'

vir o. alviceleste .a passai' p;, duas .chaves. A chave
ra o. grJ:iPo B e o. �lviLICgTO

I mo se sabe, teve elllI

para o. grupo. A, uma vez nome de Júlio Cesarino
que no. ceí.'tàm� do ano pas- s� e a B o !:l,e Trog'íto �
sado nã'õ t�vei'aln sorte i'L!.c mo Meno. De nnssa

guma, . conquistando o. cln, 'achamo.s que cítatías c�
be de Saul Olíveirs, a penúí,

-

tle ano. para ano, dfj
"

tirna colocação da sua cha, mudar d__ç deno.minação
, ve e o. de Waldy Altani o ú1l.i. miando outros que etn'
mo. 'põsto. jía sua.

'\ deram o melhor ,de ,,'si
" Resta sabei' se serão man, progresso da, cidade nn
tidas 'as' denóminaçêes �h5;' 'tor do esporte.rcí,

-', J

,NôV� ESlleiácu!«)' de !Luia�Livre' na FA�

Fundação Educaümal de SanÍa Calarim
Universidade t��riI o Desenvolvhnc.mlo t

ESllad� �j� Sá�da Caiarina· c

.

'Fatuidade
.

d� El'd'g,eiduud,éJl de, Joinville�
,

EDITAL DE CONVOCAÇAO

Dia i 4: Nova apresentação do T.C,' Bca, Vistla.,
agora em BJUmemlU, contra a seleção local, camgeã dos

jogos Abertos" Vitória dos paulistas por 9 x 4,

Dia 15: Encerra sua excnrsãó por qmidras ele San

ta Catarina a equipe de basquetebol do T.C. Campinâs,
jogando em Bnlsque, frente ao Bandeirante.'

\,
]) 1\ Fflénldade -ele Engenharia ele Joinvil1e,< fi

Dia 16: Foi decidido em Brnsque, 'o título està- realizar nos dias 6 à lO de Fevereiro de' J .968, 6 CO

duaI de Voleibol feminino, prOtagonizando as equipes CURSO DE HABíLITAÇÃO nO V68" para- admis�

do Ginástico de JoiúviJe e Brrl1cleirantes de Brusque. ao 'Curso' de, En�e��ariâ �Ie _

O!)eração,'
Vitória das brusquenses 9:01' 3 sets a 0, ' 2) As mscnçoes estao abertas das 13;00 'às 18.,

Dia 16: No clá�sico iiheu mais longo da histó!:ia, �poras de. �a à 6a feiras na -Secretaria da Facllldadc

Avaí e Figueirense jogaram dia 16 e tel'nlinaram dia"17,
-

Envenharia' de Jóinville, de 4 ii 31 de' Jandro de p�
encerrando assim suas atividades' da tell1:J"OJ;ada ele 67" ) A Seéretari2 fica no Colégio Estadual Govern

V.tórí.a azurra por 3,xO, em jôgo frio ,de emoçõe�; ", >
• �:?r" I'Celso, RppíOS" à RI!a: Plqciclo_Oli!Jl12.io_�de Oli"

.

Dia 17:"Jogallclo em Itajaí ,contra.o BaÚoso, ia ',;1:<1 s/no - Foire,2124 - Em JoinvíUe.'

f'ortüguesa de Desportos d,e 'São Paulo empa·to11 ç�'f.n' ° 4) .A Faculdade ele Engenl10ria de Joiu'>iUe, ma

Ba1T_oso por 2 X 2. téin o Cursá Ide MecânicCl _:_ O!)ção Máqllíilas e Moi

rêS.

,
.

5) A Faculdade de Engenhari_9 de-. JoinviDe, afere
25 vagas.

.

6) Haver�o provas de Português (eliminatória), M

temática, Fisica, Quim;éa e prova gráfica ele Desenh
obedecendo ao pr"grama normal estabelecido para t

.'

.

das as, Escol').s d� Engenharia. ____

.

7) A taxa' de inscrição ,é de NCr$ 8.00 (oito
\
O[l

zeiros novos).
g) A docume;-:tacão necessária é a seQuinte:

. .;, . � ,,=,

a) ReCjue'rimento ao Diretor" (fornec.ido pela ..esc
la).

Dia 7: Derrotndo �l'O Postai Telegráfico por lxO,
a equipe do São Paulo Fútebol Clube� sagrou-se c'am
peão pela primeira v:ez na histqria, elo certame profissio-

Dia 26: É ,encerrádo às 19 horas o' estadual de Tê- nais da cardaI do Bstaelo, 1 ° tempo: 1xO, gol ele Pe-

,nis de Mesa iniciado na véspera às J 4 horas, entre Fi drlliho. Q onze campeão ,tlinhou com: Zinder; Gastão

'. guciTense c Cruzeiro do Sul de Joinvile. Por equipe o Arnaldo, Balinha e' Jabá, Ká e Antoninho; 'Estevão, Leo,
'F\gueirerJ'se venceu por 2xl com c,ontagens de 4x5 5x4'.e Paulinho e Pedrinho ..
5x2. Em duplas o Figueirense também [olÍ o campeão Dia 9: Eder Jofre Oripes. dos Santos, eXibi(am-se;
com Décio Brumoni c Renato Neumann. lndividualmen- no estádio Santa Catarina em programação l11arcad� pa

te o titulo ficou �om Décio Brunolli do Fígueirel1se, des-. Ta às 20,30 horas, mas que somente foi cumpTida após
",bancando seu colega Renato do titulo estaduaL as 24 ·horas. Afinal, sob apupos "d.e uma parte e tale,:

Dia 26:',É realizado 110 Palácio dos Esportes, em rállcia de outra, a luta foj réaliza4a e vencida por Eder

Joinvile,lmais uma rodada pelo estadual de voleibol mas� nO 4° assálto.'
-'

culino· e feminino. Vitória do Bandeirantes ante o Gi- Dia 10: Em Itajaí, jogaram as equipes do Almiran

ná�tico,- no masculino, pai' 3 sets a 0, enquanto que no te 'Barroso c ,do Codtiba, em match interestadual amis

feminil1Q o conjunto brusquense também venceu por 3 ' toso. Vitória do clube ,!)aranaellse, por 2xO, c�m a reú-

sets a 2, Ddem�r Faísca e Antônio Alves, foram os api- da somando NCr$ 3.000,00.' ,

tadores, Dia 10: Riachuelo, ,Martinelli � Aldo Luz, partici-
Dia 26: É, iniciada a disputada estadual de vela" param da regata internacional promovida 'pela Federação

para barcos da classe sharpie. Eis os resultados; até o gaucha, em. hqm�nagem a Seman el Mrináh. Resultados:
• •

.

I
.

5° lugar, n,a regata da manhã: 1 ° Pioneiro com Wal- 4 Com: i" L Marina, 'da ArgenUna com 6;27; 2° União,
mar Soa;'es e Antonio Dondei; 2° Pinduca com Joa-, 3° Ríachuelo, 4° Martinelli.' Single: 1 ° La Marina,. com

quim Bello e Otavio F�rn;hdes; 3° Ciclone com Rafaél' 7,;14, 2° RSJ, JO GPA, 4° RiachuelQ e 5° Aldo Luz.

Linhar'es e ,Osvaldo Fernandes Filho: 4° Vendaval com -4 'Sem: 1 ° União com 6,40, 2° Martinelli 3° BSJ 4°

Ademar Nunes Pires" e José Ch.erignini e 5° Kon Tiki Aldo Luz e 5° Va�;co. DOllble Skiff:' I i ° União' com
c�m Osvaldo Nunes e Henúque TeHen. No período da 6;40, 2° Mart:nelli com 6,41. Oito: 1 ° La Marina, 2,°
tarde í1 classificação foi esta; 1 ° Walmor e Antonio Riachl1elo, 3 o Grêmio,' 4 ° União.

Dondei;
,

2 ° Joaquim, Bello e OsvFlido Fernandes; 3° Dia 10: Foi realizado no norte da ilha, o Torneio

Ademar Nunes Pires e José' Chierignini; 4° Oduvaldd de Caça Suomarina que contou com ;a participação de

Soares e Nelson C:rrterlgníni e 5 ° lugar: Fausto Pam- sete )equipes Biguás A,B e C, Barraêuda, Orca, 'Pira

plana e Latira Santos Filho. nhas, Arpoadora, Biguá8 A, foi a caurPeão, 'sêg�lÍda
Dia 26: Com grande festa esportiva, a diretoria do da Piranhas, Barracuda1 Biguás B, Bíguás C, Orca e

S.E. Usati de ,São �9ão Batista, comemora a passagem Arpoadora. Individualmente o título ficou com Afonso

do seu 20° aniversário ele fundação. Foram realizadas Correa, Orlando Teixeira 'e Laudare,s Capella, pela 01'-

provas de ciclismo, torneio de voleibol, ginkana auto- dym. I,
'

, Terreno' em eanasviei.ras,'
mobilística e, jogos, de futebol. O Olímpico refor_çado Dia 10: Tendo 1101' local a cidade de Bluinenau, foÍ

por jogadores do Avaí: Cavalazzi, Carlos, Roberto, Ro- desynvolvida a etapa final do estadual =juvenil de fute-
�e para o 14�30 dois mil crUzeiros

gério, venceu ao
. Palmeiras, no clássico regional por boI de Salão .. AABB que havia vencido as duas parti... vista.

I

2x1, tendo Cavalazzi conquistado o gol da vitória. Ren- das em Lajes por ,ao e 5x2, perdeu as duas em Blu- 2 Lotes em Itaguaçu -- Vendem-se
da: Superior a 4,000,00.

.

menau por 4x2 e 2xl, para o,'Hélio"Moritz, somando as "'eis J'untos ou ceparadameh-l-
"" d

.

.
.

.'
.

..,_.)' Le, proXlmos o

2 de Dezemoro: É iniciado o returno do estadual eluas eqüi�pes 4 p,p." forçando uma quinta' partida par" 'f' 1 d
.

b'
'

a po�1.to ma (O úni us; a partir de três mi
de voleibo,� masculino com o jôgo Vasto Verde x Ban,- a sua deci_são que terá por local a capital do Estado, nO]h _1

.

ões 'ué' crpzeiros -ant.igos) com facilil,dadd
,cl_eírantes, tendo por sede a cidade de Blu�enau. Vitó� pr6ximo _dia 13 de janeiro. j

,
. ., , de pagamento�

.

ria do Vast'o Verde por 3 sets a L Dia lO:É realizada em Itaiaí,j:1as orimeiras III Ho- I

Dia 3: É encerrado o estadual de ,futebol, tempo- ras de Itajai, competição auto�obilísfi�a que apresento�l 3 - Chácara .. em Serraria (Barre:tros ;
rada 67. Metr,opol e Guarani, decidiram o título' es- a seguinte classificaçflo g�ral: 1° lugar DKW - 74 _

.

medindo 30 mil metros quadrados, (podt
quadras: Metropol (2) c0lI!: Wanderlei; yevé Gibi Max Weiser' cobrindo os 261,3 km �m 3 horas 2minu- ser dlvídid0 em Bv lotes) _com pequena C<'l.Jél

CAdailton), Cesar e\ Edson; Chiquinho e Milton; Gama, tos le 13 segundos, numa mé'dia horáTia de 86,142 km de ma�eira, luz elétrica, dei frente p2Ta a Fe
Madureira, Daniel e Tõniílho. Guarani: J. Batista; Bu- horários. Piracicaba -,-- S. Pa{llo - 2° IU,Qar: DKW - J 1 d

'.

.
�,( erà; ',ez mil cruzeiros novos)· a vista

gre (Virgilio), Carlos, Cadunga e Dante; Arivaldo e 213 - OtávÍo CaI_!to e Da1niir Rocha de Florianópolis,
'

Tratar com I)r. VIalter Linhares _

Almirante; Mario, Japona, Neco e Adeli. 1° tempo 2 x 3° Renalt 1093 cl Maio Soares e Artur Fagundes de
-

o. Final: 2xO, gols de Madureira aos 23 e Adalton de Curitiba, 4° Simca 7 cl Amo LU,ersen e AntÔNio Car-
IMOBILIARIA ILHACAP - Rua João Pil'

p'enalti aos 30 minutos. Al:bitragem de Virgilio Jorge, los dos Santos, de ltajaí, 5° Simca 92 c/ Carlos F. Mer� to, 39' ".A" CRECI no. 1628 $obrado fo

auxiliado por Enio Carvalho e Nilo Eliseu da Silva. Pa- tens e Elmar Seideimann de Blumenau, 6 ° lugar: DKW

1'';('chegar �o título o Metropol �tiliz�u 22 jogadores, a 77 'cl JoséA. cios Santos e Francisco Berti de Itajaí; 7 °

saber: TOlllilho, Rubens, Amaun, Mllton, �dson, Mar- DKW 77 CO Eb!r E. Alberti e 01ivir Pei-eira de São José

ciano, Vevé, Betinho, Ciquinhq, Pimentel, Vanderlei, dos Pinhais - PR, 8°, DKW 14 ,'cl, Julio Reichow e

Adailton, Cesar Madur«ira, Daniel, Triunfo, Jorginho, Vitorino Velltu�, de BJumenau, 9° nkw_ 27 cl Errold

Gama, Caíco, Idésio, Hamilton, dlbi. O treinadlilr foi Klotz e Annínio Klotz, ele BIumenau. 10° Simca 31 cl
João Lima, natural de Pôrto Alegre. No outro jôgo o Hélio Sclemper e Alb�nir da Silva de FlO1:ial1ópolis.
Marcílio Dias pas.sou, pelo Atlético Operário por 3xO. A Dia J 2: O' Caramuru vence ao Atlético Catarinense

classificação final foi a seguinte: Campeão Metropol 4 por 5x2, e se classifica para disputar em 68 a Divisão

p.p. - 2° Marcílio Dias �om 5 p.p. -;- 3° Guarani Especial, formando 8.s�im: bourivil (Edson); Nilt�l1 e

com 6 p.p. e em 4° Atletico Operário com 9 p.p� Eli; Celso (Adem'r), e Hami1ton� Os goleadores para o

Dia 3: Lajes é sede da ,primeira rodada da fase campeão: Eli, Celso, Hamilton e Milton 2.

final do estadual de futebol ck salão. Emr rodada dupla Dia 12: Estreando em quadl;as de Santa Catarina,

�'a'�; p:
..

,

�"
.

Dia 17: Em Joinvile, com uma arrecadaçào supe
rior a 20 milhões de cruzeiros antigos, América e Ca

xias terminaram- suas' atividades de, 67 ..Vitótià 1da equi
p'e mbra por l:xO.
....Dia 18: Foi' eleito nôvo nresidente dt1"'Associação- , :/

elos ,Cml1istas Es:;_')ortivos de Santa Catadna o sr. Lauro
SOl1cini qu,'e' catIta como vice-presidente ,com o ',nome
de Edgar :Bonassis da Silva.

\

Dia 23: Depois de perder para o Oiímpico por
4x2, a equ'pe mista do· Flumin(}nse, venceu- ao Barroso

pOÍ 3xl em cotejo realizado e�'Rib do jUl,. n� inauCTll- �
�.}", ..'

b

raç'ã'O do. Gstádio Jiúll1Í'cipaL Wa',mor Soares e Antonio

Dondei, sagraram-se oampões e�taduais d� vela, -tripu
lando o barco Pi�:meiro. o- 2 ° lugar foi conquistado· pe
lo baréo Pinduca, cem a (ju9!a Raf:tel Linhares Filha c

Otáv:o Fernandes.

•

''i (
===:=-....:..-:::=:-_;_-=_-:.:: =====--::-===..:=:-..:=--====_::.....---:::-:==:_-===::::-=====--=--:::::::..

,
I

TERRENOS É CASAS A VENDA
'-;�: "" '

de .rreu
novos a

ue: 23-41.

mI Imobiliária ilnacap
,

,

, \ �

b) Prova de conclusão e histórico escolar do C
SO GINASIAL e COLEGIAL, ou equivalente em d

·,'jas.

c) Certidão de Nascimento,

cI) Títu'lo ele Eleitor.

e) Certificado de Reservista,

f) 'C�rteira de Identidade.

gl Atestado de idDneidade mor�. -,

h) AtestaÇlo ele sanidade fisica e mental,
i) Atestado de., vac1nação antivariólica.

j)'I'Prova de pagamento da taxa de inscrição.
1,) Tr�is fotografias 3x4.

9)' Tôda a documentação deverá ter firma reconll
cida.

10) No ato da inscrição bastarão os elocumenl

A, B e L. Sendo cllamado para a matricula o candid
.

,
--(

deverá apresentar a documentação exigidas dentro
48 horas.

11) A Faculdade· de Engenharia. de Joinvíllei rea
za dois CONCURSOS DE HABILITAÇÃO

•

sendo um em Fevereiro e outro

12) A cJuração do curso é
em seis PERIODOS LETIVOS.

VENDE�SE

Vende-se um quarto para Casal com seis peças.
Rua Julio Moura 28 - 1 ° Andar.

em Julho.
-,

de treis anos, divielic1

Joinville, novembro de ] ,968

EugO Domingos FiJ6men,o Neto

.._ ...._-- ----�------,-, --'_
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eme:
\
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-uI
"
s reso:lu ,ões ·do

rantíndo que não -f3ltará (!1:�
dito em setores deI vital ím,
portarrcía para. o' pais, como
o crédito ao cqnsumidor e

ao empresarío para a aqui.
síção de bens duraveis.
O sr, Rui Lmpe, que se re

ousou a, responder a pergm�
,tas adicionais dos, jornalis.;
tas, anuneíou no texto escri
to que "ó Banco CeÍ1tra-ljpl'c
tende impedir que as' taxas

O;
.

- 'n •

dê 'A
A' se elevem corno decorrer'cia:

" glm.aS .r;,eSl enClas na
" 9r�nOmlCa destas dedisp�s e, pelo con-

/, 'V'" trarfo, espera "a'lal,i,'zê'" - es .

Em construção ü 'Rua ,Antonio Eleutério ICJra, "'. ,'�
,

bltlánços relativos '�3l de
em lrcntc ao n

? 46, '
'

/'
/ I dezembro; buscando idénti;

123 m2.- Livina, Cozinha, Quarto Empregada., Area fiCar,- casp por -caso, aque,

S, L:�\ ::1[1,\ Banheir; S';)cii:ll, 3' quartos, garage. Ies bancos, que deixaram de
Entreza em curto prazo.

' operar' à taxa de 2% por não
�

,,.-- '. terem condições operaclo,
nais, e 'aqueles que 'çoqi'arerq
taxas elevadas para assim
obter lucros elevados. DisS,0
que as aütoricladésnnonet,:,l,.

, rias sab�rã,(,l atuar em' cátb;,
,eas�, "criando. obi6es : a(;�

. ,. ,. : ..

que deixarenl de'bai�ar sui�
,taxas u�icamente. 'çOm : ()

, 'propósito; 'de a�lferir IlJcl\o�;,
�� .

n presidente '�IS necessidades de rlesenvol-([O Eanco

Centrai sr. ftui Leme reuniu

a Imprensa ':jJ<lra distribuir,
por escrito, declaração e�,;'
,que explica as Resoluções
.tI e 80 como {uedidas {Ies.
tinadas 'a' "zelar para que f:

crescimento dos, meios ' dr

vímento da ecol10mia, ,

não

provocando aceleracão dI! ,

processo illflacionario". Na

declaração escrita, acentua,

o ipresidente do Banco Cen.

tffll que uma seríe ele medi

das adicionais serão adota

das nos próximos dias, g-a-

, ,
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CONSTRUTORA L F, GAMA D"EÇA
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Oliveiràt Filho SiA.1 Comercial .,_ orISA
REVENDEDORE§I VOLKSWAGEN
Rua: Deodoro, nO 16 Fone 3057

FiNANCIAi\!lENTO TOTAL de seu VOLKSWAGEN

:i968

em 24 meses, � JUROS BANCARIOS,

Consulte-nos, Temos outros planos' especiais
.

] 0-1-69

excessivoS.

ESClàrecil:n�ntos

-_._-_..... -,-,---.... - _.�-.-.-----'--...,---_.- -----------------,--,..-_'_
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Catarina

Venha ver o Que fizem?s para você ...
I

,I (no número 40 da rua Felip"e Scht1!içitl

Trabalhamos exaustivamente, é verdade, mas satisfeitos de haver'
trabalhado para voeê(

, I

Isto é, se você é daqueles que achalJ! muito difícil �scolher presentes.
Nós instalamos GIFT, à,loja ,mais bon,ita da cidade. E. presentes
são a nossa e_specialidade. ,

'

,
\

' ,

� para pro.v1ar que GrFT entend� mesll9 de presentes, tomamos a

lIberdade de sugerir dêsde brinq'uedos até prata de lei, aço inoxi_-
dável e cristais, nacIonais ou estrangeiros.

,.

�

,Alé,m disso,"GIFr ,é' !-lIDa loja avançada.
Não fechamos ao méio-dia' (para você vai ser uma mão na roda, '

heiu?), ,e pretendemos acabar com aquela velha �stória de loja bo'7
nita & preços áltos.

'

Bem, há muitas outras coJsas/'pa�a dizer, mlls gostaríamos mesmo!

'que você viesse ver.

Yenha yer o que fizemos
para você.

'

<>

�
no número Ao da Rua Felipe SchmIdt, g-

Q.

São Jos�.·
liOJE
CENTRO,
CiNEMAS
í às 3 e 8 hs.

Jerry Le\vis
Mary Mac Donald

"...:... em-
O REt DOS 'MÁGICOS'
Tecnicolor �

, Censura até 5 allos
./

.

.

8Hz
às 5 e 8 112 hs.

ltichard, Harrison
'Gloria Milland

-em-

MINHA LEI E' O GATILHO

TotalScope Eastinancolor

\ Censura 'até 14 anos

'Boxy ,

às 4 e- 8112 lls.

llonald Lewis
Yvonne Brown

- em -

,
I

O BANDWO DE I\ANDA_
,

." ... --_._-�----_'

garantirão o: C
dução elos encargos finan, ta�lo deles terá condições ridades na Resolução 11.0 7";,

ceiros das empresas, e, por- para operar (desi:le logo à +a em obrigar as sociedades
tanto, para reducão dos cus- .xa máxima de 2% ao mes," de .crêdito e Iinanciament.i
't05.. dos produto� df(;reci�lr,)s "�uanto à Rcsoh�çã'o 9:), a ficarem dentro de sua fw

ao público. de interpretação mais facil,
é necessário e��lar�cer 5-21'

esta 1111l!lt etllP'\l: dá ]JQlítiílil
Já estabelecida pelas- auto,

Pelroleo: Reservas Aluais, do'Pais só
, ,_ .

•

• ' ••.• : .....
_. 0_. _'

. Duram ll3 Anos" :-.

=

�ilo
ção especifica

"As medidas consubstan,
dadas naquelas , Resoluçâes,

.

em conjunto com a desvaln,
rízaçãp- q:ó cruzeírp, 'divlll�lL
dá, no fim (Út semaria passa ...
d� tem, cm síntese, o S�.

guínte "significado: .,

"o'. volume de meios' de

pagamentos existente em :'5

de' dezembro, do ano findo,
.acrescído 'dá variação,', dos
depósitos bancado')' livres,
'pâssibilitacla; pela prépría ' " '

r
"

'

BR,ASILIA, As l'eserva.s serIa de treze:anos, caso fos
ResoIJwão n.o 79, e a enthida

, -",.," brasileiras dê petróleo deve. �
se possíve"l, :mapt;ê,I,a"S. quran ..

de,' recursos, pro,pi('iada 'leIa " ,
' " '

"

,.. x,. rão êxting:uir"se (li�i1tro de te aquele prazo". �
,

,

Resolução n.ô 63 apÓs a .110-
"

'

va flxaç,ãó di taxa canlbiaJ treze anos, segulii:I,O ']_'eve�ao "Pelas' condições <i;los rc--

,
I'" " ;' ram � 'Camara fedétal,' o ,., servàtóriós,' a 'produ'?;ã:o t,en- ,'.,:,"*.", '( co,ne,·xã�o." 0,0,"" R,io pelp PQritií�

serã,q I, em pr!nci)Jio suijcieu- '
' ".fi-"

, ." . ministro, da,s l\'IiI�<1ts e. \E'ner- de a diminuir ,com:,.o,·temp,o,,,tes,' pa,ra,' ate,p,derj às tiecessi_ ,,' ,
, .

gia e'o presidente!:la 'pêtro- até ser atingido, 'úi!1 'limite
da!les' (lo país-durante 1

OF. b-rãs" resp,ecti,vamente, 'srS. econômico �:-)�inite�'�s�e que
priinéirós ,mêses .d(� ano de . .

' , ,- ,

i9fis.'
"

o'
Costa C!h;a�çanti f",Cam,lsl poqerá ser:"alcançad.�, q.�poj"

,., 'da Fonseca., ,"', 1 dos treze anos". ',', ';:, \
" As ,autoddades se úlall_

' ,

"\,
" Presentemente, \) total ;d.e, Ao ,que ,a,fírIllam;."_'os<!tem.

f s at�torWacles monetá} ter,ão, "igilal1'Íes IJai'a', que,'
' ""

. nossas reservas estimadas é pos nÍédios de dUl:a;çãÓ (los
nas, em, meados ,qa sema�u se o conjunto de medida:> . ..t

' .

qe 011,73 x lO,6m3· (petróleo.,) nossos principais,,; ··campos,
já Íllencionadas não for' 'su-

-.

e he 24998,10 x 106m3 (g'ás). 'hoje, são os seguintes: !VIi-,
ficiente para fornecer ovo.

Tais informes constam d.e ràncla e D João 30 anos'
,lume' de recursos adeqllad,)

! . , ,

' ,

, res"osta enviada pelo Ml,_ Buracica CandeIas e' TaqlJi.
às neceSSidades do paíS, Oll-

.t' ..."
,-

,

nistério das lVHnas e pela Pc pe, 25 anos; Agua Gramje,
- tras serão introduzidas' de �,

_'trobr,'ás a UÍll requerimento 17 anos; e CarmOl,Jolis (ain-·
fonmt que l1enlunn setor

de illformações dI) deputa. ela sem xecrlperação secun.

irnportàfl.te da economia '.'i ..

que desatendido". \
, ..

do Marcos Kert.zmann (ARB dária)? seis' anos.

INA SP) "Novas despobert;.is I',
"A Resolução h.O 79 de'i'c· -,,'

prjndpahnente,
-

a recupera-
ser interpretada em seu ca-

, Limite Ecol1omico ção secunqária das reservas'
.l'ater episodico e· cOlljuniu-

-'

Informçup aquelas al.!-tod� _exls*�ntes - dizem o minis.
raI, e tambétn dentro, da' es,. 'I

d,a,des' quoe "se, for consid,era-' t
.

I t ti P t
trateg'ia de' lOilg0 prazo clãs

rp e o pr�Sl( el� e. a, e 1'0"

,
" da ul�la produção Jnédia

_

diá. btás � serão os principals
'. autoridades monetárias. .. .. -

. _.'
. ,

'''E "

-

I
' na de, 24 mIl,metros cllbl- fatores da manutenção da'

n1 pnmelro ugar, quan,,__ _. ,

do' o C' 's II· 1t."T t
_.

-,
- "cos, o' tempo neeessa.no pa- produção dos 24 mi,!, lJ1etro,s

. on e 10 1"'-0110 -ano N it '
','

t;'
1

.

I 'f'
'

'. . "ra esgo ar possas reserva,;; cúbicos de bleo.
'

ClOna !XOU o reslctuo mf1a. \
eionário em 15%, de.cisão

',esta ({ue resultou em eleva.

,ção ,de 20, e 25 % no salárí')
dos trabalhadores, as auto
ridades mOI1�tarias assumi.
rr,111 oom estes ufu compro.
misso de reduzir a, taxa in- f

. fIacionar�a; de impedir' qilC�" IMPLAN1T E
. uma 'subita elevação de ,pr� ..

ços' destruísse o pOdé:r; a'qui
sitivo t!:0 aumento recebido.

,

'-I'
'

passada - diz o elocum�nto' "En} clecori'encià dess�é fato"
- .divulgararn duas Resolu cabe às mesmas autoridades

. ções" de numeres 79 e 80, ele zelar mira 'que.o crescímen,

grande .impbrtância para o to dos meios de pagamento
país. Se não -eselareceram

' atémla apenas às necessida,

ao lJublico as razões destas ' eles de desenvolvimento da
.. ,_Yt:; .

I """'li(

medidas, não foi por ,IWgli-_ .econorme, nao ,pn,>vocanQ.o' "P _cI.�t9S o.r�ral::iím{l-ll5 dos,
gência, mas pelo ffl-tp de não aceler�ção' do processo 1n-

.

estabelecimentos bàucáríos
poderem, '1301' 1110tiVOS 0!:J. flacionário. ainda se apresentam muito

, ,
- I

vias, dJír o sentido eomplel, "Em segundo lugar; à RG- elevados, .apesar da ,g'r(ldati-
jo dás 'mesmas. solução, 11.0. ..79 é, também u- va redução 'que nos últÍllJf\:';

ma medida que se, enqua, tem'posse vem verif-icaiulo. Ve
dra na orientação das auto- riam' tamhérn sensivelmente,
ridades monetãrías, de l''J-. esses custos" de bartcns parit

duzir a taxa- .de juros, ��in. 'banco, o quP-, (\xpliéa pprquEl��
'trib.llinclO assiul- para a 1'8- somente um ;munprfH Iímí,

HAR

cinemaScope Tecnic�lot
Censura até 14 :mús

BAIRROS
Gloria

às 5 e 8 112 hs.

Robert Vaughn
- etn-

O ESPIA0 DE CI-IAPEU

.VERDE
. CinemaScol1e TecniColor
'Censura até 10 anos

Imperio
às 81/2 lIs.

George NOlIal'is
Anjanette Comer

I

- eUl

DEPRESSA. AN'J_'ES QUE
DERft,E;TA

PanaVision MetroColor
Censura até 14 anos

Cine Rajá
às 8112 í�.
,Natalie ;\\Tood

I '

NORBEBTO·CZERNAY
CIRUGIÃO c5E�HISTA

TRANSP[ANTE' D� DENTES
\, ,

Dentistéria qperatória pelá sistema de altCl_, rotação
(Tro1amento lr-tdo1or). ' ,/-

t,

"

-

PROTESE FIXA E Mo.VEL
-

.
,', .

EXCLUSIVAMENTE COM HORA MARCADA
, '-

Edifício Julieta, conjunto _de salas 203,

D(lS,}�? ôs 19 horas

Rua Jer6nímo CoelhCl, 325
R::s;der,cio: Avenidg ,Hercílio Luz, 126, '7r-'t 1.

financeiro nacional, isto �,
a ,d� assísur . prec'h�l.j_�mentl'
ao consumidor".

--_ r--'--I"_
--.- _;:-_,__ .__

..:_.
__�

c.. ._.
__

.,..,....

,

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

. "

par, 'pO tifO 'Il� � :R.E
p�ra.'�C U� 111.BII' e iUUl PAU,lO':,

•
- :;.. I

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

,

Qepr,esenlanle Excln$ivo
....

'

'"

IMPORTANTE INDUSTRIA DE_MATERIAL ELE
T,R'lCO, PROCURÁ 13-EPRESENTANTE DE 'ALTO
GABARITO. EXIGIMOS:

"I.

Exeel�nte formação cultural

Contrato de exclusividade�.
Disposição e dinamismo

.ldade entre 30/35 anos

para veJldas de alto nível
I

/cED,ITAL'N ..�'OlI68
O ProfessQr Antenor Naspolini,' Diretor da Escola

. SLlperio� de�dministf-açã6 e G�í'ência, faz saber a querií
interessar possa que, em face, das ata� apresentadas pe
las Bancas Examinadoras, dos Çoncursos <!e Seleção pa
ra Professôres das cadeiras de Administração Fínancei-

, .

ra, e Orçamento, Legislação' Tributária, .Psicologia Apli-
cada à Administracão e !Teoria Econômica foram consi,..

derados habilitados' os c�ndidatos abaixo relacio'nados,
na seguinte brdem de cl��sificação:� ,

--...

A. Cadeira cle ADMINISTRAÇÃO' FINANCEIRA
E ORÇAMENTO

Fernando Marconcles ele ivlaÚos - 8,42 (oito vg qua
renta e dois)

Carlos José Gevaercl - 8,35 (ójto vg trinta e cinco)

Roberto Lapa Pires - 6,26 (seis vg vinta e seis)
�I

.

B. CADEIRA DE LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA

'Ari Kardec Bosco cle Melo - 9,0 (nove)
João de! Silva Medeiros Netto - 7,4 (sete vg quatro)

-

C. CADEfRA DE.JPSICOLOGIA APLICADA
A ADMINISTRAÇÃO ..

·

,.-

João Alfredo Medeiro's Vieira - 7,85. (sete vg oitenta
e çiqco)

Tito Lívio de Bem Menezes 7,57 (sete vg cinqllent,
I e sete)

Roberto Caetano Cnstíglia - 6,80 (�is vg oitenta)

D, ,C.�DElRA DE, TEORIA EÇONOMICA

Carlos José Gevaerd - 9,02 (nove vg dois)
,

�

Octacílib Schuller Sobt'inho - 7,62 (s�te vg ,essenta e

dois)

Condução própria

. OFERECEMOS:

Treiríamento' adequado p,ara o descLlpenho ela

função· , �'\\\�I.'
Assistência recnica

;, c"'; .. Ii'. ' .. ,

, Rendimentos em tôrno de N,Cr$ 1.000,00

AOS, INTÊRESSÃDOS, FAVOR 'ENVIAR CARTA
AN.EXÂDO '�CURRICUlUM VI1'A:.E" DETALHADO
PARA O SR. ARAUJO. CX. POSTAL, 915 .�. CURI-
,'TIDA - PR.'

'\ �
.

--'""T ---,-"i'
...

-------.---:-.�- '---,-�

j

Mini,slério dos -Transpol'les
... '

,"

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
ESTRADAS DE RODAGEM

EDITAL

O 16° Distrito Rodoviário
\

Federal do D.N.E.R.,·
comunica que. se encontram abertas as inscrições pal'a ,

o exame de seleção para Auxiliares dê Patrulheiros ,da'

17atruJhX---Rodoviária Fedel"aI.

Os in'teressados, com' idade, cOlupreendida entre 21:
e 3.1 anos incÇlmpleto�, deverão apre,sentar-se no hor�
rio de 9 às 18,30 horas, de segundas Ia sexta feiras,· até·
31 de janeiro !), vindouro, nos seguintes locais:

'

,
'

I ,

:1 O) Sede da Unidade da, Patrulha Rodoviária Fe-·
- deral,

.

n� 16 o Distrito Rodoviário Federal, praça do

�"'o�gresso S/11 FlorIanópolis -; Santa Catal·na.
'J

2°) Sede do Núcleo - 16/3 da Patrulha Rodoviá
na Fec1çral, na Residência do D.N,E.R. em Ioinville
Km 40 p3. Rodovia B,R·lOl.

... ,
(

3°) Sede elo Núcleo "'/ 16/4 da Patrulha Rodoviá
ria Federal, no Escritório 'de Fiscalização do D,N.E.R.
Em Lajes � Bairro CoMa Dinheiro,

No ato da inscrição, deverão estarem munidos dos

segu intes docul1lentos�

1) - Registro dê Nascimentb I

2) - Certificado Militar

3) Curt'éira de Identidade

4) Título de Eleitor
5) - Folha Corrida da Polícia do local onde reside'
6) - Alestado, de Boa Conduta
7) - Cart�j::a Nacional' de Habilitaçao (Profissional)
8) - Ante1?cdentes profissionais em períoJo de (2) doiy
anos imediatamente anteriores, fornecido pelos ú' '.imos

empregadores. Na ausência de antecedentes profisslbnais,
o D.N.E.R. poderá' a�eitar comprovante de boa ,conduta

fornecido por cluas pessoas idôneas, a critério dêste De-

partmnel1to. '
;". �t�!' �al"

\
Florianópolis, 26 de dezembro de 1 "967

-em-

OS PRAZERES DE PENE.
LOPE

PanaVisioll MetroColor
Censura até 14 anos

Florianópolis, en( 02 de j'aJleiro de 1,968
. \

'

\ '

Antenor Naspolini - Diretor

5-1°-fi7

AUGUSTO XAVIER ROORIGUES JUNIOR

rnsp. Chefe da Patrulba Rodoviária Federal

VlSrO: HILDEBRANDO MARQUES DE SOUZA

FngO, Chefe- elo 16° DRF

'[

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Dii ainda o depu�do João Her,culillo que a 'F.rent�'
- Am'�)ia, além d� contar com eleme'ntos' n;'ocivos à polítiq
r:,aclol:al, �s!â imfiitrad� ,:<;b pe�s;oas, itl%Ípazes e, que

j�·OO)
foram bamdas do CCllan0 POlitICO brasileir.o.

, " : ,

;' ''O sr. Toão }[en.m�iJ1b, GJ.ue é conside,rado pelo prqç , :

priú Governo com;) O:r_iOS cionist,a úti�, 4iz ,aiNda que fa-, '

zem pacte da agenda de MDB' pan�, a' cqniDanlia: de1esela
l:ecimentos ,po'pu�ares t0dos' OS

-

erros 'e 'omissões 40 Go-
, V':;�IlO, dçsde o dia 15 de mHi'ço dQ anQ, passado, princi.,
"palB1cnte no que se refere ao aumentô do cust9 ,dé vida;'
:' ulna vez, que, a equipe do m,ú:êhal, Costa e S'nva' c:P:h
Züu os, braço,s, 1l10st�aÁkio' com isso ,a sua, incapacjdade
de administrar"'.

�

I ,

SOLtlÇoES POLITICAS,
, ,

(Leté editorial na 4.a página)
r

• I, '

\

Trabalhos Rã P,DOt!
prosseguem- no,' dia' 8

,

"Prosseguirão, entre 8 e 15 do i: corrente, as obras'I \ de, pavimentação 'asfáliícã da Ponte HercLio' Luz"., A,
informação é; do sr. Cle.Jn�s Ba.tos, diretor 90 Depar
tamento de Estradas .de Rodagem, que acrescentou qúe
em IY68 scráp' concluídos os trabalhos na parte inferior
do v iaduto do cont;nente.' ",

'.J
\.
,_' ,

'

r J,

_ Pc� \)l*� )a�lo." �sr> Cleones Bastos 'informou que., '

nao serao paralizadas as 'obras ,de pavimentação da es

trada da ILag,;a, já que e ia máximo interêsse, do, Go-
e vêmo a ,sua �'onclusão para 'o incremento, do turism6 da
Capital do Estada, \taiL.4a que será Iaciritada pelo OE,
TLJR, órgão' .recenterneme criado. ",

O diretor do DER segue hoje para o Planalto Ser
rano e para p Meio-Oeste, a fim de inspecionar obras
rodov'á!ias l'Iaq�elas regiões.

' ,

�

Oposição in�cia 1Mb: �:ota�ra Fr1enle
e quer 'anbHa' an�p2& '�, p�ra iodos

b depll't;_ldo fede�a, João /' H�n;ulin�" :�,{DB-MG,
anunciou que a call1:9anl:la de eSc:açec\mellto popular "em'! \ \.. • •

.' I

LUlJ L) ,hus' t;;rá mk;,u ":,3 lU, ::m Belo Horizonte;' e ob':
I j,'tivará conseguir an stia am'pia ,e gen1l para todos 'os
atingidos pela revolução, / combate ��o cçHltinuísmo 'mi
J!la,'l�ia, nndif cações, NaJ Lei de- Segurança Naeion:;tl e

t:rn::,nJa,; L)c)mt,tucionais que "�;e:'mitam à Nação sa;r da
ra!'alisaçiío' te ta!,' d .... !Xa:1dj de ser' acorrentada, .1Ura sef

/

Esclaréceu que a camnani',a..da OooslcCío tem ainda
por finaiidade e�cJarecer a-'oi)inião' nÚblic; sôbre 'a in0-
p�rància do Govêrno e tambéin c0rr�oatct formalmente ,a

,:rcrúe Amplà" �nori'lue aquêJe muvJmeríto nã� tem, ainda
�

fina idade dtfinlda, principãlmente porque têm ,como
lí'der o eX-governador da' Guanabara. "eleineBto intúra
'mente sem q.ualidad� para dirigir 'U.m mQyimento 'pLoÜ.ti�
co".

"

"
,

"

\

Irrforma at�da q\le a O!)os'ção já'�tem suas':equipes
prolltas "ara entrar em a�ão em todos os Estados, utili
,zando-se pill'� isso ciq tOU0S os nieios de p�opagan.da, i��'
clllsive, radio, jornais, tebyisão, além,' de comíci�s' d�
rqa,,' "A OPOSIÇÜO irá fi Jstrar à opinião publlca por ql!C
o Govêr-rlO \ ge�FJlit:iu o' aumento do dó àr e também' por
q.ue deixou :'qtle o cruzeiro fic<;lsse aihda; mais d'esmora'-
Ílzado".'

..

'..
"

"

"

" ..

I

,

\ >

, ,[un,ciónaliSmo F\��fleral" nrDde
• \

' ,., �.. "� ,..' - lt ......

\'Hcar: sêrtt asslslencia médic�l
l .

• "I' -
'

,
, 1

.
�.

,t

\
, ,

ja�,gij,�a que vai,"�o �i� 'G'tande do
, Sul já chegou iu� J��.p{tH� Saldo�,'

"
,

'-.

"

; :.A jang�da "t)_lho", q�1e��i1:l! �lé ,'Maedó nq 'dia' 2 de
dezembro do 'éino nassa!1lo';e "vai ".té� o Rio Grande" do

, S�I'l páni, C,Íú-ínla,r a-atenção,' das �a�to�idad�s 'para 'a sihH-;
ção de angústia em que vivém os peseadbres noqle�tinos,
chego.u, ao Porto de Tubarão; sendo, yonduzlda pira a.

Capital 's:apixaba pelo _rebocaqoF "y�tód�".
\ ,

I _ 'ti •
,

Os pescadores que ti condtizelIli .l?edf0 Ernesto Ri-
beiro, Jainlc Silva, João Batista Le'itão, Hélio Marcoli

, no e Augusto Borges, emqoi'a '(com', os' pé� ,inchados e

tmlÍto cansados, apresentam boa disp6�içáo, ,dizem q}{e,
,

a ,viagem de Salvador a Vitória transco'n'eú,)]a hlaibr'
tranqLlllidade possível. Devem pa'rt:r pa�'a o Sul no� pró.,.,
-'X:mos três dias, logo após a jangadá' ef,telr' totalmente en

xuta, pois molhada como se encontra dificulta muito a

viagem. ,

Os necadorcs têm como mantimentus um pote com

�W litros' de água c conservas, al�01 elc peixes que vão

pescando.

· ,\
·
,"

"
,

ES1'ÁDIO-68'
, (L-eia editorial na '4.a página)

,

o MA�S :ANTIGb'DIARIO DE SANTA ,'CATAR�NA
I

Florianópolis, Sexta-feira, 5 de janeiro de Uj6�
/

t.... _'_'

, I '

'" ,_;., ;: ,"" ":l:::(���':'';''���;'

nega p)anob
,e-s''''v'al�'I· f: ,CO'D:',gIre'_ s,s,o', ��IO'na,l/de ��ó,:�C:t� �;���WM���i:�-�a�ln;U�i,��l ��mm��_

,

I '

,

II, "

d'o de Santa Catarina, deverá ses inaugurado, erri Illa
, , � -

'

',j)(: o· \')r�s:�tcnte C,:,:>í.a � Sil\'éI, durante a '�)cl'méu;JCl1ciaAlta fonte do Govêrno de-se, que a ida do presí- vem trabalhando. COl'}) l'.."in, dades e aguarda a chegaéa
'

governo fc'\�rai no Rio Grande cio Sul.
'

'dente Costa e S'Iva' a Petrópolis, onde passará t�d�"" � co,' 'mobílízando tcdss os' 'de, motoniveladora e �,i, Nesse ,:SClll!do, U m.n.stro Mar o Andrcazza,
- - ..li'

'

'"
•

, , , seus reeursos para livrar � mecânica adquirida ,para 'I'
, di"

, ,

R'':veraü1 nao esconde. qua!"ucr manobra para esvaii'âra, ransportes quan o c e sua recente 'visita ao: iõ G,'1
'

históríca, cids,de' SeUSJ;1.,1 � execução .de-:s'erviço:;;" , ' ( ,

C�"v'coação "'xtraf,)r(I'··�.>'�;a", do ' "','O'lt-gr.e'S8", c'�llfo\"mDo" in-
' ,," , ,nas ele elo Sul, determinou o, 'aceleramento das obras dei.. "''-'c.!_ "... � " ...." 1,1 ''-' w I '" .das conseqüências / das 'chu, encostas dos mOI'rosO'

; "-', .. ,I, ","! ", la tam,01Ü0 da, rodovia a Iim de clu,c possa SIU inau�_�,t'Cl'mi:eai,�ão que vem sernd-n dada l1>�r a,lgU:llS setores po,·",
' ,

te' o
'"

, O
.

it P 'I G t ' ,-
r " li:

.,

'" vas e ((OS,', mp rass qUJ," prerei o au o . Ta a-
da pelo presidente da República. ")' " ',:líticas. ocornlIn,- -ccm frcq,üônc'�[: ,'" cós �'���lou .aínda que, pa!'3:

r " .

, A,,_BR-101, que faz parte' das ehama.las "eslr�?:nesta época do, 'ano', 'Rcve' "manter a tradição de �':Ji rl', tccrac.: '" ,i,O "r'" ,'"
" ,.: " It ' :�

,

)l"011,".f.!'ue dua's'd'I'�''':'''��,,'' c,it'\.'(,',''-,';''de'da''','=o'l';'e':lsl'as'' e
te ,!l",IS,ac, .. , ,1d,'_Dcl" lL,)lt,)c:,1L,Lcl uma a'CUl.Acrescentou que, a�:e .r

'

para ,um período de rescan, "!s'" � • <It::. "a v, '8 ",,"

de acesso ao N arte elo País, que atualmente é feit�'de não apoiar !}., convoeL_u' .. " ; soo
'

'tuncionalJ:Í no perímetro, tir'.'" .vando em consideraçâo .o '

, '" " ",.
,

fa'to de pela 'Br-116: A nova rodovia, quando concluída, sei
por entendê-la" dEpf.me:-:é::- O chefe do Govêrno \.--- bano retírnrrr;" 'dià,rü!men'_e que" a espécie :;e

,
' 'grande .rota do litoral SUl, C:lm uucio em IÇ)sório, norsária, o Govêrno pr,eôtirIi r;" ,c,8J.cehtnarn -, se, r,á ,aco_ín,,�a-, ,mI'l metro'<" cu'bI'co<; ,de ,",�,_ estava, extI'tlg"I'lldo dete" "

� .' - • "'" �, .-

Urande,do:Sul, ç't�Jll1',no Nata" n0 j{lO Gmndeas,r�unIoes do Legi:;l��, ".J,' ni:;ado apenas pelos ch6fes_ ,so�iaínênto- 'dos rios'Pala, cnQ'u' o,Jila�Üb de"150 mil tom

" Norte.inclusive encaminhando, pr j CÍ'os' Gabinetés Civl1 ,e 'MUi.; til'Íato e QuitandiÍlha, a fim
.

r:hudàs nas :margens�' dos "'-

jeto; sôbre matériai"c,i;' tal' e por, seis'a'lsessQre'3, ,de llíH,mteir o nívél o:ri:gin J \ '1'Iós e'cánai,s' 'das Ave:)id�s /
( ,

vantes. Nesse sentido, ,'a ,_ sendo qué êstes fjcar§,� no 'de seus curso's,
t , ..,"i-(�Her, 15 de Noven}o:o cU CoópetaHvas habiiàt�Qnais de se

assessoria pa1'lame1�taI' 'l�0
-

Palác_icf ��s" Lar�njeira�, ,no ' , 'Contudo: ,para, resol-Jlc:, ,Ipirapga.", ',.-" '

pn:isident�' já� está ,e",�L,,1, 'R.ló/ 3�leéio:;1�nd9 os despa- é'�n, d�fini.tivo êste pr:;ble,�!::"', PaJa I atendirrie!1�? . de ur:::' já 'J�Slão regisladas no 1MB
nahdo ,as matérias que l�eJ ,'ç11os, e audiência\> que sera0 ,secular, serão' inve 'tid(,[, gência ii. população, '8; Pré.:.; :'

.

O secretário Joà(t) F'au;o R,xit'io:ucs, do-Trahal�
v:erão ser submetijia:s a ,:,'c" realizados ',,'ein Petrópolis, êste al'lO"3 ,r�ilh6çs c1e"�rü "f�itur�Sde P,etl'óljohs' colo-- \Ha�1ita�àJ, nfÓllD,j'L! "que as C,Jü!x:,aiiv3S Haoítacioo'
tir d�o próximo 'dia 1.5, 'n:, 'I',;do:s 'os' d�mais assesser9s zeiJ;;os novos na constru';'8(' "cdu em f\:rÍ'cionamento, \1 'de Sa�lt$l Catarina já si2 acham registl a "ias 110 BNI '

clusive os diversos cl ",; ''; permanecerão, em Bi'a�íJia, de" galerias qu@'irã.o, ,
..sal'l, 'paàir' ele domin�6 última, ') na.' Jun�a C;0mcreia!, t()nlalHi,,)�se', nccessúrla a il1lcd:,,',

tos-leis, b�li1'adO� dl\r,.:"'.� c�,üdiimdo, normalmente, -:
ct) , grar o" volume 'excedt;nt� cC ',Hospital rvlü�icipa.l d�})ron-, ,,Lntegra lzaçao das cotas de "cap! ta: por pai'te' de scust,

períoào do rece�:;;o I

p�,�L- e:;''p��ue�te' 'do R�láçi�:' do águas nGS pripciÍmis riGs d, to-SO,C0rro,' com 150, leitu3, sociados. Esclareceu ,o, sr. JoãO ,Paulo Rodrigues qli!l
" '

mentÚ,
\.,..,

Pl.analtG; cidqde, 'Os "recursos se.rfr1 No -primeiro' dia; 35 paciCl,\-' práL;o pará a integralização foi prolTC'gaúo PO( 111atsi,· ,

PETRÓPOLIS.,PRON,1;i\ ,fornçcidos pelo' govêrno d;,' tes buscaram s{i'r<iiço' l�;'é- dias, â: f t1] de facilita. a inscriçü9 eles opel:cirfos nas
A mesmà fonte çOIl:�d.a -- O prefeito Paulo Orat_acós? 'Estado, 3;través da, Seére '" dIco ,de urgência naq'J,e'e bpêLativas,

j guie a viagell). ,po,s�a," Jr 'de Petróleo,' tU'.)se que 0 taria de Defesa Civil, ,DNOS hospitat que será. ofkial-
atribuída' a ! earacte:'Lt,ca tr,unicí1?io está ,pronto- P?,q e P.. 'efl?itura de, peÚÓp61':-, J;Ilente ins\ugurado no <iia
de transferência' do G'"v!._,r -reeebú o presidente Costa -:" For outró' lado'; a l�u,';:J'i 31 ,de jan_eiro, pelo' pre ,i-
no, PQis,,�le��, trata�"o "L ';)- e, Silva e' 'b g�v�rnador GJ,- p'a]idade ,�mp1iou EUa, fr.)t, dmté, Costa e Siliva e pe�o
nas de uÚla yi?-gem do F.. 'e.. Temias Fontes; pOIS ha, Ofl- me, veículos" 'pesados COII, 'governador 6.eremia� �Fon-' :',
,- \, " "" \ ,

" I, "

'y 'I eh I -

d 'j t C 't 1
o''sidente e de seus par;"Il'�':S ze, :meses. ,a

-

mt:uiidpa;jd'ad0 aquisiçãQ, de 24
..novªs, lp:1i,,' tes,

,

' egou na manna, e ()n�el,ll a cs fi 3_:JJ "-,
.. '--

'

",
' �" Seraf!Ti Berta<:.o, secretário dos 'Negóoios cio Oe:ote, \.

:" J' , receber a nrim'eira narcela -do c(;nv�nio <l\sinauo Cf

P--re'v" 'e
A.

,

a' g!' r-'e'a' "ra'I�:
.

_'

"I"<;d'� -'� �d��:C�l�st�, ���;:���t;��� �a i;��16?�l�� �b{�'ü�e�l;tC!�i
.

'
,

.. ,,' �_i\,.t
I

I de Tr�'pal11cntô do Mag;:st�rio Primário de Ch\lpeCÓ"

.., ': ,", '

.

-

-

��,,'; ,,'
-,

�J�p�neses vão estudar a lina:çã�,0-
,',

"

j i, (
::/I ',:;

-

."

'd'
',"

: '

"I'"
,," '".,

I\.
'"

l'
".

8
Rio·S,ãõ�l'aulo em apenas iluas ho-ras

"W"",,:6'':-:,I"k,',�,a,�- ",:�O,:,;,e,v,';, :e"r-n' ,.0" " ,.,p'.�'a'ra,',,',;,' ?

ra .. ,d�e����S:I�{1 % j������m��toe��C�)�;��Ci�e����::�;.,1,:(1" ft -

,

_

' de Fcrrb, confIrmou a. v!nua' no 10 de unfa' r;l:ll'J/,Il','i"

, \ " ,

� < de t Jlci engenheiros da_ "Jarts" '(1�I�"an Rqih�léty Ti", '"

Em disc'urso que pr6nu.ô:éiou perante' todo� os' ofil" \, '.'à reforma administrativa, junto de nledidas qEe S(�,'j Ilical 'Scrvic�s), que deverá ebegar aillda esté l11JS pi
dais ,gen'erais do'ExÚcit� cril d:lmissão' 'na Gu;nabarl1,' começou tardé e'·'Ilo;":' iss� obra; de ��itos anos e G!\J.0 real iZ',H estudos pai'a a

-

ligação, por trem, entre Rio

-o ministro Hel�o .8eItI'30,' do...,pían�j'allle.pto; anUllcit?U j Pfo�Cis� �er' empre,er\dfda' - "o p,residente' Costa' e" lSil-' Sã) 1<"ll:llo, cm v,a:�ci1l de apenas dua; hora�, \
',' "com ag�essividade"" 0'< mi- "va teBl, a honra, de �nic,i::1:, I ii['�J indJ a;lH..!a o 1)urta-voz ,q ue a, negociaeões r
';uc "a ',agressividade, no n, lei:cado exterI) .... se'f:a' u'n°la das'·i,. "

,
' - .... ,.. ,

'I .
v, nistro ,dÍss,f:) c[ue"àté o )110- � graç,as á legisla;:ão que' lhe trc <l ccmpanh;,l japoneia, o mini::;tro cios, TransporteI Idil'etHzes que mUll'cm:ão' 'em 1'968 tim', �lO\'O i$rásfl, lu� ,ment0 '·\ja foram rea}iz,ld:,ts,' foi' leg'ada pelo, n:�alw'+1J.�I, o De!1artamento Nacional dc Est,adas de Ferro. tivcn

,

tmulo ,para desenvolver�se com seus proprios rec�rsOS"'i:" mais de mil delegações (t, 9astelo: �l;anüo'>:i _'

'

inicio- El1J: !1Ja,rç'? elo, 'al:lo' passa .10, é, '9'0 f [l'a1 ct� I �67
O

:
D It'-' ". 'E' de' dE' 'competencia, no ambito das , O mInIstro BeJtrao L:z a_ove"no 'braSIleiro' enVlOU convIte a embaixada líllpot'sr. ue ,mo ..alOU ,na ,sco.a e Ollll}n o e stado co' ,

"
"

diversos ministerios, acelc," ta111bém um eXfl;mfJ CO,,11P,�� " d1'para que a vis!ta dus' t�cll'icos foS'se 8Ql1cretizada,Maior do Exe'rcito; em ,soienida(le pre,sidi(�a pelo lllinis� ,ranc1o-se com isso o anch- Fativo das dificuldades e:<:i 3_'
- ti

<}'
.-

... \.'

tro Lyra ,Tavares.
'

') <, mento·,de �nais d� ,dez, mi, tentes na, aelKi1inistraç[10 ri,. P b r
,

:\
' ',,,, ' lhões de proce�sos por a,In vil com as,,\-que oCQrrem 11'3 , eJr,o ras teme esgo ar sua,s

o ministro Helio 13e-trfl..:i pais viciGS da adminís-traçã) ü mesmo grupo já analisot organização milit2r, 11108_ reservas' deni'ró 'tié treze anosdissertou sobí"e, o sentido ,-
.. ,dos qflais 'reputa 'a cen- mais aé 500 rotinas bas,ir::!:' trando-se' Sati;;f€üto com 'o J '

,
' ,

, O Ministro de Minas e Enerf2;ia, coronel Costa C:walc!filosofico éla refoHna aqmi- traHzação de, pe>deres éO,I":o"" do sEl{yiç"q pU,bUço, oú se� aporo que o ministTo I y fl '
" "

" " ,. ' .ti, 'e o presid,ente da Petrobrás, general Càndal da von:,,'llistFl1tiva, p.izerH:io que ,,--ela causa fundamental. �E e!a, ja, 0, 'e�.Q_aríüi:J.hamen:o c10 Tavai-es veE1 daná,) á l'çfo,'" '

,
.- ,;, '

, ,
, 'ca, informaram; à Câmara Federal que' "ióe 'a" prodUI%"

", não, é, um assunto de tecni:"': na sua opirjião, um dos mo- mais de 500 tipos de reqL!C- ma àdministrativa, fRz,;nc\u
•

.
, ,',

,

'

'"
'

, i "
,

U me'dI'a de 0'1eo fo·r luantida em---24 mil metros c,úbi,c,os, �
dI, de, .adrninistração, mDS, U,jós do exagerado num\3:'o 1'imentos, a :Hm 'tle si�)l�, 'referencia a l:ecente diScUT-

, '

,
. (, dia; o teml;o nécessário ',para esgot<I� i1llSS._ftS reSeh!!5'antes de tudo;, quest1í.o ,lo' de f;mcionarios, "que� por, ficá-lo? e tormir as "d\?z;is'30" so do ministrÇ>, ,do Exer2i 'J'

, " "

'

,

"'interesse vital, para o ,c1ese,'l-- S8r0D1 em tão, grande numec mais ra,pid,a:s e, menos on�', f;rJb-\'e' G assunto, E�n segui_ petroleo sera 'de treze ano� :
_,

-

" ' , 'Mas acentuam que,' nas condiç'ões dos resel"o'atGil}Qó,',volvimento e que tem <lue 1'0 l'lão podem, ser ;bem pa- \ rosas. da comprometeu-se ít' vol. '\
,.

se processar' "mai's na cá;)s- gus". TJ\f.,EFA DE ANOS, tal' àquela escola para fàlti,l' produção tepde a dilninÜ'il'�, com Q tempo) até ser atingi:
um\ li�iie econõmico" que poderá ser alcançado � ,çlej� \

ça das ,pessoas do' que e,:1 O, QlJE FOI FEITO, I' ,Revelou b sr: Belt;rao qllC sobre o' Plano Trienal do
, "\' -

\., 1. dos treze anos, uma vez élue a Petrobrás "vem J"ealizafl
p�anos ou', organogramas" I Depois de aft,rma.r que "o essa é, a primeiré!: fase, d:: governo e 2," orie:ptação em \,

" 'umá intenh ati�idade em busca de petróleo",q ministro do' Planeja_:: Brasil é' rico em planos,� :reforma ac}J11inistrativa",par- /reIação aos mercados' int8l'_
mento' analisou oS princi-' pobre em execuções'"" e qú� te Índispel;savel de um ecn- 'no e extern,o,

)
-'

"\

\,
I':

ovêrn

Berlaso 'leio ,a CapH�1 recebér
pa�cêla de convênio, educacional

.I

,
,

I �
,

,

Musicas de' Chic.o ,Buarque, B'eailes,

,1",'� III, r', ',' ',Edú e ou�ro� nãQ l)ode;m 'locar, eni SP ,;,"
:
/ As casas de diversões pt.':)Jlicâs de São Faulo est.ão I,

"

nedidas' de tocar Hlúsicas de autoria de Chico Buarque",
HoÍanda, Carlos rmpérial, Geraldo Vandré, Edu :L0bO, i

,

Kéti, Guttemberg, Erasmo 'êarlCDs, Atanlfo Alves, Ari B' 1

__
� ... I'

,�

DI
ros'o, Lermon e McCartney (do Beatles)" e numerosoS Q

','r:,",''a',S'"",'1',
'

'

tros compo'sitores ligados, às errtidades .filiadas ad Ser�""
de Defesa do Direito A�l�' ,

'

, , '\
;' \ As caiàs de Diversões, em' sua l�laioTia, recusaplrSe
pagar o preço exigido pelo releticlo Serviço pela utilizao,

'

,de sflu repertório, provoca:nclô' requerin;18uto ele interdt
proibitório ao Juízo da, B:' Vara Civ-el, que despac�lou ia\'

ràvelmente, em �;11edÍ(zia liminar, O repertório das ep,tiJ'
des filiadas ao referidõ Serviço, I representa BH% das Hl,ú:'

�) -

C'aS executadas nas casas de div!,!rsões elo País, cujos' Vf
"Trabalho, o sr,. Sílv;p ,N1fnes,

'
, , "

, prietários pretendem discutir na, Justiça o qU\) IhE;S e '

secretário do Sindicaro dos'
br,aldq.

'

i f,Trabalh�dO're� na 1t;l,dústria \ \ /

'de Refinacão e DestiláçãQ r ,
"
! ,

\

de Petróle� cl<:L Guanablara e ',Fundaçio G,elulio' Vítlrgas reforma,
,vários dirigentes da Confe-

e'm 'd'Ol·S anos a esl""'fl�'3nl��',J '" Dú�..
qderação: Na ionál dos Tra�' !I� UAlIl'l't1l. iOll tlhJl 1J,1tr.. .I!r!l.

balhac10res 11a Indústria,... A Funda�ão.Getúlio Vargas vai p'r�çeder à reio.rn;UIl
Entro os c1ir:igente_; desta cão administrativ,a do Departamento Nacional de Estrad:
entidade e:'1contrank,e os ,;le RodageB�: (DNER), no, p:pzo 0'e '\9 meses,' 'ele acôrl_
srs. OlaYo Previatti"" s()c:-e-', com um convênio assinado pelos srs_ Luiz Simoes L011
tário elo Inst.ituto Cult;.ll"al diretor da FGV, e 'Eliseu Rezende, cliI;etor-geral ..dó' DNW,
do Trabalho que funCiona em cerÍll1ônia. 'realizada no Conselho Roc1ov,iário N aciorl" ,

com dinheiro de entidades (O presidida pelo minisüu Mp,rio A'ndreazz'a; dos TransPo:
teso " ' 'i

O contrato, no valor ele NCr$ 2 A11ilhõ,es, 915 mil, deto
mina que a Fundação ,Getúlio' Var�Úls recolha elemeJ{toS,�
apresente projeto para a ref6nJ'l'i;,li,aç�? m:J:n.1i;1istl'ativa,�"

, DNER, atravé� da prest�,ção ele c'tiversos perviços de aJ1il,�,
se do funcionalismo do órgão, O sr. Eliseu Rezende ai"

lnO\4 que a ,reforma, é indispensável ,ao DNEH, porque 51:
atual estruturf\ está inteiramente súperada e q1,le o olJjfi,
vd Ida refQI'l1Ydlação é permitir a unificação elos planoS ç ,

ob�'as do DNER e' descentralizar a execu�;ão dessas ))le<

___ cionai� c1.S; .�::t:�:;;�:':;�:t:in:l�a:f;�()1.2.]'ê."Si'IiiI•••••••••••ii1••••••
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\ c6es sindicais brasiléiras
"

existem' os programás de

"

(
,

, CNTI/
De'verão aü-üi'a I

ser ouvj_

,dos, pgla Comissão dé�

quérito do Ministério

111-,

Co,NFIRMAÇÃO "
,tinho cdnfirmou que o 'tn
balho das entidades inter�No, depoimento 'que pres

tou na Comissão de Inqué- nacionais é realizad9 pri
rito que funciona no Mi-' rrieiramente através de doa

nistério do Trabalho, o sr, ções de dirlheiros' às enti-,
LouI:ival Coutinho : ditou, 'dades sindicais brasileiras

, durante 5 horas, suas cle- qJe levam seus' dirigent'es, fl.

1l(mcias s6bre a intel'fel'ên- 'se toriÍa,rem s�lbl'nissos à
,

I

cia estrangeira no I'Bovimen- ação destas entidades, ac?:i-

to sindiciü, principalrY'�ente -tando stias imposições. Além
da Pede ração. Internacional do mais: declaraclo o eliri-'
de ,PetroleIros �" Químicos. gente sindical no' seu .c1e"
Convocado, ontem, nOV2- poimento de ontern, servin

mente à Comissão de 1n- do aindri para ° trab2.1h:>

qll;>rii'o, o sr, L01.lrivvJ CC),J- d(ê aliQü\m811tns das (llre-
.. l__ �'" wr[

_' "J.;_7 � ,--;:
_.ê

•

"\';""" ",",

sirldicais estrangeiras e o

s�'. J;oão Wagner,' presic1em0
da entidade, o qual. é re-'

presentante dos trabalhadd_

res brasileiros no Conselho

dos Petroleiros' e Químic_\s ,das Organizações Sind':ca.is
e presidente da Fedéraç;'ão da .organização dos E,,:t�ld(':,;

Nacional elos Trabalhado, Americ,mos, ca'rgo para o

res na Inclí�stria de Refina- qual foi designado contra o

ção e Destilaçuo de Pet!'ó, voto das Confeclerac;ões nn-

leo,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




