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Síntese do Bul, Geul1l1?l. de A. Seixas 'iNcIto 1 álido até
às 23J1S hs. tIo dia 20 lIl: Fevereiro de' 1968

.

FRENTE, FRIA Negativo; 'PRESSÃO ATMOSFERJ
CA MEDIA:, 1OlJ',5 milibares; TEMPERATURA
MEDIA:- 33,9° centigrados; ,UM1DADE RELAT.vVA
MEDH\: 96,2%; PLUVIOSIDADE: 25 rnms.: Nega-

o

tivo '
- J 2,5 runis.: Negativo - Curnulus _ Stratus

, '� Chuvas csp�lrsas - Tempo médio: Estavel.
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I,'UGA PARA CUBA

Um homem aparentando 30

obrigou domingo o' piloto de

avião .dc turismo' a Ievá.Io ]JlU'<1

-Cuba, onde aterlssou sem proble,
luas. 'O ]1011IClll que se apresentou
corno I .fames' Royntou, professo '.'
I. '". I

..

Iumversnario ,( I> quumca, ,a ugou
um �v'iÚ) de turismo em'Marathon, I

na FJú,I;ida, para ir a l\'liami. Duran,' I
te o Voo, com um revolver obrí.

'

gou o piloto a dirigir o avião para ,

Cuba."
'

TANQUES EM ATENAS

Tanques circularam domingo
pelas ruas de Atenas, dando orl, r

de cri,;e militai',gem a rumores

Fontes oficiais afirmaram que ('.

n1'ovíméntação de tanques 'foi abso.,
lutamentc rotineira, e quo não' 'JS,

tavá acontecendo nada. A popula.
çâo da: Capital grega' ficou sobres' ..
saltada, pois foi a primeira movi
mentação militar realizada' desele o

fracassado contra golpe líderaclo
pelá' rei Constantino e� de�embro.

INSU!UU<':Iç:AO EI\'l JA,.VJ\
"

, c.:..;

I Ul1i:1 im;url'cição' 'f1rmatla' COlltl'�l
i I
o governo imloncsio �clodiü quinHl.j j feira h:1 ilha de Java.; quaúllo 3;)0

militares parÚdarios 'do ex· iHes!.
elente SU�iarno e elementos da es.

querda do PaTtido Nffciona�ista de.

sertaram e\ a.�peaçam derrubar ()

governo.

PROPAGANDA SIONIStA, "

, ,

O jornal "AI Al1r,am", elo, Cairf,),
I, clecl�ll'dt\ �m sua edição de 'dOl�lli�
go' que a "agressão" israelense con·

tra a Jorc1.ánia na ult�lúa étúit�1ta-
l- ,:' ; '" .1-

- ' •• ....;_ � -'

'tl :- =-"'"

,
fcir.a tinl1ar O p);.oposito de' fazer,,.

,

com 'ql,IC os EUA abandonem sua
i decisão elc r.cinicfar a� TC\�CS:;l��j
dc armas <li Ami'i, Acrescentuu qUD ,

eom esse fim ISl:ael',aprovcÚàni o::;
I i"

méios de cliVllygação 'sionistas nos

EUA,

ELEl<:õES _ QUENTES
,

,

Gra,'é üicitlente OCOl'eu cm Ji.a:
meu e) 'Loz, na ab�rturit da. campa
nha eleitoral do LiQano. Durant�
lfln con�içio, o �icc"'l)residentc da

I Câmará dos D�putados, J\dib r.J

� Fcrzli,:Jror, atacado a �iros por ad"

versafios., Do. tiroteio travado, um
uos agressorés, f'oi. 1110r�0, pelos'
r.cOl!lpanhantcs (�e

-

eI Ferzli.

I ASSEMBLE1A
J
DA ,ONU

J ,A Àssembléia Geral da ONU YiÜ

II rél:lnir-se a 24 do aJ?ril para estu ..

gar o projeto sobro a não prolifc,

1 ;laçüo elas arl11a�é nucleares, ,�pl'C
Sentado eÍ11, Genebra por EUA e

�URSS, As questões clQ Oriente M0-
'dio e o racismo no sudoeste africa-

y

no tanl'bém' pode.rão ser estudados,
\
{. i .

BETANCOURT FRACASSO

/0 ex,pl'esideilie yenez4.clano �{o.
mulo Betaneemrt chegou a San
Juan do Porto Rico,' pi'ocedente fl�,
'Caracas, depois de fracassarem
seus esforços 'no scri.tido ue C01�-,

ciliar as divcrg'ências no seio de

sClJ )Jal'thlo1 o Ação DelJ1ocratieu.
_Na. recente convençã;J elo partido,
Betallcourt coÍise!;uiu impor a cano

diclatu,ra '(lu "ex-minist.ro do lnte_

l'iol', GOllzalo Bar,rios, para as elei.

ções ])Tesiúenciâis de, dezembro; ,!)
que descuntentuu 110�el'USa facção
(!ue jJrcferia Luis Bctt'ran, ex.presi.
tlrnte da Açãu Delllucl:átlca.

El\lPRESA r.mITõRI1
"O ESTADO", r.:rDA:

Administração, Jtedaç�u e OfidJÚlS:
l�lla Cumj�lhcll'o JÜafra, ]60 - Cai. I I

\ �"a l'utita'V la9, -- Flurianópolis -

, Santa Cab,ril1a \ ,

Im'PRESENTAN'Í'ES: 'mu ue Ja.
lleiro - GB _:_ A.S. Lara Ltda. ,
Avenida. Bcira l\,[:u:, 454 _:_ 11" an

Üar - conjunto, 111 - São Paulu
- A.S. Lara. Ltda. - Rua (

Vitó_1tia, G57 -:- 3" áildar - conjunto, 3�
__. 'Portu Alegre :_ Propal Propa-
ganda neilres�lltações lAda. - Rua

Iln�1. yiecut<:, 156 ...:.. ;!' i!!!iillr.
:
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.-Q�.�' O MAIS' ANTI�O DIARIO DE SANTA CATARINA
Fturlanópolls, '1'e\'ça-fci�'a, 20 de Ievereiro de 19G8 - Ano :::1 - N," 15.834 _: Edição de, hoj�"- 8 páginas

Tesouro antecipa
,

pagamenlo�
O secretário I�an Luiz de Mattos, da Fazenda, (lj�:,

tribuiu nota 'oficial comunicando aue o Tesouro do Es
tado 'antecipa,rá o pegamento das j'olhas 'ele' vencimentos
do Iuncionolisrno público cstad�,aT referentes ao rnês.«!c

fevereiro, efetuando-o a partir de hoje c até o proxinro
dia 23, Esclareceu ainda o secretário' do Fazenda que,
juntamente com os' vencimentos ele fevereiro, será paga
a parcela correspondente ao aumento relativo 'ao mês
de janeiro pcssado.

\ I

Vietcongs
lntensíürem

j
"I

.eteques

�

Encontro- -marcado ./

NGl'$ 0,1"

Fonte do Centro Acadêmico XI

de Fevereiro, da Faculdade de Di.

reíto da UFSC, informou na iaE.(I.�

.üe ontem que já estão
'

.ultimados

quase todos LOS entendimentos para
a vinda do sr, Carlos Lacerda :1

Ftorianépolís, no prOXll110 mês ,'i e'

maio. Esclaseccu a fonte, que ;)
,

,

Ci\XIF pretendia txazer o lít}.cl' d.t-
"frente ampía'<a' Santa Catarina .já
durante fevereiro, mas' o sr; Carlos

Lacerda ]JOmleron que prcrcrla Ia,

lar com us estudantes estando" :1

Universidade aberta, .no período Ic-

tivo depois das férias.
_"

Por outro lado, 'o ex.Uder da

ARENA na Assembléia L,égisla'iva,
deputado Fernando Viegus, infot·.
mou a O' ESTAJí)O que YiaJai'ii iI

Guanabara em março próximo, eIJ·

'tr,e os (lias -8 e' 10, a fim de uH1.'
luar com o sr. Lacerda o programo
a 'ser cumprido em Santa Catatlna.
'Admitiu ainda a possibilidade, de
colocar � ex.Governador ,da GU:ll)a
'bara a 1)ar dos principais ]Jl'oblc.
;]1a'S cahirinc'n;es, quc poderão ser.

vir de subsídios para o prollllllcia
mento que ratá cu'). E'lorianópolh:
No encollÜ'O qll� maaterá com 'o sr"

Carlos' Lacerda, o' S.1'. 'Fc,rnan(11)
Vi�ga.s \lU'ocluará nÍaílter' cntendi;
mentos com o -líder da "frente am._

plJ,,, para que sua visita, ir Santa'
Catarina SG estenda a outras cida ,

dcs do Estado.
Em' Florianópolis, ainda niio reli

-

fixado o local em que o sr. Cadu.:i_)
Lacerda Jalará. Os estudantes, S�','

gundo intorrnavani ontem,' jel'\,
prcterênóias pelo Teat,r'\) Alvà'I'fJ 'd� ,

Carvalho, 111;1S acham ;l�lC-' dÚ'j�i!,
mente o Govêrno do ESL<Hío coIH-'
cará aquela casa de esjietácutos , ;;,
sua disposição para o ,fim que lF�:'
tendem. O estádio do SESC e o ,!l;t

l"AC também estão J1\lS cogltu.
ções dos unívérsltários, mas ,üé ')

momento nenhum, cntcudimcnto

eOl}ereto os permite avaliar ": nó;-;. ,

'sibiJidade da sua ntilibaçüó.' O nlu,

gucl de um dos cinemas da Clda.

rle custa muãto ,caro - se é que,�s�
ta fôssc a solução' encontrada - ('

o CAXIF lIão dispõe de dinheivo

para ocupá.Io por uma ,noite. De

qualquer torma, dizem os cstu,
dantes que o sr, Cados ,Lacerd;t vi.
r,i e quc_ fal'}rá "ncm que seJa Jl',t

,casa de um ge nós". Por cnquanttl,
só 'O,Sr salões nobres da- P,ílcu1t1mle
�lc_ Di�'cito e da Faculdade de Ciê11-
',tias, Eeonôi.nicas ,'estão mais I)H

n.lonos c111",,+ista para l'@eebcr Q li ..

',dóI" 'da "frcllte, all1111a", "is!o se ,1,

diretão _niío proihir", dissç;ram,

,I

Pacific�lÇã,o de Vlalla �ix,ide o:MDB (Pág.' 8)
.',
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O 'prcsidcJ1,tc Costa' c,Siha c 0'- goycnJadôr Iv,o SilveÍ,:a tCí)l" .cn,c,OlItro
,

ílial'cado
\ Jiojc, e111,'U rubnpung�, onde, (Js', g,n'�rnadorcs ,..

,1:10: 'Centro.êvl
se L'CU;l(llll;'desde dj)J�Jing()\J1111h, conda�c flue ,tcm por 'Qbjetivo :1lJlll'àr,
as mais prementes nccessidadcs administrativas dos, Estados da bac:a

, Paraná.(J-rugua:i. -:: "

,

, \.1 _. � • 1".

,osla en'terra. ,

..
"

're'união
,�. �

'uQVetnadores, .

Pão desde e'Rlem
, .. " ""

e / m·aIS, (caro
rUI' autorizaçãu elu Consell�q Nacion:,tJ' de AIJ.ISLcci

l1lell,iu, us 'novus pre�os, lIo pão eomeç.ara;n a seI' 1:0'111':1.
d:os, desde onLcm em todu o P-aís. Os pães 'ue NC:I'� tI,O,]
l'assaUlpal'a NCrS 0,06; os ele 'NCrS"O,O!J para N'c!·S 0,11;
os de NCr$ 0,13 (bisnagas COlllUIlS) para NCr$ O,lG;/e 0<;

de .NCt'� 0,25, }Jara NCl'$ 0,30.
'

'

O aumento nao necessitou de publicação uficial dI)
ato do CNA" ]Jois existe um "aeôruo de cavalheirus" eH.

tre 'a SUNAB e os industl'iais da panificação. Êstes,
cntretanto, afirmam que os llovos pl'eçós ainua lhes I

, acarretalil uma parcela de sacrifício, já que estão, mui.
to abaixo das majurações ocorridas em Telaçã,o ;11 11ud.6.
üa'�JJrjma e aus salários dos cll1}J1'C!gados. ,

iiilHJ.a esta sfmiana, o-s ]Jrodutures 'e l'ove11!ledurcs
"

de ldic tentarão outer lht �UNAB a rcvisãu dos pl'CÇOS
Ti.;;E!! ln; !lu l'wuutu, cum U COWiClllic!üc .ltUHcntu 11>\1':1

, ü Vrt::!Jo UU �Ul!�tt!!!.h!tu.�l

Góvêrno 'paulista
, '

vai comprar
"

a ca�a de PorJi ....ari, '..

o Govêrllo de SãCl Paulo (!ecidiu

adquirir a Casa' de Portinuri, e;11
Brodosqui, juhtaiüChte, cQl1l

"

as

Obl'flS (10 artista qüe 'ali se enCO'1).

tI'al�� c�ostas. pro,niekndo all�'�s.
sal' os trabaUlOs dc recuperação
pa.ra' reabr�-la h' visi"tação.

"

,A decisão i'oi ad'otad;t pélu Gü.
,Ye�'nadur Abreu Sodr'é 'coni b�sc
cUl relatório, da :comis?ão' eSllccial
int.egraq_<l pelo di'retor da Pimieot;:.
e�l do' Estado, do Assessor

, para
AssUlltos ,CÍlltm:ais do' Guvt\l'Iío c

do pintor ""c rcstaurador Al'l11alld.,

BaUoni.

Empregando com grande preci.
são poderosos projéteis.foguetes,'

,< ,

os victcongs atacaram ontem o erli,

licio te;';.iliual para passageiros 'cl..

vis lio aeroporto de 'Dan-Sanh-Hult,
, \ ,', ,

,

causando gia'nde número de báÍ'-,

i xas entre os soldados uortc.améri,
canos, que aguardavam,' o avião

, para. regressar aos seus Íarcs. Gru,
p� de guerrühêlros atacaram no,

ve capitais provincials 11'0 Delta 'd�

Rio Mel;:ong, ao sul"de �aigOn, úa�l:

sando no�as vítimas' e, a maior des.
'

truicão néssà 'rica zonâ/de arrozai.".',
Em 'üue, iO, tempo JlI}.Íjladó' confio
nua impedi ..ndo o atuc!uc peh 'U',

((ue u's alilidos 'est&o p:í:m 'desfe.

char coutra. a forta!'eza dos, so14�·
dos vermclllOs.

J"

'D'uros'querem Ç,��iUa .apr�va��
s'ulf'estii� pata inyipiab'ilidade"

"

o'q:ue,é' �rraqo _'
,

l- dos:'vereadores, ). ,

, I\lg'it;)s 'ofi_ehlis ,7'ortodoxos", estÜJ 1\ 'il\vioJabilidade dos ,:.vereador��)
J;:r�cndo, chcuÍaY'

'

CUi. unÚÚlCle's dÇl nó'.cx;��cíció, de: SqlS mf1.ndat.�s foi.
\�' .I::�e'l;oi;�o

'

,l�ln, "d�p�;l�ento -:, lIíime�l�.. alirova:dl1,: no H!1l YFv simapa ,lle,t.\,
.

rg�áf:lláo; ,sol,icitllrido. qüe c,Úl,l õJi�', (,����s7ão' �àe JÚsti_ça ',lIa .bfnl��:,a
;: chV:'aj),onte"a�s>ç� ,�oil1al1dlfi1�'d;i üO,s 'Deputados, ao ser "acclto, un:t.

í-'jJi;14s" vias, I�orni,;lis": de üjronnáção, ,
',l1i�1�cnl�íl{9'" lnojcto �do SJ·. Na�ir

./\ ,J q.s",cl';i.'us c ,d,Cricienpas' notadas iía ",
'

Migue1. (AREN /}. -.,. SP), COJ?l ]lar,:.
,

.. ',co.Íld\ú;:ão clo,s' proulei1\as nadonai" ec1', '-fa�;o'rável "do S!·. A�ioli FiIlw
Nit, 'eirc;u'lar, qtie

-

está�senuo' 'distri. (ARENA - PU).
huiua

I
a tittÚo: mera.lil�'ntc iJa\'Ucu�' Scgundo o {clator �lo projdo "ó

:ja�'; sem ql�a]quer Cantte� oficial Ó.�I Hcc�ssáÚo que a: C�ritara JVÍunieip':,r '

oÚcioso, pedc"sc que as él.'íHcas sc- esteja ';'Se-ll11Ú'C; ,:igil:Jnte e CÔllscl;J.
� jam' feitas'de forma hon'est�; fnu. ,. 'de' 'Sua tõtal, Úherdade. Par�t isso --

, ca., Ieal e disciplinad�t." /' hfil:JlloU � é im1ispClsiivel 'que O�i

.Tunto' ,ao do�uinéJ�:to" 'esÚ ..scl1tl� ,"
,,'cl'ca4W'es

i ten.luim a mCS)l1a in.

hpl·e�e,J.1tado um quéstionario; quc,
�

l'iolaljilidade' de 'que gozam os
.-

qn suas linhas g'crais, l1l'Ocura "de. , depittados c senadoÍ'es."
'terillillar o' pensmÍlqlto dos ':ni.ili. __ Ainda, 11:1 Comissão !lc Justi�'a
tares 'subre o "segundo Governo, ,!l:1c fui api'o,�ado projeto do Sr. Os�'at-

Hevo'luç�o" 'e as possJ;eis Q.efieien- ' do q1iia Filho (l\'lDB - PE), l"':�
das existentGs em a'iguns setol'l">- 1:.undo, o qual as taxas"de juros rl'2

.

da ad,ministração federaL '�on�is�'õc,Si ÓIJe�'acionais 'rclatlv��s
.� _ � I ;J..'

,

O ,qqestionairo, visa ,ai!lda. estio ,\ ;:;'0, Ci'etl,Úo ,.rural concedido, lJfJr
'illul�,r Ulll. �ilovÍI�çnto pap .que s'e-" \ .. , lÍancà� oficiais, n�o ,110dell�" ]Jassar

, j,:L 'dado conhecimento of\cial ,clps ,J (le n 1:'� ao ':11.10; e' deSde 'que a ttal1-

resultad'os dos IPl\'Is instaura(\os' a saçã..o';,ésfcja' g'U'ranti,da por hipotr-
]Jartii' de 19G1. ' ca ou."penhor.

I

, ,

\ '

Oposição'· _

ve novo

a�enlado do go_vêrno
,o mWlle,iado ]Jl'Opósito"-d,o presi�lcl}tc ,Costa e Sll'V�t

,

de sllbsÚh�i�; o 1!.ro.leto do '&�l�ador lÚll'j�o Resc\u!c, por
um lH'ojci11 ,üc' o.l'ige,n ,do Ex-ccuLivo, cI;iandu ,IS suJ)·

Jcgclluas, l'sLli' sendo 'earacteri�a�o pula (.l(1uslriio e0111I)'
mais U.i.1Ht' tentativa, contra o C;;mgressu Nacional, qiall.
do comliçõl;s lmnt ser aprovado }l01.' dcCurso de prhzu'
Jllla llledi<la que villlm: sendo cfJmlenadl� até' denfru ll.l

llrópria AH�NA.
'

A coü;ciclência da tUJlulda ue 1Ju,sJçao do lH csidt:Hte
(.h� JlepúblicêL com a furmação 'do Ohtúo de j�studus e

,de ,Açãu :Parllunent.ar, uc.ntro, da ARENA, foi iuf�I'lJretu.
da 11c]0 ve,plltado lsrael pias Novais \AltFl'IA.Sl» co.

._,. 'r,. "
,

,.' { � I

J110 '.l'esuliadQ:, do recon}leci\l1ento de fJu� a, nultétiu ])0.
deria lle!·null;leee.l' illdétinÚlamentc' engàvetmJa \, na C:1,

mara, Ilda a�llQ t�O::; a!'1:�lis(.�\:s !.le ru!'mL!�;UO !lEÜ:S t1�mu.
CL'jt!cU.

.,

,i -'-,I

COl�l a: presença 't:lo Jli'eside)lt,�
Cost,i e Silva, será encenad,t llO,1�

, I '

a reunião dos g'overnadores dos

ES�lldos que compõem a Baci� Pa-

'�'aná�Urugu�i, iniciada\ doming'o • :�

tarde cm Urubupungá. O 'chefe- da

Nação regressará 110je incsl11u 'i,
tardo para Brasíliil, onde pass,1\'.\
(I :lCarllaval. � , '\ r

..

\' /
\..cf

A REUNIÃO

Os chefes tle Éxccuth o� lÍe sete

Estados (la regIão Ccntro.Sul' hi.

çiat'alJ1 domingo ,em", Urul)u1'ltll�:::':í
os traballlOs da X Iteupião l!� GI).
Yl'l'I1adol'c's (ht Bacia Paraná.Urll
�;lHlÍ, da ,qual participam Sã(j Pau-'
lo, Minas, Para.ná, 1\'[;1to Grosso,
S,lI�ta Cat.arina, G"6iãs c 1Uó Gran�
de çlp Sul.:

A cbnfel'enci.a dos g'ovcr;ütdorc<;
da bacia' Paraná-Úrugua,i. será ell.

cerrada hoje pelo p�'çsidente Cosh'

(' Silva. O discm'so "de abel'türa
foi pronuneiado ll�lo govel'nad.Jr
Abreu Sodl'é, que viajou para Uru.

bÍlpungá, pCOmlJanhado ,poJos ,gIJ.
'eDlf[dores PCl'aehl Barcelos, tiO

nio Granue do Sul, e Ivo Silvei!',I,
de Santa Catarina, c lJelo secr.eta.

1 '

lio de Planejamento de �ã,u Pil'.l-

lo, sr. Onádir Marcondcs, além (ln

'iit:e.;un:rJ1adol' de Maio G!'ossa,
:sr. l,'crnando Conda da COS(.,l.'
COlll o 'sr: i\breu Sodré yiajJ

rum tambel1l o presidentc elas Ceil,
,trais Eletricas cio, Estado 'de São
IJaulo, SI'. Lucas Nogueira Garcez ('

mais fiG pessoas., Além de out!·os

.

conv.idados especiais do (;.11\'1:1:11'5.
do Est.ado, seg'uiram t:1n duí"

'wiões E'lectra da VASP lT'preSelJ
t!iíües d� to'dá a imprensá paulisÚI,
Os õ'utrüs g'O\'cl:I};dores segnix:--,l\l
dirctamente ele fjCUS Esi.: dos,

, /
I

Dos estudos pniliminares , apre_
sentados pela' Comissão 'Illteres�a
dual da Bacia, do paraná·lJrug'uai, 'I

govcrn�'1dol" �le São Paulo rcssl',l_

tou as ra;!:ões que jl1(l�can�, __

como

pre.:'aeneial a rota dó Matlt:ir,'t,
'];orquc cir_cul1scl'cve "Unl'l nrC:l

maior do cobicado territoj'io !lll.

éional" c implic; "nuin �'olUln�'i';n:>
.

.....
.

t·

1<01' f.le obra� a l'eali;.:ar,e .lla ,i'l.'Cl:.
/ 'pçração mais ,économic;a (lS TIIU\).

so potencial enetgctieo",
"Governadores - ,disse tI SI"

Abreu Sodrp' - o estudo dcfHJiI iv�)

dessa solt.tção ,1elJCmlcria, .priucl.
']Ja�l11ente, do IC\'ll'utame'nto rigol'o •

.. :50 do trecho el1cachecirado !]i_)

Madeira, e1ltre o IJOrto Santo AI1.

tonio é Guaruj!i-l\'lirim",
O go,rerna�lor' Sod)'{:, afínnul1,

;l,ilída, ql�C aquéla rota \pJ'iviJcg'iã�I;,t
(10 Ma_d�ira é JJ. cl'lIe mais se al'ticl['.

la, �Oll1, o prolongamento <la na,'c:.

gaçã6 auiazOlliGá,para o norte c p�
rlili a, eOI�slderação. dos g'9vc'rnado
ores 'da Bacül Pal'am�.Urug\lai pam
o fato (le que o projeto de artieu·

lação dos 'sistemas l'al'an;í-Url.l;;lJa;,
liga,nllo ao ,tl'?I1CO continental l'<11':J_

!l.uai.l\ladcira.!\m<lzonas.ll i u Nl'h'l'u.
Orelloco o sistcma Centro Sul -
Tie('(;-Pal'aná.Panl0.CuxiJ1l.Taqllari�
Paraguai, 'dependc cssel1ciatl'1enk

do dimensionamento das obras lb
Rio Pardl1.TTaqu�ri.

SULBRASIL

I
'"
/"

V BANCO SUL DO BRASIL S/A

�

/ .
(umu,'lka que, coh.loorando cllm IJ g,,,'hulJ nu �u;.\ lula (uuha 't

inflação, c'�tará' a partir dest'a data, atcndendo às taxas d!:lenllinmhís
l)cla Rcsolução 11

o 86 do B,Hneo Ccntral..'

li'lul"ianó!w!is, ,J5 de fcvcreiro de 1968

�,
.

t,"

� Em Paul Spring'," Califol'nia", I)

presidente' Lyndon JolllÍson
\

ufer�.,
céu ao ,ex.presid�ntc Eisenhm\'e'r}
um informe otimista sobre 'a gU('�:7
1'11 do vietmtme, afirmando que' os'
comunistas' Ihalogral'a��'I. na 0?�1.'
c!tp,!;.ao ,de, SC!llS !"b,jetivo? úa ,recente
t'fensha: e tálvez tén1iam deixadu (l

� .

\
.

!.!:ovêrno Sul.v,ietnarnita elll situ:'!

�ão 'máis forte,
'

Na semana passada a comissã<J
yisitOll a cc1sa, onde Portinari

'

pas
sOu su'a., il1fâl�ci};--sugcrindo ao -Oe.
vel'nador 'a c!Jmpra' do, imovel c

- \'
sua restauração.
'A comissão ,'erificou ,qu� a caS'l"

sem proteção nenhuma, está caindu
aos pecl.aços, q)l11 ,parçd�s mal'
eonstruidas c telhados eom .gotei
ras, expondo las obras de 'ar,tê' a

multos 'riscos. '

'i'

1
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o ESTAno - Elorlanópohs, 20 de fevereiro de 19GB

\

Baile a'e Gala Municipal Dia 23 � ,Clube Doze de Agasto (nova séde) Escolha da Bai�ha do Carnaval de 1968, desfile de Faníasías� Concuf�o I:sladmd e NacionaL Traje� Smo�

b:hlgu S�!H�r l' �al;m Wrui it�ia Gala,ç 'Fantasias �e Luxo, Ori,gi:nd ou de Conjunto. Mesas e convites na Secrefatiâ do Clube

/'0

'NORBERTO. , CZERNAY.
,'. "

.
•
".. 'I

...

,CIRUQI1'10 DENTISTA'
, PROTESE' FIXA E MÓVEL

b€l�tl \t8riO Ooerotórío .perp, sistema êf
(TmI (, .-:n r:'n t ri.'�; '1 dol'�,i:h

(llto rotoçéía

/

Fd'if.i;:�ÍQ Julieta; .::Snjunto de S�la5' .20��

. l:?llo,.J�,rànirn() C;elho,' 32�
5�CUJS'IVA""\SNTE' COM HORA t,AARCA[l1'

,1·005,·.15 ·C:s J 9 horcs
.7" '"

"

\' �

'VENDrrSt MÓVÊIS
e -< ''',t

";2nljt- ,�' ';JI'I'I,qTi41tq de c" i1 e,faia de. janta r', CI:
I" �:-

,�v
t 'tf-:.... "'.4: <,

" ��(
, •

-1
.

14�/j N:t�b, novo .. rlêço de oca ião. Trotàt. �,tua -Nereu
�':�ntfJ�:' 1>2\:.-::-, :Uj5; 20l"_:_" oupelo forre '35'80�

,

"

.
"

< ,;
., ,

,

," '26,2
,

\

.� -_ ........... _ . ../,--. -- ....��...__----'-

. ,:.!
VA.C1S .,

- '.'
. r

\ '�.
,.

'

. .

, éi
l I�UNSTRUTQ}t.A; 'FERRA'& . ,CAVALCANTI

> ·I'z.,� ,C':!'lJ TFM \!M";,AS pARA. tOPOG-R..AFO'S E
_",:·f_�._ '--i:.._U..:._.I ----"'_ .---:", _+

. ,,' .

.JESBPHfsT!�S, PAGA-im BEM, APRESÉNTAR
-,Ji :é:ú�.,<\: tESTES'EM.&U,A 'oB�A 8,C:_4BM ITU-
"OlL�NGA:':'_"" SANTA CATAR1NA'", , , .

• !,J,:>:;
:

1!'JTE�S§AP0S EM FAZER :rBS'f�' A
(ON�':nÚjTQ}�A .t'AGA A PASSAGEtv!' A're A

el1;ir{.A�. OEVEAVI. SER $9�T�IROS .:$' D�VE�' .

MO-

��f.,.rl.>f�Q :LOGAL DO 'fR'ABALHO. ., ,
"

20,2,68
\,

_.:.1,._./....": � _�. ,_�,_,_,_, __ �-'--'�'""'T.'-_-:--:
, ,

"

,

CJ-!UBE"

\,_' ,�IRA

.' 1 :__. As i�esas sei';l" c:':_l�éaqa, à '�eHd�, dia 8 de
'. , , ('

i ' ,

�t:;vtlf:),r0,
iCtÚ1;11l-L,;u:,;, 85 ::?-U horas, ,n8 �ede' social, sen-
,_, F t \ , '.

'
.

'ÍQ qyé a5 ::;C1U8S p'óderão 'ser adquirid,as a pàrtlr das

,'v· hOfar.) ,DO lllesm.) 'lOC81, será obrigatório a apresentq

'��iu. da' carte:r; social e' cio ralão do mê:;. Ó' sr. cobra

';Ú t,\itará pl;esel�te para efetuar Q .�con��e'tcnte éontrÔ'1c.

. ..., 'Solicitamos' a'u::> seníl�res pq.i�. ou re&potlsú-
':.::i,») ·nJo:e fazerem ac-ompa11har ,de filhos ou depel.1-
")Ç(.lt:� 1�)efjoreLd: 15 anos, se�do glJe á �ão ôbservân

;)c;L'h d;:Y'[7ninaçãu' imphcurú nas penas prevlstFJ,s 'por
I

:l -_ bs (ill10�. 011 dependentes mai0re� C0 15 anos

v até 18 OIJOS,' 'ú terão ülgresso nas dependêôcias clt)

Clube, Cl'.lH;1c!,J acompanhat1'o<; dos responsáveis, "

,�
I

i

em ,-hipotese alguma . o4 - Não será perlTIltic!o
.

.

f'
uso ·de lança-perfume,

1- 't_

5 :.-- A éarteiJ'1' soda! e o tatão do 'més·· de feve-
r-eiro 'ou, a an.uidade, serão, rigorosamente exi'gidas na

eUtradã.
,

.

6 ;,.... O� COnv,ltl;:.s. �opiente· serão expedidos no' dià
do ��ilt�, �:-o período d(f 14 à� .18 llOl°a.S, ��. hipóteSe ,'al
guma s,era, prr:cqswh a vel'lda çle C011V (.es ,fora' deste

h0pií'rí(l.,.
'

" '. " .

\ "

'

..
' ')

" 7' _:_::, pio ba le c!�' scc;undo: feiI'a', será realii(l00 o
• ',� ._

1, ,
�

<

tf�dit';OIià'J :ÓJ1clÍrso !;Ie [antasi8�,

..

/
/

8 ,-- O ba:le infantil será fe1lizado domingo
,an12.va! a !1Qrti! da; 16 horas.

9 � Ao D!li.etOrldi .ii). seu critério, pO.dei.'á expedir
convites - às DeSSOaS El'.i2 trâ�'jsito, sob intei(a, re.sl?onsabi,'
;idlcle de l�� s6cro, respeit340 o -item sexto dêst.e rc

glfl<::X�1ent('); e mediante o plgCl)'!)e!�"to das seguintes ta

X\lS de �1 equ��!ê �i�

CAS.Ó.L", ':" 4 ;jOltes ..;.;... NCr$ 50 00

1 noite -� NCr$ ZO,OO
4 uoites � NCr$ 40,O�

1 �10ite ."..,,_ NCr$ fs,oO

,10 As mesas estar:iío à venda de ácôrdo
o ,expôsto no item

seguintes prêçcs.
dêste regulamentá, com os

,
- . . . . . . . � . .

)-

NCr$ 40,00
NCr$ 20,00

Ob�: As mesas pan uma (1) noite, somente serão,
v�l1did4s' após o atendimento de todos, os pedidos para ,

qt!�ttl:) (4) noites,·

Iconom,us Atbe�ino PlmSlDENTE
"

Al'jel Bottaro
I

. DIRETOR ,SOCIAL
I

-\
: ,

LAVRAS MIGRANS

\
___

,

I
__·

·�_ '"' __� ... .. 'fI ' __ � .. ..._•• w •• �------- --.--------

Lideras dirão'"a
Dr, Carlos o, (;; Esmereldo

Custa por que há �I 1

• -I _ ._

descontentamento

o reservatório J1:l1111f,1 ,s (I intestino do riíl'l B. do
I, ..

.

�

,goto. Os (lVQS el iminados têm excelentes tneio de desen-

voivirnento ria .areia úmida, nas praias, rJl::rfj(;e':(IS dD"

rjl:s ou em redor de C(lS:1, A laIVO t1e�f'tTillldo �n ho

mem, não consegue de-.envolver seu f'Ídn hinl.Sr;;!co, per
manecendo na pele.' Pode em raros c(isos, :1fíngir os
-, /

\l3S0� 5all�uín:eus c chegar �1O intestino, "únrénl o para-
/

. , .

o,i1ismo 110 homem é límirado.

.i\]103 a i:!unq clicrs de il�Cuh3(;,ín, as 'Jarv<aS l1lovinicll-'

tdtit-�e na: derrn,) 'e al):il.'l:ce Ó quadro dcrrnhtGlógico ela

inoléstia, ql�c s� Glrhciej'i7a por 3nI'CSentar no 'piJ1lto cle

pCl:cúaçâó .

d'1 lCt1ví!, pequena mancha eritematosa,

Posteú01'mente f'ófma un.lo p<Í)'ula c a lesão não possüi

üspcctt) i::arocteríslict) í\ nÍl� dias 011 semanas ele ,incu
tnç;:io a larvd comeC!1 n' lÍ-lign:l' c forma-se um a -c]eva

çã� ütícar, slpllosa, no fim di) f]_ufll smgli'TIl pipu,la qllC

�éI)rC�e.:J. ta o _Doni.i) olioe sr / encanto il, lorvfl,. Qu:mc1o 'cilla via.se mulheres lindas la) Pereira Oliveira, a gl:'\-
cconç. a úcnetnçGo (ie váríw l::irv:1s, vffifica-;:s nes1:l

\ eleg�i;1tes 'e. muit,�s . pirue�\s
.f\iZC n\Jm�rmas Únbns' simlOSAS,. 1 ornRndn-o \r1ifieíl ,8, ]n� 'Óu'ais são .as nílefx:ls Iiippie,'O que nqs (';llrpreen,

• , ,
_..." rI' 1't' I.,.� d('�u!) con�o-' tambélU. -Gt <tire ..

C';! JZíIÇU.o. U0 parfls .0,'
. \

,\ .' ,

. .
,

h
. r1 'df'- ,/ J sr:!', a sra, (;OIl1f,S usou.um !ln

I) ü.rur:do é geralmeni' e �evero e :1 COçRu.nnl .Ow TlI'l.ncio'!ans mO"l'"OS �
"

. � . J r "

.
�'J'" (, tos' <'-Poliô,'s" " isto; prieipil-

tcn11Jno infecção exzem ltosa. �eCllndá,ria, qúe pode miÍR- ql.Jeii.:a 'd6S íl�.illitafÍos sãô fi'" '
. I

_ ifirütl" os Li:lfl sódos do Ctu, na., observa\'�m a gl'áncl'e a,

CU' raro' o Clui),dro c(lrnclerÍstico ,dA enm_ção. 1'1I�gjjin.tPí" _,
-'. A h p� 111onla·ç.a"'o·, Allto-nl'o 'c ,TeI'�'

_ '1 / .
I,.�, qlll� JH1\1; JJIiu{'S"Plll .

PcS ,t, �
,<

O tratari'lento cons ste em matar ,f], larva, caso ron� J·:,·r o trnjHnat fi;!, f('sta, (M- . Grillo, Edson e Arlete Mou-

trário, a mignçlo lorv:uia contin\i3, dm;\,mte ,meses' Sfll
1 O Govemo, qni' nitn i'a dar "'f'�lS iJW'(í.ÇlLHws. Carla r-ft fi'erro., Felipe c Maria R'i

. "fIá, r�tept;;ão ao partido, nãil 11m tr.rlt·Sl"ll' IIi.orlo dr" Sl' rfi- leIlrt) ,lor�'e, -Lui!': Henriq:.,e, Até o dia 29, no Museu de

trajeto !J(;,]a, 'p�le..UJqa,-se as. vêzes como. tr,21tarflento 'o
formulou.' n.te hoj•• l'j"fi·.:i ,;[1".,.' Ar'te 1\lI'o!lel'Ila �le FlorI'''lll;-• • < vf'dir,fnas o (WI'tÓ 1', que em 'fanel'cão aeoInlHl.Jlhado u.e lU • <! •• , ..

çlQreto de e!ll(l, aplieand,o-se em círculo até a pele fi" ,re,tflz em trilno da qHal
_

8(' tndo e prn'â, tmio, Lrfri lwl.'a uma linda morena com S<1- polis está àberta' a Íl}SCl'ição
ç_ar. ccmgela'da. Outro: modulo de grande eficá.cia é ,o possa, 'iÍi'f!cu'tar

.

fi" rd'l'vlfÍ1. Os '\lllU:iO'l' rl� '(,1'(']11; hf:hícn roug": e' ]lil'ur.a l1ipl:lif'; f;ene. '--'}:lara" matrie\�la i1a "Eseo1i.

'ti4be�'da'�ól 'oral.
• �,< .:' íÍes 'prí.í�tfnqi. I das. SIriS.: Ff�"hàmln ,(iOetr.') ge' 'Àlhrrt'; Peixotlj pra !J' }lha d,e' Àrte de Flnrianópo.

A !)rcfi. axia cónsiste em evitar' 3ental' ·11a. prair ViFf:âS, Niltoll (E'I1::úm,>, <aw. moço flue animava a. noite Hs"

,
... l'b' d'" :� r ' rl�071�) �. F,(I viú ' (iVÚu'ia

- Leo-' ,litVahi'na fjlH'. Fi.em qllerel'
sem um plá tico 01.1 .esteirr_,. �xceto n:t:'aTpa ,mo, a, [l -

.

2 ":"'" Irpronütlgaçlio fie M- 'Hilla) .Vie1:!'a!, (I<:ram nota" ,�I)_ ",' drll', seu metg'(llho 11:-1. pIsei-,,;( x x x

pela maré que é segtlt;a; oro blCão Q,� c,3cb,m;ro,.na pnfl.; cretos'lef ·frunsf r'm"�� •• C"l' 't<a,' "". ílO:H:: llo Ha\'aí: 1\ifuq.:.,ha... ·�,. ,'� '�,.' 3�d:.,. ".: ",' ,'. ",' "

_ •• � .�.
- .;;1 ,�L.._ ... '"'I� "1o'''�''f,ç t'

_-�....,.,_...... -._,.,. .....�..........�? ��U!: ..... �;�...,." . ,...l--..l;.\._r''1-4, .Q,.., __ ,
•

......"..I_�.-!·.u._� .. :- \.h-�' �"''',
'

. .,.. '�"''lJ��:.. ,{..,
não d�i.tar em areiá prbtegida pelo soL, .1'otiriá, sClldó' que freque.nte. "to arriülada, 'a mesa 'dO ]''fe.l .' .. ; ,,\ �:t"'': ," .' pl'a,residênc:ifl! üo sr. c sra.,.

menie o pl'csidentp rtrt. n,,,- sidr-nW (' sra-;-i�lJi7. '( '1'Nf'1'.íl).
/ '"

,'" x 'Wilson (Neli) l\'ledeil'os, se,,,-

púbUca invade a. area Ik '\_ Dàu:\. 'TVIinisLrfl (' sra, ClIaf,
'

/ t1l.fdt:íl: participei de um

trl.lmiçÕefi -di)' (ion�'rps!'\O: Ipg JVIm:itz� Layl'{'. (;Olnpq l'
"

Rt;,sia"tr,i}'ft na nova se,,le ',('Jeg'a'nte jálltar qllamlo én

Si':!. Sl':\" nOnlPS 1ISOU llin lia . cid Çlnlw Doze ."'f� 1;\gôsto, ·a.-,
.

comemOl'\Lf]Ó o aniV('rsár3o

fli) 11;1.Y'ii'l rm ir,cido t'�Lai11� � cnl;i'l('f'i"í-.1. o í!:j'arill;� lUÍle THn dr' (tl)lI�,. 'rli-r.,H. ,

.

'{IH.dn. t;nltiíno (fh:itlr Unj}j, fôHp,:!I .tine r1:l,1':1, i)1icio ao "�i.
'.

i" Amllc;,I' (Ll'li:l) :-::t:!)t'I'('l'. .{!1l.I'n;rvu16S fi;l ril1at:k �- '\ ;;;, x:x
Si·a. eolaço. Ólivrim (Neuc" manequim J·fifl{llIPlUlI' RioH,

, 'e' \

7.�'), num vf"itid" lll'allco IQJ!- I'stà!'á·íÍa pass:tl'e.hl a}lreSen, (Js títulos c'�tampados el�1

"o 'estava IllllitO' degan'it'. tando m'na llai;' l�'i)�.u()�as· fal; t�'cidos 'Bang'ú', < q.tÍe tem eÍ';- .

'N-uw:-.r. m('sa r�g::t(la. a ,üiSlli,,, tasrus d(" F.vl1mlto eastro Li elLl'sividacle as�J;ojas Per,"
4 � O IVIiriist{;rio, fjlll' ilUrl Pn"sidt;nie, viinos os casais: ma. 'na.mhuean:ls, estão semlo 0"

terri. m'na rotí'lla [ln mrdíor,n Franciseo \Anita) (ll'illo, 'Ill;"feridos tml'a: d,,, hl,ntasb,;
CUrDADO COM A DESITRATAÇÃÓ Sa:u)tar dade, nãó atend'C às rcivill" - fS;1C (,CJ{'ia) Loh�lto, i\r:" c' xxx

. 'elo Cal'l1a�al 68.:�:,\ •

l' Cl d'd] A
A' 1 dicàçÕ'e1l do� parl:limpiJÚ1'l'p;;; (Ieda) Mrsfluit.a, Ne:"vto;l,�'

campanlO vem( e ser empreen J a pe. a gellCHa CD da:1Ü�E-NA, '(lvü(lf'} II'Av ila, Sra. ))'jÚi- - }Talándo em Gal'llavál, :.t

INPS em Tubarão, através ela Clínica Pediátrica daque-
'

'I:'.•
,

·t·.'I\,'-I'III(�111 ('('I" 1101'.',' ',1It'."
,

_ . I "
, ." cComissji.o Ol'g'anizatlQlP'.t dll

lê órg}o, proclJrando oriflntar os seguradd l:'; depend€:n .. /' ,,I;;: c:MiI 'I1m p!u'iô ('Iii kei(!()' Cal'n:t-Jat GS, ht:111 como :L

tes; nesta épOCil do ano, quando a verã(:) 'm',:lis se acen- 5 = O p'artido cfrntlI1Ha;, 1Ir:1.1;,on pliltfido' a IIlffO, sr. Prefeitura ]Vfui1ieipal,- c'sti_h

tua e ° númcw ele' intennções hospiulr,es, pelo INPS §'er umâ ol'gànizilção lll'f.'� (' sriJ. flori 'T'l'l'tsehit<w]1 (. Pt', fll> par'�lJ('J1s pelas necess:1-
,

'. cariá, lncapllZ de i:nomovh· I
'- .

á.umenta .consideravelmente,. em virtude de desitratacão � -

-
, ii, integràção dos difei€ntí'''l·

grlipo." qliP. " f'i!WpflPm,

-talvcs{ migrans é erupção linear ligeiramente sa

liente, tortuo.a, migratôna, pmrig.nosa, causada pela
penetração no pele de, iarvas do género Ancvlostoma,
E' ronhecida vuigariamenre por. bicho geográfico, bicho

eh praia,
.' Gera.meut f' é produzido por larvas do Ancylosto
m?! brasiliensis, encontrado no Brnsil e em outros paises
da Amér.ca do Central f' Norte. O ancylostema comum,

excepcionalmente pOide ser
\

C'i'HS'i rh erupção e tem iii�

tribuição universo:

Com- base 1;W"i l'P;mHarl,í;'�
,

de urtJa ��nd\'1!í�in' fl'Ha. pf'1n
vice.lidF-r Harolrln Lenn l"t"

• -'''/ �� -<.;'. -

,
' ',_ -'"

rez, a liliebnC':t flú COVPfl)n

apr-e!lcntfii:,â, 'ao marechal
f:o&ta: ê snwj.� ,gi) lôg;f> f"ne

",'ólté' à Cuj'.Hill, íit'o1 H'}ill.i::i. Si,
"'Fê 1't .otigPÜl ri .. ilesl:iú.ü'i1"

" /

·I.il.mcntü íIHf'! }"'i' nlJçtr.. !}I:
linilcaijjj d,;} Jff!;F1VA na 'f':'l-"

m�'tli·:'1

"

o sr.. t)�OI1, l'el'ez admite
que a aüsencia d'o, Goverrrn
com (o' vel'a·néio presidencial
ejn Pétl'�polis;, tellha contri,

bl.l}lTo' lJal:à ,.agi:a'vat: o' ser,H·
'

mCI'íto 'ele im]lObnéla lie'.clas
sé:rli)liÜea, V.el'i'flé,Qu, PO�Ó1ÍÍ.·
�t1� à''mãio'ria dos d�puta:dl)s
COílsút�rai qÍle' ,a" ·mal'giúali,
zaçãó . eloS ,ÍJOlÍticos se ,rem
aeeníuando, Sem que jse �.
lJi'à, tlma '1+1'sllécthiil cl� trafl

quiH(lade para .0, futuro,

3 ..:.. O GOVêi't1O Vrm n,ml1.

d9 ütná polÍtica de prestíg'io
ao's, govel'liado.l'cs;. em rlt°,Ll';
lTIPÍlto dos �ongrrsfiiif'lt:ls;

�.

. A. Carlos Brit1n -..

em criaÚç(ls.
,,"

t s as reSOlTlt'llqaç5é{s do Clínic3 Pec1intricq: .{":
T{Jiifof'l� Est.ão Fm<itrnfÍOf'l

\
, .,

PESITRAIAÇ;\O p i] perd;j·· excc,sivn ele' :íglJA .,.'

��cl().' vômito, diard :';;)' e Sll("r..
/'.

,j
O·· DeinltEirlo LCflÍl J'n;,'z,

A desijraUlção aC01l'tccc CJl1 tôdc:is ;l� es[oç'ÕCS do : djt qüe a fJ'tlstração atingI"
.

\ f 'f
,. , '1' . 'h á todos (is. 8et01'I'S d::i. h:w-

élno, m8.' JZ m::Jls e CHI) mc tlS1Ve Vlllmas l1QS meses ,,'

de de verão.
A prévençí'io c ,o

sJ.o necess,lrios a (Úd:l<;

cada, séndo "dranU1.lka': ('II·
tre os' depbtarlos novos '.l-u('
têlil :vocação lJ(i'ií(íea, capa-,
cidàd.ê e e�pírito púbiko,

:llcudimclJlr) n1'o[1[o e eficiente

as cri:1llças com vômito, diéir-
réi:l e pudoras.: prof�isn-,- ;'

"Eí:)ftuaoto nós, (j,ue esta

mós ila liderallçà, temos co'
rrió" preencher o nosso tem

.ílO"� 'ollserva - os outros

}Jl'a.ticameÚte 11�0 Lern o que

fazer';,

com

"
, .,(

coMo tvíT/\l}; 'A p.E�JTt�v\íi\ÇÀO ,V L, A

criança deve ser 3!in:i�rtja(Lr ao seió, ll:O( 11]Í.nimó até ó
4° mês de id::Jde. Cnso 'n�cessi,tc o[irbe.ô{àcão· artificial
esta deve �cr orient::J'd� p,elo mééÚco�edpt;'a,

'

, Z - Ofereça <Í�lâ 'fervida: ou chá no il�terval0 das

mamad'l.s e n3 qiJ:lntidodc que a cri;:lhça a.�eitar.
3 - Lave $t'mnre. qntes de us;r, os útensílios de

11&0 da crianç3; fá'va ,<<1 ')riã;�adeir�, bic�s, chupeta,
fraldas;

-

.

'

),.

4 - Fervo ou filtn� n (rgUJ; usada' el;n casa em es-,

pedal para preparar o :y]'jrnento d�ls' d:iançn'i; ,

5 _. Não de rr�tos de, mJrtl:lddir�s ou de olHros
alimentos e jO&lJe fnra \n,q

.

J'mlas � fi] imérüds cletnior0--
dos; , ,'. .,

,

6 - ,Proteja os 8li,mentos
"

rias inseí os, eln t'speC'ial
dos moscas;

. ('
7 -- Na? troque [l alimentação da rrianç(l, sem

antes c0l1m1t1r a médico !JediatrJ,
8 - Nao aga:aÍhe �)n ê]'emasla a,s cJ'ÍO]]'çi1S e 'no-

I· ,

r \''' ___

loque-os a donnir el11 an'lbiqttc bem vçll1iloclo, '

9 --� Comb:Jta il febre desde o 'inicio com cbm�

primidas ou gotns al1titél'l�ibas d�, uso infantil.
. '\. r

10 ....:.. Ao priméiro "s'Ítlal clr DESJiTRATAÇÃO . Olimo 110UtO rmp
�)U seja vômito, diarreia,' freQe alta com' SUdOt"ese' pro-'" o :".� ��,'�_-";, ,

fu ' d l' ·'t -

1
' '.

dA
"

f'
mO_Jli:I· >lt'H�"Vlitrl:l,

�,sa, su�pen o a 3. !mell açap (a cnança, e a �ua erVl- .

d" ou chá a vontade e leve ao médico pediátrfl,l -

j:i'one: 3495.

Pará. o viee-lifler é 'neees

sario que o presidente da

RepubJiea exerça a eool'de

na�ão politica ou desig;le :tI:

g-uem 'para eSS�L missão,

, ,

•

r '

"Não basta que o pres'j,
(h�nté i>e entenda de vez em

quaÍldQ eom à Ildérança, m�s
.

é 'prieiso que o Governo 'd�
fina óbjetivos e que 'haja al-

" ,

gUem no Exeeutivo para aeu

dir permanentemente aos

fatos e orientar'as açõps po
ífticas" � tii'/, f.lp,

na
Pr' gtijili

, ACOhnCIMtNlOJ .SOt·lnIS \
\

••

I

Machado
\

Noite no Havai: 'l�ealil!Q\!- Gastão Gama D'Eça O CH- ' :,rias medidas que estão tl),

se 110 SaniaCatarina Coun; 'sal Sdney (Kar-in ) Lenzi, es- mando, para. que neste anr:

try 'Club, a tão esperada Noi . tava" bastante animado. I) haja um melhor Carnaval ITr

te no Ha�rai.
'

Sal:é)l1g e P,t, pariô da dona Karin era em '-rua:'

riô era uniforme' 'da ruais crepe verde com aplicações
movímentarla 110Hc do ano em cores vivas destacanrl-r
'que pI:omovel;. a (;{iÍh�l1'etcll. se pC'lo bOI11"g·osto. Não mp

·te diretoJ'ia.'· ((6 ·cdll.l1h'y, .l, nos animados estavam os

que méreee elogios", ':Ol11a {noi�'os; Iara Pech:(,sa e Ol:;

hor� da madl'ug·a.da quandO vo Saldanha e l�ndas eram
.

"

-llmà ala t;le Eseola de SUll1-. as suas fantasias, sr. e sr· l-

ba d�va entrada no local 'da RucL (llosita) Sohnoor, "r,'

festa, ,�ue era em' \'o1t��· 'da e sra, Depntado Gel1ir (Jll�..

piscina, os' "Foliões" vibra.'. sa) Destrf, sr, c sra, Lu',z

ram numa alegria eon1.ageíl"1 _-'-Alberto (Rita de Cassi..i),
te, Em todos os lados (ta pis Cintra, sr, e sra, Paulo \Pau-

xxx

Pelo nascimento de Dani.{ ..

sa oeol'l'ido domingo últil11():
felicftamos o casal MaÍ-cílL;

(]Vfil'ian) Medeiros,

xxx

Aeabo de I;eceber cOlIYÍk

ela Diretoria do I�h'a 'I'cnis

Clube, par'a, o. 'coqll).tel cli.:

moul" l'atl'íeia. Lins Neves e

Udo vim 'Wangenheim . eom

pariôs- 110 mesmo teeido,

erólústos soCiais; Lazaro

Bartolomeu e Celso Pamplo-

23 ,.s 20 horas, quando sed

apr�selltada a,' iÍnpl'ensa di

capi.tal, a decoração de setz:s

salões autoria. 'do artista

S�l'gio Berber,' p,ara os lml�

les do earnaval 68

xxx

c'

.xx.x' \

Pensamento" do "Dia: Am'Or

de Carnav:;tr desaparece n:1

. t'm'naça1 Saudade é eOl,m
(jtle da' e pas�a.

(

.. I r
/. Venha ver o �Que fizemoS' para VOCê;�h

, • \
• -,

..' <

# .. -7. _ ,_,' ,

•

1

\

',.' �
(no flumsfõ 40 dj- fua Feliflf;S.0C:llmi.fl,t)

\"

,

!

, I
.

I

Tl'Ubalham�s exaustivamente, é verdade, mas satisfeitos de ,haver
trabalhado para você,

. Isto é, se você é daqueles que acham muito di,fieil escolher! p['�sentes,
N@s instalamos GIF'J', a loja mais bonita', da cidade, E pr;eseht.es
são a nossà especialidade, . ",
E para prov:ár qhe GIFT entenJle mesr:no de ,presentes, tomamçs a

li?erdade �le �u�el'ir ,d�s�e brin�u�dos ,até prata .de lei, aço\ino�i.-
, davel e cristaIS, naClOnars ou estrangeiros,'

,

Além disso, GIFT é uma loja [j,vançada,
NãQ fechamos' ao meio-dia, �pàra, você vái ser uma mão na roda,
hein?), e p'lIetendemos aeabar com ,aquela velha estória dé loja�bo-,
nita & preços altos.

..,. "

Bem. há ml.litasl outras 'coisas para dizer, rnlls gostar�a�os .m��mo
qlre VOGG VieRA€! ver.

.'
;

Venha vel' o ,q1,te fizemos no número 40 da Rua Felipe Sch01Í,dJ,
A f'"

para" vQce ..

I
I
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l)rct'ira 'cm sua alimcntação as grocluras, veget�j�.
principalmente os óIc.os de soja. girassol, gergelim e' mi-

1110. mais fáceis de serem digeridos pelo organismo.
NOTA - Às nossas receitas s�o preparadas com

. ,<I?, medic1ns, padrão, que são: ] xícara -- 1/,4 de litro
-

';:', '

ôü 250g",4e.-Ag\lal',,�0] � ">l�I0'i("/l-', ,,", f." I"� t
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�stoques 't";'
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' oI,

", -. �.
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1"','

:aumento
� Ij;;�.. .:

'

. ;' ,I. /,'
«e-

':' �.:Ell••
I�eato(es Eletrornar, in'?tala�j'qs há: mais .ci�' 25 '

anos (q uan do, i niciamos, a' ,sua, féi,bric�çaój;-:.co"IJ,�,
tínuarn funcionando. normalmente" sem "nenhum
vestigio de chnsaço.' Existe melhor ates'tad,o·.cl:e'
qualidade ?

. ' ,
,

'

.,'

i' ,
'
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l fi -orcsidcntc : Costa e Silva boixou decreto .fixan-'. .d'ç t!'igo: ,0· I11es!110 a,to' �luttori�a �a $UNAB, sempre ne-

, til) 1::�;)JlJ�1� p>-� ,0' r�coJ himento da direr�n9a çl� P,(�ÇO ele ,Ç-ç sario;' a 'p rpll1ove,r . a. desapropriaçâo elos ettoqucs de

Víg() ::éi{' �)'0�!.�,r ;'�ia3 indi!�Ü'ia,s moag,eirp�, e decorretite \rigÇl, eúú �iJ:�Ç!, 'Se,tiS ':deiriv�aos. e s,l\9ón,Jdç\to�, em poder
.: c!� (ecél1u aj-te·dic:V.í na taxo de cOl:vçl'sã0 do \ dolar-pa-, do?,' .:mgageiros,:, ", 'co;m'e,,:c;.iÇlntes, ataccdístas, indusjriais
. ':'f . �. " ,�'" " ·f.

,.'

_

,'f.
j

- ',' " r .

'

.,'
.' �",'

dfãq.,� ".
" ,:, �,' .. ' '.

'

' '�
,

e. CPFmCLe,antes, vJtl;ej'i\ his,. ,

, "'
.

. ..... .
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.

,
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,

.".,.
.

�

, ":.<y );>r;sc; (1'\):, o SUNAB é a éa];(eira'd� Comer- ':�:p"�iél:C�DT,'�l),"; c

! "�"i!;.�·1 . r �
, _'.' •

• ". ,1-"
... " ....

A

IJ' .1·_'\:(�'l('"Ij�'llbj.\!f}j!",,� ..\A l J(,_','\

'.Cf0. J.;l:);.,tc:n,0j: ',do; .Banco do Brasil procederão ao, levantás ,,'" ,,'" \ � ),,'

\l�,mt�;:d�; 'es.t':;\t'U�:( de trigo em �rã'O e s.eu's 'deri�ados, ':
""

'0' ,

.: ".' , :,.;',
'/

'.

" ,: ,,'): .r«: 'r., ,,'
1 ': ".

'.

, '7, "" ",'" :
"
>,". " pJ;cs!d,el'lt\, Cost,�" C Silva' recebeu,

.

'REIIORES
,::'1;]' ,��Ccl,i" Uos;:nab,ágcJros ou .em ,'trans1to, para ,eleterm�-:' '0/

.
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" """C" 1.):C[�le t'ill)Sl,�!e ,J}a1a '·as ccoperat.vas

•

,

'

,

" '

, rn\lF, CJ· 1.n!;::lrh��ltc ;<dn 'fLferellça o ser recolh ida ao ,l}anco - ,:'J",
..

�. I" : '

"

" :-,' .: ',<
•

-

: '

"'" �-•.__
- . """ "'1';-'/"[:'

-Ó,: ,.' hLO.,uJa,"tele,do Slill, P,GI.J3Q-f,e,Sa,ltfl Çat.?�il):\l, O'S a,r-
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• -,.�,
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"
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" . ,,',,: -,:: ,Ti�os: cb�ve,ncio1í�!.e_ de pil-rt���'� "",:�:":ilqlJsI11l1e:i�:Q':'([!:;',: l)rb�gl:atllaS dc' pescjuis�lJ e' e�péTiilJeifto�' '].?"G1GO' i\R(jEI�f�;�NÓ,"" ' , ,

raplda, SeglJr.os, sllenclosos"eflclentes.'Malor.'· . "''_ .. "':""_" ," ".,,,"
l' [' "d'd""d" ','" ,,'

',""
,

"

"d"- t' .," � ""'d' """.,,�"_<:',,'c:-ro .. ,,?i'!Sr.\"lhl'O,D3'll1Cremento'ca;,b-rbCUtLvl'·a_e a ',iavoCl-? � "
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"Gar�iitTà: do ,p'adr�o;mundià!; W�stl�'gh9'USe�; ,. \(, ,;}J', 'I:�-�l:,C:J!f'li; ::i?�':é\, �o�strqçã�, e ; réJ���1:e1l1f111�eT::0 ,'a�. si,:;��
.. <)' mhústrb .. do 'E:i;teó01, 'cl�{>Nrt!:ellt\1a, Ni,canor

, ::c ",,{i'n1:alçp ;, �q!'ac,fst.ml.ülar programas "9'e lISO, de fertlll- 'Cesta M;:nde,z,,::�}��J��\té.ll�" f0,i,l' ?" enl'b�,(�ador: çlo,Bra�il
z�6,�e.s,�"énJ:: iàYC1.lhl$;',clessa eS9ec�é�: Os', 10%,',.' restqD,tes' sobre'::1 ;tarefa q.U"C· está" 5ériçlo clcseuválvida pela Comis-

�'c'I:Qd!/erlli;.j:�g,�G]��\ !:)�rh SUNAB "ilO cólDertmà ·dos. ga�- �flo Espedal Áygel�tl;;Ó'-B;:asjje-ir�' d� C�9i)e�'ação, �l,Je
h�1 :tl>;�s�u.' ni_D·aj.t,1i"1�Ílto d€ Trigo:' .

tem a' seu, 'CaIf!:Ô; � e�;tr:e o�iho:::," Q' ,,�studo d� cOJJVe�io

:.:':: �,f�)':-�n�:;J�é�,âsrq;t�� '.não Hetl,l�relij:i'; � �jl1 ,t"ém§á' 'll�bÜ, ;: p,e!6" qua) �e:'50' f9rJt�ci,clQ{'-�b �1':é1:ii \;n� 0i\l,hão de t;
,01 rt.çoJh'iilento;::c!a"4Íferenca ele me'cos< es.tai'ão"'''slljeiú\s . .' rieiadas. de., triqo." Gáj·�í';ti:ll ,.e1e qlle 'á5' negociações \ l).ãO

'e;ltá;t.�ó\;tI'�;; �'ai'lc6êg:';�a ,su�1J6ns�'d d�s' s\i�s dG[n-s ::�nl1a,is" ni'o·'I�'gràralil·.::·
. ,.'7 .
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)

Melhor AHmeniacão Para
'"

Melhor Saúde

Co.ZINHA l\Oy.t\.L

)':h->j,e: é dia ele sobreinessa diferente! De prepara

ç;\Q. Í;áP:ld� � f�cil' o Fl:al1�en.sação é a nossa sugestão
p'dJ:Çl a s.ua col�ção, ele boas receitós.

'- .

,,' FLAN SE�SAÇA�

•
� l, p-acQle ele j;;-1<1I] Royal
/2- ;\Ícoras ([ /2 litro) de ]eite�
1/2 xicaxa eI:e aincixas pretas picados·
1/2 xÍcams de água
pi,tada de sal

1/2 xícara de gl'ucose,de milho

")! /4 �ícar'o ele nozes ali amendoim picado
\

]\�odo de P;'eparar:

,

Prepa,rç o Fiall CÇIll as 2 xícaras ele leite, de acôr

d.o CQnJ as il1s(Tuçõ,es do D',1cote. O pLfelim. el)dürece à

me�i:ç[a que 1'ôl,' dfriaudo. Coloque em l�ormif.111as indi·

viduais e deixe 2:e1ar até ficar firme,
, �

. ..._, A parte, misture as ameixas, a úglla e o' sal" Leve

'ao fogO até começar a ferver. Retirç elo :fogo e açres

cente .Q xaro_pe ele milho e as nozes, Deixe ge,Jar. No"

hOJ:ct flr s.ervír, desenforme o 1'lan e' é�.bra· geHeF6saineu,te
cotn, o, mtllllO.

O mesmo Flan pre�)arado da manei ra mai's siil1ples,
isto é, de acôrdo com as instruções do poco.te pocle
Lombé;ll ser ser/vido com' diversos ti..!?es ele cohertllra:

mel, melado; geléias,' calela de choc'oJite. calda de com

pota ele 'frutas, etc. ou então como. a receita', que d<\l

!11_9s o -"seguir: Descasque 2 laratij-os e corte-ds ,em go

mo', .runte-lhes' 2 bananas cortadas en)' fatias, 2" çolhe
res (chú) de açúcar e 1/2 xícara de 'côco. ralacl,o, Deixe

gelar. Na hora de servil", clesenforme ó fJan- e enfeite com
, �

,

a� [!"lItas.
'

NUTRIÇÃO AO ALCANCE ll,E TÚDOS:

..,.

Entre as �)re!)arações ([ue o,oelemos consiclçrar co-

mo boas tontes de V�tamirrÇls, estão. a9 sa!.adàs· ele ver

duras e a5 .frut1s, bem como os coquetéis de Vitaminas.

Essescoilsistem na reuilião de sucos de al,gumas frutas, '

legumes e verdma, corribinàção tssa que podel::í v�ri�;"
ba"tallte; de modo a s'atisfazer aos !?a!àdare, mais c)\i
gentes.

A salada elc frutas é também recomend(Lvel. como

LJL11'e vital]'línica; pela vantagem ele Sele preparad<;l cenl.

frutas frescas e cruas, !Jodendo cOJns-�rva[, assim, o te-'

OF inêegral das vitaminas é cla's sais n,üneru�s Numa

sà laranja há mais de ,30 miligramas de Vitamina C. A

manga tem, muito "Valo� pelo sua riqueza çm Vitaminas

r\ e C. To.dos os al,jmentos J'.icos çríl Vitm;nina C devem

,er comidos frescos e crús, de preferência" pois oca ...

101' e a ex-posição ao ar destróem essa Vitamina.
,

Temos entre nós, as mais voáadas e saborqsas' fru-

tas. alQ:umas caractei:Ísticamente regiom�!s, de cultura

ma'is d ifunclida. ')

Há quatro f�lltos nacionais qu@ podem ser desttíca
das' C[W\11to a� seu valor vitam1l1ico: a laranja; a bananà.
o goiba e o cajel.

O cnjú é llma das maiores fOlltes al.imcntares de
\

Vitamina C, forneGendo cada 100 gramas de polp:! 200

miligramas, em média, dessa Vitamiilna,

CONSELHOS UTEI'S
I

COl1lçr, bem não é ,collwr muito. Comer b6m ::é dor

êle necessita 'paí'a '

oc;asionaclo pelo'
ao organismo ",as su lDstân,oi as de que

/
<e refazer iràriamente ao desgaste
trabalho.

No verão, dê preferência aos alimentos leves Oe-/··
gumes, verduras c frutas) que são de digestão mais fá

cil.

Sempre que possível, procure observor o horário

das refições, .0 que tornará a alimentação mais eficicn-

te,

\

-
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racionalizada
,

G!J�'l'A;VO NEVES

E;Ü a Secretaria da Agri.
"cultura no bom caminho do

aproveitamento de uma .das

grandes ri�luezas mlt�mlis

lü�, cúdo maududu -

P1.'1l
ceder a cstudosanínuciosos
do programa, pôde estabe

lecer o PI,mo, visando à lis

seJl1Íuaçiio (1;\ apieultl'tril ])C""

tõtlas as regi(ks tt() Esk.rlo,
;ne�Ua,l'lte um sistema de

orientaçiio iéehica- n.:ni:;,ír�l.
da

_

pelos órgãos - oficial.

"I1H'IÜC Yillculados àqucb
Sccl'cbrih, Desde �ugo, num
Centro de e:.ecução, o Pro.

,j(�to de i\pü:ultura, se inst:.l-
- 'JOI1 1\0 distrito do SUC'l

,Gr,lllde,' 110 llnlnieipl0 d�
Capital do Estado, ondp, 1111.'

ma ál'c;t ltc cêrea (te duzf'l\.
ios l�lCt\'OS quadmllfls, C;'.
: tliela pl'llJ i\'linistéi'in A I,

i\gticuHuJ'u, lO promuvido I)

fomcntu ua cxpall!'ão (LI';

. abelhas, okljdi"audo a cri:!.
cão de' colméias cm mold'�s
.

)'
iCllicamente produtivos.

,Já' tenho feito referêllcius
à aç:ã,u do atual f:ecl'Giárill
di. "grjClJl!t�ra, d1', Luiz fÁJ·
briel, q_ue me parece um

dos mais capacitados c di

'lit:,clltes auxiliares imedia
tos do Go' ernador Ivo Si!.
',ei1::t. De rato, u que tenho
011sen adu aC(�I'(:,1 dos ser,i.

�:m; no sctu1; que lhe j í:)!

confiada, aULulÍz,t o '-'�UH.

cci,to, que lhe' aplico sem re·

scn as, (tum \agrôllOl1lo '):n

cu,ia }1ers(l.nali;t�lde u l}l'dis.
sional competente reune

qualidades de eeonomi"ü. "

Govêl'l1o lYo Silveira, yaI".
rizàmlo Ullla lllod,llidade (le

-l>J'U;dU!!ãO' talvez aimb niiq

compreendida, lUas que ore!
,

reee amplaS \ c al1�9C�ávci�pcrsptcth(as,
1\ ,apiruH\1I'<t,Dl1pfica u:io·

só ii, lIfodUl:ilo do 1111.:1, cuja',
;Iplica\:õcs (JOlHO aliJut'HLO se

rel,;oHlendmú cm lo_du
-

I)

III lI11tl o, mas tamhél11 a lLt

cêrca, de que defiyam pro
dutos cád� vez mais ext:;i.
dos 11m. luibitos !los 1)OV03
t'Í\ ilizados, induslve eê�'!1
para assoalhos, ,elas e im,

pernleabi:lizal1tes, Todavia, 'o
núcleo, de tudo isso está lU

colméia, , na prellferaç[n
das ahelhas, cuja cl'iaç:t.l,
reclama cuidado;; espceiaÚ,
SObi'c,tudo os de seleção, pa
n.• (Lue se evitem as ÚlCur.
sões (le abclhas agl'essiyus,
(ruais a�' ,-\fdcanas,

, /

A iim lIe que, contudo,
i'iSO,i,l'U5�a vir a heI' ul1::;e1'.

\;lÚU ÍJel'o5 apiculto!'vs, a

t)ccrdaria ou, h&t'icultur.t
iU5Ütui uma eampanha (lu

esclarecimento, ,. curgo do

Sct.ur (!e" Inform::M;ues, • ,,_l

sando à oTi�lltação dos i,l.

tci:Cssatlos, que lJohcl'ã�
t"unbém realíz�l' cursus de

trCÍnamen.tu, de 1 atu,alização
ilpleo)u., de fonmu;ão ele mo.

nitores
, a}líeola,s,' üe espc·

ci:LIiz;ação em cl'iação d"

jj!Jl�UlilS rainhas, c outros,

AklH dil!Jso, ,já f:ie cS'lJ\J
aduiando pl'o"i(Wlleias pal'.t
que, ainda no COl'J'epte ano,

se felina em" Flol'bnópoli,>,
com :1 cooperação do CE.

TRE, Q 5" Congl'é,so üe G0.

�,ética c Apicul�uFa Nado

,:�l>

, 'I

:i)1Rl�TCH{l José Matusalcm COlllelh
I

o MA!S ANTIGO OtÁRIO DE SANTA CATARINA
" \ .'

GERENTE: Domingos Fernandes 'de tAquÍllo
. ,

ai as

Minas Gerais, Paràúá,
nambm'o e Bahia.

, í
E ,,:io mais' IOl1ge ({ualld\) cnlp�11l

de gcnerálil_ação, Ijuumlp na yerdade :í

o c:ritic:J or�c'al
situação ulliver-

sjU!'r�a é genérica. -Ninguém ousaúl negar a exi�têJ1ci;t
de profundas' ,distorções JlO sistqn:l educadonal br�,Si- ,

Iciro, desde' o ensino até o d� I)Í,'cl sUI)eriol'." E as ;.:ri
ticas" deycrium s;:or endossad.ls como elemento fortifica.
dor das luta� em qlle se dizem el1lpenl��Hlos os Reitores,
indush c quanto na mclindroso assunto referente à� '�r

bas e recursos materio's. Segundo fontes govel'llam}mtois
prcocupada\ l'OUl o Plano Trienal, cm elaboraç:'ío, �crá

iII' rod�zid ') o fator prJdnti\ hhtde lia admillbtnição cdu

c;t'cionaJ. N:i') (kix;n'á de <,el' um eicn�cuto diriult'IJte :das

dílYidas ICl anhíV:l'i cem a '.'e· jlU;t 1 dos RdtUJ'CS, s�' ]Jcm
al(uiJalada a produliyjdadc do ensino ijras:tein,). - Sabere

mos então se os recursos c'stão �,cnda bl'lll apHcadus ,�

de acórdo COm as nccçssidnd�s universitária:;, dúvÍ(h"

fjUe. por outro Indo, 'pcnmmccelll' se III explicações apesar
da respJlsta à crítica do l)l'O"es'.ur Carnctro.

,

São fatos dc- fácil percepção paI a tod@s que fre-

Iluenta,m Ullivel'sidmlcs 011 tentum nelas ingrcssm, llri-\<

(
J�arcce (Im', rn;Hlllcl�fc', o rrcsidente Costa e �ilya

compreendeu! a neccssidacle da refonnulação da Í>olitiça

•

J11eirmncnt� a prcscupcção com as obra_,s suntuár.as c,

em seguida, o poder de que dispõem os Reitores na

mnnipulàcão adrninistratiYQ das Unlversidades, Tudo fi:
> I (

ca dependendo, por conscgulnte, da pessoa do Reitor.

Muitas 'vêzcs há acêrto na' escôlha, mas quando não há,
.vemos ruir esperanças c propósitos de apresentar algo

, \1 I

s6rio com seriedade. Houvc 'tempos cm que se conhc-
I '

ciam, no N ')J'deste, Universidades dotadas de belos e

faustosos ,édiEícios, cheios ele beleza 'e tiiÓ vazios de cqui
llaJu'ênto\ c de conteúdo p2dagógi�'0 c didático. Não ha

via ?elll seque!" pn�ocu�açã� "OUI o recrujemcnro "de
proícssôrcs capuzes, quanto ma.s ;t de redistribuir re

cursos que, �e ,forna.'al1!l! ociosos em certas llllidade� para
OHÍI as mais ucccssíradas, Nenhum plano era apresenta-

, ,/

do visando a correção das falhas que _se perpetuaram
seul molesta') as' autOl:idadcs responsáveis: As falhas

) I'

eram molestas. �;'lll, aos in(unêros jovens que disputa-
':1m ,a e"G1SSa oportunidade de frcquentar UlUa 1'..cul

d;ulc.1 E quando rOllsegu;a,m vcncer a heróica maratona
, '- ,

se "i'aUI a b�'�l\'[)s wm, 1)I'(Jbl�'Illas que não lhe, cOlllpetiam
\rcsoh cr, PQis nC�ll ao mC,nos por êlcs foram criados.

,
'

, ),

E' 'bt IF <Í\le S� ,oJte ao q�adl'O negro c se mostre

cm e"luaç�o lnteligível, cum" giz braneo' para quc,. todos,

;põsmlll Iç_;', qu�m, está er-m a' razão. Dcpo;s p-artamos··
'I

"
,

r
1

para ,$I ,!Hml,mça de <iJ!itmb que est,á a redamar o, siste-

n;a d�, e�� illO, seul preocq.pm;ões de 'ferir melindres (IUC1, ,

'nãa s�, melÍndra�ll, 'jauuis, COlll a gnúlde baneim que
.,.c"tá se formand:> eni {(mio, da educação, brasileiro. :Evi

(("ni< n\cnt,c niítl �c déscja :,l ,cxtirP!l�:ão' dos males Iatravós
d:) extcnn:n;o das pessoas, ü que, seria outro mal. Mas

d�!XClnO� d:S tl:tqo..."os P"Ill'!dos c gf:m'dos dos 'l�le se �cn·
tc'm atocaiodos c, que CI? ,vél'dadr, estão é- em ergouhados
clt' nada pode�: ,dJze.c. Quç digam a verdade e l1losh:cm:

onde, ,cstÍ!_ � r7su!�do da
v
c(juaçã$l, tlue se procura. E

" que não 'tenhamos de endossar as palaYrllS do c�-�Minjs�
Iro Ro�erio Çampos, dç que "o �!tnsil 'não ,gasta ãbsur-'
damente pouco cm educaçã�; gasta absurdamcnte�mal".

adc(luculas para a� �1)luçõcs

I, '
"

, 1)01' aí, vemos
I 'luc',r mais uma ,'ez, é "cita uma 1;0'

,'a tentativo p.1ra dat 'ao poder políti�o o papel que lhe

'cabe dc�cmpCllbal' dc:nJócràticam��t.e na vid� nacional.
O �ihlples fa10 de se ni;ll'é:1l:' uma remüi'ío -dos }Í(íercs
l'egi'ollJ,is ela' AR.E��A,".fG{nernadores, I cúpuh-t' parfdária
c Pl'esi'dentc da República,. está a indicar que nem t;pdo
estú à, mil lllan1\ iJ,lms no sl1ol" pol[üco. Realmente,

.

há

"JOR�AL DO UHASIL", "O c'do d,c VIda ÚClllO-'
CI ali�a parece 'rev;taliú;r-se CIilIll o ato de nre�Cllt'cl (lH)

... -
� \ I �. _,

Scnauo) uo ministro do Excrcito" que rC9r.:;;cnloll réal-
,mente prova de apreço e �c,/)cito pelo' COllgrc��o e pe
lo rc�,il1lc con�titllcioll:d, com a valol izaçJo, inclusive,
da Illi�s�io precipu }Jl.l':ntc �)olít'ca quc, a� ITprc',cn(as:õ(;�
parlamclúares ainda nüo conse!!UCJlJ cUlllm-:r cem Jwtu

ra11dauc, O regime co·l.leça enFim a rcsp-irar a p161O�
pulmõ,c�" ,

\ '"

0- aUE g,S O:UTBllS DIZEM
,

"
I

')PRlNAL DO COMERCl()": "Cem o UC,élllpC�
n110 do mitútw tio Tavarc;', a lm'l.gem do Exereií.o
cresceu perante :1 oOlllião oublica e a fi!luFa fantil5io�.l
do "tllit�tr bçasileiro' como 'um ,ar��':llti:io 'q u..: quer lJnppr'
suas op:in iõcs ii rm ca - traca,da Dclas illtl i'!:anCc,s - roi

:1, J -.> '- '_'" "

j
obl i�'arOli<lll1CnlC, su:b�nnida nela im<l!!CDl üü soJUaúo\
COtl��éi�Hte uOs seus de\ cres �:;q;ra C�lll' a pOllia e o' rc�i-

"CORRUO DA J\llJ\NHA": "() g..;:,.lo do' llJlúhtw
abriu ulln' pdspeetiva, embala fu:;idia, q�le, ncm pai
is,o, ,é inexoress:va, pata um cüalogo cnll'e Q'; miJ:ta,'cs 'c \

o !_)odcJ civil. E"ta a sign�ficoç:'io !)OJíLiC,' dó cncolltro, E'
de desciar quc tenlia desdobramento, !)ois ncn,huJ11u 11'1-

ção oode conheçer cstab:lidadé Dclitie,t CJuando se abrem,
fossãs cntr\) o' �)odcr civil c as i'OfÇO's Arnwdl1s",

'

1,

- , \

lllC".

�', "

\ .

"0 \.1 L\)�O", "0 "1.;,]. .LIU [a\ a:rCs deSOI1ll0U pur

,cc;mpkto ulo �1:)CI),l:> o" �etl;S iBlcl�)elantc�, Foi mais.
1011sC: ,dCSJ11QlltOll a farsá da moda, a crucael:Í antimilita-

,

ri�ta, (",) Cremos flue a ,,:sit'l do ministro do Exercite
ao� S':'lHldo' cnCCITU um 'c'elo elc e,tereis debates nest::

,pois.�0r� elí ; "cami)an'ha colIt'ra o milita,'ismo. Não pr)r
...

ralta d,� ,�útnb.iteHtes, llns- ��or Car€lIC;a total de mi IÜ:l
ü�J.no",

• (\ }'o'li \
"

PLANO TRIENAL E UPABA VALERI!
r .r 1

s , )

r

'I

O sr. João Paulo Veloso, S't
pcriutcndcntc do IPEA, Órgão
que assessorou os Ministérios do

Planejamento e Fazendo na ela

boração do Plano Trienal afir
lÚOU que o mesmo deve ser en

carado com' realidade e que é
"mesmo para valer",
O Plano é previsto .paro dU1S

ctapfts. Na primeiro pretende-se
acionar o sistema econômico e

paralclaIll�ate ampliar o consu
mo, prosseguindo-se com ,a gra
dual redução da taxa de inflação.
Nesta fase, pretende-se fortalecer
o, setor pr'ivadp e dinamizar o \ ...
setor público nas áreas prioritá-
1'i,q3 a- seu cargo,
,

) Na segunda ctopa, o funda
mental será' elevár o investimen-:
to, de luna 'taxa global ele 13,7%
cm 196,8 'para 'í6% em 1970, O

iuvcstimentq .privado deverá cle-,
var-se de N<Sr$ 6,6 milhões em
'1968 para N"Cr$" 8.9 milhões 'cm

'1970 :(prç_ços de 1968), e ekvar
sua 'participação no iavcstimcnto-

,

� I -fixo c 'no PIB de ,60,9% para
61,8% e de 7,8% para 9,3%
respectivamcrite, no mesmo pe-
ríodo,

1)UJ'tidária existente no País, atendendo, em parte, aos A p,top,orta d,c ddcnd'4,{ p,e-
ins:stentes !lpêlüs da dussl.' J1plítiea CHi fav,()�' da maior lo Oo\'cl'llador LÚÍs Viana FiI)Jo, pnbora não tcnlE. (ai-
"j' , � � ( , ,

au!cntici�hl(lc da, agl'cnúações l·xistente�. Tão, logó' o c;tllçado )1.0 seio. da 'ARENA, a repel�cussão que dela es- t

Marechal Costa e 8ih:1- J'ctóme a nra..,íIia, o Presidente per:.n a o �<;Cll, la'lç-a'dOl', plUlltüií as bases JHa.l' o'� dCSl'll- 1

nacióllal da ,\REN,\" stnador Daniel Jü'cget', mantcl'á Yi:lh,jlllc�lto d� ,J�;'�l<' �s�lJCllia que" com Gutra- í!mípagcm"
ccm êle ",um encontro destinada a abalizar 'as� diI:ctl:izcs 'mais J;ealista, poderá sc�sibm:iJr camadas mais, cxpres-
da nO\':1 poLítica partidária, a,/ ser oficblmcntc 'anuncia- sh as da ál'c� P'Vrmca. S�b êste, aspecto, yê-s'i-e, que não

d:i em, disl'UI'SO' q'!c o Chde di\ Nação, prollll:lldará' )la' ·está t�taI,lllclltC" desprovWa de mérito a i(lé'�l d� Govel'�

nmnião, de cúpula "da ARENA com os, Goyernadores de 'nador baiano. \' ,:"

E�tados, � JS de nurço próxImo, no recinto do (J()ngf�s. '" o, Cllcont'ro' 'd<t �15 "de nHlr�o (::lJllbén\ lwdcní tratar
, < � j

'0
!lo, dc, assuntos reh!ciOltados ao grupo clcscontente' da

Embora seja de se aCl'ed:tal' ([,ic a [ala JHes'dclI, ARENÁ,'\n� qual � dep�lh{do RaheI de Almeida' l\Ia-

cial se j'eycstirá da discrição, que até :Hlui pautado os g�,lhãcs ex-crce posição d;' iI�cgá, el iu,'fIuêucia. Se,rCJladu�'
�." � > f t" \ � , rC.J

'
� ,.,

seus pl'G�lln'cianH�I�tos, políticos, é sempre gr.ltú ,à Na· os àn'IJLOs, o bloc"{) que por p,ouco Ilao chegou a comti· i' • ,-,'
"

, ., t ... �

�'. '\ l, J \' \
• �,. �� ... ,

1

ção yisltnnbqll' uma pussibilid:!de de reaf�, aç�o de um lllir-sc com o 11l1UW de "jlldcpcndpntê'\ IJal'e<.'e 1cr cn�' '" ,

"
. _ ", ,. �' "� ',,:" , ',J

scfor lotalmcu(c df!� auu>armlo, despnostigiado c impolcll- t'(mt�ad� junto) à dirf!�ãÕ parmIária Ullla alÍl'rnath�:llpa'; "

f'

) COSTA OUVE DESCONTENTAMEl'rO '.,1'ARENA,'
,

("'.
- •

, \ ' . (
�

"�j -<"- � "" �"", ' \ >.:

h::\ a IH) lbca. relo (Iue se l)Ode depreender da� illfonna- 1'a .rcs9h'cr as sua� l'C:llvüluicaçõcs p01" ocasião da COJ1�
" "

,

�'õJs '(lll� �u') dlegam do R:o e Urasili-a, o'�'larcdlill venção. Mesmo assim ctiJntinua ;e 1119vimcnt;;údo, a Em
'

-

Costa l' Silva parece disIlôstQ a J'ctolUm 'o' diálogo cum de não d�ixar eSlilOl'eCCl; a posicào assumida.' ,

I f
>

a classe JlulíW;a, dalJdo��olltinuidade au seu gesto <k há
-

seis 'Ill�S{'S atrás, (Iuando r�uniu cm' ('alácio líderes a�'c·
nistas para �u·ticlllar um, cS(luema ,de illtcgmçào cnt,re �
I�xecuti}'o e o llarliclo lJlajor�ádo: ' ''_,'

O encontro quc �e detuará enlre as ,[Ülcl(,utçaJi re,

gíaua'_s da ARE1�A -e a, cúplI:a pm'Hdária visn n 'e_rcpa-
�

Dr a agremiação para énfrentar convoução já tendo um

ponto·de-yista dc[;nido 'sóbre 7 o ]>J'ojcto de J'cl6.'íJW do

pJ.:ograma C dos estatutos do I partido. Os ente'ndimcllt9s
,

'

(Iue �l'm �endo mantidos cl1tre alguns, (;oycrn:HI:m,:s de

.Est:�(,o. entrll êstes \),.Sl'. ,Ivo S:h eil a, encontraní !la I'eu�

lliào programada para março U1m� boa UIllJl'tllllillade
llaru fazer rclJcrcutir as suas teses e encontrar as fórum-

I

•

� nl,verSI, a es,
Pairam no ar os ,fl�ouxos argumentos :1pl'eSellta�}(:)s'

1 , \ I

pela, última c recentíssima reunião ,de Reitores (ll�C, 1)0

pap'�l de �"fendidos c humilhados, responderam às, con

tundentes criticas _lançadas pelo Professor Davi: Carnéi-,

JO perante a Câmara de Deputados. A �fcma que .)fe-�
tendera sofrer na carne os senhores Reitores, serve -tam

bém como urna Im a para mostrar falhas que não se res

tringem unicamente às Universidades mas à Admlnistra

çiio 'l'úbÚca em nosso país. Personalizam e atraem para
si !leldt0s que se limitam ao sistema educacional como,
um todo,

i
às pessoas dos Reitores das nove Uuiversida-

'

(ks das quais extraiu os' dados p.'m o trah .. lho do lns
titulo de Pesquisa Ecollômlco-S;cinl Aplicada - IPli:A,

No entanto a resposta' S{� fez cm têrmos
\

pessuais c de

selidariedade aos colegas respon�::'vcis pela direçã&� dilS
Universidades Federais do .Rio de Joneiro� São l'auJo,

,
.

Rio Grande do Sul, Ceará, ,Per-
-

� � 1
Z

Realiva'õ,[,.', . 'Política
",

�:'�� ,

{a�' que lhes pa,rccercm

politicas do J'aÍs.

"

"DE,Z RESPÓSfAS
,
DO' PLANO "

"" "'"?.
\ ....

J. qesenvoh"ÍI�]eJ;lt& - É <1"

, tônica do Plano TrÍtcnuL A in·'

'\ ú(l�rri<í', de c8gstruçiio eivil deve,
_'\ r�· ser' a lle maior 'luxa de crcs�

'c:i'mcnto anual' do; próximos tr&s
'anos _::_, da ordem de 13% . Se,

gueiJise, na qppem ;' decrcscent�:
e.nerg'a, clér'rica - 9%'; trans-

pG�tés c ,c GOl}llllliçações --_ 7;9% ;
,mdústria de' i trans'forl11ação e ex

"h�tjva mineral � 7,'2%; pecuá
ria __:_ Õi%' aaricultul!a - 5,3%

� I �", �� " I

o_utros ,serviços ___:_ 4,6'1�;, m:)dia
an4pl ,GQ cresc�mento do Produ
�o Intcrp,o Bruto -�.!. 6%, As 10-

portunidades de negócio pre\ btas
qeve;rão: pOl:tont�, definir-se por
csta::. pf',recntagcns� )

, �,
' 2·. Créqito - O cmCrlO r;�

,-xhdo é ü dc se permitir o crc:.,ci-
, >'jne�to,. dos meios de pagamento'
'j: n� proporção ,elas expectativas ,de

..� c'rcscimento dos preços e do' ní.!
vel de proelução do período. b
Plano afàsta" P9i·tanto, a' hipóte:
Ee de um! aperto no crédito, nos

termos do que tiverlOS em 1965.
Si.) 'descnvblvimcllto é o tónica do

-" � .�"'1-",�1!ªl;;l:nl'J, "tr"creErít0 -é''\ .Jind-ispclilsáwl'
para IstO. Pret�nde o 'Govêmo
cri;:ll:� tMas as facilid;:HJ�s para a

vinda de recursos externos alra-
'

vés' da' Resoludio 63 c ela colo�
"

�

i '
"

cação dc titulos no mercado in-

tefl�c�ànal, se iS,t<i? ;for viável:"
'3, Juros .::-.. Pretende-se for�

çar a fcduç:ão de todos O§ custos

do produção,' cspeci�lmcnte, os

financqiros .• O Plano responJe às
"- \_d(tvidas dos crl1presários, quando

'a9 pro/�0eguinléi1to da política de
,

I'

,fr,:ÚO log� retoqle a Çapital,
o Presidente do \ República OUVI

rú um relato ua: lideranca sôbre o

descontcntamcnto,' q,ue {avra elh

'tre os 110rtar1l€mtare-s da' ARENA.
,

,

EmboCil as origens do mal-estar

�cjall1 por demois conhecidas, o

viee-líder Haroldo Leon ... Pérez
t:ealizotl uma' sondagem em todos
os setorcs da bimeadl+ na CâOlO
,ra, u fl�l '(1e quc ,s� possa ofere
cer ao Marechal Co:.ta e 'Silva
uma \ i�,ho 'segura elo problema' e-

, �

d::Js soiucões, rcclalll'ldd�.
No >c-:nlro .das queixas dos

deHut�tdos est:l a �narginalização
da \classe política, quase unal1L·

l1lÇ!nenl� dC'llunciaJa. O 'vice-Jí
<'ler l;cn�<L lj'J\) talv\.lz' ;1 OUSêll�]�!
do Oo\<0nJo� Gvlll o \'\)r,lllcio prc-

�

?:,id\)llCial "lU Pctr0polis, l!tuha
'contribuído para tomar mais a-

" gVc\o 0- sentimento ele impotên
cia e de' inutilidade dos político�.
Apll[Oô: co'ritudo, ser convicçd�'

, arraigada, dos SClj.S ccmpa111ieirus
llU{; a HUll",ÚJlalização velll,: �e ;J�'

cenluàndo p�ro"rCssival1lentc (des�
J' b \

de o fim €10 J 967.
O� deputados'! C011Si(kram

'qlll;, o GOVêlllO �lào só não 111e:o
dá atellc,úo cemo telU sido itlco,

I ,;j >,. 1
'

paz \elC Iormu"aL' um pt'O��r,anlil,
uma orienta�'ão em tÔillO ela

qual sc possa coordenar' Ulil'l PC

líti�,,� quc, mesmo prescp'.lllJo o

c;,clusivi;1l1p Uéb del'isGb' 11';) :J,I;CO

'!,lo J'oucr''-J.'\:C\;llt1vo, ubw., p�'l,,' .

l?el:�: ,'<iS' de t!'Ol!LIUihdaue. h·

I '

juros baixos. /tlém, disso, será
dada especial ênfcse- i'l política de
TIl e 1 II o � i a 'da infra-e�ttutura
<transporte e energia)" re�flJ-ção
de custeis de coniponeates indus
triais (óleo combustível, carvão,
sal, enxôfre) e carga tributáríai
se possível. \

"

4, Preços: -- A redução dos
preços ser;� perse&1;Iida' através' Ü"f
diminuição' dGS custo:( princi
palmente." Sem a utilização ex-.

clusiva.jde urna Pflítica, nioneta
rista para conter a inflação" 'es
pera o Govêrno usar o desen-

votvimcnto lápido como arma

antinflacionáfia.

,

5. (Empregos, - O cresci-

,metno' rápido, implica na caiação
de novos empregos. E' inevitável.
Além disso,' setores cujo cresci
mento será espécTalmente i-; im
pulsionado, caracterizam-se 'pela
absorção de'grande volume <Se
mão-de-obra, como â indústria
da consh:ução c a indústria de
transformacão,

r

'[",..;
G. Salários A

-ctual -polírica salarial,
variação 110S' shlários proporcio
na�s ao aumento da pród\ltivida-'
'de é' pre,vista no Plano Trienal,
cuj') êxito d,l(pende da. expansão
elo' l11Cré,tdo mtemo: o crescjmen- '

ti) do meread(y intcnio ,- depemde
da aument,d do poder aquisitivo,
I 7. 'I�po:stos - Manúfençãb
ou, l'cdução da 'carga tributária,'
dependendo da evolução da' exe�

cuçãü .orçãmentária ,é
\

prevista
no p'lano. P;;tra isto, será exerci
do um contrôle rigoroso el1S' des
pe: as 'torrentes do: Go�êrná, a

fim 40 Se evi�ar deficits dé�con-
tld ,( 'f" d'(,0,0 ÜS" o�, O' sacn ICIQ e Inves-
,\tlmentos nos �etores' pF,iCJiritá,rios,

S" Habitações -, 'O c.t�sci-,
menta ar!1J�l de 13% elà indus
tr:a' da fconstrução da uma idéia
dp. ritmo -quç sé quer imp:rirl1j'{ 'i}
p@1rttca habito.cional. '

"

r, 9: Exportações �edidas
de impacto para promovdr 'a' cx�

-
< \

P9rtaçao de map:ufaturados" de-
\'crã9 ser associadas à progra'nlas
esp_eciary de e�'Cportação de pro- •

dutos agrícolas:
-

1 Q. Ciência E�tá {oflmi�
1 �\dQ unia poÍíiica de dcseJ1Volvi�
mento tCGfológi�o, baseada

-

em
maior coordenação ,entre os &r·, \

gãos governamentais existentes e

a criaçãp( úe novos instrumentos
de �il;l�\llci,am.ç;t�o�parar,' j)esquis�s,
ati'ovés 'do BNDE e do Conselho,
Nacional de ��sqllisa. Neste C01l1
texto, é' previsível, a _elevação 'elo
número de, vegas 4nas Uhi�ersi.
-dacles, e a condição de eOl1dicões
tais que impeçain o. prosseg�i
menta dQ êxodo cie cientistas, 'A
política ele educacão será, orieri�
toda no· s?lltido",cÍe' 'suphr os re�

çursos hU�l1a110S necessárid.s, p,ara
os prograH1Us, de desenvdlvimento

setorês.' "

I
",

\

,-

ridrÍl-5c com' a rotina em que se

vai transformando a promulga
cão de deeretos-Ieis, cril' detri·
;11c11t'o das- atribuições do Con-

v
'

-

gtesso. Vêem. com d9spe�to,' e

por vezes \�com desconfiança,
crescer uma política ele prestígio
aos governadores quando o cor-

"- po parlamentar, 'trânsformado eill
, Folégio' eleitoral do p,residente da

'República, teoricamente dev'eria
meroeer 'inaiores cuidados. NJ,p'
cstão satisfeitos com o ministétio

!
- seja p6lque tcm' fechadàs as.

parlas às suas í'çivindicaçõ,cs, se

ja porque' osterità uma rotinlf de
mediotl idade _o,

-

tleIU lestão sa

tl�(l\lios com Õl Partido, qlÚ� CQn�
,I " , ).

tlllua a eXJstlr como ,orgalllzaçao
plccari:l C selll r�mos, j'Hcapaz de

int�grar os grupos que o consti
tuíram.

O sr. lI(ll:oldo Leal] Péf?Z
'i � ll�(,Cllta que, COLHO primeif:l' pro

, videncia uj'gentf?, o Marechal Cos
ta e Silva de\e assumir a coordc
n,tçãç; política ou, se não teI11

, tempo ou gü�to para i�so, deter
min'<lt algl\ém para executar, ess_a'
t d;'e[a. "NCtó basto qIJ&, o Prcst-
úen te �c cntenda uc \ "cz em

quando cmn a li�lerallça", 11!Z
êk, "I1Jas é preciso quo:: o 00-
v�rno tcmha objetívos nítidos e

que haja alguém no Executivo crp

,eoridiç-.Jes de, acud;r pefn�ancnte
lllCl'k aos (ü(QS c UI) oriebt!:lr aS

Q(;(i�S:1 pJlill�cl:i ,p�ru \,):;)' ob}ctiv9s
definidos" ,

,

i_
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NO RIO GRANDE DO SUy'�,'

DE,CRETO N° ·157 E SUA l\Pl.lc�Çill,
,

Transcrito do Jomal \
do Comércio, cdiç[i«)
de 25/01/68.

!.

i

, '

Conforme foi cmolamente noticiado e divulgado
vpcias instituições financeiras de nosso Estado, o Govêr

, ,'1íü 'Federal, no" ano' passado, facultou, através dos De.: oretos-L�'i.n° 157 e,238, às pessoasjurídícas e físicas
deduz rem, re pect, vamente 5% 'c 10% do impôsto
L",ai eourado em suas decl iroções de -renda entregues
no; ano de 1967, parq aquisição de Certificados ?e
Compra de Ações ou para depósitos cm Bancos de In

vestimentos, destinados à 'Comprá dc , ações'.
.' Devido a demora no disciplipamento dos 'referJ,-
dos decretos e, tornbém, a 'aivergências del, interpreta
cão então sur�idas, muitos contribu.ntes ddixáram de
o -/ J.' '

se valer clêsse benefício fiscal. '

\

'

,

,

Uma grande l):..rcc.a' �i.! c.mtribuintes, no entanto,
1 pessoas jurídicas' c físicas, se <valeu da faculdade con- '

codiqa, canalizando apreciáve�s � Olt1US pata ,Ia aquisição'
de':ções, através dê eúiprêsa;' de Ci.-édito' 2 Piriancia
n'l.cntQ ,do Estado, espec:almente credcncf,!das para'" tal
firn, 'pelo Banco Central.

í'

NCr$

,�!.1 ,�

_,

Pela relação ac:ifÍ;1a, s? constah

aprcciável Ele recúr os foram drenado3
chas c or'undas de 'lima sadia medi&l
denll.

\

que urna som,a
á ,ernptêsa� g:ni
do Govêrno Fe�

, ,

,\

\ ' .

" Por outro, se de'taca a pos�ção do BANCO -CRE�
1.'i:S�I�'):m INVESTIMENTO:" S.A, que, soziaho, atra

"vés; de tuna Call1,iJanha ,de csclo�eéiill,:!11t9; q1:íe ,est� ie
nQvandq neste afiá; angado'l1" 50% do montante total
recolhi<;to ,no Rio Grándc do Slll:

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

.

,/

, '.

APARTAMENTOS E" CANASVIEIMS IÓonstrução modern� -' tOclO'3 apertamentOs ele frente '�,

_:_ com living, L'quarto esp::,tçQso, cozinha, e ,área com i
�anque :_ box para carro. Entrege, em prazo fixo de

,,�c9rdo com contrat�
.

" ,Al>ARTAMENTOS EM COQlJEIlWS..
'

. "

-, ....
'

'Venc1e"se no' Ec1. Normadie, situado bem, junto' áo mar,

, '"I"
CÓ111,h q,ua1:to, cOZinl�a" sala de V�sita e jantár ,0 WC.

'

BNH - APTo PINANCIADú EIVi 10 ANOS
Você paga apenas "NCrS 300,00 mensais. ApartmnehtQ

� 60m 101 111.2 - :.Jula - liYÍl1g - 2 dormit6rios - bà-
nhciro em cõres cOl'es copa-Cozil"J�a área de serviço -,, '\
quarto e banheiro .de en)ptegada. Loca:liza'do no melhor\'0' 1 '11 '''''1'

,

l'I, mo c a 1 1:1 ,(to '..(" onanopo, 1S, .', ..
'

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

I>HÉDIO NÚYO ,- ES'l'imíTO
,

"

,

'

\' .

Vende_se precUo de construção recente) C(l11� ei;celel1tG�
. mstalaçõ'cs: espritQrio cl parquet '-:- dt''1,s instulaçôp,s !
Ganitárias _,_ piso de cimento - mais' dei 50 laúpadas
Llu61'csccntos - :11'oa de 700 m2. Ideal pm�a 0Iidna me�

ICâl1ica, cle11ósito ou armazém.
'

TERRENOS NA LAGOA DA CONCEIÇr'\:O..,
"

\';
T

Em local idcal pum closc�nso. ótlma localização (a 200'1:1
elo ,H,c::ltaurunto Olivcira, P1�CÇOS acessíveis: desde ;. .,

NCrS 1.:200,00.

�IAim:ms INFORMAÇÓES

, \

s , i

'In�!���l1i;�a���::::tt:$!��ial::Bo'rubi ;1:· não !vai ao ,Vi eloa., .:, CalfiJi'lna .

.... .

.' ,- ;', ,..
"i r

' "

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

. ,', . ;,.. ,O presidente Lyndon B. Johnson declarou que em também integra .a 'CIC _votou contra 'o viagem: do

C.,otde�.ç,ão de Arrec�daça� � �'seus trê; an�s corno "vice-presidente c C111 seus 'quatro' 'j5J:Upo a Pakse e não acompanhará os outros lpembros'.

,
"

" tiscalid!ação
[

anos à testa do poder executivo, ninguém lhe havia' 011- d�/ comissão de 'três noções;' ,:'
' <

-, I • comendado jamais o' emprego ,9c armas nucleares no
c:;

.. ,

," COPIA AUrENTICAJ)A DE ': Vietnã c nem em qualquer.'outra parte do, mundo, '

, ,. I

REGISTROS CONTABEIS, !li! � -Acrescentoucqu« q <�wvéino não considera+de- ma-
,,'

,,,:' ",' ,� (CAl{C)
.

:, ','i. ncira alguil'lo, medidas dçssa �'llÚufeza.'
.

,

" ,As' emprêsos estão obrigadas a entregar ao IUS�l���.:, ,"'>
'- '

.

"t Em termos enfa,tico.s,· quase emotivos, o Prime.ro,

L, anúàlÓiellte; cópia a;' -nticada dos registros CO� a-
, '"

:��lS, ' corí'es'pónd�h��s _ d� ,importâncias' devidas à Pre- ..magistrado disse a, jornalistas que. em
.

circulos do Cun-',

,vidê�cüi So�.iàr. e às qU3.1tias a ela pagcs, com discri- 'gresso cresce a"ceiteza de que êle estava considerando o
" """, '

'

'i N emprêgo de armas ;ntl�,'l�r,es no Vietnã, Particularme.rteminacio, mês a mês, das. respectivas .parce as. . ',os ca-
,

.

\

sos de falta de"rc�olhimento normol, nos casos de parcc- para a defesa -do bcstião dos fuzileiros navais em ' Khe

laIÍ1�tlto�" rios ,'cáso:; de operações vinculadas, também é Sanh, ao sul da. fronteira entre 6s' dois Vietnãs;
. óbrigátódà;� entrega ela cópia em questão. A entrega "Tal especulação � disse o,' presidente - contra-

, ,"
' , .v-.'. ,,, " "i '. A '" ria 'os' interesses riacionais 'e não .tem fundamento ,aI.'da,' é6p+cí ',. �ut��ü��da' dos registros- contábeis, neste. exes- .

creio,' devú�'i ser provídenoada como segue; gum".
,. J.� ':, : -'�., ' :

.•

" ".

.: "
'

.'

\

:1 Baloilços" encerrados até dezembro de 1967 _.. prazo
'aÚ -'2.�/iJ68 ", ') ..

' ..

6) "Bàianç��
.

:' elrcerràdos

até 31/3/61(
.

.

c) Balanços ericerados até fevereiro de 1968
até 3014/68�

.

�< � .. .::.'., ...�... ,: .;. :
v';. � �

'.'- ,C��TJFÍÇAD.O. �E'( QOIT�ÇÃO (cQ1
'Sã9 :�riill�s; 'qu�jsqu�r U,' pu instrume�tos,' ,inclusi-

ve ,�Ótitr�t���,p��ticU!;Útes :;� a,ri� ..dts s6�iedades, que"
• ,.,.' I','

N'
.' ,

S medind� '10, x 11, mdi"}�.
"

versem :t�.qnsa:çQes edil)' be,ns :m ;veis, com bens lllóveis RESIDE CIAiS .

, ,''''
NC $ 1350000 A

.' ,

'b'"""':""d';'i"':t""�"'�"" '!.,:," 'l' ,

dAI"
'," . :,PreçO'Ii'��lsta r • �.,) .c· 'pral�,,�:.((j,m�J·0,p ,5�,r;n;, 1!,�1 9S;';1l�S' e,mpre,:as, selp, ,que e es conste a nar. - ",. '. , SOBRADOS - ioclilizCldos na Agronômica _,.,..,

•
- .

,i :" ,',

é�lslênbW,:�'O ;"C;ehificado" de Qüit�çãO" ou do "Alva- .,., ..
.

,

rã,: d,,e, A�t0t:i�"açã0": fornecld'ds '.: pçló:j.;Pre);'idência SocIal. Preço: "NCt$ 2�.50,0;C)0. do�diçõe�:' a�é, a ent�ega d: s
,

' AVENIDA' " SANTA. ' l:À:rcAfllNA· N.
, l�f'l.:';"

... ,o'',,, , ," ''l' .� �haves NCr$.'17.000jOO. ,Pá,rie ,4esta �i"�oJ;tâiICia pod( ,�, �� no de, FátilÍta,- Estre t;, "'_ Cu�a' de_ Jp:d;,\�a�à�'il',;é�}��r�d�q;i?t,a:s, ,n(.1. e ; ,::eJiç,ão d��ses. dQ'cu�eÍltos, rá ser. paga, enl, ilÓt'a�; p'rorhissQ#�s: de, �(Jl dias 'mais Jlj� \,
\ :; m"3 quartos e' demats deIKÍl(llênd,s '''':''' t�J,'ren � 'I �a�a. �tppr���: ,:Pf�'il�dendrá,' com, a.ntcce��ncià:, o pe�ido - ros' bancários depeDden,do do avalista para desconto.' � '2\ilhoso---- com! uma frente 'de 22 metros _ ,��cpmpeten��'; :b�rh ':C;P�lO 'p ,fá em dia I?s recolhimeQ.tos Saldo em Í2',illeses após ,a entre'ga das pf3m'issórias Sei"} 'Falt;,ada' ---: 'Sõ�lénie': NCr$ 15.Ul.IO,00. .:',

dqs: �êo�t�i���ç?e� <idçvi,��s, evitando oIIi�ir as lJç;jativas juros. Prazo ,de entrega:, 1 � à' IS de março_. Demais em . .

'a}lua,lQP9f �;t.t�l)á!�ªdor,,'seja 'permane,rltclj, se)�t a��lso, '.150 dias. Térreo .:..:.. !Ii�ing' - área _,;. copa __; qüarto
"

�ASA ��� ,(;APqEIR,\� ,_\ �u�.Ole��ti>� ',d,a 1 ,\' Sii�
.. .' i ", ','I,�. '" "",' ".... ,

" "

,
'

.

de empregado ""'"- 'cozinba: .....;. . wv ...:.:.., 11311. l':tv. Supe�" 'la, R,mnos, .4�6 _. Em telTei�O de 12x25, ',' ca,sa �k m.�·,sc�a' temgorapo, etc .. '

.
....

" ' ' >"" '

•

.
. P',

"',.

'; ';',: :,,;3,; ;:,',:,>,�,':,:, ",.,:>":",,., ,:,:'
"

"
, I"

"rior - 3;J quartos '_:_' hall e WC, sodal•.
t

.

yemiria, , có_ni,' ,dj)i�: (2) 'metr�s; ,duas; (2) ,'Salas, v3!rcill�,
, .,. '."

:1
'-"

1
• r.,', da e sani�ário. Na parte de baixo, - Copa ,c�:inb:]l'

, ,,':)�'�S��r�ç9�S S(;niR� CERTIFICA�OS RUA I)OS 'NAVEGANTES;_ SOr.; -- ES;TlÜ<::'� �. dispensa:' Nós flliul(�s � !;aragem ,e casinhll ; de
, '.' Pata o 'f(il,tri�Cirhento dos cert;ficados nçiJ'l1a, 'in- TO'- Casa de madeira cóm freÍlte de material com J m�deira de 6x4� Precú: t NCl'') 13.000,00.
dtle-sé ,a eii�riçíO"da eoinDTC vação de estarcrh em dia' quartos:""": living � ,êópa cqzinl!a�, e ban:hejro ' .' \j , .'

-

,".
,

, , '; , ,',' 'i, '�'. ' .' I '" , .', Apenas NCr$ 10.000,,00.' ,\'.' ,

��,

.

,os. recólhítilêtltbs relàtivos à�; "Quotas de PreVI ência:" .

. , !
"

.,' ,. :' '\ <�.' . '"

.

'-.

e ao "Fundá de Assistênc'a e Ptevidência do Trabnlha-
.

I RUA VICTOR MÉIRELLÊS, 108 � CAMP.�sibt RUFai" :' (PUNR:UR4L), sendo que a êste. 'sião NAS - Casa de alvenária com 3 qu�rtüs - )iving -,,_'

Qbrigallós "os ádq'Ui't\nte�' au cOllsignatá.r;ios dc p'r0d�tos . copa e cozhiha e. banheiro completo - Sõmente·NCt$.••
rurais.·" .. l;Z.OOO,OO a combinar. ;. '\ '

,1 ) � "
I

, ' '

ImohlUária J\ (�tlná!�lga & tia. Lida.

Iluà i:leodorcj Il _,� reme 3450 :.,_ ex. po�",�� 123-
rl�ri�uu)PgUS -� S�nla Calarina

. ,;,

A declaração de Johnson representa a mais ener.,>
ca negativa feita até agora <r resoeíto de questão;

··i ........ I

até' janeiro,· de 1968 - prazo
.

Adverte'lcia soviet.cá'

prazo
As "ten�eraria� ilmeaç�s" de emprego dc arm(l_S nu

cleares taticas' no Vietnã podem tef <i'l'esultados desas

troso�" garã Washi�gton� �disse. hoje 'o "Pra'{da"� orgão
oficial do Partido Comunista soyieti_co. r

. Afirma ,Oi j9rn�l· que os "agressores" desejam am:;�,,
, ".0,' "'� "

drontar Q )Jovo vietna:U1ita com a arne�ça de um ,atpql�e
:9' :-.;',.: '. "

•
, , .. " '_ .

nucle�r depois de; sofrerem unia derroti:J., moràl e polítin ,

em mãos :das forças "patri,oticas vietnaI1l:itas.;.
.

'< .

,_'. 'i ,

"Há extremistas
.

ent�e os militares de Wàshingt' n
\j�ue 'd�gejani àt1éá,f' a's

�

ci�àdes ,'(; 'a,!deia,s norte-vietnàlT 'i-!
ta" �om um.' "!JUnho'"

_

nl!�lear _:.:_ disse c jobal _:_:._ p -,
.

rem· a ch�n(agém n�cie'ar do penlagono alarfi.1a e' pr�, )-
, ",. .,,i' •

' ' \ '

cupa 'os norte-amencanQs' razoavelS.Ao • ,_ • !

"Estes s'e dão cónta dos desdstwsos resultados ql e

e:;sas \e�er"rias '�ameàçad :�o� ", bombàs
\

nuCleares 'repr:�
sentam' palia'Washingtçm"�

, .

'. ;"-./

-,

, I

'
..

.., ..

. ;. çONTfulmlçÕEs ATRASADAS
i"'\

" ..... o;' '. '0. •

, --.- Sera j)'i,1h.;di:í coin as )enas' de crime de apropria.
ção inJ�bita 'á' "f�lta \ de recolhimento, na éo'Oca pró
pria, das 'con'tríb�íç�es, descontadas dos seg�rad(js ou

" ,,'
" "", ' I

. arreca,dadas. �dá publico. Para os fins acima, cqnside-
I:átn=s� pessoalmente tes�orisáveis o titular dc' firma indi/

vidual;' ��s: s6oios s0iid�tios, gerentes: direto,res ou ad-
,

lIi.inlsttq.d�ies (k 'bnptêsa'� públicas e privadGs.
.

• ,
"

'.','"
o

�
•

RUA CLEMEl'I"1:'E ROVERE - 74 Casa de'
3Iv!1l�ria de.,i pav.imentos - Térr,eo com livióg - sil�
lIa l\e jantar. - cozinha e instalaçãifsanitária ...;..' gal'<;�
�em i- ,10 andar, - COOl 3. quartos - banheiro compk�
to, det luxo - e MIl - apenas NCr$ 28.000,00.

�

:RUA PREFEITO DIB CHEREM�, 346 'r C.,�
poeiras -:- Bem proximo de Igreja - 'I<'i'ambrl!ria _:_ e

" �rup�.. Escola� -: .Onibus a vontade ,-; casa de 2 p�:vllllcntos - terreo COIU 3 quartos - sa�a _ banhei. )
- co� e cozinha - 10, andai 2 ,qll:lr�()s e hall .....

Terreno�COID 28 metros de frente para a rua - NCr$, •

'.'.l�.OOO,oq.
'

,

1

, PRAI� �O -!VR�RE ,..:..... Avenida p�jncípnt-7Casa de, l1l�de�ro, plDtad�.'a C�IU�itC C\)1l1 2 qum10s __

sala - cozibha c banheirO - garagém - v31'3udão )

!churrasqúeim - s(nn�nte. NCr$ 9.000,00 a' combinar.
\ '

RUA

FE�ANDO Nlt\CHADO, 14 _' Casa <l.�
alvenár'a .� ca'� com 2. sitl*s � 3 quartos --- COzilllJ 1
- banheiro, so ud. � Itlll de servit:;os _ insta�açõ(',
completas de emp egada e porf:o hab�.táve! _ Pl'ê�o ... ,

NCl'$ 60.000,OH. .."
.

,

eRi�I�s. DE SO�"EGAÇÃO FISCAL
"

,
,

,.
.

.

.. CoÍlstittlém· crimes de 'sone::.I'Tocão fiscal dcjxa1� de
""

.'. , "

t" ,
' .,b ...,

ihc1uir : na fôlha 'de paa�mento dos salários ,trabalha-
,� ,,': �' "

� . . ,-
. b

o

'
_

dore.s 's�jeitos ao: desçohto elc 'contribuiçõcs, sejam per-
mánepte,s, a)y'ljlsos,. tempor;í.-jos etc., bem como deixar
de . l�óçar, 'eth títulos pi'óllrÍos da cscrituracão 111ercáli

tiL mês a! n�ês, 6; I11dnt-aiit�: das quanüas désocQ,dtadas ou .

arrecadadas c Q da corrcspondentc cóntrihuição' da

êmprêsà. : (:' .

.

í'

A éntre�a das �ópias autenticadas dos. . rcgistros

I cbn�<ibeis ·'.de�erá sel' leit? diretamente. à Agência� do
'Instifuto' ilO 'ii1.teriol" do Estado c, na Ccioital, ao Grupa-

I. 'ri1eritó d� ,4Hecaclação, à Ave�dil He�cílio Luz- sinO

I
(térr�o" aó Clube. 12 de Agôsto).

.. , • ,i 'Ewaldo Mosimallll .

' .. CÔÓ�Ek�i>()�' UE ARRECADAÇÃO"
'

,e.':IJ; .HSCAUItAÇAO

, ,
,

�

CA\' � NO CENTRO,","I
·1 t'

na rua Pre5id�ntc

,

"

Vende-se um

.i'

. Címtinlll

15-2-68

.

! •• '810 Óías,' 91 .

I.Q .nder

CURITIBA·
R. Fernando Màçhadi; 6,
1.'? andàr • fo.se,2413 .

,

,\'•• lri. rema; t03",
8.2 ildar :.

\ fine il·O�3t
) "," ", s

,�
,--

," "

" I,
.

Koerich ,Se' A,. 'Comér,;::lio de, Auloanóveiis':
ASSEMBLEIA GERAL ORDtNA�A .,'

",
,

'CONVOCAÇÃO "If .i"

'_-
/.' ,

;". '__
,l

Fic�Ill;, convocados os senhores acionistas de Koe-

tidh S,A. ÇorriérCi\) ,de Autu!aóv�is, pár�' se r�t!n\�:�m
_ln Assembléia Ó�rai Ofcl�llár;a, a i'ealiz�r,:,k� no Lia �O
:/Ma'�'oo \lü,;qno 'em curso, à" 9 hor;l'S," n,estw'Gap tial, ,

1 ma, AlmirànteL1Inego na 109, a ,fim çle, ,delibera::�m
,1 'espeito da 'seguinte ordem do' dia:

, " " ,

"i :' • '. .0 �.

'\
'

,',

,'a)""� 'E�áme e ,(Úscu3,�\ãl1 do Bàlan9\)';O,hal" encer

<.' �o ;;m j 1/12/62, e d� \�L;L'� (e Lucros e' ,P�rdc.:s,' i�.
t;5ive Dar�cer, do,' C�J1selh;,) Fiwll;

, ,

•

- -:
o

o. • o

..

,., ._

, I,
. ... ijt

b) ;__ Eieicão dos fl'ÍWlbê'os, do Cônsé'lho' FÚeal,
, ..

, ...: ..
'�

exerêício:,cprrehte;, _.'
"

'
" 0·1 :'

'c) Fixacãü' dos hODe ,-::.Ô, JS

,ne�bros d� C���elhó' Fiscal. '

.

• "'0
,I"

'
.....

'

"

••

'ó�, DiJetoüa, ; ,}os
,.'"t .. I

� '/ �

: ,', '';

,FlorianópQlis, 16 de Fevereiro de�,1968'
. � f', ..

"

'José JQãq Pereira _ -m;etlr Sup�rinte..�e�té
'c,,

... _.; ,

-

A DIRE'ÍtORIA
;:'

",: ." '.l'I'/'
, 22�2-68' '

" lo'.

.; :

TERRENo Estrada" F-ederat UJarreiros) ·ao

'aI[) ') da, f�bricf' 'de PapeIãc. 14,7'''lin. de Jren�e (feàer;::!lJ;,
"10m. d� fundos ,....:.. Terreno de· esquino. A vis�a NCr$.; ••
5.500,00 •

LAGOA DA' CONCEIÇÃü '\- Lotes de freI)t! pa�
m a praia �', focali?lados bcm próxi�� ,às Dunas ...::...

Preços a paljii de NCr$ 1.500,00 Paga�ento" ,em

D.té .10 meses.· \ .

nuA FE·LIPE NEVES E. IRMÃ' , BONAVIT;\:' .::....!;

Estreito :,_ Lotes por apenas NO\'$. 700;00 . :cad� 1)"1· �m

(cnefições· COm entrada d� NÇr$ 200,00 l' meDf:�lidâ�
des de NCl'$ 50,00.

BOM ABRIGO � RUA .JOSÉ LINS DO rrS{;O
.. ...: Lotes por apenas NCl'$ 2.5üQ,00 à vista mi cm, ÇLq�

,

[11i;ões a estudar. (Sômente, 4 no�cs)., I' !. '_.1"
0\

\ • "o' <, '"

\...

,JARDINS CIDADE DE FIiORIANOPOIn �
" �RREIROS ....;_ Lotes de 1:::; m�trof; de frente pr r 3.Q
m�(ros de fundos ..:._ Bem em frente a NüVa Matriz
: �m construçã9) - Pi:eçns a rart:r de NCr$ 2.000,,[)L�
znmbinj1r.· .'., ,."

I,'

�. \

�/J1DIM AEROPORTO -- L ,t�s c<Jm 16 metrcf ik

rrLnte - Preços a partir de NCr� (00)00 em conrl:ções,
.

\RUA MOURÀ -r- BARRmROS _ 'Lotes· por J

�f>euas NCrS 1.200,00 em c{)ln�ltções com mellsaliflades
Ü!'\ NCr$ 70,00.,

! 'i'

, ...... �---

, I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Num prélio rico de movímentaçào
.i

; .
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I
"
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,

Maury �(Jl�g�s

''-.;1

fA.C VAI. FOI\MAR SELEÇÃO DE TENlS D�
,

'

. /, . .

MJ;:SA -, A diretoria da Federação AtJ,�ttC%
. .Catarí-

qRA INAUGURA QUApRi.\, qe 1;'ENIS .,-;-7, A

diretoria do 'Lita Tênis. Chibe já entregou �. s
..et},s atl,et�s

a nova quaclra de tênis. A vestiár�o clós tenista:�,. ,ystá
para ser conchúdé .devendo o clube da cohHa t-eáliZat
um torneio para comemorar o aoontecimento.

SECRETARIA SALONISTA TRABALHA
Com o final de uma temporada e o início de outra,_ co
mo sempre acontece, atletas' mudam de clubes. Assim":' a

I .'.

secretaria da entidade saIonista já registrou as segumtes
transferências: Julio Carlos Vieira CIo Cruzeiro, 'paúl o

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

I

Doze de Agôsto; Carlos Albyrtp Borges (Io Juyet}ft1;s 'pa-
ra o Pa.ineifas; Edio NUl1e.s de Souza, do Juventus p'��'a
o Paineiras; Oduvaldo Gomes Soares, do Caravana do
Ar para o Juventus; Alvmli dos Santos Polucênio, do

C�ravana para o Juventus; José Nazaren'o Vwira do €:0-

legial;---para o Clube Doze e� fina:lmente Çlaudi.9 Amante

do Rodoviário, para o Paineiras.

REUNIÃO EM CURITIBA PARA O. II SUL

BRASlhEI�O - A Federação de Bolão dp' Rio Or-an
de do Sul, fêz realizar uma reunião com os clubes· Gon

doleiros, Guarani, 'Pelotas, Cainaquã e Rio draIl:-de,
com' vistas a realização do II Torneio Sul Brasileiro de

. Bolão, maJ;cado parà março, em Curitiba.

GUARNIÇÕES APRIMORAM Com, tteina-

mentos intensivos ora rra baia sul ora na baia norte, os

atletas dos três clubes da ilha, continuam se apri�ora.n
do, com vistas as elimin!Sltórias determinadas pel.a FASe,
para os' primeiros dias de março, nesta capital, Ri,achue., ,

lo, Martineli e, Aldo Luz, procuram o. mell:lor rendimen-
. '

, . -
",

to para suas respectivas guarniç�es.
TODOS TRABALHAM PELO. SUCESSO, DA

'NOVE DE MARÇO" :-- A 'diretoria do Automóvel
Clube de Joinville, vem trabalhando ativamente, com

. vista� 3:. reaUzação da prová 9 de, Março, a �er desen

,volvida na Manchester Catarinense,' em homenagem a

mais um aniversário de fundação da cidade .Comércio
e Indústria veem colaborando com a iniciativa do Auto
móvel' Clube, local.
CLASSICO DA SEQUENCIA AO SALONISTA -

Com um clássico, o Torneio ·de Verão Ú��á �egl};.iipento
est'a noite quando e'starão em luta os "fives" do -Caraya
na do Ar e do IJuventus. Na outra partida, teremos o\
duélo entre Bif;;-Boys e Paineiras,

,-

.,

\

Histórico dos Ten�os.

o 'jogo é iniciado bem em
.

elma· do. horário marcado.

Joga mellior o Olímpico.
l\Íauro, at;:tcando pela direi-.

ta, perd,� b,oà .0pOl:tu�idade,
atira,ndo . pelll: fu1Jla I;le Çup,
do. Os ,av';;tianos �rocural"J;l
acertar as' sua� 'linhas' teÍulo
como preocupação cont_er 03

ayançQ,s dos visttabtes. Avs
9 minutos, senjndo.se de .

belo' ce'ntro de Cavallà7izi,
-J.\IIaurQ i�veste área a dentn)

e. de' cabeça, atir"a na trave

direita, passando "a bola ]Jor
trás de Márcio para ir. ter

agora, a9s )�s
.

(lo mesm:J
Mau�,? que ,e�c�.ntra ª,S re. I

d�s ii; sqa mercê: � �\O pal'�l
o Olímpi_ço Aos 1ft minutos, '

o Avaí Iguala, de forma eSI1ç'l
tacular. 'O extrema.Rog.ério
recebe de seu homônimo 0

manobra di.an�e de �titl),
desnorteando.o, p�ra culmi
nar com um pelotaço rastei-·

ro, desferido. de fora da área

que apanha de sUl:presa do

goleiro por ausenci.a d� gol,.
pe de vista, embora bem .co

locado entre o� dois po�tes:
Nota-se agora cel'tos p,ro

gressos 110 time aVl!.Íano que
resiste bem ao poderio vi
sitante que .sente que ,o

"Leão da Ilha" não está dis

posto a deixar.se· dominar
sem lnais nem menos. Aos

24 minutos, Cavallazzi, de

pois �e passar p6r três ad

versários através de dl'l�

blings sensacionais, ddxan
q.o atrás inclusive Ó. arquci
}'O Márcio, vê..se com o ar

co á sua disposição. Vai a.
tirar mas Tarcisi�, que vi.
nha pela esqueirda, a,dianta�

'II, E "4' ;

.

... .-
,

<t �, ....

.

vez que as duas defesas a·

present�ram.se l11,lflhor do

que no,s 45 minutos �o. �rI·
meiro períoÀo, qu.amlo '.t

pi'edO�:IÍ�ãnpi� . dos �i�ntei'�
ros· foi absoluta. Aos 15 m�-

nutos, o Avaí elev� a con·

tagem pára 4 x 2. Helinha

bate
.

bem um e!.:canteio �,'.
dentro da área orig·in(\.se
confusão. A bola vai ,a AV�tOll que entrega a César i eêste, divisando'Rogério. iJI,
entreg'a.IÍle a bola que V,l�':
ter a sua ,cabeca e mn !se!

guida às .�ede�.
-

/

O. árbitl!0 confirma o g:ol, ln,
bora a pnsição incorre,ta d,i>

, . '. . -/
jogador n.o 7 do AVal que
ao lhe ser passada a boJa ti
nha:'pela frente ��Ple�te o

arqueiro. ,Logo, encçntrava
se inlpedido ..

Aos 22 minutos, lVal1ro ser
ve Tarcisio que., vence d,o�f.;.

contrários e, de fora da ií

rea, fulmina ras�eiro n;1S re.

d�S, não gapda ,teWJ;l�. a M��r
cio -para esboçar o mínimo
inovime�to. A@s 25 minut()s,
,.( _

' r

Tarcisio escapa pela... esquer
da, tendo no seu encalço A-,

cácio <.lue �. vencido pel, ra
pjdez dI' �Tible do "'atacante

Este'servi Calita. que emen

da ao iUri'do das redes, alcan
çando, assim, o empate. A

seguir, ntoen!l:l. atinge f�if)
Jairzinho que é ·'Socorrido.

. Aos 3'1 minutos quase l"�S
pa Q t....ave�s�o do arco de
Ezio. No final R-og;ério. � per
de'a grande oportunidade a

qU� nos reportamos 110 iní.
. -

cfi0' d31.,:reportagem.
" ;

"
, .. ''li

i
.

b' O Perdigão q�e não VCltl

»em no"'campeo��a�o, �eix;o.u.
, escapar :J;. Vitól'ia�que se pro

gnostiqava ao
<

empate por
1 x 1, ém seus própdos llomí

ni�s; a,t:tte" 'a" va;_leJ;tt?· equ,i:pe
do Próspera.

No esquadrão elo VaJe rI;}'
Itajaí; gostamos de quase

.,�QqQ.s., p,riyçip;tJwil1te �l0
tarci&.�o Q,�\e, é, �l1ega'-:�!í)1J

. te, U,DI !!!n,a"l:n.o (�entrq, �l� ÇlJ,:I�
cha. A ele as honras de 111«

lhor homem 110 gramado.
l\1'l!,UJ;Q, Cavallazzi, Jaiq;inIJ1o.
e Calita foram outros que

CQl).veW;çPW :p)e:t;llilJ;t,W:!iI,k"
Carlos Roberto .JQg�, p,ª-p �

1

time; subindo e <lescI;W�.? '1�
cancha, de acõrdo com l)'(

, avanços e recuos �le M,auro.
, Ezio. n.ã.e, es�êve ,.�m. e oS
"

quatro ·zagueiro.s estiyeran�.
'�luase sempre á 'nlerecer dos
dianteiros avaianos. Os dez

" t�Íl.t(.)� sof�idos pelo OHmpi
C\} �1QS 4 jog'os dizem b.�ll),

O Metropol que já está d.e

olho noS futuro.s cOill]ll'omis
sQs ele �mbito naCional, con·
seg:uiu vencer com di�icuI
da�es ao quad,ro do, Cô;:vçx
éial pOl: 1 x 0, veQclflJdo crn

�rande dram� a suá torcida.

,
I

Bastou Fle�da para.
"Apagar" o Ba,rro,so.

o HerGÍlio Luz, conquis.
tou estupen,dQ triunfo . ao

d,o;brar o conj�nto do Améri

,ca,. il1arcando 4 x 3. I
,I •

,

E verdade
.1

o· Leão'que
custo.u· p.al"a "manter" sua

)}rêsa que se mantev� ençl,la-

Quinla Rodada S,omenl'e dias 2' e 3
".-l . I I

•

\
.

A próxim,a rodada do Campeonato Estadual de

Futebo�
-

d� Í968, a quinta do. retu�no, marcando clás
sicos 1;egionais; não maJs ,será- efetuada sábado e domín

. ío dev�ào ao Carnaval e sim nos dias 2 e 3 de março,
recuando, assi111, em ulJoa sernanà o Campeonato..

J' .

A rodada· está assim constituida:
, .')

� .

DIA 2 (SABADO)
,

Em Ci;ici�m�. - Metropol x Comerciário

Nesto Ca!?ital - Avaí - Figúe,irel'/-se
Em C�iciuI_Ila - Atlético x�róspera
Em Brusque - Carlos Renaux x Perdigão
Em Tubarão :_ F.,IToviário x Hercilio Luz

,;'IEm: Joaç'�ba L Cruzeiro x Comercial
Em

.

Itaja� �" B.arroso. x Marcilio Dias
Em Lages - Guarani x Internacional
Em ,Lages - Quraqi. x Internacional
Em, Joiuville - Cax·ias, x América

,Em: :81�miri�;u c:�:�!!11eira�:�.�·Olilll!>i.�;-:(.� '!

I
f

II,

,",vai .� .. q.rêm�o, ESJ,1,o:t:i.ivG,. se. aI;), ."g·,ll.,oto, de Ouro.", P;\, Fhl.a.l: Ávai ,4 X OJmpico J.
Q��i.ç{)) .�on:tec�raN-J;1,�s, i;l,a �•

." at�lfítr pe�a linl;1a l'lt<t f,i.Q�, 0....,

.

-. . \
,

t\iol'de q�eJ,1te de' Q).�t�lJ,l.Ol�� (lo. '\. .

Os, l\;J.e�o.rçS
.'

'

tew., no. es�á.«";l.io·"",di)lfo Kon,
...

'

1\os 2',l 'D,1iIiutos, .Ja�rziQ.b,Q,' N:o,' q�-ª,!!i:�c ·l�.çá:l" I(Qgç.-t.�!),
. der", a. melho» e mais em, -investe, \p��san�o por dois'-�, R-ogé�i() ·n,. I?éodq,to e N0�
P9,lg'a;l1te )J,a,r.(iÇ\a_ çlQ Esta- contrários para, l'rente a: fren liU,1l{}, êsté, jogando,' como
�lu,�l, de F\lt�b,o�. -edíção de

:.. t�
.

col}l, �:;í,:t:ç��, �t�r&r, ten, Q;\l1l:1.'to, �a�1Je!l"o., fo.ram QS. 68. Realmente� o iiúblico na, do o goleiro desviado a '!t.(;l,- melhores, 'g�pÀa.n9-0\, o, p�hda deixou a desejar na sua la para, escanteio. Um mínu,. melro as honras de melhor
nesse, pretende formar uma seleção paro

- representar 'l_Ja.rte técnica que foi das me, to .ap,ós•. RQgÇI;�O. I;. 11;a direi; do time. M;ª-rlCiº esteve. t('r-Santa Catarina no próximo certame brasileiro da moda- lho.teS, teirdo," o-'·Pi:'tblico (lcI.,' ta serve' Rogérfo H !J.ti,e!l" dt,e ne, arco. e os 'demais es;

lidade. Iniclalmente : caberá a equipe Universitátlia.- -re- xado a .l;l�3;ça �esp.()rtiva \:la .. vança pelo centro. O extre�a 'forçaram_se, apesar de Z1.
,

. l"l}a. �ocaiuva satisfeito com acompanha a tradetorta �la, ',�n'Q,ão_ ter' .çe«çlitado, '�Wt"preS91ltar o. tênis de mesa .. da capital do, Esta.<:tQ.· em; jo-. o seu desenrolar, bola e;: l11�smQ tél;I,çIQ pela'. bo�' atuações. Melhor -a. forgos, amistosos e se necessitar e surgir -algum- vclon- êste . ,
. frente Brito e. Roberto, exe-.: m

..açã,�· fi.nal; dP.c.".,ol(e a, �n..i,,,-'-. .

Quatro·.tentospara um la. . ,.
. ""',será requisitado. para forma na seleção. . 1. . cu.ta sensa�\onll;hn�qte ":o;em. daI. 1\viftón, €.:ésar e Walterdo·e,o.u,trQ. �ant,o,dara outr-o pulo;' que gariha as reqes, ljrincipalmen� este, IJodcma.CUSOl!. o �ar�adol' .• re('ul�'�' ' .

..'

.... ' cO�lt.rái:ias, : SCIÍ1 ,q.ualque�· luelh.oi·àr, pois' falta-lhes.ATLETISMO VAI .SE MOVIMENTAR' ,EM .do qu,e}n?s lJar�e� -just9..0
• I

.

)
, ". .

"'. cba�lcb;e .!:LP clçXe$.a, Wtl'� E'. ; 'm,ailir. a,�"!lbientg, eom os.. eon�ABR.IL -' Segundo a' reporfafiem"
.

c'onseguiu' apurar ê· Avaí.,sentiu, 'logo- no inicIO,
1 dc' �

" ." zio. Era � �o. 0_ dl?s.�wna�, lJa,nh,eiEo,S,."pensall:1�ntos do.s-<fllentoréS, ela FAC,' programarein "�lgu- .

que �s.ta.-v� d�an.t,�' de um,acl.
te. Aos, 'áo, minuio�, Rogé�'ip

. t .

•

., ; - '. c

1"
':

'

tfr-,�'-' :t'.':bo,
.

'verS�J;lO con;JuntIvamentt),sH II r 'd' __,_,_-"-',_,--- ... ,��-- .. __._, . __� ._ � _

mas ,competlçoe� .para o at etIsm�" {�p�r�. ',q�,y I ��2em :, l?eJ:i.or.�: �o�t'eU;' 9,·t'eP;t9 :iJ).�li!" 'I ," aya}Wfl;" lJ;m\�-: P\er&e�I �I) --r--= '

, __._,,, __ , ._,_.

i 1"
.

l' 1 d f o (1 de flaarantê ' .. por' Jurandi,r 'ql,le d
.. de.lT,(p',�, ':.'!, [.

.'

,
es Üc>:a re vga., e o a um' p .a,no e 1D e,nj n .�.

'

".

'.
b '.

"

.. , S·u..
' ··a.1 , 10.,.0'.0

..

··a,Q•.s.",. 9,· .. ;tn.,i..n �.O,$.. • ._ e ,\', •

N
.,

' ..

, , , . \ .. ',
.

"

,- �,. """ T "': dentro"'d,a �i·ea.' Peil�a�ty ,cçI,a.::" .

d d
" .' �.

tAs�,im é' q;le\ já em abri]" a FAÇ P?�ei'á te�1!zll\c9m,p,�-
.

'1)i�,S �·Ci'lg�ú.� e ��t;.r;,o'� �;),er. -i'0 : e illw.�ise�tiv.·ru.: qti'e ,0:1. :it:� .' �.,.. rO ��.� � 'n U'""m'e f"O R:U 'I::) 'ro·.
.

tiçõeS' ·em Flotiaüópolis e eTn Jojn'ville: ,,"" � '-" ,,' ,,-

':'m�lmnnHiine1l"'? "J1a�U:�Irl')" bitr(), elp.p,or�: ve:W.. d;�lo.cad(L .'
" C�, (�.:;\\"� ...'.... ,.a.., ,:·eI......:.. '�.�. ". ''".': ,." ,',.', :. .:

_ '. 0
..

".:
'

: .... ',:i I..
", ,

_ .-;: ,." .. "' ." • ,: com ·três tentos' éóilttá·,dols '...' . ..,.

I .
,

.
, 'deiXa de acusar. 'para o ant· . .'

.

.

"

-'_
.

" .. '...... . '.
.

.

, .' ".' " , .:;.d(.),s� d,o.·.s bluni�h.aüenses� ,O ,,:" ", . '.-__ ;. "
,"

BRUSQUE _e,ODERA" '�,BD],A':R� ADFr:!q'�.H/� 'OlimpiCó;.có,iú $ua:lintiá':dI� tajior,,'t�o,sDweI'1t�. �il:ra,'º.,.. ,-, , ,

::-

��:��E:t��t ��;!�}��:�:����:;!:t::� t:;iei�:E:�;a,�:E ifI!�:f�13fi��I IDlerU8ciOllal" e·· & a -r I· -o s. .enauxcom sua filiada 'de Brusqúe, -afim de saber das possibili-
. maS'o Ayaí fazia das ttj}?as ta l_J2ssar l_J�lo. ,lad,o, da. hfl:r-

.

"

dades daqllela, liga d,e sediar _o certam.e. " , �or:�ão, �om t�:os;s .s��s l'eira, descrever a segui,r le·

cO::"n's'e' r';vgro'DI a 1·'Dvenc' l"b'I'I:I·'da'de J!IIogan/"RJACHUELO RE�ORMA BA�CO AMBUC�Ú -'- :L�.i.�;��=�:i:::f:�:, :i.::�l:��é::�·. 1;'·" Ú
' '

•.... ,.
.

: ; ': ,

.' '. .

. � -:
',_

' a:i
.,

Já se encontro DO 'Qulpão' do Ch{be Náutico Riachuelo, va, �om �s"quaL� �m m�itos
querdo.· ]\umentava, assim,

d 'h
/'

d
�.

O
".. ,. "

.

d'�!;p�:�o��:eg.;:.eQ.i�::�!;n.:�:���:,�.�:�lt.��l�!�d.�:�:. ��; �Iig�;�:i.:ª:;:�� �:��a:�f�:���:::�:':�: .. o' na C
.

,ão. a V,.'.e, rs a,,ri8 - ,'errola e o..
"

. quamlo Calita, levando a m�
FASC. O barco \está passando ·por grandes. reforma; de t:n!,:!.�e:�:;ad:-s�;'�e c(�:O�, Ith.<:.oprI.�.Qfbll.nr.ed'(Jz.,.il.·II·)teo,I11:jl-.� "dU;.·l�rl.�.tflC"n.,';�'_' f I- 'g'<uee'l-r'ense'vendo o clube da Ritá Maria disfpencler a �om� SIc. qUfl- , v,.

. '-'-'i-'". ".'
.

.
, pico;' Este, p,o.féQ';l, .em d.o,;.:>

'f' .1 ti", ._si um milhão de. crnzeiTos' antigos.
.

pod,e�'o\sq,s_a�!,1}i1N,et?) çoi;Ii \far- �:!�o:n�:19��c:,�,;��o'�a��. '

'

; '.,! >0" ',� j ,: :,:',�; "
";''.,;cisio, s,o);l,l:es,a�li.do-�C( .. ellp,w- 'cio que �e adiajita:ra. O ex- ..ALDO' üfz 'EM RÍT1\.10 DE SUCESSO -' Os nle��el;\t.e; ,ló�l"ç,ll. ch,eg'ax 11.,0 'trema conseguiu ,diríblar' o ' CoPií::a 'telit�ção de � .io. �'.

mentores elo 'Clube de" Regatas Aldo 'Luz, cO�lrin�an].',en- emp'ate; isto qu�nd'(), os 'dois a.t;queiro" m.as f,()� por �ste gos'J t�ven;u�.� no dQmi.ngQ, a Caxias !yel1ce com So.1Jras '

.
"

time.s· tii:tbam :ainda. péla �ren '

) com�lerÍ1entacão da 4.avo' ttusiasmac10s com a correspondências que' vêm recében- dequDa.do, 00,111 I,l �so de u,m .

' "", .�,., " _.' J

te, m.ai�· vinte'minutos, "1" .' ta .do el.'tad�(al Ga.t,arill.ensv:�__ '. Q .lel1co do, Caxías.,;"..ç,(Jl.h ..
"U·o com vl'sta'"" a Regat"a Intenlacional. de <Canta. C.

-

atarirh, dos çraços, pl:o,w�a"l,t\o ,�Q' '.
�

• ,.>-' 'quais fo.:ra;Il\, à.,;r�ua..m.ell)te ,tr:·\ já que· no sábado tivemos I) seguiu finalmente vel").,ccr a\�. ,
'.

h
.

.. - ne.pel1al1y que o j�l.i� açu�para o último domingo de maio. T1..1do -'é trabal o e'· en- ,,:idos, sem l1Í,t.a�q\wr J?):eçlo,. sou. Iliaiiro fez' a' c'obrança: match. Carlos Renaux e A_ Ferto\oiário por 4 x 2, depois
tlls,:aslllO DO re'd'llto aldista., tendo a frente o desp·...ortista minância. Ex':ita�e]He 'nos . tlético .Operário, lá eIri: Cri. de um I.llacard ·bastaQ..,te � ..

\
'

.

com classe e eleg'ãncia, trans.... Sady Cayres Berber, se"!:l presidsmte. . ...__ _ _ Q'is,c!>niQs, V\Yl},_í yci,Q: a ]J.er- forrriando no. �é.g.undo· gol' ciÓma. •

,

,
• �rta'do d.e 2 x 1. Depois (I;

- ".'

"f'
' der uma chance de ouro coil do� rapázes de\, Blumçnau.. .'

sO'(rel! um, l'Quco,' o,.--alvi-w�·. '.
,'" tl!a o Olímpico próximo;:". , .

'd' I,
"

.

'. �,/gro V?V...!.c,'I(u folg,adameljl�ç.OS BIGUAS DE -JOINVILLE PODERÃO: -'RE- "meia-Iua'\ Os visitantes
Aos 136 minutos; serVI o

, Figul(içfns!ii pe*l.,l\ I].Q, l(ill)- '" '

PRESENTAR SANTA CATARINA NO. 'J;''ÚR,N.EI'O,
. fO;v1am a .dá,ssica bar,reira· (\0' pçr RQ,g,ério Il,' Rogérir

,.
,

.

1

.'.

Ca�npeão Penou. I tropeça e cái frente a frea
<"

Dê.pois de e.s/tar perl!�l1JV':ILHABELA'. -' A, ent;c'lade catarl'nense de .CaJça...Sub\ - e Niâinho é encarregado da \ .

.

..
'-"". te com E'zioperdend9 boa o. IJor f x.:O, e chegar. iJ.o e,mp!t'.execucão do chute; ......fa7;end\o ' . cmarina, recebeu comunicação da Federação paulista, >. " "'�" ., casião pára ·nia.rcar. Aos �8 t.e, lutand'o hravameI,-te lia.o, porém, 'il1diret�mente, p,as. be' d

. .-..
.

'a' do a a' se fazer' l'epresentar no Tornel'o de Ilha ' '" . minutos, M.auro, rece nOra)' s,us.te.;"'.'ta.r o.' ma..,c.a"do'!,' '7;conVI an -

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

.' .

-

sando, á b
.. ,.ola, ad}an1te de Ro.. __

'
_
''''. "iI'

"d 'd'"
. -

dE< '1'arcis�o, arnmiessa ni· F.igue�re.n,...&..e.. acabou pertdcn-bela. A diret9�'ia esta p�n�an o em, convt ar a yqmpe gér.�o 1; l1ue a�allç<\);u.,' mas" .

!
' trave. Aos 41 minuto!" Ju.. . do .no. fiI�l:'(1 por 2 .� l."P:;W-do BI' g.u' a's de Joi,nv,ille, P_ara 'fe_presentar. o nosso E,st,a-

-

frente a ftPn�e cóm, .1,<-:.zio, de- , ." ".,',- � '. .,.. randir agride .{to.gério II con1 linho, abriu a contagen, par:tdo., naq.uela compe' tl·(:..,a-o de aAmb1·+.0 nacI'·onal. s.�qu.l.·li.1)ro.u_�se u.m poU;co C'?,
t

-, 1.' d
'. .' ',,, . ,a • _., U)11 pon 3;"lle e (�eL"a e so:· �é Cartorino empa�a�. -Mas(Juando., chu,tOt�. ,o." l'êz sem

..

a ". - ;. .

E' :-,. .

\"", frer � p,un,Iça,o; m�xlm,a. .

. .

Gentit fez PâlrÍ1eira!Í 2 x Fi.Períci� qecessana,. 'pr0111Ct- . .'.

t
.'

,",' "
.

. '1,• .

< ence:r::r:.ado, Q,. p,rn:mto' empf,}' guiren...se,··.:.. �. c.ó.·m, ..

a.r.1;l�t... r<,tgenl...ando ao á.rqueirQ blí,tmel1at"i. ""';' 'f!, . ",
.

" 'I' com. (> ,,\vaí,yen,ççI;ldp J;l()x de Amade,'u GonçJaves. .

. ense' fíi.,Gil intervenção;.
.

) ,� x 2.
v

.

I Renamc�Papa:" :Mail> UIp'""
A et�pa JiÍlal" como li: i.n.i. . /

cial, rdi ricá de ÚlGv,ime.nta_ ". I
.

.

,

.

.

, ,o .'C'}rlos �énli.ux ab�'iu qo Bastou uma fIexada do hü.
ção e l�nces emJ?o�gantes. 4

.

t rl t gre d.,�,. serra' pm;a derrota
Técnical1).enteI:neUlO�, um;:t sáb�do. a .� ç apa o ccr a.�

nic' estadu.a4' çn.frCJ;lJal,l(lo, ;),0,' Q Ahnirll-ute. Barruso 'g,l�e co l° iugar Guarani e Metmpol, :v p.p,
Atle-tico '0" 'Ye'r"a'rI'o la'. ein Cd- mecoti bem mas que' veil1 .,

.

,

.

\- PI >
". ., l' ')0 lugar - Caxia', �.C;i.ima. Ofclúbe bI:�squeinze caill,do .. p:atativament�� �l��

'17/'. 'f"' llrorl.\l.ça-o. 1 x' O, fOl· a; c·onb.... 30. iugor -, Ban:oso e Figueirense, 4foi I;J.. �
.

rouxe. magm:';ICa .v!- �
_

�- .'
..

3' 1. L
.

L IJa 1 g�l1). '(inal,./coIÍ,l os. portuário',; 4° lugar,'. - Comercial., Ferroviário, Palmeiras, Perdi-;v!ma'p�'� ,. ::0.;':'" ; Ul�. ,1.J:Z ,'.,1.
.

'/ •,lo Cartleiro, foi o árbitl:o. lutando b·astante.. gão c Prósp�ra: 5,

/:'PIPtP�...dlgao) en.e on '0.

emlCasa

Agetúe OfiCial {da Propriedade-. Industrial Registro
ele, marcag'; patentes de invenção nomes comerciai�, títu
los de estabelecimento insignia,s e frasGs de propagand,a.

Rüa Tenente Silveira, 29 - sala g - I ° andar -

-- Fone 3912.

I�,;i \'; (.·.hl,tos:;-:dã, cãsà Nair':..:.... FlÓrianópolis-Caixa P..o.stal - 91
-

I
� -- ,.

'.

/

da /rn"qlW�,'f (\<;1; I'Ç�l�g�í'-J;-.
da que precisa !).ç sangu« no.

-
,

Os QuaGros
'O, �'V�,� f;OXW{n.l in�éÜ\�.u;\�l

te COl1l lVI�rci{J; A,_çác\q, Deo,
dato,' Zilton e Waltcr;. Nel,i
nho e Moenda; Rogério U,
�ogél'io �" Helinho c E\lr�
des, Pcsteriormente, ?,:Hto�l,
saiu, entrando Avilton que
foi sgn;i.r no, l1).çio, (,o cam,

\po, recuando Nelinho l?a.J'.t,
a zuga. Depois foi a vez �te'
EW'i.�les saiu' fazendo �nttar

vo·.

'O tubaronense Ade1cio (l�

"Menezes não esteve feliz co.

mo- mediador do matçh, Fa,
Ihou muito. D.e início andou

p�·çjil:�dlicp<lldo. O, Avaí para de

�W��, �eljl,efiçiª"\9� �(m�(}.Jim,e
nl,l-.Ii����'\;a:, l\Cin;ll�. J),ei,xQu de,

e)i;li',�lll'ar' de campo M.oen�{l""
po.r jogo brusco, e Jural1(Ur,�

Çesá.l: no seu lugar.
O. Ol,ímpico. aii��,I.ou, ç'ç

saíQà, E'zio; Cildo; :R,ober�0,
Brito e Jurandir;,..Ma.ul'o e

�-Jairzinho; Calita., Cavallazzi;
'1;':J,rcisio. e Cados RolJerto.

lJor agrçssão.
"t

/"

Acel"tou na marcacão do
} peri� qu.� re�ult(i�� i:l.�. s'�g��n,
do tent(dos visH�nt.es.

A.penas urna alt�r�çã.o n,{),
onze: Car"a111O }lor .Jurandh·.

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

.

bTa�l�d; tu1o,-f�zia }J.arà,fllo,-ir.
ao s�u' 11,�rseguido.r. PQ.ré:m,
ao' final da' -lufa,' deu uma
mOJ.";(lida que.. -'Qast"ol! :pru;iL. i',- .... i-O . N,Iarçijio"Dias, ((ue .....\1yc.
niqllila.r.,o "·diabo"., {h·ama. nêste princípio ele

campeonato, eom derrota.s

segl!id}I:s', afundou ainda rrll�J.s
_ n,a cla,ss,ificação, ao p,Cl1dçr,
c

élp seu .t;ed1).to, pa,ta. Q, Int,c!'"
lütcio�al por 2 xl. Laerte ('

Zezé marcaram 11a1'a o�lag:"f1
nos, tendo TecIdo cbnquist:l.

1 _-

,

do. o ponto soJitário do:;
.

,-l;a,rcil�stas. 'Vírg'ílio. .J6,rg2,
'. foj o árbitro.

Marcílió Afundou Mais

COlTIj;ü;çiário Tl\ou 'e

Vito.ri.a d,\l. St;n:a

O· 'Comerciário. foi até a

serra e depois de long'a I-�

êstafanté viagem, ti'oüxe uma
vitó.lia, I,_lfb9� qu:Üida(le. D1'
110tOl,l. lá em Joaçaba ao Cru

zeiro àe G�m�ntel,p.or 2 x�.

: A Classilicacão' do. Estadual de Futebol.
.

'

'�' •• < . ,
.

Computados. os result.àdos elos encontros da quar-,
.

/
ta ród�:'c[a, a ",tla�isificação do CalJ;l!Jeonalo Estadual ce

Futebol dê 1968, nos seus dois GruDaS, passou a S\Õ1',
,

'.
,.

-

)"cst ',:
" \

GRUPO A

GRUPO B (
/

1 () lugar � Carlos Reu1.ux e Internaciopal, 1 p.p.
2 ° lugar - Comerciário, 2

3 ° lugar _' Hercíli.o Luz e Oiimpiço, 3

4 ° luoar - Àmérica 4b . ,

')0 íuaar � À�aí 5 .

"" (' ,

, 6 o lugar - Atlét,ico, �6
. 7.0 lugac - Marcílio Dias, 7

8° 'lugar Cruzeiro, �

i.'

r

, I

Taça "Libertadores da América:
Venc�. � :rillm:eiras por 2 x Dl

/

EHl eotejo' que, foi pt'ecedido defesta"; con\ a entre-

ga de faxios' ao Palmeras, camp,eão da Taça Brasi,l, o

clube palmerense enfrentou no Pacaembu, ao Chiadro
elo' Galicia da Venezu�Ia. Vitória do clube brasileiro
por 2 x 0, gols de Tupãzinho e· Serví]io.

/

._--- ---

------:-.-.

REX·MARÇAS E ,RATENTES
,

,

I I

.'�
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..
' Wolt Dísnev

F�,n:l'Y(!IJ: José Guilherme de Souza demai
, f"

ema.s.
I "

E 'I' A50 de uma série ' A terceira sequência" "O 'Aprendiz de Feiticeiro", -, Q T, L,

nl's�nho� Aniinados e �lÍ.slca Clássica, (cont.),
, apresentou Mickey 'como o aprendiz que usa-os. podêres vi�l\tbi 1)'F, 'lMOVÉIS R:E,SIDI�NCJAIS DO iNPS

O tí\l,ilo, ''FA��TASIA''" que significa, em têrmo� máuicos ele seu mestre para' fazer uma' vassoura trábo- ;; AOS RESIlECTIVOS LOCATARIOS'
"ll',icnlc: r:l, [lvrc 'desenvolvimento de ufn tema dado lhar Dor êle,,'c'Ol11,ciesastl,��SOS resultados. ,', I.

'

,
" OU, fOCUP1\NTE'S ,', ",'","',,",'

li (" .. 'I • , ',... ;, '
-

COHoubspnc!<Ju, pOI� igual, o pleno arbítrio, que os dese- \ "A Sagração da Primavera", de Stravinsky consti-
_, "

'

I
hi�t<I> tiveram na interpretação das músicas. O resulta- ,prime:vas e animais pré-históricos,

(, ,L-;- ';De ordem do Sr. Presidente do INPS� comu-

.lo
.. �

que fui' classificado Dor �tlguns críticos como "a pri- tuiu a quarta-sequênció que foi ilustrada por, .paisagens nico que êste �nstituto, em �onformida,de com as! dis-
�I '

,

-

, , , , ' posições do Decreto na 56�793, de 27-8-65, alteração
n;cira obra de, arte fílmica", "um triunfe) técnico da A quinta foi a "Sonfonia' P�storàl", f ele Beethoven, 11eIo Decreto 'no 58.082, de 25-3-66, da ,Leic,no 5�049,
alie S01101'O", "o csrabelecimentç de [1111 nôvo padrão representada por l�eróis da mitologia grega numa fe5,.ta de 29-6-66, do Decreto-Iet na 19, de 30-8-66, e l�i"'i
'):11':1,(\ harmonia de imagem e som", c-que também foi noimonte iOlirnpo ,',

I
" • lação. complementar, venderá" unidades resídencíais, de

;,cvl'r:iHlUlt1c at:lcado por outros -tantos comentaristas, A sexta sequêncio foi H:mstituida pela "Dança elas sua propriedade, 'situadas nesta cidade, observadas' as

1-)' S" 1
'

té
'

']--[01"15", de POI1C,!1 iel li do "3�0 'a'to ele L' " G'cJ!'oconela, visuc- Instruções específicas' baixadas, pela .Resolução n�
,.[deu 0,3: isney, êI' toKows(t, e a seus ecrucos e asspcta-. _' ,� ", '

, ,,',.. ,"�, TNPS-I0l.2j67, ,�l\o lNPS:
,

"iU il';�, prêmios, e o -reconhecimenfo pela sua! "110- I izada. através ,de um balé, dançado por elefan��,' aves- "\ •

truzes, jacarés e um hipopótamo fêméçl."
' ,2 - Os preços de venda são os afixados nos con-

,

, juntes, 'blocos,' e edifícios nos quais se situam 'as unida-
A última sequência foi, um encadeamento da "Noi- des residenciais, bem como_na sede desta

, SUFefinfen
te

'

na, M'ontanha Esca:ivaela", de ''Mõ1-�ss'Orgsky;' e ela ,d'enda' Regional, na' Praça Pereira o'liveita.; wEdificiti
"Ave Maria", ele Schubert. Ao r�pi�àr' ,>Cle um sino, a lPAS,E, 3°' andar, salas nas 303 e 3'04.. "I,' Até 1 salário-mínimn, inclusive ":""",, 1% a.a.;

música 'de Moussourgsky; de 'ton'alitlade. lúgubre; e que '
2.1 '-;- As unidades residençiajs serão ve'!,ldidas, ,no" 'n�ais i de i 'até '2' s�lários"mí�timós l

, , ,. ' ' ',' ,,', 2% a.�l;;
,

"

, �', eslado Nn que se ei'icontram, ficantl() o �dquirink oht:i- m,ais ,de 2 até 4 sa�ár:os-míni.mós """"" 3% a.a.;
representa o c,ncontro doS' <lcleotos elo Demônío Quma \ ' . 'I"

• , ."

4(li
_

,,',

.'

,- "-' '
, ,/, " ,ga�lo a realizar, fi sua cus�a, ,as oJJ!'as e reparO's porven-

' mais ,de 4 até, 6· S3 3nOS-<l1Unmltis _, -: , , , , , , , " /0 a.a.;
, monta�'lhq perto' de Kiev, h,a, 'B:ússía, fund�-se Ila.

'

Av� tura: necessários�
,

�',1',.
"

\, lIlais de 6 até 8 salário!';-mÍni.mos \ , . ,. , , " 5% a.a.;

Maria" qLianelo, -toiú o raiai ç!_ú' alJ,f,o,rà,� lln11l'" fila ,'i ele
' '3 _- HessGlvi.do O '(lisposto no at::ligo 2il ,tIO Uec,;e- > acil1to ,�de 8' s�l�rios'-lllíninms' ','-" ,!,' : �": ','. ,', '6% a.a.;

peregrinos' cm\egm1do, arçhotes ,,�d-ie�se '�b' "n:nlgo d� to �l\' '56.7?�/.65, a ,pr,e�el'êHci-a para :a c01!lpra será da,: '

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

uma a\'elli�Ja(íe de, árvores, 'quê' s6hl;aTisforhi�lú nas, C9-
da .ao, locatano, do INPS, 0:11 'ao ocup,ante" que, em ,

:", c) � ta_xq, de jUros" quando 19ual ou ,superIOr' a

"1 " " r�,' .,

, 27-�-6�, já se éucontravCl residiui:l'o 110 imóvel� ',:�' desde, ,�% 'a.a.' sel'á l:e�lu:zida �1� \1%, se _0 CI.Hilptador", no
!unas _de üma ,c,até,fItal gótico, �.E'sta' i,lI,,stap_ósição foi ex-

' "

('
.

'

'. � - .
'

que> c,Ql1lprova'('a ,'a,,'situaçào (le fajo., ,., ,ato da, com:pra,tiver 5 ,tineo� O'�' ,ma'� depeJJ:deJites,
p!ic�da, ,C0l110 'SiÍl1bolizando o. e,terno coúflito .,...entre' �9 3.1" _ �o ,caso de existência ,sinuiltânea de"Iocfl': �sshll 'çonsi�leradps ,os segt9\11íes" qesd� qu� não:, 3ufi-
:;Bem e 'o Mil!; a LlJ:{ 'e ás Trevas, ',.e 'constitUIU LllTI�-'dra- tário c ocupante, ,dar-sc'-á a preferência:, '<', :,'; < �'am-'rendhjlento 'ou reJllU�lel'nçãQ .igual Ou sup�riol' ao

: . �l�Úico "1'il1a1e" para FAN;r)\SfA;, embbta têliha' sj�lo ' a) 00 Joca�ário, I se êste residir �o imóvel;-. .', ,\"alol':- (lo salál'!(Huíil'hf:i:o" regiónal:,' lI' ,)'SpÔSà Oli o ,ma
,

, '

, 'b) :ao ocunante' de, fato, Se.o locatário ile, :'d,ireito' rido' jnval�do;� oS', 'fiÍhos,. ue': qualquer fon,�lição, ineItO" \
alvo, de acerl�às' críticAs. Y

, -',. ,

' " . , - , não residir no imó,vel, GU; res.idindo" nãO'
'

puder' QJI �o ,
rés de 18 áilOS, ou inváFdos; lO pai inválido 0'11 a mãe

",

'

�,PJane]'Ol,I-,SC,l1ma cOI,lti,llua"ç',ão",D"a"ra,' ,,'ês,'te, fil"Fri�", ,em
' "

'"

,

-

_ qlJi�er exercer �l llre,(e�'ência lega]., ,
, ,', �_, ,,�viúhÍ;; os irmãos, nie{iol'es:de 18 anos Ou inváHdes: , ..

1

se- q"e shiam incluídas oQ;ras -de 0l.lUos· autores
l'
clássicos, 3.2, _ Se tôr:verificada ,a htcapq,ddade .financei-' , ,A' título exemplificativo" à amodização rem 240

,
com o "D�bussy, Ri11l5i'-y�Kor�ià�0[f é Wagn��-, ,mas .L) J;'a do IO�Qtário (lU 'ocupat,te, vodçrá êle pqr escrito, de- prestações '," �nelisais, < cOl�'espoI!dellte . aO' prazo de' 20

'ele idéia não djegoll a (Ser çoncretizatla; , , '

I
sistir (la preferência a favor" de JIm ascendente (pais e (vinté) mios. d,a, (,IS' s�gui'1J:es. valores ,da prestação; ,por

ao :FAr.lrASIA, Dela
.

SU<l

'

final'ida:ele ''singülar ele" inte-)
avós} OU �lesc�nd�,l�f;e (filhos e fietos) seu que, compro- NCr$ ;LOf).o,OO ;\1* mil �mzeiros{ novos); " '

ressor,o pú�ico p�la música clá_§iica;através -dé uHl ve,í_ ,,",'( '-TAXA DE JUROS 1% i • 2%
_ i" 30/0 :' '4% I' 50/0 6%

culo ínte,rp�'etatívo fàcilmente as'simiJável _ o desenho, "
!'RESTAÇÁ'O: NCr$ 4,60 I, 5,06 "I ,5;55 :' '6;06'

, .- j 6,60
I,

i 7;16

" €I} além da amortização e "da taxQ de' administra'" ,bruto nW!l�al percebido pelo p1'9polneiíte OU, ili?,O baven

ção, (Je 2.% (dois por cento) sôbre o ,'alot da prestação' do (mjv:-ega'dor, ,óub'o "documento MlJH e atuolizado.'
,

mensal, o comprado..- al'cal'á a_inda coní ,o prêmio' anual "OBSERVA.-ÇÁü! Compreende,-.se· no '1110nft111te-"brll- ,"

do; <scgllrl't óhriga,tótio, pai'f! côberfuÚl dos riscos defi'- ': to mennl!' quaisquer impóliânCias,,- recebidas, de modo

nádos na;, "Apolice' Compreensiva, Especial, para ,o Pla-' éontil'madQ, pelo' interessado,' a título de presh1ção de

n.o" Nacional" de Habitação", atualmente fixado em serviços, exdaído ()' saláíio-fa1�ú]ia; \

,

'

>'O�58% sôbre o montante dh fiüaneiamento h,iciaI .
e, ,�)/ -S'í h pr0J.}Olrente contar COm 5 _(Cilico) ou, mais

corr9,ç,ões:, nlOnetárÍas futtrras, .o ;que repr,esenta, ,no, mo-. dependentes '(letra ,c-do item,4), c1evc('á firmar Uma

às 3 c' 8112' 11s. ": níento, Uill acrescimo mensal aprôximado de NCr$ (),'48 ddaraçãQ d� viqare dependênda' econôniica, em fOllnU-
Terence Stamp . )wr miihar de cruzeiros novos financiados;' lárió que lhe será ap�esentad..l,) pelo Instituto,' "e exibir

SarlIant11a Eggal'
'

-e), in'estação mensal reajustar toda vez que houver os" seguintes docuniéntos COHlIlrQb'atórios:
,

..� em'; _ .. ' altenl.Ção ,do maior salário-míl1itno vigente no País, na I - espôsa: cer\idão 'de cãsamellto;
�

o COLECIONADDR 'Ill,esina, proporção do aumento b�Ymó, vigOl'ando a no� II ......2 marido, :inválido: certidão de casamento e

;/ "Q 'p...estação 60 (sessenta) dias apôs· a data de 'Vigên., 'atestCldú inédico de invalidez, COm firma reconhecidá;
I,'ia � fixada no ato executivo de dt:cretãção ,do nôvo sa-, III - _filbos meIiores de dezoito anos ou inválidos

� lário-nii�íimo, ÍTldusive pàm os atlquiren'tes servidores "certidão de naScinlel1to e, no caso' de :inválidos lÍlaio-

públicos óü. atlfm:qiúcos;
� -: .'

,', � .

.;. ,,' res deJ,8jmq.i.:!,o,,:,ttçsj�(ta,)nédico de .invalidez, com ih'-,
• � J:/ I

--� �.;
-

r;> saldtr(leVê8br'�tlô�-':fjnáí(�rãlllt;�to e :õ -prêmio' i dô -)'uá loeconhçcitlá; . .'!.

'

seglu:O.', ,corrigidos trimestrQlniente, de' acôrdQ com a va- V - �pái' inválido: atestadQ médico de invalidez,.
riação, das Obrigações Reajustáveis' do Tesouro Nàcio- ctlm finna recónbecidó;

, '

na'! oU 'Unidade Padrão de Capital do BNH 1 _ VI - irmãós inenore's de dezoito anos Olll inváli-
,

.

g) ,}fl_lgamenfo, até o dia 5 '�o, mês segÚii1te ao Ida ,dos; 'certidão ele, nascimento q

c" m', caso �Ie Inválidos'
,

as'sinatura 1:10' contrato de promessa de� COQ1pa't e venda, maiores ·tle 18 ançs, o atestado lnédico de i!:,!váIidez,
chi ,taxa .'de contribuição, no "alor igual. a uma presta-' '�com fil'ma, re(:onhedda; .

.

Çã� m�nsàI 'de amortização e jur,os, ,'I>a1'a ]lartidparção c) decIáração' de ,que não é .loca,tário Oli ocupante"
do ad(Juirente no "Fundo de ',Coll�pensação <l� Variuções ele outl'O imMel residencial de propriedade de qualquer

,
\

'I' 'Salariais" criado pela RC llCi 25/67 ílQ)BNH. I' das entidades, refe�'idas - 110 adigo lOdo D��reto_ nO

,
5 - O Insjiflllo, na operação' de renda, próínôve- 56.79'3}65, ou, clu. o sendo, têtmo de' opção pela' com-

,l'á;, de modo o�erecer o m4.ximo de facirdades' e de as- lira do imóvel Ldo lNPS.
r

sistência aos locatários e ocqpantes' intexessados, os 7.1 - Os \docmnenws reféridos nas aHnea'S a' e b,
q��is não t�r�o qnalqtler �

despe:a, q!ler' para a Q.btcu-: bem'e�!uo as c�l'f,dõcs apresentadas, serão,
.

(h'pois de
. çao, precnchllllcllto e entregl) da competente proposta, anotados; devolvIdos n� ato ,30 proponente, fIcando os

"quí:.1' pal'f' a assinatura do cónh'ato particul�r de prOJ:Í1es- delftais em }}oder do Iiíistituto.
sa de compra e ,vçndá. _' 8 - A aquisição não poderá ser feita por pessaa,

, "

6_, - Nessa confonriid'lde, será prévia e esdllona- que já seja' prol)lietál'hl� prqmite:nt$-I.;om�radora ou ces.
'damente cOI�mflicaçlo ..

aos 10c�tlÍ{ios.e ocupantes de siol1�ria de imóyel l'i.',sidew;:ial'· na i localRdade, salvo ,!le
unidades

, d� determinado.:, edifcio, I, bloco ou conjunt0�, êste ílItimo, ppr sua área, útil não oferece, a er�tédo
que. o InstItuto, através de uma' equipe de funcionários do Instituto, cou(Tições ,para moradia do interessado, e

especializados, ali cOinparecerá em horário .e (Uas indi· dos dependentes que COllÍ\ êle efetivámente residam.
.

cados (�e preferêr\cia's sábados e domingos)" levanoo 9 - O �ocatário ou 'ocupante que não estiver pré-
.

1 �s processos cabíveis, as propostas e os ,contratos par- sel!Íe no dia e' horário .da "jsita ,da equipe do Insfi,U:to
tlcuIares de promessa de compra e' "enda, os quais 1am- �sõmente será atendido, observado () prCÍlzo de 30 (trin

b,ém' poderã�. ser, logo pr�ellchidos e' assinado( cfcti- \ ta) d'as, na, sed? dest? �uperi!ltendênda: _R�g�omil. .

'

�.
,v.llldo-se, assllll,' a ,opemçao, na mesma, hora. ,10 - A d,scorclançja- acerca das cOJldlcoes de ve�l-

7 _:_. O p�a�o par� que seja e�ercitado o direito das, ou falta (le manifestação <10 intetessad� dentro do
de"pJ�efcrêl1cia _fi compra' será de 30 (trinta) dias, c,�rita�· prazo aludido no item anterior, serão consirIerc'os �o-

dos,em' caso, a partit: do dia de coínparecimento dQ mo desisfênchl à realização da compra.,
'

C(j�il)e ".do. Instituto, conforme. exposto no item 6, de- 11 - Subsistem, 'até a efetivação da operação, os

vendo os mteress�dos, nesse dm, ter em mão os seguin- eilcargós da locação ou, ocupação{ que deverão, ser, pa-
tes documentos:

, gos 'pontualnlei1tIJ, cabendo ao loca�ário 'ou oêupa'nte
a) ,�le id�n�idacle: . cart�ira profissional, �u (:a1:tião estar de posse de, recibo de pagam�nto do alllgucl ou da

ou C:lrtelfa ofICIai ele ldenhdade; se estmngclro, car� tàxa de ocupacão relativo ao último mês .Yencidô para
teira �lo�êlo 1�, ,�J� SRE;.

'

.. _.

t'xibiçãd fi e{lt�ipe de venda no m{)me�to da Jav'r�tura
. b) se brl;)silelro (n�to ou naturahzado, nao Isentu do contrato.
(1'c votar), o título 'de eleitor, ',com a prova de justifica
ção ou do pagamento de multa pára 'OS, que não houve,-
rem votado ,na última eléição.

'

/: c) . declaração do empregador sôbre o montan:te

PAGINA SETF

Ç\111tTil>uição .ao avanço no uso do som em peli=,
Ui;J'.", 'c l�C'lo,scll suces�o "na prio<?,ão de uma" nova

[lll�11:1 'de m(;slca 'visual"," ''''", ampliando 'os hOI;irzontes
d,) cjnemo: C01110 entretenimento e como arte".

('AN 1-/\5lA léói l"ançac!o el�1 novembro ele 1949,,/ e

lkpÚíS,. sueessívamellte,:, em 1944, 1946, )948, 19j6" e

"1<)1'1)' Sómente neste ú !limo, lal1camento foi recuIJera-.

t f �

, ., J •

!

do \) chtb ;J{ �)rodL.:.çà;, que subiu a f,iso,oab I dólo-

I;I(C�, Mii c. 'c\:iJlenl()S pessmrs foram elTlpregadas na sua

rcalizoç:íu, ..

O sisl,G-mu scillmo, chanfado "!:'aiitasound',', scme,
"

.

;jíalllC GO, atual _som e.,tereofonico, fOi ,'d«'Senvolvido nos"

,.-,Iúdios de; I)i,ney, em colaboração com a RCA e, pa

r,1, tal. cada \CCçJO üa o.rqLJe�úa {oí :gravada nlUTIq_ tri-

11,1 S,,:i1"l'O �e_!)ar'<ldã, sendo e_ssas 'gravaçõe& 1J1anipu'h�das
�

-
-

. \

;; rc-�rJ'0Jll;t� ,numa trilha principal de quatro pistas,
F,}\!,hAS[A, c(V:�istil! ein oito pesPs clássicas

lôli\:ildlbs: anim:1d�j �)or sete sequênGià� visuais,

" ;\ �I!"1111Clra, "focata e Fuga em Do .lV[ellor",
iJoc!1, I'oi J!L1\tra,d�l C0111' imagens abstratas," devido

','

"'y
"

,

- ,

ala de 11:'1<2,' reí1resCn.tar nel1hHm acontecimento determi,

I
li

I

O ESTAno. - Florianópolls, 20, de íeverelro de J.j�

...
Instituto Nacional de Previdência Social

Superintendência 'Regional çm 'Sªr.t,i� tª�q,U'in�'(

J!!" - A • _. • I ..,_ 't' , "I" '<> � , I 1 - ·"t.
vadcmentc, residá consigo. ,

r 3.3 �. Eijl �áso de
_ Ht�gi(J' j�d��i�II_ :sô;,bre .

a poss<\_'
do imóvel, ag�mnla��e-ii .. o resultado. definitivo.. da de-

.

mall.�l,a, .s,!I'ltaml�:-s� "a ..rtç.spe�tiv;,l, �p,e.raç}'iQ,; �I:� .:;:V,�l��,,,�... .• l

4 - Quando o' pagamento do preço. nao for Iel

to. à vista, a operação será 'precedida por instrumento

'pé!rtkui:ll" de promessa de 'C'0.Il1,Pl1a e 'venda, observadas
�s seguintes ctnuJiçõrs financeiras .íundameataiss :

.

,

'

o) amortização 'em prestações mensais e, sucessivas,
110 'prazo. máximo, de 20 (vinte) '31>08,. ó qual poderávser,
,aó'''':se!�, tel'In'no.· pm�Tógado por .áté ·10 'hlez) anos;: '(1e
. acôrdo' com o Pla'tl.O "A" (le reajustamenlo c d Fundo
de Cempcnsaçâo de Vadações Salariais, de que trata �í

,

Resolução li o ,25/67 do Conselho de A(J,m�n�sh'ação
do Bartco Nacional da Hahitaçâo;

"
I'

bL taxa de. juros f�xada, de' qcõrdo com o. montan
'te bruto mensal 'percebido pelo pretendente à, compra,
a, s::(�)er,; -.»

" i, .. _"",!
"

..,_,

S,:gui1da fQi "O Quebra Nozcs", de Tchai·kovsk�r".
cprc\cnlada �jClí'",1I1l1 bolé' dançado por flôres, Foram

,(Iprüllí:ln:, d\�'i�; 1l1(wil1lé'J1to?, e -alterada :0: ordem dos

permaneceu como uma: becá: ú6:lca lilit cine

"matclgraf,ia ,m UnGltà1, ain'di '!i2íó SllP��á:da ariôs 2;7 \ anos

de, seu,lançament(\ . '..,. '; T:
_

r '(contih�� "I i�
.

�!
,[,

'

animaelo

_" . it.

t��ff�-"l"í"'-F�:":-7·"'·"'·�-��·�_'''''t''''''''_...... ,

'I '

I /,

!
i
I'
I·

!
,
, ,

1
I

)

\ '

",:,,� I

)

J
"

li
\

/
';';'� '.

u. ,naS o res..,'tadó
,

" ,
,"" , ./j,

I
I Múito or)tes que se Qfici�lizosse o' obri9atori'�dade do �C -

Seguro de Responsabilidade Civil poro, veículos, 'nós do
MAt,JÃ fá f!9S preocu�ávatnos em criar tôdas a5{faci!idades
para que Vo(ê cumprisse e'11 f.uIwn:l ,esta 'exigência:, O RC

efetivou.s�, mos q CARTEIR� DE AUTOMÓVEIS MAUÁ iá sr'

encontrava apto para--!he proporcionar um ate'hdimen,to ró: ,

pido e ef,iciel'lte" Centenas de proprietários de veíclilÓs expe·
'rimenfaram nossos serviras, e oIpro�oram. Faço lO me'smo

\1 ' 1 I
•

Anf'cs de segurar o seu (]utbmóvel, consülte o C,arteira de
Automóveis MAUÃ, e lembre·se:

, '" ,

"("mplacomento em 613 somente para veículo segurado," •

I

1
j
I
i

, I
I

II r,u-'I t,

� lMiAVA, , *�\ COMPANHIA DE SEGUROS GERA�S I"

:p� Agente Geral para o Estado de Sqnta·Catarina, dr, Joào Carl'os Ramos r

,

Rua Felipe Schmi'dt n,� 2� - 2,° ando; {Ed, Zahia) -:' Florianópolis
*emprêsa do Grupo INT��SUl ,

;'�"""r�, .,"'.

,
'

/ I\
'

'/%,'

HOJE'
-s,ijo'J�$é

\Cen�ura até J8 ano�

R'·
"

,

�dz: \'
às 5 e 81[2 :tis.

, NJ:i�k F@res:
•.

'

"Aná �Iaria
"�. '

'_ em.'-,
HERCULES CONTRA O

,
',' FÍLHO";DO SOL

'TGtalScope_' EastinanCo�or
CenslÍta, àté 14 anos,

'"
�

,Ro,xy _', "

I '

às 4 e 81!;2 hs.
Louis l;)áv'na , '

José Creci ),
- eIll -

S-"7" 077 ES'fÍO�AGEíVI
TANGER

Tota:lScope 'Eastn1;;,JrnC(lJçl'
, ?en!,mra �té 1� ái1()s' ':�

,

SAIR'BOS � i'
'\

Gloria
às ;5' e 8112 lIs.

\. Da,id Mac Callulli

I

\

" -eM-

TRES' DENTADAS Ng
( 1\11\;9A" \

\

PanaVision MetroColor
)' "Censura ate14 anos,

I�perio
',às: 81[2I1s.

_ ,I
, HOMEl\I NAS- TREVAS'

,

Cerisut:a "até �8 (nos ,

'

Cine Bâjá ,; ,

�' 8112ihs.
'

Flora C�rn;y
Altair I_,iJ;na

"-em-'

'ANJO ASSASSJNO
Censúra até', "í anos

Floria;lópo)is, 17 de fevereiro de 1968,

LAEU"-LUZ - Superilltendente, Rcgionaí

\
:::-=.---'_' -

Casa Na Avo Beira-Mar',

\
" '

,

'

" ,

'
'

para estas cidades, nos se�guintes horários:,
,

,,�::d:.�_, •. ,

I

1

Crisciutna,
Põrto Alegre,

. Erachim,
Chapaeõ,

Foz, do Iguaçu,
Umuárama,

., Londrina,
Curitiba,
São Paulo,

Rio de Ji'lneiro,
, e

,

Norte do P�ísI

OiJÀTOaHÉLICE
DAR,T, H:ERA'LD

AGORA POUSA
10 VÊZES POR

SE,MANA
NES:rA CIDADE

"I,

l (
r

Vende-se uma C8sa à avenida Rubens de Artuda
Ran10S, esqllina cem Trovessà Harmonia, Tratar no l()�

cal, ap6s às 16 horas, diàriamente.

1 (

,

.

Pôdó Alegre,
Erechim,
Joaçaba,

Foz do Iguaçu,
. TQledo,
Umu!ilrama,
Londrina,
Curitiba.
São Faule;).

e

Rio de Janeiro

São 'Paulo

Rio de Janêfro, I

" a

Norte do País

'--�>-----"-----------'---"--------,-

..." ,;
. 'J'. I

1Nilson. Arthur ' Pires
MASSAGISTA DIPLOMADO

. --..; �
-

(SÃO PAULO)
MAS S A G'E N S-

I.'ERAPEUTICA
·ORTOPEDICA'

Pôrlo ,Alegre,
Erechim,
êÇlncórdia,

Foz do Iguaçu,
Toledo, ,

7'

Maringá,
Londrina,
Cu'ri'tiba,
São Paulo

I ."

,

(,

l'Er-<POT_)n'IVA.",' 1 U, ll..1. "

ESTETICA
COSMETICA

GINASTICA MEDICA
,

H.lJj�,RELIPE SCHMIDT, 83
FLOHIA,NOPOLIS

, 2as. e 511s. 4ás. e 6as.

'�_ à� 10:10 h. às 10:10 h.

� ..

!f)f-;;rn-:):����",e ,��::r�:!e�O;:�b!?:4n.!;e�:e����:a��p�:91
��.. :>.�,,:,:,,�.....:-,=.��.. _,"

j'

,

s.e.

,

, .

I'

I
I

I
','
,

-I' ,"

I
I
ii

"

1
I

,

1
·i \

, "

,I,

�I· ,

.

,:"
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EDFrORIÁI/-4a PÁGINA{
•

, '

, I •

'I'
,

,

,",
� : v

" '

..
'

.

• Ir' - • I'
,\

Dizem

' .....

"
,

"
,

... . ,'"

sidellte da Càmár:r, 'Sr ..,"'B�. Qs pasto� ",es,
,

I
I (le ·'·t' . ;

d
\

,

. "

., "," i ,', ,

.

" sem per< ef "IS a a prImaZIa e sua
tISta Ram,os, ,.c�nql,dato p.. " • _ , • � I "', ,

rce�eiç�o, peit�uci!l- �?S qu�. : '. n��sao e-..'I:�ngehzadora, temo sempre Cll�, .!��entc a 'fun-

d.ros d? �T�; .m.a�' ���; COI'" ,çao,. recebida �e Delis, de ,velar pela ?l��ldad(! humu

slde1'a�o.'m�Is�����.e,?:.'t� }Il; ". :1.0 mtegr?l de t�dos os hOl1l�ns que ll�es fora,m<r.:onfiaque t1':ba�I�ta, mes�o p.��.: "do�" 'par(lculanucntc 'dos lllUlS desprm' idos e necessita-
,qu� �OI l'I�stro .,d� ,'11'���-. : l!O! .I' I. .

lho do ;;'1'., Juscelino I{ubits. s.

cllek,: Ç",��ip�1',�;:h9�tU. à ;dj;_ "':, ;Essa l}m� 'd�s finalidades
" clo'Encclnt1'o:d€ BislJOS Bra-

Co-

o encontro, do, qual pal'
,ticiparan� �5 arcebispos. e

bispos", também ,teve por
objetivo, "pe,f1l1itir' VllJ..·con
vívio mª-ls f;l1�qüel1t'é e ,'hin,"
cont!üõ m,ais' atual com 'os

Problema; ,que .vão·' surgin
do, a fim de.,melhor cnca

'minhar 'as Feuniões' Qrdínj�'
rias da CNBB",

, ,

. ;_t

REATIVACÃO POLiTICA·
,.J', 1

t ,

EDITORIAL ·4a' PÁGINA

'II •

I�M I
!

e o

SOCIEDÂDE ASSISTENCIAL DE Orlel,AIS
DO EXÉRCITO - SAOEx

FUNDO AUTOMOBILíSTICO DE,_ ESFÔRÇO
CONJUGADO .._/FAECO .

.

.

--'

,:. SAOEx

'" FAECO -

,

'j''1' 'I" 1\

frDf�ssores
.

re�"Hdem ,Mutlj�):pes:se queixam de �:fí�f:���:�f:ª:iE:�E���I�
. ,I· "

' • , ","" ' '" '
, �, \ cação proposta pelo Governador Luís Via.

carta Jla ,·.Ca�a';' Civil ruas':�;�,â,iêl,l'/\c,bh5erva,das .,' :i:���!p����':;!!a�a7�����
" ,_.' quando dará amples., esclarecimentos ,.: éI

'Os pro'f�ssôres ,��dro José Bosco;' E�a:'Call1a�go, çí
'-'

.. ,o�'<faio 'causou a maior "tôdas 'a/ ruas- SC.i'�� ctl�a. respeito do episódio. I

Huberto Hubert, membros da Assoc��ção·· �
Catarinense ',r�ação .'ui: semana que: pas'.. das em breve "e pO.l' isso, pisse o Sr. osca� Passos, como que

de Professôrcs �e Nível � Médio, dirigjram
<

ofíéio ao se- ,.�ou, 'quando a fiscalização, dispensam quatquér conser> adiantando os têrmos da "nota que será da.

cretário Dih Ch'
,I. .'" -' J' dir Pr�f�itu1'a Municipal, .ao vacão .até' o início"'das obras da a público, que, não se cogitou, em ma-

l lerem, "da Casa Civil, rteeende; comentás
•

" '" .

I
.-

f
, ,

" .'
, da definitivas. Revelá'1'àin· aI. mento algum daque a reumao, de aze!

rios à car!� reposta q�e� �,asses;or 'do..chéfe,!do· Executi- guns moraderes 'dás' 31).1<1i. exigências, até porque, "não 'havia nadá a

vo lhes enviara" esclan�(lendo ,dú�id�,s.'cd,� ..�esp�it�':�j)_ das l'uas'que',os pedido�,fo. exígín de quem nada ofereceu".

t I
' ,'"

, rum feitos "há maÍS-'de um ,/ A4iailtou ainda que ,recebeú-do Sr. Mar.
- recen e �u.mente ,( e" vencim,'entes con,ccd,idó � ao" 'inagistc�-

.

-c
,.

• �. •

ano". tiris' Rodrigues a minuta, da carta de �3S-
rio catarlnense.- "

..
.." Baseados, nos'· tdtimos post�( a�: Goverhador Luís Viana Filho,

'.'
atos 'dó prefeito", Acã�!'o mas como não concordou integralmente

, '

Santhiagn no a·te�dimento eom":�us têrmos, prereríu fazer alguns
,

às solicitações' partidas dos pequ�nos. reparos, que n8.0 i11�dificaram,
mnniéípes '3 título de col:1. entretanto, a essencta do documento, sen

bO��ã() pàl'a'o embeÍeza. do rn'antidos aquêles pontos bãsícos que

.mentó
"

de logradouros ,iÍ3 consubstancíam a doutrina, ou a filosofia

capital, 'os moradores das opo�rçionistà. O 'Senador Oscar Passos

ruas Raul,'Maeha:do' � Cn..:l, afi:qnou que, não entrou em considerações
1·

'
_

, .Ó:,", sôbr'e�.a pacificacão, mas apenas limitou-
Ia Ferreira: da 'Luz pedirão .', I' ,

a?,.�efe'. �,ó' ��é,Çy�jvo � !;,'��.. se a 'éoI9car��e 11 disposição do Sr. Luís

nicipal que determine a Se- ,Vianij. Filho para o encontro que êle pró

cr�t.al·�� de Ob1'i� ,:0' ,"cillça. prío propôs, salientando que "a preocupa

mento inied1#o,' ;�que s'�l;J" ção que atormenta' o Governador da Bahia

cíonará os' prôblep,i�s qu� é a.ràesrna que nos atormenta também".

hoje af!igeÍll' aos' "seus rcsl, " A:,veJ:;dade em tôrno do episódio da pa.

dentes:'; ,
. ,.' C�fiCliçij,o, dentro do MDB, ou pelo menos"

DO s�i.i Gabinete Executivo, é que não l:á

unifJrmidade de pontos ele vista. As dis�
\'"

- .

crepê;neias são flagrantes. Um deis princ�-
p8:'is .

articuladores contra a t�se do, Go

vérnador Luís 'Viana Filho é o 'próprio Sr�

Mart,ins Rodrigues, secr�tário-geral �o
MDB;.partidário de que a agremiação "não

, veiih�' a pe�der a vergonha, que é a últim,a
coisa que lhe- resta".

TcDvez por isso é que' heuve discor.dân
ci� entre 05 têrmos ela 111,I.lllÍta feita pelo

,

\ Sr. :t\iartiFls Rodrigues c aquilo que o Sr.

'_

Oscar Passos considerava de Importância
capital para apor a' sua assinatura. É quo
o Sr. Oscar Passos, sendo elemento conhe.

cidamente ponderado e amadurecido l1QS

,'lide� da política, não costuma botar a per.
der a jogada sem que para isso haja, mo,"
tivos preponderantes. De posse da carta do "

Sr. Luís Viana, leu-a detidamente, acho,u-a
pouco objetiva, mas nem por isso deixou
de considerar os seus têrmos, Defende o

príneípío de quê antes de se ,falar en\ "po.,
cificação nacional", devo-se falar em "es,

fôrço visando a um objetivo comum", 11)

qual arribas as partes interessadas se pro.

ponham a abdicar alguns daqueles príncí.
pios que marcam a sua intransigência,

Assim, o MDB, que tem-se batido pela
anistia ampla, pelas eleições diretas, revi.

são das chamadas "leis de arrôcho", con,

tra a Lei de Imprensa e a Lei de Seguran,
ça Nacional, poderia, desde que a manítos,

taÇli:o soberana do seu" Diretório Nacíona;
assim o determinasse, ceder um pouco "em
algumas dessas teses, desde que o GOVr3,.

no também cedesse em alguma cóísc, 0,
principalmente, naquilo' que a Oposlçáo
considera como da maror importância pa,

'1'0. a sua' sobrevivência: o seu reconheci.

mento como partido, fi!? opõsição, constí,
tuído embora por meio ele um ato gover,
namental que não atendeu aos ínterêsses

das massas, capaz ele disputar em ígualda,
ele ele condições um lugar ao sol no pano.

.rama político do País.

Acha o Sr. Oscar PaSsos que o não-reco.

v.hecimento dessa cQndiçüo é o Inaior em.

pecilho para' 0linício de qualquer .diálogo,
Mas acredita q�e, se houver, realmente,

,interêsse da Rc:volução em dar' andamen.

,to à tese da pacificação, nfto poderá esque.

ceI' ésse prmcípio.
" '

O Sr. Martins Roclrigue3, secretário.

geral do MDB, disse não poder ainda di.

vulgar o texto da carta do partido em res·

i)osta ao Governador Luís' Viaria Filh�,
'porque a mesma não fôra ainda entregue,

RELAÇÃO DOf ASSOCIADOS DA SAOEX,' CONTEMPLADOS NA '63

REUNIÃO DO FAECO( REALIZADA EM 17 DE FEVEREI�O_,D� 1968,
EM BLUMENAU - S.C.

I

/' I,.
, ,

'\

ORpEM
0.1
4),2
Q3
Q4
05
Ô6
07
08

INSCRIÇÃO
063
108
Z�I.
440
,.

475
506
757
888

Ii'AIXA UVRE
'TIPO DO CARRO IE 'V i\LOR
GALAXIE, - 23.379,00
VOLKSWAGEN -l 8.804,00"
USADO _ 5.000,00 r'

. USADO ._ 5.000,00
USADO - �.000,00
VOLKSWAGEN - 8.804,00
USADO _ 4;000,00

-

l

USADO - 4.000,00

LOCALIDADl�
FLORIANÓPOLIS
llLUMENAU
}TAJAi
BLUMENAU
.JOINVJLLE
RIO DO SUL
lAJES
JOAÇAllA

I

À, 09
10
�·1

.

VAIXA J -' 41' 11 50 COTAS
VOL'KSWAGEN - 8.804.00
VOLKSWAGEN - 8.804;0.0
USADO - 4.000,00

FLORIANÓPOLIS
FLoRIANÓPOLIS
INDAIAL

F'AIXA '2 31 a 40· COTAS
OALAXIE - 23.379,00

F'AIXA 3 - 21 a 30 COTAS

KA�MA�N GHIA, - 13.074,OQ

. "

12

,31.
98

·120

,

09 \

06

,

FLORIANÓPOLIS

LAJES

14 391

\ "

SORTEIO E PONTUALIDADE
USADO - 4.0,00,00 JOJNVILLE

15 386
SORTEIO DE ADIANTAMENTO DE COTAS

VOLKSV,'AGEN - 8.804,00, JO:\ÇADA
,

-----7--
'

ENTREGAMOS, 'EM APENAS SEIS (6) MESES (S'ETEMBRO A 'FEVEREI'
RO), 99 (NOVENTA E NOVE) VEíCULOS (E QUÊ VEíCULOS .. ,),1'0'
TAÜZ�NDO A IMPOIÜ'ANCIA LíQUIDA) DE NCR$ 735.653,69 NAS
SEIS REUNIÕES.

,

.
,\

�

.

, ,

6' l"ORU .GALAXIE - 24 VOLKSWAG'EN � 4 KOMJU LUXO - 1. i\EI{?
WILLYS _ 2 KOMBI STANDARD - 3 KARMAN GHIA - 1 D.KW SIl'

DAN - 2 VEMAGUETES - 1. nEGENTE CHRYSLER E MAIS SS CAJ{'
R(�S USADOS DE DIVERSOS VALORES, NUM T01'AL DE NCRS ... :"
:!60;000,00 (OS 55 CARROS USADOS). '

lNSCREyA.SE VOCÊ TAMBÉM, HOJE MESMO, 'EM NOSSO PLANO"I�
RECEBA SEU VEíCULO, NO MÁXIMO, ��M 90 DIAS, ENTRANJ�O 05
FAIXA LIVRE. VENHA. CONVERSAR CONOSCO QUE O ESTAM
AGUARDANDO.

,

I '

(,

DO
lnfonuílç[ks .. e llm:ríçul:!s: MàUà Inwf!Wl'açôl''J c Rcprcsclllaçoes Lh.lu.

RuJ. Tl'llC!!te Silvt_;jro �9 - srrl'il 1 Folle
Em d!!E.l Ue! Humbrcdil 1->.1'1; tLl'!'

F!oriallópolis - S.e.
_ ............ :..•• :l.r.t.. ...y
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