
o TEMPO
, \

SíJltc�c do Ilol, t;cullld. de A. St:ixa� Netto, yá!iLlo uté
às �),18 hs, do dia �3 de fevereiro de l%S

tREN,TC FRLA- Negativo; PRESSAO J\TMOSFE1U�
GA MEDIA: ·J01],5 milibares; TEMPERATURA
MEDIA: 33,9,° centigrados; UMIDADE I RELA1lVA
MEDIA: 99,2%; PLUVIOSIDADE: 25 mrns.: 'Nega
tivo __l, 12,5 ml11S,: Negativo - Cumulus - Stratús
._ ,Chuvas esparsa_s - Tempo médio: Estavel.
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BLAIBERG·,Vi:\I BEM

o lJ1rofe.ssol' Christian Barnard
.

íntormou que o dentista
)

B'laiberg continua passando muito
,'. 'Í "'. I

.hem c que. lhe dará alta quando re,

: gressar à�Ciclade clo"c:'abo. Barnard
, encerrou"'sua visita de dois ,dias à.
I • � >

'

"(

ArgentillJI-, durante a qua:& ])r�l1un-
) dou' co!�fel'encias c participou �le
debatesi'na teIevJsão, seguindo- pa.

I

,\ ra: I;o��'o Rico. (

,
•

J � t \ �. 't

MUDA:WCAS NA BELGrCA
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Po.trth-voz do rei"Balduino anun-

cíou oim Bruxeias quo O' Parlàmorr
to fuel<ga será àissolVidQ e que no-

r

:vi� e'leÚ;óes Iegislatívâs. ,.s�1'�1O reá-

li'zad�s, Paul Vanden 'Bo,eynant3,
'prin{ciro-l11inistro del�is,,\iol1àri9,'
apreSGl1Ü;mí. ao'

-

Parlanl.�l:);t,o' uma', I

deolaração peqnitindo a díssolu-
....

\ .

\,-
,

-

f '

cao. das Camaras o a ,eonvocaçao oe
-

. - �
, ,

ele,lçoes.

NAO PEDIRA EXTRAlnçAO

\)

EMl'J�':SIi E!H'l'oHA"O E.:)l)\DO�' LTJM.

MlÍ1jIJ'�·ist'l'�l.'iio,.Hedllyãh
Ru.i "Col1seÚlCil'� lnarl�a,
xd P9sta1, nu - 'Florianópolis --,

Sm�ta Ç.}tarina 1,..7 _

I1EIfRESENTANTES: 'Hio de la. I
neiro - GB -- A.S. Lara "Uda. ._ 1 I' .' IA:\'e1üda Beira Mar,. 454 .- 11° an- 1 I

�ar - co'nj,uato, 111 - ,São Pall�o i �
- A.S. Lara Lta,a. - Rua Vitó-! I) ....

. .[ 'I'
lU, 657 - 3" anual' - cOi�junto, :::;� II- Porto 4legre - rropal p'l'opa- I
galllla Itc]Jl'eS�'lltaçõcs JAda. - Rua I I

,I' CeI. Vi!:cnic, 4GG '_ �o oanU�r. '

II
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en,a" :0"
,

r

. }

(ardeâ!,
fâla >sôbre'

" I 'O nordéste
....

o ca�'d�?l-areebispo de São'EaH-
10, -J? "Agn:e�o Ho,ssi, distri'hpiu'
,Mota 'na, qúal ,.esclal:ecc, I pp nome

',\ 'da Conferencia NacioÍlal dos Bis.
r.' Vos ,do Êrasil, d�t qual é'ipr�si�lentc,

o caso do dinheiro, confia'tIo, por ,!
alguns mspos do ,Nordeste a. 'um'
negociante. q.u, faliu.

' .

( ) _.
,

Entre, outras' coisas, a' nota' diz

que o dinheiro' em qpestão não

'provinha das oi'gani,zacões alemãs
,

" . , )

"Af1vçfuiat" o '�l\nS(,ll;COr", e que o

,
seu montante foI; .em geral, ,1lx.'lge2· I

, l'ado. '" "\ \'Diz ainda o cardeal CÍe'-São' ràulo
ter a CNBB aconselhado as , duas

. I.') ,

ol'gallizaçoes alelpãs :;t àpur'ar o epi-
sodio quê en\'ol"e- os bispos "in 10-

I

co", por j,nten��(lio de seus .repIe.', '

I M -
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Â II--

s'entantes, ';'
l::,;

, {" ( .

SlF'-é"lf
t
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1\' informaeã "roi datl;,�, em 1;01'10
Alegre, l)clo � , Mo�ra VaUe, c'unl�a�'
_j

üo do ex-pnl:;idenk, o Qual retor.

I na�a, de Sã J
nOI',ia,. na fronteira, c

confirmou lI',c1' telegrafado naquele
sentido '}'O g.oyernadol' da' Ba]�a c

ex-chde do Gabinete Civil do nu�

reehal (l;astelo nrallco,
\

,

(
I
"'_ ConJo, o deputado Mariano 'Bec;k,
do l\'l()B gatLcho, houvesso feito dl'�

\ c.laraVões em .scntido\ eontrario, d��"

safio(l a definir-sq, � o-que d.e fato.

oeOi'
'(eu em Brasília.

Ui, ·se:.t l1"OlJOsito o sr . .[\'{oura �

Y;tU,,:;, "O Ilue u á.t'l1utallo M,ariauu

lk< l� úcn: faLC!' é I.lxfin!r.::;c, uj ..

lGel,UU �c é IUU. !�f!o U� !�1!.·l:!!h; .'1!!!J.1!'!t

\

Direito faz oulro I
vesíihular

\

-- -!
- ._ -

,

r

'Em lace de existirem ainda 25 vagas pau pi ecuchi-
mcntc.. a Faculdade de Direito, de Santo Catarina, pro
moverá doneurs'l' cle habilitação eml terceira chamada, O
atendimento cios interessados terá início .hojc orolongan-.
cio-se até o dia 29,,!�o horário dos 'g às 14 horas. ,

O comêço das provas roi' fixado para o dia dois cio

pr,9ximo I11GS de março,

"

NCrS ,0,10

..

, ,

t': r

./ ,)

Missão "cumprida

(,

\ '

"

_

• Decl�l'ou L�O desembarcar que o' coneeito t�� 8a)lb
'çatarijla junto ao Govêrno ,da República Hão pOdia ser

I

B,IP aplica
" -"dô-,I'ares�,'" .

<ieneral" ,

, .

.pr,ega_
.,�. �

r

otimismo�'

o presidente René Barrient.os Cc

o chanceler T�n';as Gllillermo Elio,
dedar;riull ","ue � Bolh'ia nã,o so!i-
citará a. extl:a(lição elos" guel'l'il�t\;.
IOS cubanos e JJoli-viall0s que fugi
nU�l para o Ch.ile:�

" I r
ATENTADOS TERRORISTAS'
, ""-" \

. .

.
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�.".
... ,r

Uma bomba' exp)odfu no Insri-':

l
:

tuto
. 'Cl1il0rO�Nàrte:'Anio�'icano d�" !

Cult1!lra c\)vtra 11a séc1e , do diario'
I '

"EI IVíercu'rio", ao' mesmo. te:rnpo í
'o\n que ()k�� 'í'ealizado ,ti.à l?nwa' Bul-, r
n€� um' comido do .;.�0�idaried'ad0s :;
ao Vietnl1 do Norte5:<pa'troainac!y I

pel?�, ç;li,�ige.Húrs_iQc·
o

'ê��l1,i'�, ,oomu-j .[;,., "

..;" () !'3tJjlrelrU
' I

.

,

t �' j"]). ,�:;:um'i'�\' � .�

tII,�:i ,.j:l\*
�

f :Jt�'. I �

ms u" c 11 enos. -: r,,/� '" �:r©;-,: . , ul'aniruiHi\(fe
I ' 1 \

.
,..

\
I '.

....
� if' "J� �

fr� I." 't � h.:' �i. �

i ,,; , /" : ,"'��J;'''#, \" " 'w...)J' �,.t:"'_"'!::K\pJl:a�''W!,�.l:tQ���� 'I,

J\là,-N\I!fE�.�A�I):l3 :'�t"l� ",:(�', ::,
..

, '":,d, �, : ,_
.

'Seguraih;a SNtHli
,
a;" J'C 1 )a' '&15''1'

I' I

.'
' _',. '

'

.' 't
'

l�rofissões I'iI}�rflis} e, aos cel11�'l'cga'�'
I ) 11111:1. l�an�!e,siaça�, �?ntl'a ao gU,CI.'- ; �os de' empi'esas 'pru:ti,culares,,:ipan:i ra U6 V�etHa, a ,1H'llU�lra r

ate hOJ�', telldó a. "paite refercnte.� aos funei!)-

f 1·" d
'

L' ,. 'f' ,,. " 1 I . . '

'{j.' lCa lZa a· em lsuoa, Ol- uls'perSilüa !l,arios }JuWicos�' I'

I P,O'1'�dezen,as de policiai� G�l1l c,!-p:l- ,i\: d�cisã,o :foi t�mada �Olp base \

I cetcs de aço e bastões, metralh,a. 110' yoto do reliit�I', ministro Tl'c';-i
I

dor'as portate'is c granadas de mão. l;üstocles Ca'valcàn,ti, relativo "Ú::l
pedido i ,de '''babeas cm:ptÍs". impe:

,Cerca (le 509 .1º.allifestai�ltes rcn" rll' tIado pelo ,:rel"ogado Augusto Sus-
,niral_ll-se em �'rentc á el'l:lb�ixAtla_, séldml «:!9 Moraes em fl!'.:�)l· do pro- 1

dos Estados Unidos, aos g,rit,os de f
r ' I 1'esso1' José Rodt:igHCS Vieira Neto

,

'IFora 0.0111 os Ilanquesl.','.e "Paz par::!

I
.1

,
e loutras' se!? 1JCsSoas que fo'tam

o Vietnã". del)upeh�da!;
.,

]Jerallte : ,í' AmUtoria,

'I
U!l �: Região l\'�iliial', sob a

-

al�g:l-
Pl'tÓ.ES':ÇimOS VNIDC?S çã,o \le terem illfringi�to J,. �� .

Dei, ele
, I Stguranca Nacional. !"

'

Uma l11]iItidão cálculada bnf CC;�1
__

,f
- "

(, \ I , ,

mil pessoas I reuniu-se 11a zon�', 0::;1-', j
,

'Na ocasião, o al!di�1)l ,allliçou �l .. , .

, '.

f t
- I'

.

eles' o artig,o 118,' L comunicUliUo ás
�lentaI,�d§ B'e:çlim. A !nam e7 açao, I

I
_, '_ ,

1'�alizad1 'l'laipraça, J91111 �onn?cI.�·'.',r ,I I

.mtoridades 1131'a. qhe fossem f;tl�'-

t�:v� �; 1ptençFo ele
_ expre��;ar P.;1i::' I! �'�)�i1sas suas fUl��cics G.,' jnclusive .1

zade 'aQl;' Estados Unidos e OPOSI_j
i

\

>6rdclll dos Adv�gados - do Bl'a:-il,
ção ao.f}'ilovim�n�o d'a Juvontu'cJ.e' L 'p'�i� ej�tre os

\ acúsad,os existiA 1\{1,1
,Alel'nã,I',ele tenclencias osqu'2rclistas. II ,tdvogado - e"�inda ás' auto!'i(}allcs

j 1>- p1anHest,ação foi promovida. l11unicjpais Pal'a que fossem feeha-

, I en� oo.ntraposição ª 'demonstraçftÇ> l' (Jos os e�tabe��ci�entos.'" cpI_llCr-,
.

'\
, I

t
reaJiziída 'd6mingo ultimo, pontra [1.. CIalS e 'os ��entol'Ios dos, acus.\.

,

I f. , \' -?

I'
, 1"',""

,
"

. lJ,uen:ja do \yietl'l�. ,dos." ' ,I� '"
\

"

I f'
'

,ti '
I ;.'

'
-

t. ' " \.) io
I

r70),"",,,",, ,iô,,,;, �n",,,,�u-I :1.'
,é

J,ao9d 'quer
.. '

, i ,qu;c apoia all1plumcnLt.: a.s ;,ug:cstõl:s
11 dt; 1Jaz no VicLnã afribuitlas :l0 SI'. I, ,d.�. I-,a" 10\,g' 'a�,', f' ,

·1 d'cial'ü!-I!Tl'al Ilu's Ntteões 1111id;;1, .

ú -- ,

I li 'l'llani. O lIPO�' foi ofer'c{'Í\!o àp�l:
I ,\ '" ,',

_.

'V'"
1;-

J
nas algumas' horas an.es úo .seer<:- ' •

tariõ'�ell�ontl'ar-sc C.0111 .o' Plj!�sj��eu. C"Om 'I I·a 'n''a'-.te Jolmso; ent \Yasbing,ton, a fim
t
,-

I,
I

1
' -

I )

"I
de relatar os resultados de· su�s ,

reeêntes con\'c�saçõc� secretas so_

",

O 'ex-l1re:;,ide1üe Jo'iio Goulart,

\ orc_ o problema fio' Vietnã. É; Pr pti. deposto a 31 de março, estaria db-'
l11eira ycz que á� França apoia 'pu. posto a., re�'tber em MOllteviq�li o

bliclllúeate ll,ma iniciaMv'a IJCSS0111 J governador Vianna Filho" que pl'C-
(le TI Thant. �o�liza ;1 tese de pacificação naüÍo-

[

'O seui-\uor IÚniel ]üieglU' :pr.;:-
süÍeúte ti� "ARENA, hdJol; ll&nt d!:-

f pois do ,carnav.lll a reunião do O� t_

bi\lete' Executivo Nacional do Jkr
tido con�'ocada a fim de aprefi�r
a constituieão da' Con,lissão de I1it,-

bÚizagão Naeional: '
I '

'

·0 adiamento deveu-se ;'t realiza

(,'�{) !l;�' previa. da AREN,� 1Ja1'<1 ill.
!licação ue seus canllidaios a rt'�es�
da Camam 'e,' do Senado! "',

,
'

I '0', BU) I

apliear,á '] 0.,5 milh&es !k

Ilolarcs cm 110ve llniversidaucs'

brasil!ljras, ainda em, 1968, e0111')

parte do toüíl de 25 milhões, qll�
(je\'Cl'ão ser 'Ji,�erl1dos' lt6 1970, !10

aCordo eom informaeão ]_Jl'estatlrt,
'pelo 111'01'. Atl�os da.' \?ilyeiJ'lL' B <10.

m�S" ql'�
r

acaba, lJC fl'�gll{\SSar . (le

\Vaslúngfon, onde tí'ansmitiu ás

;wtorii'lades do BID as' informa.

çõc� de natureza pducaeional. jurí.
" diea e fhíanceiral l1ecc�sárias.' ;í. \

concretiza,ção do em].ilréstimo. ,I.

O prof. 'l\t11os ua, SHvc;ira Hamo;;,
coorelenador da Comissão Esp.ecial
para Éxecllção do Plunó de Me·

lhoran{entos e Expansão (to Ensi.

no - CEPES - 'afirn{ou tau1bém
quc o {�I1rsino SUllCl'iOl: bl'asjlcirç es.

tá sendo J.njustjçado c que "der

] úUstas' 110UCO avisados fazem' cri-
"

,t1cas aos aspcctos l1cgath'os de nos�
I sas Universidades, cS[Jueccnuo \ os

, positivur, eonlÍ), I) llhmI eUlpnístinw
�!J !WJÍl• "

_

, O gCller'aJ Edson lle Figudrl'úo,
,qué -1:c'grcssou 11á poucos dias dos

Estados Unidos. Ol1Ll.d rcpresl'llt'lY<l
o Brasil em 'lmUI... eomissão mii;üt,
dbsc durante ,'. solcnidad'e peb I

,I

pa�sag€n1 do 2."1 anlversa�:io da �g-
mada de Monte Castelo, no Mo'm

meúto dos Pracinhas. 110 Rio,' gllt�
'··não nos deteremos. apesàl' (Ias

infamias div{llgadas c do pcssil11i3. ,

mo il1oeuUlllo, sem lY'u ll\il!imo d.�

re!:iptto à digllÚla( '.r llaeional".

A(';l'csce)ltou quc "não 110S dist<1�l

<i1�H'omos do povo a que ]l\':l'tepcc-,
1110S, pois nosso otimismo na 'fé ,�

BO patriotismo ,'ivificador. sobre-'
',põe-se il maldade. à invóneiodlle e

11 ped,idia,' cuj.'ts origens\, tão h_C111 "

c0I111ece1110s".

{ .
I \

Dezesseis deputados do chama.,

do "Grupo Indepcmlellt,c" da AIU'-
NIi -, agora dClIOluinado Grupo ,(I,�
Estudos'e Ação Politicai (GEAP) '- I'"�

reuniram-se 'pára apreciar o do'Cll-,

'mento 'b��se 'l'edigillo pelo dClJUtlld.)
mare'os Kertzmann. O cloeUllllwto ./

. I'

\üeverá recepcr' "Sugcstõ.es Xc em�I�-
das, dos integrantes do 'grupo; -,
cerca 'ele' tl'lílfa c um ,- até' () jui· "

ei� do IJeriouo ol'lHn::wio ue scs!'jõ("
J

tllt Vãmura, !_[lEUlt[O. o' kxtu riu:\l'

1\ cerimonia l1ão eOlltOlJ, com il

prescnça. do presiden1c Costa e

Silva, lllte ruí repl'esell'taüo 'pelo
n!!!!!::itIu Llusutitu !tll�.t�ll!;,tc!icr�

I

I

O �Senado: ,Federal e a Cân;l!1,i'll
'I

,elos Deputados /eJegeram:' onteJ;tl, ,\ .

,.

tarde suas novas mesas drrigcntcx
para 9' próximo l)eríodo} legishj;�-,

;' "

•

I
�

(

, ,1'0 . .', �, �',
O sel�ador di;ber,to :Màrinhoi�l� .�

.Arena carioca' ,foi conduzido ,:1 I

presidência ':'da Câmara, Alta, um

�
.

sulJ�t?tuiçã� aô sr.
_ �ur9. ,M2,�lr:l

Andrade.' A :1:' vlce-J)l'csidêaCia CO!!_

be 'ao senador ,Pedro 1,utlovic'o' G ,1

2.' vice-presidência ao senador nu i
,

',raI.meiras. ,A� 1:', 2.', 3: e '1. "-:5(0)'C
fúrias' �ol:ãó"locnp:,ldas,' l'GSJ;;�Úh';1�.
mente, 'pêlos senadores Dinhl'te JV{,'-

I '

riz, Vitorino Freire, ,1\.a1'59 Stcin-
" 1 '

bruch 'e Cateto Pinheiro. ,

d PaI;"''), I, a prcsirlênei« ,
eh Câmara

Federnl foi eleito o deputado José

B0I1it.ício" que OCUn::ll'ÍL' o lugar ,atG
'

\'
' )<1 J

«njão preenchido pelo 'deputa�lf)
Batista Ramos. "

A 1../ vice-p,reS;d�l'icia cbUlk '1:\

uécp\..tt�do paranaensc, 'j\ccioJy Fi lh.)

y f' 'a 2." "Hcc-p.l'esiclêacia ao sr. :i'ifa

iHICUS Schmidt. Os demais cargns -

l.o,'" 2.°, 3° e 4/ 'secretários .: !,�rJ..J
ocupados, ,r\!,!peeth�amél�te; ']Jelp"
�le,puh'tdos Henrique ,i Lil� Rocq'uc.,
'lVíilton Reis, A�:ol'Y>' 6�rvaího' c

e " Arf
Aleântara.

"

,

_ '. '

. ,_', r ". � : -

--

-' ,ÀrnaiÔnia
�d�l mais "

I '

à I -tétni·(.Qs

1Jeral Afonso

ma, ápresentou 'cio presidente Co,c-
"

ta c Silva; í)l'ojdo, cl9 deereto CO!t�

cedendo aCl'eseimo' de até HJO% 111):,

sabrios 0.\ reduç'ão ,'do tempo r:l'

�,ervidores:' publicos" }<:1 :ados 'na "te-

,
�. ,. ,w • I

Na eX}10sição de- l1'1otivo" J -ftue
?,aeompanha o decreto,' a sc,r <liiisin,t.
do l;elo presidc�'lte ,,; ,tda Rqm.blic 1

110S p1;oxinws dia,;, ,0 111,Ínistro I\l.

1Juquc,rquo -Lima ressalta \(]ue ''':-<.
cal'encia de mâo-dQ�ÔJ.n·a <Jt::n1JCll:::

(ju'aHficada A

na i\l�:i�zónia (> a, C·\.--
, p.resfro nitiua.. c i)�5i;tleJ.�t� âel; �:t;.lb
d€'Se�1Voh�mento,:'. o;

r,_ ( ''''i
� \, : � ,

""A ,situaç:io - diz lI' mi:iiíiÜ'\), ' -

pelo circulaI, iUoso, i1Ílc :1, carilel\'.

rizi11' aêarrcta., ig-aaÚ11cntc, a 11.1I�n
c].:s �lites locais, para "{', cç,tttrus
mais adiant8Jd,os do Pa;is.

'

,
I

.... �I

A�;i�11 se explica 'a 'cxisieúci'Ít;' nl)
Cct"tro-Sul brasÍlCJiro, ode }éül�sitlcj':l.
veIs poplllações�lcn;igradas do N;".

1 te e do' NOl'drct,e"...
-

I
\

Em lima declaração. clivulgatl L

após o eneontro ílue lU:\llie"(' com
t ,

o secl'.etario-genll da ONU, o [1l'e�,l-
dçu'te JOhn,sol rcn[irmou n" \ alhl/'z
da "fOÚ11llh� de San Antonio" C0111'1

lll1ica b'ase pan1. negociações de p;\':

em HlJ.nói,
r

Thant crítl:cvistl)lj'�se" fiwga11H'I1,
te com l'I presidente nort-e-<lmeric.l
no mas a divul!!aeão do COl11Ullit:�\-

\
,�. ,

do, da Cas'l B,rai1e,� parece Íl)dic'Ll'
J

que as negociações, sobre Ó 'Vidl1.i.
estão mui:; distantes do qlH� lJUllç:t.

.. J-Ianói não aceita a "fol'mula fIe

Sa,n Antonio"
'

(fim dos ataqu �
uexeos contra o Vietnfi, do NIIl'"
cm troea de llegod,lçõCS "bem :;!I.

cedidas").
\', �

ror ouü!o latio, :1. ofensiva ger,tl
clla FLN (Vidcong) 110 "ietnã tIo

i::)ul sel'virá para l'cforçm:, ,1 dispo.
sjçiíl;l dos uOl'tc-amerieanos üe f:\.

�\:J: h'en(e ,I\)� B\!cnilhdro.
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"O F!'l1'/-\,DO" -� Florianõpolís, 21 de íevereiro Ie ]9(ig
J

I

iiaU;, de GaRª i�lmi�i,&1i Dia 23 ',� Chd)(� Do�e �e Agõslo '(nova séde) Escolh� �êJ. Rainha do Carnaval de 1968i desfile

P�,ht��! ,S�m,�l·E (�í:lh.� �li Me,xa, G��� Fal!tasias de Luxo, Original ou de Conjunlge Mesas e cónyiles na Secrehuiã �(j Cbd�é
.

... --

I I

de FaD1a�ia�= Concu,I��o E$iadual � Nacimud. Trajes Smo-
I'i"t' ,\ /,

,� c.,..:... ......._.,_...........,+ .... n_"'�__-'"��-----'�,-�---"�-

�
>(. -- -, �

1 _ , c-\ ,

Xl BiSODEu @ @ lmru�nfo 'de NÔ$SCS ColeUvos
»:

iq nos

1'ie
-

super equipadQ, -acElrt3(
se 'nêgóció", 'com' KOMm

bem' c(}nsé�vàcJ2J dB' préfe- '

"Ito, �otoçôa'
, '"

,

SnIdanllà
sala. 1,

MARCAOf>

fizemos pará você...ver {J que-->;
J I

'

I

40. dzutig1 Felipe SehmidÚ I

" ·i
./

Trabalhamos êxaustivam€ilnte, é verdade, ,mas $atis�itos de hàvet
trabalhado para. você, ,

.

!�to é, se vOGê é d�queles que a.cli�m mUi,ta d�fic�l escolher preseDt'�s,
:Nós iustálamos GfFT, a loja maiS bomta da"�êidade, E p,reseIltes
:são a !I:0SS,a especialida'de, - / \

E, para provar qUê GIIFT elilt�'!1de m:egIDO de presentes, tomaI?os �
Hbérd�de de sugerir dêsde brinquedo� até prata, de lei, aço lOOX�=
dáve! e crista:is, nacionais ou estrangeiros.
Além dissO, GlFT é uma loia a,vanç\lda.
Não fechamos' ao m�o·dia (par� você vài ser uma; �ãO na, roda,
heLo?), e pretendemos acabar com aquela vellIâ estOl'1a de lOJa bCh

Uita. & preços altos,'
"

Bem. 'há muitás outra3 coisas para dizer, m!1s gostaríamos meSIDO

cue você viesse ver. . ,. �
Venha ver o que 'fizemos no número 40 da' Rua Felipe Schmidt,
para. você,

() senador "�§IlJa, JVI:Hinl�'"
aíi"lIlI;ilÍ filí.; fllrill (llmã., (in 1

Hs� 'fIa filih1açao 'l'irilQ,kio,

llj)fi{'UJ'ahdf1 1'ie:l:iaiaJ' a "í",o

çà,," rh, "reaUdatlc'" pí.'Úq
"ficção" fi IiUi�to do fine' s,'

iic'm (mO é 'J.rfüríléti'dõ. para
sei- negado' se'm:fil'f prIa 1'("1-

Iídade", "

.,uild}.U" _ êin, s�gllida, ao

co'ffijJàrécemleriío do gencI'al
J.Jyti'Tav�res a'6' Senado, ;\- \

�lrn\à(ld,o /ter-se -o
, nÜ�lisüo

desincmhbido '�com elcvadn

cot,técão"', .CónsidcrQu, nn 1'1)
1--' \ ""!-

rico Rezci1t1e. qllé, apreSeflf()l� t�nto" exàgeràda � repercu,
a Flu.bJcg:e.nda corno um��ne: ( são alcàfiêà:dá peia,; sua-'J'lfI.'
ce.Ssidádc, í}oi� "at�ncfeJ'á' :fL';" s,er}C,\a tiaqlie'ia"Cafiia.', .

í'caiidaiLc: naeienal, a'�1plÍ'lm. .'
,",

-l1a {] _/5ampo df' '�pc:io dó e-_ Ce�l!Isie' ,
-

"
J.

"' I \
'

� ,y:r
�

�íeHfl1 f" ,

' "Passou. (�e'pois, o sr. Jo-
,

sàfl1 'Marinllo 'a" ;eportat:.se'
r ...�, ,I ' '

"

Exrcml'Jo d .. Uí'11guai ao' Phlil�llJtO", 'a ",confusão"
,�- ,- i r;;.li '.,

e
- {t ""violi'nt:ãçaó" elGS Atas

O sêll.actot J"ino de Mi&.to'g In;'(titud\):tIllis e COll1ph:Dlen.
em apal te ao sr. Josafá Mil- tarf� no que toca. sonrctn-

l'inim, afirri,lO'u qúe d presi- ctô, a matéfi;a el(41()T�I.I, ",com
dehte{�ost�·e S'ilva' se iH:>- o únic(Í·'objetlvo d., �!ssf'�n.
pôs a :remetér' ão Congresso tal' a vi,tóI'ia dã A1l1':-Ni\"

para exame no pr·azo fàtai DemefistroH, eni' St:gunc,lti,
de 411 dias, o pl'oiêto q_!le �ui'; terido.�n VJgt;t,

.

tar{Lo

instItui as sUlllegClifllas, SfliÍl essa "legislação revoíudoüú

o âl'ínlmento' de que._ gmefts :ria',' quanto fi Constituil,"ãn,
a eSse l'eelH't'W, (J' J'arthlo Co! "a, �ublegen�li: e' ii iJ·IacclU.

elade para particir'):11 do fa-
161'i'ídó d.'H1!tina. há U)'O ano,s, �vel, por negar t,u!lo (� quI.' e8

() 1iOitnâcionismil no Urul('ua;!.'.. tá escrito na Cal'ta �agn3,
"O que se descia ê ganotear no tocânw ari\\sisirma plr,UL

a libeJ:dade eIeitlilral' ne�j� -iaÍ". - �

País r pOl', mais l�O anm,", a- : J\-Iais adia-üte" erHk...u '(tl'lo
erescentou o sr. Lino de Ma "aMe â' ãllUitwiada déd�íL.
tos, dizendo que'::ó ma,tc�ial'

-

do pre.<;idNlte di '1lCPú{líie,1
Costa c Silv�� d()vetia adm�-- de enviar projeter cria(lde ,I'

til' as sublégendas também sublegenc1a. o que sNia' ;1. 1'iJ1l1 sua 1'9"idfl�cia, ,esta
" ');.

x x x

para o pIei,to preSidendal" , ma'''diminulção'' 11"" smmdm- semana a sra. 'fhcreza (Xv-,
,

a fl·"'n d'e' qu'e milHa"es ''dr1 "'uri(!,(j Ri;iÍ.e;I�de,,,,a�u.(p'''.±.J'�I�'_' l,tt�s l;fee11fl!, pll�)\rnpO (�;�, " 1- J)iretotia do Clube D(). --

,ix" \,,,�,,,_,., i>"'" "''' ''; , -, . """'"!ir-" ,.,-_,,,,w\�,..... "..,.t,,,,!l\' "g",-"..." &"--I""\�'" �o .h.�-,... � à , .... -.- • ,,< "" , ,

"linha .dura'·: "linha médià" que se:a"bha no Senâdo,
A
:.6 sellll'O!'às [le' 11�!'[l;;1� j<;oalc( :t". 'Z[� :fll",� l>g'(j�,!,O?"','[O,1�"·1'e'Ge.,).",\ _., y _J";,�"",,�<,,, ,,,,.\1:'! "� �

e "linha mole" pudessem dis que esic ..:'(\m,apade, afil'mOll (le. Fazem'd,u d�s'Pf'illda 11a!;1 a Im:j,!rensa da cafJlíal en,l ElIsa ' l\1oellmann ,i\Iollr:l
-put�r e�tre ,'Si a 'P�e§iden- que" ao: i>'onttáÍ{o, muitlJ (I' SIm volt? :10,'RíI'I. a �·fa. [11'. seus s�lõp;s lJâl':1 fl coqnitpl Reno, um lindo b�ot.o""_ 'e \-

cia". hoirràr�� ta(atÜlllÍ" dli pr!'- .líílio tThl;l'r7,â) TIl :mdaT.\ fJe apr��t:('ãOAl:1 l:re'líssl. doca" que �S,tií ci;rcnlam'/t,

s;iqente-,rt'il Rf'If(jpl1i':1 m.a def'IHí1çrtO rlo ,f:anmval Pro 'l'mssa cntadi;. I ...
\ xxx ,,(;R. \

, \

A p.w'duçãô" a,gricola po'r \habiltà:nte, no� 'países en';l
fase �Je delienvolvimellto, au:rD�!lltou, ·�em 1.967, Jelo pri
Ineira vez désde 1963, indica um ·documento publicado
em Washington, pelà departamento- norte-GÍmericano dfl
Agricultura.

O indice da produção mundial por /babitante' (base
'""\ _,

v
�

_

I(}o' em 1957-59) elevoli-se a 107 no/ano !):1ssado (não

illC!lliu a Asia comunista), contra 10'4 em \966.
,J

NQ'> mlÍses; desenvolvidos, o ai!lnento foi mais fra

co e o índice 1.10SSem dt< 1] 2 para 113�'
, "

C0ntudQ, o aumeBto indi<i:áldo· nos países em de-

;;envolvimento reprefienta, em grande! parte, u�la COll- /

pensação do terreno peFdict� nos arias de 1963-66 ..

Deveu-se, essencialmente, (lvuma' reativaçiío da pro

(.luC'àa da, Indi6,

", Nos demais pa;fs�s em des�nvolvimel1[o, o indJce de
,- ,

pródução agrícola por habitante f;ixou-se em 103, çrn
. 1967, contra 102 em 196(i, mas baixon com relação a

1965 '005)\ ...

No tocante a evôluçãó ela' proclm;?ío agrkbl0 illnll

d'al, o departamento salienta qu� o pl;odução de cere- �
ais aJimentlcios alcançou 'o total, ré>corôe clt' ::;7J J1'l1�'

}Jlões de ttjneldclas em 1967. �, \
T,ü elevaçãO' deveu-5e', particlJlar!uente" ii produção

de arroz qlle pa.ssou oe. 241 milhõés flará 2fi2' lytilhües,
de tonela�a,;,

. A de centeio passou de 30 milhões .Dirrn, 32 ftü1l1õcs ,

I' - -

d�i.tOl1Clar.las. ,�nquanto que! a de ú1�i!.;��1 PllJ:ª:,;;i/Sí'i7,'�;���'"
•

'ft,.·)1,� i'$ - fld," "_",�,q: !'fj\'Il'l"..:;.....-"'i�..r

milhões �e toneladas, contra 280 �ilhões em 1966.

�ai'Ít com que males ,e erros

do passado voltem a ser COo

metidos, da IlHO:r.: fauna,,. c' �
,

povo braslléíro que 'em I9:{!J�
se levrmtót1 r.ont};ri a desvír,
t,lw;çãà dilt 'LGntade cÍt·!tflÍ'frl,
o fan'i eutra vez se .:omi,

,ílüármos pdos I caminhos,' tlt
��ljls", advf'ttiu perante fi

�;eh;Híõ, o sr . .Tosafá, Mm:;-

n11O. c,'
\

,

'

,

-ít1��8Hnd(j 'na. inCo;lstihL
ciíÚtaii!Í,:u'lê do Jú'o,ieÚ, o se

'll1ilÚn: sí\lietltou qíte 'n:nlitin '

d@s-tlllC apoi:U':im, a ��;w�itl,'.'
cão' de 30, �tü-ail'at�l .em i9f;\�
� conLi�nflI�l à ti"lí-h�, con,
ira. o q.ue )"l['otestolJ o Sr. Eu

, V
Inconstitu0ional

)
'

1
'

ria �er feito Ino Brasil, 1'10'18
pàra a adõcão da Subl��en�
dà' com' vinêulãcão. g.e votos,
"é iml''H'esÍmlíve1, alltes de

ttl�lo urlla reformá da Cons. nista. , '

l

,
, '\ ._ r" (

.:::-.. ..... - _.- --- _._-....-.:';...------- ---

Aumentou a Produção Agrícola"

-'�>,'------,,------ --- -

i. ;
___ ... ,_. -'--;--_'):-__ -:

"'

"_,
í

__

J I
, '

\ / ,
"

- .�-< - - - __ o -=- _ \

- (

�nry Machado
. '(

e dto i\ltW ·Luz.
r

do, aninHtclauwnk Ifo hl!.t·j

,H) (ln Cmmtr-y Chl1l;; f11Ih'''',
l'orI1TI1 v'ist!1i'l, as 'i r rit. SlIt'; I:,

Jarell e' HHIL:O, C"jprif",

xxx

xxx.

Nilo foi f;."tcil para a C'j,Provavelmente será o C,)

lI';\' Clnb, o llrlí1tl. I pa}\1 o,

rid'ri1f'iro;; l1isr[1H'S fIns '\]\):

j�;1f'q,
'

.do HJiíf' �IulljCir:l�
fHl.lP.

missão Ol'ganizadarí'!' ,'o
'<, , \ ,. -'Carnaval 68, as rc-conruçoca,

para melhorar á: qtmlid'aO.l�
do carI}av�Ll de rua em nos,

, ,

FinaIl11'(>l1tc llO�k aer;ntcl'f'_" ,

l'á o _BaiTl" 1';'h!;�i('�naI! no (i!i.l�
,be 1Joze di' J\:::'osto, d,moo

x"x

sa cidade. lVlai�, as perspec,

íivas, desta festa poputar,
ameaçam êxito.',

Inície ao Carn�lv;Ü;['8 cir' F�,)

rlanópoli :" l,o!(H ma,is .is 11:"
liões estarão apiall(lÍl,ltlrr-,!u- ::wontecel' no Ca,rna\,al, o �:1.
xuosas fantasias,' ({II(': \'10 vogado (lfL capital rdranaelio

. dar nota �I[ta. riO, Lã';' COiYl!'n se.. Witson do' Ros;il'iú.
\ \

tádo Baile\Ml�l1icipal.
'

\'"

Desde ontem 'circulando
em nossa cidade erxle ,'al

-v

"XX

ciclaüe. a Prinieil'lt Dama {,"

Estado DG�1a I:;Úlúrt LllCl{ sn
, I

veir,t, que se encontr:1Ya 11"

Rio.

xxx

xxx "

'I

/
'

A afriz Irm� Alva,rol. n;,

r "Fes,tival do Cinema" reali
zado no Balneário CarnbC'-
'l/'. '

riú, -flli bêleza cOJ11Pútada;.

No Pltl�tcio d� despachw>,
o Chefe da Casa Civil dr.

Dib, Chcl'em,
J qlJ�trta-fei-::,,�

recebem o Diretol' gereni.!_!
'" I

"Nick. Modas" a b'oü.tiquc
elegante da cifláde de Íta,id,-(�? "Forma,e', EngenllefFH

José Lutz D'oming'nes Dua!'

te.
na wltima semana nos "8:1-

Iões do ,rate Clube promo'vc�,
desfile de l1:odas, Foi man'>
tluÍln�que deixou Ja1Uita g,cn-

, � >1 •

te eom água na boca, a Jilí-
,

da Rutinhft qÍz.

xxx

,

'1,Che�aÍ1(lo hoje a nossa 'J'

,mpsó C�rnaval, o .iGV�l MI.
guel J,'l'i;wópiacld fH1lO, unl,
<los mellwl'<'s patJ ido'l' tlu
Eí'll:ulfl.

" '

\' \
- \

Bastante concorri,la 'foi :1

. iva,ite Ide terça feira; nà b{)<'l

teuo cltfbe da 'Colhia, qua'1- xxx

elo a jovem.guanla retwi.l

paI'a a promo'ção eie Julkicl
Alberti'na �rredei1'o" 'Vieira:.

,
Para ver o' Cal:nay:�l '<:::1-

doca' viaja hoje pal:a @ RioXXX
I

o cpsturciro Ga�dino

Lenzi. "

}'ara hze!' tu ('Ísriu) via,i"
lt{}.if� �rn·à G'l'urnat{o" ('f ..:r.

e 51':-1. dt;: l�aHlo \Mirian J
BaHr�'.

j(XX I'crl:;;mnenLO do dia: Cria

seu pl'ópdo supÚcío,t, qüeH� ,

--.

ilTVf'ja a felicidade.I'I'GeedcnLe de Rfio Patâo.
d1Cg"a., hoje a nossa cidad",

-I'

.

'7'"
- -- _.1

"\
-----

Sejaqual, fôr 'o c "
te

'.

se 'pre 1I,melhúr'oegóciQi'
\

pa,ra VDell
"'7;"�"""'''''''',,",

:'

i

(Lol�I)ai)hia Fjnallc�ira, d�] l1VAstiuH:'ntos«(Cofinanc€"
Crédito e i';'ljlÜHJ(;j;u\}(�nto .' /'

-Reg, Q0'Conselho Geral de Contribuintes n°, 83,887.125 - Carta (JS
Al1forlzação do'Banco Central do Brasil n°, 45 de 4 de março de 1955

,
"

' I

\..
Tir�_partido,das grandes vantagens gue Ih� oferecern0s ! - ,

Compra' de títu�s,da..dívlda pubIIC�, letras d';"tesouro, ações e "debêntures, J \
'\ '

-

'\
Fmanclamento ,di eto 'Iao consumidor,

�egoclaçao de t'tqlos de credito (du1pllcatas, notas promissórias e I'etras

"de canl�lo). \ _

\
_

-

FinanCiamento de' exportaçao e Importaçao de mercaooílas,
IA" -' "-

'\_ certo, em operaço8'� comerCiaiS,

Lançamentos de Açõ\s e Debêntures,'·
" '

'

\, 'DIRETORíA\' \"
DiretOI" Presidente: Osv<llldb Machado. Diretor Vice-Presidente: Dr,
I-�itor' St.einer. Diretor ISuperíntendente: Flávio Casteio Branco,

Di�torFinanceiro: Dr, Je�n Claude, Dil'etor Administrativo: Dr, Nilson
"Elpídío, da' Sil�<,l. Diretor d -, Re!ações Externas: Dr, Kleber Machado,

\ '

Dirrtot'rs: Bianchini- c Nelson 1\10':,
\

alldrillo,1Jel'mrs
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ini r� ':,ell,
r

� n 'IRã
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"

f
'

\
, 'I

, \Sob" Inquérito T,'rês
I

Acôrdos '

I
c{\ .Pill�,-i�:��, dos ',q,Cptltadr;�i

---
'

I do l\-linJ>ilro da Fazenda, pI'r>
, A Comis-ão Federal de Modnha Americana onde- \ posta 'pélos, ÚeplÍtaílo� a,t

nau, .a �bcrtuq� ele um i�1(luerilO sobre os três àCQl:dos'" apl:ov�'Ú,
.

�uiJía �j)llvocaçã,)
, -'

iti f t t d c' ARENA, Flôres Soares n

ele operaçao man imc que a: 9,mn o ransporte "e carc, . I ( '"

2acau "e outras. cargos entre ':os "po;·tos do Bj·asil· c da Marcos K�l'JZ�jlll, .para que
"

sejan�"exiíó'stos: no ple11ál'1(l,
costa atlantica dos Estados Unidos': '.

os resultados do '<!mnbate ú
O inquérito acompanho a autorização -temporar!o, inf'iacão' e, à� lÚllúlS mestras

concedida \! e.\�.l�f;3ira'-passad», para que Uma :ssociçà;
<

,da ,P?l��!�a e�,i�Ôlil'j.C?7�illa'1-,éi'e ' '18-"emprc�9s, opore I10. transporte rnaritimo. c1lt{'e ceil'a. JlI0 ''y.()v,eI1110 . para ')
,

. corrente m1Q, .

��'l'�ortos dos Estados Unidos c cl� Américo do SLTl. " "'?, •
,

"

-Nos têrmos (la Constitui-
1

�' •• As' c(!ml�mlijns que /s�' iuritara:ll são membros -da :

ção � ,d9 :R�girnéíl�o' In�erno,
'Col)f�n:mciw' ae Carga Interamericana. Pelas normas da ;'.0 l\1inistl'o:Delfim Netó, que
"Gon1Í'ssã� F�'clerql ele' ]\;raril1hq; elas. podem onerar du·,', tem �;az(!) �l� 20 'dias para .ii

'

• " I"
� 1"" 'I � .,.,_

. ......." d ,

.'rante�';lJ�n:·,llj).O c' Dle�b, : estabclGGemlo tarifas P(OPÚts .. '"teJHlpr ,ã� c?n,,;(!)ca9P�s, -pode, .,'" -
'

,
I "

'
..

rrl; fr�I;lsfonn<l la em 'apen'ls,''''Pará':as' mcrcado.r i as, -translJO'rt,a(J:ãs 'entre .os portos .dó I .f' ,.,_' .' l:
,f:

s Ór ,

",

'-: o ,';', :-;,.,.;; ''', �. "- ' \
-

. '-, ..
•

-

,,. " ! uma -'preSLanclo, . em apemls,'.j\,tlatltlça�e"·clp'"g9Ifo Elo. :IVkxlço,-nos 'Estados Url1dos, c.', "'� l, '" ;' a't'ecl',}'n'en"o" ,as' 'I"." -
, ,1 .' '" "

'. \ "_ • .."lM}l .. colnp , , "

Ç,}Of,tj\,�;���;' ��·?..
:r!';..

, '�'r�entiry.a�. l',�f,agúai' ,e,"Urugl.�ai: ",':;�:,'�f·��:�i�.ções: ré4�lCi'idas �peJn;3.
r

�;' ':I ".
-

... :'
,

•

./ '/...
•

-

� 'v
)

\.

",iVlôtr\�OS ; ,:,' '.:. :: .'."- '. ,-
I '.: :�. ',�.'

� ;:"
•

'\

III - 1\8

•

"r ,.

Dal;a, a, ordem el�

jam ne!g'attvas junt,ll �n, e'\�l

- ,v�'esadal!lo, ú�iOl�al e 111.CS

H}o' j�mti) à' p'anf1e J1lllioria,
'ela ]lópulação l)rasileiT�:

o
.

Ministl'o iv.!:acedt(''So.1
res, C011VOdído rtel0 l'}�rJl.1t.1-,
'do Israel Dias,N01'ai.:�� ti c"

verá "e:qlor :� Ca,�aj a',?�llll�l
ta dcscpvolvid'a, por �&:' Ex,a
e a deleg:âcã'(i) brasilçi;r:ll' iI,

C�l1ferên(li;� ,,1l1te�'n'â!:iionâl
do ca.fé,' realiza�Í,�

','

l' ,

yJL

; Qwm1 chegaI�/primeiro?,I "., I / ."
I .,...� /

,� '.' Pode sér que o jaboti ainda não tenha lido SÓQrátes, mas 'que êle
fI ; !,.,'

\ 'cou)lece Lógica isso êle conhece.

Lógica é a melhor maneira de se 'concretizar uma Idéia.

E enquanto � amigo Coelho vai correr á Via Sacra o compadre
Jabuti vai buscar ,tqdós os materia�B de construção em Wilmar

Henrique Becker,

Isto 6 ILógica!!!
1\,go'ra diga: Quem

/
,

' ,

,

chegará primeiro?
"

\N�LMÂRo .t-tENRI�E
'

\

\

ÇKER
"MATERIAIS DE CONSTRUÇAO. Rua CeI. peQ!:9\ Demoro,16-:0 no Estreito.

, I

,
-

,

"O ESTADO" - Floriauópulis, 23 de feyeH.'iro de 19M!

.\
-,

limara 'Jlaiô ô ar
I

terior deverá prestar cscla.

recimentos "quanto à pro

palada ameaças extraterrtto

riais, demonstrando as 1':10-

zõcs das preocupações do

Govêrrin .com respeito :1

ocupação amazonica -1)01' na-
clonais".

" I (,�
•
I

, Comerciantes, fnbr' cantes e C0l1SUI11 i'd6ye_s . de - �ti.- ,

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

>,

.
� menta' �:�t 1";CJ:alll re'ul�. idos na Associação- Comercial cio'

',.
"

'1- .Rio de Janeiro paro anclisarcm e pjcurai'em uma solu-"
Da J,lrupo 'Bahá'i de Florianópo. is " ção para a propalada crise ele cimento no País, Na .oca-

,

\ ,o,,
l' I siã6 o Sr. Rubens Portela, Diretor elo Banco, Nacional,'

'O': VIGAR10 Im DEUS NA TERRA d i Hobitacã� BNH _ informou que segundo .�� eálcu-
,

t
�� 1

.:> � ,
:; �

•

•

'," !
\ \' '_- los te.tos pelo Govêrno, o decifit elo c,;n7e1M ,cjevér;l

'Caros, omigosl' Que 'vasta .' panorama 'é estendi elo
ser, até ,oui�lbro próximo, ele 790 'mil to�eh:dl}s ..

'

,

ê!iati�e. �l� �c{�s�s:' �lhos por .estas -!)!'OJ:üil1ciações tlivinas Os industriais, entre os quais "se encontrava O" e'l5:�' '",

,qu� #os);onçlam'� ahl�a!, Qu'�ntàs reiíl'inifs'cências cl.as"evo'. Mini�tro dq Tnterior.' Marechál Cordeiro. ele �{ui'as:
'tamr'Com'�"sfio sublime.s os.'pyibcíDios,'que elas;illfLllil-� não concordaram C0111 a cifra do BNH'a�1111itínelo, ",TlO

'�!c'I;ii\:iú�;"esl)eral1��s en2:en'elr;m: e

-

aJ)l'�ensões ex-citaJf1! f máximo', até o J1leSlllQ 'perí�eI�, Úm deftcit' ef�' 3QO iÍ1i1• �
.. ',' "'1 -

,-
"

.:>

:t
......

I

-

- ,

.

,. ':.
,.'

__
.

- .

I " - -, � ( J

.E HO. etlt3.nto, 'se,�bxill qLle a .. !;JàJayl:as, qVe acab.amos .�Ie, 'tl)nelada�', mas .af;rmaram não exi?t i r" .até _o 'm�ment9, ,

éitá;<�e'< ádal;'tàm, 'dl;,,,' fins im'çc[:a,tos 'ele ·:iilCt;I te!11a, qL1on- nenhuma falta ele cimento, secelo'. qU,e ruguinás das fá:·
,f� �os �'de'\fe�n'�:a�aré�er hag1fteÍlJ'{r:rias, á;� ;êr�� comp'a- 'bricas ,PF�çllltOras possuem. incitl�ilie,� êstoqúes slfb'st�fl--
;'ad',i< ,Ô?��l;' a. "'m�j�s!?'�l,� tor;:encial. ::1 ue i��)J1l�ntS' a r�it-u- ,ci liso "' -'

,('a do, t:extS �8li�;f]êtó: nos l)(êli:!e d�:.,,�1<Ú;1;' A1'u§�� I�,�Í(�. �::a' ., Ú\-fPÓRTAGÕES, ;C � o.,
;'

'I'; • I, ,"'�:- . ,:' �

drL'[glildü��c-no '. mO!�1enr,o \
."

N l) :'fl'líl ',ela reunião, que fói,' p.(;esjc�}d�,'>peJo, 'P..esJ�,

dres, sobretudo no capitul.,
referente 'ao' café solúvel."

Ministro .do Interior

Convocado pêlo vice.líder

: da OP?�iÇfO, Deputado .10;(0 ,

Menezes, o Ministro Ll.o, 111.

a Seu.s 1Jer

aos 'c1Qn�ais,

Companhia Financeira de Investimentos

A nlao:n'(ucle'c a divc,Js'i,clade' elo 'temrr;'-o 'al'gUI1lCll'
to 'tã:o \l)er ua3:,vo, a' liJ;c-uarrem sul�il:ne .:c�daz: p;'enclem

. I ' -,
•

_

. -

'\
" '" / __.;-. -.

FlOSSCf 'at.cIlçft9 'e. estontcia-l).0S a mcntC;. lml?cradorcs,
rcis' 6',· pFÍll'cip'es, 'éhnçclário�, e "-l11il1 lshos, 6' Dn��;rio' 'Pa·

.

j
. , , "

pa, e' sacer�lotes. monc;cs e filósofos,' os e.\Dôentes eI,\.

.' . I

eruch;ão, i parlfllrhentàres e elepntaflçs, 0" -.ricos ele} .

terra, '-

G� : adêníós� de tedas -as réigi6es bem ;�(:)mo O n'ovo' 'de
Bahá :_ todos são tl'azjdos. dentro ela esfera ;Ode ;'Utorjda
dê' 00 Autor destás �1enso�lns e rccebem, ;,1e1a qu:(J se�

gundo o, nlerGsimel�t�,
,

Se:;' conselho e ma� advertên-

cias. -Não 1�lÚiõ5 surnreer:Jden!e é a cl'v.ersiejac1e dos as-
o

,
' ,

"
suntos abordados nestas Epí'stoJa.s. 'Elas exalt3m à ,trans-
cedente �a iestàde e uuid;Gle ele u;n Deus i�c�gnóscível
e in1ingí"el,' e 'também oTcclat:uanl e·'.a��11tl1am q" uni-
'dade ,de Seus Merísa�eiro;. Frisam o car�tel' único e

) c

utii\lersa1 da fá Bal1á'i e ,suas potencialidades, bem co-

1110' o .desígnio e' os às!)ectos distintivos- da Revelação
Bábí. Mostrorn o, sirrnificaelo elos sofrimentos e dester-

, ,
'

l'
ro de Bahá'u'IJáh: reconhecem e hmentaní as tribula-, "

'. \
çqcs qll� c.hove1'3m sôbre S�u Arauto e o Portad6lr ele

Seu Nome, Éxnress6'm Seu pl;ópri.o ,mseio 'pel� 'côrca do de-se recusar água ou alimento Sl1speifO, mas não con·

m:1Í'tíf·io,. que :�;j1b�s' tão ,miste;iosan\ente ganharam, ,c s,eg'ue o mesmo �m relação aü,ar pOJu:do.
•

,

�rcgnost'can� '<l\ gl6rías e maravilha�, inefáve's qLle es- /, J{I e�tá e)emonstrando que a poluição do ar prov.o.:,
-

peram Sua �1rópr'ia Reve1açãó. Relat;m enisódios ( um .

,ca numerosos dei tos Jl0 homem" variando desde �jge.i,:
teml?o coniovente� e acll1lirávei�, cm várias etapas de ra irritaç-ã0 do olho, nariz e garganta até d�enças agu.

seu ll1inisbério; e asseveram re!)etiila e c'ategóricament-e dá,. Há investighdores que a,tribueIll' a poluição crôni-

a,>:'tranzitoriedqde de pompa, fama, "soberaniaJe ·.riql1e�as C\ do �r o alImento· ele incidências de sinusite, asma

terrç-nas. ,Apelam forte ,e insistel1telllent� pelos �lois al- brônqu:ca" tuberculose, pnell1110nias e cancer.

tos pI:incíçios em relações' humana� e intenlacionais',' te, Não se sabe' aincla.._ao certo qual o grau de polui-
'exigem o abándono, de convenções' e !)r�ticas c n,dená- ção atmosférica qtlC se torna nociv� aos seres humanos.

;-
,

,;e,is"e nrejucliciais à felic:c1adc, ao cresc'infe�to, ��- d@s- 1\1uitós compostos encontradàs na otmosfera .. poclem 'de-

I;ericlad� e à uni1iic�ção' ....do gênero I-Iunnl\o.' Esta?; JipísJ' t�I;min.ar al'teraçôes fisiológicas no homem: ,anjlrnais ti
'. tó:as 'ce.ns'llraJ� os reis, �cusa111 ,os' cli�n,atários 'ecj�sías- "

plantas, porém nem todos têm CQl'ater, patológico.

t�c�s, _concleila�l miI1'sjro�' e ?leni!)ote�ciá(io�" .. A, ielen- Como ,exemplo' bastante conhecic1ó �a poluição at-

(dhcaçao elo advento ele BahaVllal1 com a vlllele
-

do lllosférica, temos o gás carbônico que e lançado em

p�óprio Pai'" é ad�lit'1 inequlvocamePlte e anunciada repe� 'quant�dade cada vez' maior h(:) ar, o que constitui jUl1ta
tidas vêzcs. E' predit.a a ,viol.enta ,gueeh de' alguns' elês-' mente com 9utros polue'ntes, graves ameaçàs à hum.ani

ses reis' e ;�T)�r'ador6", senelo dois clêles chamados ele- clade. A anlPliacão e criação de novas áreas,' verdes

fil'lÍttvamente a cle'3afio; Ú r11aioria Ele aelverte, o �todos parques, ia,rdins oe hortosr nos cel;tros urbanos, são me-

apelo e exõha.' d idas efi�iel1tes. clc com bater �s problemas da pdluição"
;

atm9� féi'ica, 'especialmente o gás carbônico.
---',----

,---- ------ .. --. --"---.--
-'..,---- - - " --- Mesmo entre leigos, é bem conhecielo o efeito ele'

certes contamin�l1tes atmosfér1cosl sôbre indiv,íeluos ,1Iér-

ASSEMBLÉIA GEnAL EXTRAORDINARIA

;/

CONVOCACÃO
I' •

_'

ConVidamos ('5 senborés acioni\stas a se reunirem

em Assembléia Geral ExtraonJ,inári,l. na seelc social,J�1
rua J 0110 Pinto 110 18. nesta Ca'pi{al, no dia 1 t (onze)
de março de.... 1968, às ]7 (dezessete) horas afjm de

deJ:berorem sôbre G segui'lte '.

ORDEM DO DIA

lO - Eleição de Diretores

Ontros assuntos de interêsse social. /

Florianópolis, 19 de fevereiro de 1.96R

OSVAI_:,DO ,MACHADO Diretor-Presidenté

4 .-
,. ,

.,

IBMB prevê que deficit de
cimento até outubro d� 68
será de 700 mil toneladas

"

;1 ele éimelü� diante ela atual produçãõ, '0 lí,[:oeluI'O TI'flO
,

"chegará a faltar elevido às p�C\vidêI1cii-d já- tomacl;s pDr

'di�,ersas firmas comer.ciais que já iniciaram trâm ite� pa

ra real' zàr il11portaçôes ela úrea soeiCt! sta,

./Apesar disso, 05 inclustyiais argumentaram, meSlllO

'cohcorc1ando ÇOlll as ilTIDortações !>Ol" ser Ullla soh·�ç;;t·o'
i meeliaL)" não ser- essa a atitude ctesejgveJ a longo 'pl)l�

,
'. '\. ,

zo, tendo solicitado a cuoperação _do B�H para q\le.
'através de fi'nanciamento, lhes ,seja. ,permitido. élO1,pliar.,
'os atuais 'instalacões proelutoras: O Diretor elo BNI-I
esclareceu �ã� h�ver,

-

por ,parte d;\órgão; ne!1hLln�:�-
preoc'llpação ma :or, pois apesar do incre�5'-�to das' suas

ativic1aclc�, o seu consumo representa apénas 15% "�à:
procluç.flo· nocional.
l)RESENTES

As enticlallt:s nreseÍltes (l reunião, alén� de indús-:'
r-\. J '"

triais e cohlerCHlJ1tes cio setor, foram o Sin,dicato e�a ln- '

dústria Nacional de Cimento, ci Sindicato d'i Indústria
(. .

"'..:--" � ...

de ConstH(ção CIvJl, o Centro de Materiais de Consí ru-.

ç�(') do

caôista

Rio de I aneiro,
de "l\t1ílt<::riaís de

, ,'./
--
'.'

Construção.
e o Sindicato elo' ComérCIO /\ta-

Pol�ição do ,Ar

Dr. Ca'rlos 0.- C. EsmeraJdo

'Para viver �,ão e confortàvell11ente e inelispensávél.", _'
cl:spor ele uma qL1pn�dade de ar. relativamente puro. O

homem conso'me cerca de ....13,S quilos :de ar por ,dia, P?-
'

g'cos, As pessoas sensíveis �-\lIlJeçal1l apr�sentar sinto

mas alérgicos à concentraçõos befÍl ínferiores úquela"
que sã6 tóxicas para o média elos i1idivíduos, A polino
se, que afeta 4 a 10' por cento elo p,opulação, poele �er
citado como outro' exemplo:

/ -
'

Pesquisadores afirmanl que a poluição.' 'do, a)'j[qde
aCiHTctor prejuízo' à saúde, à segurança c ao 15em 'estj:Ir
elas pODulação, causam danos ,à fauna, ü flora e, a,JJr9t
priedode, j,iflerferir com o confôrto' da' existência, o Rte�
no uso e�gôzo dos bens', locasionand'Q prejuizos_ econô-

ll1ÍCOS djversos.
' J , •

��

A, definição de saúde da Organização Mundial" çle
Saúde como "um estado de completo bem estar físic:o,
mental e social e não apenas a -ausência ele eloença pll

enfermidades", inclui certamente a ausência do� e,[eii..ós
• I

. "

do poluição elo ar: lactimeiamento excessivo, tosse'"'c

outras (reações somáticas.
'

-

As perdas cconôlJ,icas da poluição do ar são Ruhs

tânçiais, Embora scja impossível estimá-la<; precisamcn
te. resultem de UI11à parte do seguinte: desperdício� ele

�,coríll:ustly�l. perda de matéria prima e de suh-produto.;
-, �. Wnr'ümsDs monufatureiros e comerciais,.- -

_, I - --

"

I
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Saneamento e,
,

Saúde Pú,bllca
GUST1)."\;ü NEVES

,É turçoso reconhecer <.lU'"
nu setor da "saúde ,púÚli'ca,l
o Govêrno do Estado está

promovcndc ati vida eles ver;:
dadeirameute apreciáveis. ()

dr. - Antônio �oniz 'de Ara

g1\ol titt�lar da Sccretaría

rle Saúde c Assistência So- (__

I
\,

oi. '-.J

o
r

,E, ,,' , ,

"

"

O MAIS '-\NTIGO D':�RIO
I
DE SANTA CATARINA' �

.iJüm 10R: .'J tl�é 'Matusnlelli C,oillelli -, (;EREN"Ú'; : Domingos �<:crnandes de AljUitlO
, .

"

\,

ci.ll, realiza, presentemente, , '

;�:�t}�tff�ii�tlifi 'I·t�o'rl"',a', ,a\:, 'o-ns 'I-lu'\1·ÇI'a�(onem," aluda à construcã " "",' .;.' .", ',.,
do Laboratório Central, ou "

_

1
Ab")' _ \ , ',L -

, Terá beuéficas repcrcussocs so re a mcçao a recen- tuc.onal instalada. 7

a (iU<1lqt,lel1 das novas ins, ,

t I
-

I te decisão dtÍl Supremo, Tribunal Federtíl qué _lulg3ll iÍl- ,Aqllela época todos, sentiram o aspecto 'humano da<1, açoes � e que se ac!cscem \
,J

_

íltS Colônias Santana c Sa�l.f constitucional o artigo 48 da Lei -de Segurança N,�iona\ 'preocupação do ctpal Presidente que, anàlisQ<b c9fi1 mals
ta Tereza, nem: s��uer :1-S,

pot colidir com o artigo 150 da COllst�tuiçã� (?ed.eh1t� [}cllctI:ação, continha c'ono,tações de maior profundidade
melhorlas acrescentadas a

Inadmissível que à) sinipl6s denúncic tivesse fôrç'l d�' SIIS-' 'do que Q simples proccdimenjn seiitimcntalista. Er\a, por
,'{ii íos centros e postos de" ' , " ' !, ' <, ... ,I

•

saúde do Interior do. Esta- pender de suas atividades pari'cularcs profissio!lais , quc-. assim dizer, ;1 conduta prclimina( (Jel1wn�trando� na pl'ári-
do. Fale-se 'apenas do. qlh� íêm uo's seus 'pro"ClltlilS a garantia material à s'i'lb�istência ,ca a resjlOJIsabiFdade cOlll que encarava ri instauração dtl

\
J' Â r " '\

me parece ,1l7ais signífícaü:- de WJS famílias. Talvez se explore o fàto" conru, ,�p�sódio nova ordcm imtituciollaI. �onlue logo a'diantc' se r�acio-
\ 0:",0 sançalllento da. ,faixa '�heio de heroismo, quando na verdade s;; constitui em rei- IUWHlll prc{)cupações que lllah:ayum. -o llropõsito de insta- /

IUuhhlca catarinense, ini- 'I: - .

'I·...
.,

'

. I' , .

I
'

7 'I 't\}' d I � 't t' t-
_ \ ,VllH !eacao 11IL'i( I(;a rotme m na VIH (CJ1wcrattca (as na- lat' Um l'CgllilC (C)Uoera lCO Ivre ps C eLC! os a e, '�Il a;)

dado a certo trecho �lo .', I , - , , I >

I::in1, e dali partindo, 1'111nO ':õcs. S� assim não fôsse, não caberiam, razões ii ,;g�l{jJÜ�- insulj�rávejs. E a Lei\ (Ic Segura�lça Naci?luJ, com. seu 01'-

r " d
.

t
.

I l"\ I> I J I' ,"
.

l' /

I I ,I., 48
.

I t I' cC,,· t' 'I t I I' ..;I
ao [Norte, sob oriCJ�tação es- :!o e CXIS enCla (O O{ eJ.\ \l( 1,C.l�HO que, ,5 estJtlll( () ': e, tgo ,Y n ,a COil.m( J.zer o" 01lJO. iYDS !-Ull!3men c (e l,ncn, '

pl>;cil'ü:a" Certo, n1u serin rle fôrça parri apHc�r a lei, nãoircl'ia outrl) caminho �I l)ão srr do; em tÓl'Ull' da Ilontialização potítiea. c, y "

CSjHTa1" que, dcntro tlus re_ fechar as sutl� portas pum c' únple'Smcllte. ,<\':- �

,

; ,j
, >.,

,

('ursus 'ele qt;e dispõe. ]'1 ;p' '.

\
- Se ,cntcllc,lésseu!os COl110 yálida, a .norma tderrub.ada I No (;llt�lllto, a lei .pol"tadOt�1 d'l! ar'tigo il1lwnstituci,o-

csiiyesselll enr alldauu>ntu \ " "

, pela dccisão fI'O Suprem o, osta,'í/aJ;l1OS rec,'o-'lhcI,[Cl!d l) 'cm !�aJ t dcn ubo,' d () peIa
�

selltença do Supremo",lTribullili :Fede-
vultosas e pomposas ('�ntS ,,- , '

üe en"cnharia sanitárip" du- nossos direitos corporifiéados apenas o dirc�to à''illor'tc; po's rui,' ,Iluycrá' '!le trailer muitos dissabores' Ú� llUtoridaucs (.'n·
.;,"' I

o< \
� ..

mando focus de cndcll1Ía �l vida não é apenas o conjun.to de funções que Ia ela .<":S'sis .. ' turre!!ad:ts de Q,plib.la.-t.Á coli��llÍ rcconhecida na prMica,
I 1

-r- • <J ""...., • \ '

renitentes e transfornlanda (cm nlas é a afinnação ]lositiva de cbu(Liçõôs 'Iifutoria:s' il llg�l'a, ç apenas uma péqllcna ,ltJos1ra dos malc�ício's que
em férteis e saudáveis áJ"�as .,', .

','
'.

' '-, "

,,0,
' "t ..

,

, ,! ,',SOCJa S que garantam ao mdl 'lduo e ·seus d�pel\dê'ntes os' podera eSIJn!hal' �C"' le'vada aos extremos a tClI1!ps.:I em fa·
dC1110graflcas as reCal'2lb�ap .. y.;I- • ....., \:.; 'J. -:'.;: .,

)

.

"

I

... :-.;;
;.

\ �, ••

'

..

;' ".--

tes zonas habitacionais in- recursos lmpl'cscmdivels a sua l�la�llltel1ça? 'SHl:1 a\�e?il� .
zc-Ia, ,alcl'."C,9!'I(�C',cüm o �lsten4'l mtou'9" Re��a-nos agu�ll'·

l't;st,_tdas, finalmente S:We".- !'�ogl"a'ção de uma atitude' dem�111��la P:lnl ,com � �s ;1,l�yl�ica- :l:ll' O�'rr::1Ç()CS,1 d�-set�res ,i�ltercss:Hlos{ C1Íl ,P,I'OV'Oç�w, diS,��Ilas c produtivas, Não. 1- dos eIU 'processos elllJu<tdrados ÇUIllO' de 'PtcL�s�C a �cgu,-, blOs IlO p,l'OCI:SSO dCIl10Cpl�JCO J9uC certamente hjlO,.dp �"ll'

puucu, tod�via, o que ,,<I n�nç:l ntlciona�. Atd, no CI�Ú�llto, não tC,iIi .lí únjca 'f?ltaU-" �llH�_(Eatün�ent�.. ',D� Ulll ��l�lo 9� q� �'crãõ no CJ?i�r(liO (),tem ,s�do feito, sub oriqnta. dade cojbidôr� c sim dCüllt'ttdora' dos' 'falos' s,o'eiais;-'l�," .:nkH,I'u;,'d{úcüto de suas \ I?osiçõcs. Do óuh'o oS;,�lue tenta-
\,-

ção e financiamento ela Se, \ " , ' ,." , , , \
- 5í"1 COlHO não existe crime W,',"llcnte POl:�C�ll,lis,S,'-!O.' 'O'._'-,cl'i- ..ãu ,iil,'ar l>roveito Ilara ás e�,·phm\çõe.s deIllJ!!.Óg' c,as que,crctar�,! ele ,Saúde' rública w �. �', •

"
-

.
�

...

t'OIll a oo,openk,ção da� ]Jrc. me ta�llbém e�istc P?l' ]oJUissào� dentrá do�, r��Iufs1tq,s' �o'b�. da ,11H;�llla fUm!:l, prcju,dican�o o trânsi!o qÍle' se percorre
leitura:s I) d:v PLAMEG. ·1)a· jethos c subjetiyos à sua COJ\[;guratao illl'hl;c<.l., 'E'> negar', o \ lU ))U[5ca do clima de traullllÍlidade aspirado' pOI: todos. AI

\. \" , ' � J! .), \ •

....
-' ,

n' ,t UJ"lh"ria tla� eOll(liç'õ<,s ,J' 't' 't
-'

f 1 '1 I' .,," -

I' d 'f '"" '� "t
�

f I' v V" (tIre 0- a llIallll t'nçao a pessoas com OlOS (:! ',,:I(:U aum uccnao p, el Dl ,a,eceI' 'H10 SOWI?Il e, nunca o efj!ccr c e·
de lligiêne'e saúde das pp.

- ,- h, '
. I I •

�ria IIIlla 'ollli�sào lamentável é :\té criminosa. ''ÊSSt� foi lI<!e)lIos COllfíl'll1udol'CS dc tendências 'ab"trntas e forjadas.
- i j, �.- 0'

'.
� t

�

,

') pCLlsamclIto
I
<I() Presidente da RblílbHCiI (/u:1lHlo. :I()\ \0 r;nàl, prc, �llcnm a 1ci llluior 'lu>!, cm n'!,!Íme como :()

, (_lt I J�
• 'I ' " ,-.,_,

início revolucionário, dCIll6l1strou sli:i l)l'e�ctillaciío ll,a;(a "U�S'J, é ,í,ComtlttLiciío.,
' ,

\
, _,.... \

�
<

� _,.

::Olll as hll1jílias �os implicados cm proc,çssos ,de subvcrsiii)
)

Bcm fUlIlO () fWIl1 semo, vitol':oso cm boa hora, llC�

e (lorru{Jgão, seglUldo os�rc,ol1ccitos d:t llbva a�'dClil ili::ti.. que -6 ::mis hOl:�ls más.
A "inst<"j,{v:ão de russas I�" '

, ' t

ptllihr;�es, COI1Ht aCOllt'!';ti
)1,.1u '�,ó na l'inhelra, mas ain
da em outras loeaJi<la'des "

áreas !lo) Iiiural 'sulino cJe
SaJlt<� Catal'ina,

tilll<ls as cas,lS re5illcnch i'i
1

'

e comerciais, � de tOl'l",i.
ms papl 1)rOn�11ento ,I"

água potável às populações
represellt<� já ,111tlito, .eo\Jtn
;� sHuaç:to l::m1'el�'h'i�Tcl a qll"
se expunham as 'povoaçf e'!',
do palIto de vista elas (;\1.
di':.'ücs sanit:'irias em que vi.
, iam,;

-

Ast,im 11,1 Pinhciríl
em toda a linha IitorftPca '

c
mesmo em algumas �Ol::\S

lle nossa ilha, mais r:1l'a )

Norte, a:é N:1\'cg\mtcs
i\l,'�lÚ clis'OO', o ,tra�)aUlO (,

"v;h).<l,:,ões, a cOl'strução I1C

,n[;lS de sal1ea,rncnto,
,

qtÍc�
atingC\;t cidade de GO\'Cl'ri:l.
dor Celso R,amos, a, de' Sa,!'.
t,) Amaro e outra!' rcgiõ<,',
E�as constituem oiJl'ilS ri"

, \

mni17r Hlltu, que, l'Clre�l"l,
tando em)Jonl providêlH'la';
([I: ;punla () profunda l'epe!'
CHS::;dU social e ecoI1Ôn1ic'l,

,

nem 1)0.1; 1sso têm sido alar-

I[catl'às u suficiente sefJl1cl'

pura serem ruclb,UI conhe-
CI( 1,1:,\,

I '\
,

1\1,lis 110 ((l!(� ,i',s:1, roi k;
i LI o (;('ll',\) Cvp'ruI6:_r';I'\) de�-

._ .;/.1
:O;,IS n,!;JOcs, com um<JeJamo ,-

t l';,�g eN� d c ]",000 (')(_ames, e I)

J'CSlili:Hlo [(ri a evidt-ncia e:-;

pontusa de 100"/0 de iufes-

tae(j(�s, reclamando os

,içn� ,
urgentes

j
do sanea

mento e d1 ••ssistêucia 111<;,

dica.

Nãv Ú pouqJ e ni'ü( é só,
�nl(lo tlc iustica im,isHr !lO

, _

j
lalO de Ilue e%.1.'" ubras n.J.o

i lllplic,u'!lll !)u.tlquer (jl'l'·

lH';1 de ritmo nos sen içll«
Ile a:,;sistêllcia hosJ}jta.lar, ,""

i. n:,aternidadc c à in!':' n

cia. Cumpre, p,ois, reeudw"

ccr qU,e Sumia Catarin'l '::c

acha em nível honroso tanl.

hÍ'm quanlo às preoclm'�
\'(lei LI.!I'<l COJU problemas d�

....

\, \

"
\ , ,

'S �a, I; álr..l,D',��,
Ir. - . : ,�' •

I'
"

I
' ,

A ajl�vu"as;ao,' peJo Senado, do pmJcto que cr,a�l'ca· ma bast;mtc s��sh cl na dim.i.nuieãv do�pud'cr
\ Ij l,.'"," ';1 '! J

... "--

jllste de ernergêncla para o salário dú�.. " t:�aba;h::í�orcsf :,',
�

da� c1a,ses tl'abalhadoras.
, Vem ao cncüntro d� lima nccessid]d� (jue já se "'Ilha ta·

;Ofüo' SClltir de maneira bastante cxpr��5iva c'ntre :IS' :
)
I '" d PI" .�" lÍ .

1 t"" "
\

C asses assa,::ll'la a!". <t Q projeto, �Ica ma \tH � a, S Sll!ma·

Oca dt'_ revisão sa�arial ,ij�elltc.; constitull�do.se (,) mesmo

huma atenuante da, atual política de s'al�rios �lo G Q�'êl\'

aquisitivo

Senado

no.

�Cll (umo, deverá' 0RrovarJ a decbão do Legislativo. � 0,
� �,

Illdlwr Í1,H1ício, para hto é a postlj1ào assmnida pd�lS suas

lidcran�"�s no ,C�llgfe�so \cm fa'\�Oil do pro.ict�.
A IJHcnSa tarefa que CUl1l}!'re ser cxccutad,l pelo

País, quer em sua emll'nhadá em busca'do dcsenvolvi

mel1to, qllCF pela melhoria dos ,bnclicõcs de vida do �l'U',
1" >

povq, nüo estarÍ3 bem dirigic[a, na fase atual, se () Co-
�Iêrno não toníaSf;c' as PJ'Ovidên�i:1s necessárias par;l' �o.
I· '-À , ' ,

Ilc1!.Jllar, llleDIlU que \�.�lIlp,�ranal1�eute, (] I prob\lema das
dusscs ass;úU'b'ldas, A U1HlO) açàn do [koj'eto dc real'll�tcI �I

� i
�

'no/ Lcgislátivo c a ,viglh,lda da 'lei, dcp{)'s de ,'!funcionada,

'leiO r'residentc d;l Hq;ública,' � 'mIa dCI1lOu'tracão' si".
,'(" ... "<-�. b

nific.lth'a, de que nv��as Jillan'lms 'cmnrcam a 'sef regula- \...

•

\ 1\ \
..> \ 'j � �

ri tadas, I tr:v:emlo beneficios ptl!púyeis, ainda' que numa

g(Cmd� pmccla &l populàção br.ls1-'

aumento
I

de "ida,
,

-

,
'

(CJ1ÇÕO' Ll,Illd lú\xllda dçssd' ordem', l-} vérdduc' 1.1lNbéííl
q ue" até a :;ol'a não conscgu mos ,1tinar com as intenções
exota,s de). ex". \

'}' \. r I"

";\ G qZE rA'", j"O MDB Jd'G �{clxur du.ro �� lluel
ou IÜO tllh:r a paelÍlcaçjo ou 'c c"t�t d�sposto a Jdln,�l
�e por uma .Iu,ta ;Lbcl t.t, CO;l1 tGdos os J"lSCOS, ecnU ,\ a si

,tuaçJo jJl�eScllt0, /\ Dal! ii d0SS�\ deJ iniç,ão é/ que I icnl :10'
Cl.lroS 01> objClivos cLI oposi,,:1o". '

,

'I '" I

'(0) .J ORN,'\L": ,"A "FI Cl1t0" ,�oziull1, cOJU Je�Á e.'-
, r 1

plel'íldenles (m�ados e o C)';.-!:'.üV0[IJaUOr e,1110(,1 sem tr,-

r'buDa, não lerá consliç0cs de:' ;ulll�)l,ir �e,u'l)ropo�ito,'ma'tOr,
.

ou 'CI.I, ,el i,l: UI;l ,:mb.,C:ltc t:k ,provoc,lçüo que se 101 lle

illtolel dvd pa' êI o I�OVeII)O, I"las �e o MD13 corüuiar's'e
ccm o '''r[eilti�1llo'':� LI ludo-lhe .voz. lJas Gamaras C CüQros-

•

t -...;
._.

ScUlUO .IS suas �dc' l JS, e0Jill elementos atucwles, o pano-Á ,

,"O E�TADO DE S. P\o\ULO'": '"JUIg.�lillüS lju,: o lj�IC
se p_l�sa no p lís lldda tcm que poss" iustillcar Lima "pa
c f1caç.io". Paoiheaçlo implico cVJàcntolllento no reco

nbeClmento de que ,se cleyeria' a�)llc'\J uma e·l)onia ,ao
p"�'Lldo c nil al1lllV,IÇ:ío de 11111 Qroi:l.o" (ie '1'11"{1.I �< di

J
'

pelo ('Ollgr0sso, 01 LI, é o 11lOPIIO ';ü,VUll,I\[or do Lsladu
ue tiJo Pf),ulu quI.,; ilU� diz I..õs(;!ull tÜlCJ!lllll�l'_' Ul� �u..!.) lll-

r:::l1�a pa�sar(l a �er outro"
• I

II

,"O GLOBO": I'/\l1te> elo enilaiamento ,cor,ljoso
dos Estados Unidos 'no Victnfl - el;l delesll de ccmpro.,
11l1s:)tJS ,IIlLCIIl,\CIOll:I'" -- tod;1 ,<s, I ,11,'.1 \IVIO cm �obICs�

) , '

�!l!lO.� U 11l';UO ciD Ch\ll,l cOI:dlelOj1u'va c !.hLUlll�a'va d VI;
Jo lh,,5:'V3 pl)PU�. Hcj" 'lj u,tdW � CL!LlO,i,

I ,i
\•

INVESTIMENTOS, EM AÇO!!
, �

'LIQuW José LÔl'tC

D0 acôrdo -com a Portaria
110 ,,46, €ie 31 de janeiro de 1968,
publicada no Diário Oficial da
União de 7 cio corrente, os inves
tidores (pessoas físicas

,
e jurídi-

cas) 'Ime utilizaram as vantagens
11s,'aI5 d�) Decreto-lei nO ] 57, de- (

I

verão J

aprcscutar, �L repartição lan

çudoru do imposto de renda (10
SlLcL respectiva- jurisdição, até 2�
de fevereiro próximo, a 2'( via

, v

dos CERTIFIC1\DOS DE CO�1-
PRA DE AÇÕES, adquiridos em
1967"

1

Estai apresentação deverá
ser feita através de requerimento,
elo qual deverá constar, obrigato-
riamente, 'nq" ordcl}1:\ em s� ,�n�- )
tando de pessoa blslca ou jurídi-
CQ:

a), nome .ou razão soSiaJ;
I
b) residência ou é)lderêçó;
c) número, ela declaração de

lí:i;dimentos bu do Ulscr:cão no

Cadastro Gepl de Contrib:uintes; c
\

d) valor da quontiLinvesti\.
da,

� ..
, ".:<.'

"

(

A Ialtu
r
de apresentação dos

comprovantes mencionados, im-
I·, b

,] d'p icara nu co rança irne rata, a

título de impôsto, da' quantia não
utilizada, Além disso, o descum

PI imcnto do disposto n(\ Portaria
n o_ 46, sujeitará o infrator à pe

;'llfcladcs, e multas' inoratàri'as,'
quo será aplicável, para a pes
soa imíúica, com base no 'seu

C�lpit�tl rcgis trado c, - para as pe�
sos físicas; variará CIljtre,! NCr$
20,00 e NCr$· 3ÓO,qq.

Cabe esclarecer que referi-
I das multas 'serão inlpqstas sem

prejuízo da, cobrança \ da .pcrcela
do impôsto que tenha sido des

'contada, C0111 as sanções cabíveis,
pela falta do pygameo,tQ,'ÍlO, pra�" �

zo fixado na notificação I de len-
t \ \ \.... ,

çamento. l!l
'A portaria, à;, qu,c li estamos

nos reporjândo,
I

dispõe ,

·r também
ê,ôbrc-" o caso dos contribuintes

que apresentarem a sua declara-
. ção' ·cte ! endimentos antes da vi

,gênda' do Qocreto-lci li o 157 ,e

S!!'le tenhaHl requerido, até" abril
de-1967 ,J os; benefícios il}st:tuidos
pelo, ,aLudido d�ploll1a.

)1

Jk �,ol'(' (Jm', !lOS limiks

I[OS ITctl '�os orçan)Clli,á
rios, �'<: helll CUIU O ('Ullcnr.

S\) Ilus ;;O\\''I"II0S IIHIIl�eil1'is,
de"emti-�e a[utfi'r tamuPlH

,

an talloiO IêxeeuHvo d'

1·.t't\_JnEG� a Secretaria til

Saútlel e A:ssistêueia. Sl!iciat

p\)ll� creüüar a :si a jn�tala
( fJ () dI! JU<lis <Ie J.:� ti' �os.
�,I:S, com .\ média lk 1,:;3 'lI
ún;,l, P'lll' Ul�idadc, tutatiz.m-
1'0 ]'67(i,7G metros qnadr:'.

, \ "l)T�I) 'O DE NO j']CI'\' S"'. ":\" I') ',e"f le�uC,'I'," (,!los de construções dess:�s :L,c\. '" t r C:' J

natUl\m�;\, rclisseminadas ,tl ..�- ser iu apenas pólq�� "despa(:illoar" o'MDn, EÍs:a, coi'LI'
de Pinhcira, IVIasial1ilh:! dd vida c da nolitica: a. oaciricaeão, o,eh,' c'oJltmvellsi�s,
Granel c, Alberdão, lVI!ll\rete�, p0e' em bel ige;'ancia o p;kc)o d� ��osiç:io qlie' e5t::\\ a

Três Baras e adiante', até 'I , ,em pa�", >�

,

)
Ensl)ada de Brito,

l(

\ J

AGENDA ÉCONÔMICA
i � \

/' �\,
":Shicma tributario, �

O culpa40 ", "

\

O CCOllCllllsta MaltO lletH 1-
'

tllle Simollsen não �dcix'l. por me

DOti, sÕ/IIlHa rcviSüo ela Constitui�
ção, p\lra permitir a eo.rreç';Jo d,c
chtolçoes no sistema ( tributaria, >

poelelú sal.y�l' o gover\w de' 1Illl
'I ' '

gILlnde rrombo 110 orçamento. O,
ueficit prevfsto para csLe un0 e

'tle' 'L ,bilhão c 200 luil hõcs de
crtlzei) os novos. Par,l, SimOJlSell,l'
cb 'culi1a nJo é cla:�

,

autOlidad,cs
'

JU811et�1l�lus,\ luas, cio si'stcma Jl;i-.'i. 'but,lrio que\ êiUOLl ft(hclos �ettl - ex
eeS'sov 6 tran�ferin recursos elo

g!ove�'llo fC�1eral par:t' os ESUleld,s c

l\1uniclplos.' ,Só o Fundo ele Par
t'eipação dos l;:staclos c Mlmici�

pios ""T' 20% 'do Imposto de Re,n
do s. do IPI ....:. arl:jeCad:l 1,bühãQ
'c l:J.OO' I11!1l'l'õc3 �le

c

�ru:ceiros' iJo
vos, soma s�lpcrio,r ao eleüGit pJ:e-"
visto no' orçamento federal. Con- c
clusão de, Simonsen: a ref0rma',
tribut<lria, feita eOl11 ';,{' l1'1'clhor

"

das intenções, estcí, dal1C1õ os pio�
res resultados,.'

('

/, )

Seu)dor quer ',wbcl'

Oscilador J OS�< Elllllrlo de
Moraes pc'diu no Senado, ,}l rç

F1c;,ão elas bppresas que se bCl16-
l,lciarom elas ,disposições COlHi
da, '110 Aoordo de Garantia de
J ilvcst:mclltos, ;lltl'e'o \B)j,í� ii c'

os E�tatios Unlelors, firnndo 1Z1ll

W,lshingtP;� em J965, ]\I� seu re

querimento, ipdaga tallibém qual
o capital investidci, êJl!a�s os ra

1110S ele '1leg�cios e s,e houve
tr�[llsferer�cia de fil ma,s 'BaciGn,üs
pa'r1.' e".trangeirí;ls que fOfam i�\_
cluiclps nesse acordo.

\ .

Ano bal,e para
llUllCO do Nordeste f

'

"l96t; é ü "allo-bdSC" ; do
Ban:o do NOldc"t', devcnuo �sua�

, I ' /

J I

apllcLlçoels <lpWXllllarem-Sç de
um óbilbãb" de !cruzeiros novos",
-A revelação é ,do e,eo!loniisto Ru

"'-,bcns COS!j,l, 'prcs;idente do BNB,'
1

,. , I,

que (esbarOLl se)' a \lgropcclWpLl a

pl"LOcipal beneficiaria do "Iumer):- \

to, CllJOS emprestillJos ,se dcvar:ío

'.,1 NCI$ 320 miJllões, Cfescclldo

1220;0. em relação' '\9 ano passa-
..

d.o, c li ltrupassanclo de UlU tto os

emprcstinlOS Ü ,ÍndUljtria e, aos

servi'cos bas:eos somados,
Açuc:u' '

-/

'':li tcr Lnanciamcnto
'/ ,

As u�in�IS .de açllcar ç; 01-
eool de São Paulo têm novo tipo
ll� �

I illallci.llllcnto ap.-O\ ,Ido, pejo
B,UlCO' do 13rftsiJ.' Esse banco 10Iui
'firmar UJ1l (mic6 cOlltJalo cem a

Cooj3etúivo Celltl;ol ltos Plodu

t\.Jres, englobando os C1cclito, con,

cedidos às SU'IS cooperadas, A
I epos:ção será "paga com " pré?
tações, ig,llais c sueessi\:13, ele
novdl11'bro a Jl1arçO"
"Sutis" têm mais

'

lW(H.!u<;úu' "

!_ A l)!oJtH';LlO\..
hubltC!Etc, t2ÜS, Pll!SeS

\

,

I
'

\
f ,:

-volvimelllo;l aU11lellt0u c� 1967,
pela primeira vez 'cl�s& 1963\ diz

• � I \ \

it:�a.mlG elo D,eJP1rtamen�0 ?e, A-
I gneu]tu\u.. dos �UA., O\ll1dlCe de

produção" munçliàl por hab1tante
,

" fo(nâoc quo nos Ph[Ís s indus
túLliz,tdos.

,

Marinha �Mercante j.
tem ill(lllcrito nos' :EUÂ

, .

, '\'
I

, " H

1\' CQlIlissfw' ]'0deral' de l\'l,a
Iinh� Mel:cil�e ordenou _ab�h�Jra
de, 'mquentb sobre os tre, acor

dos dc operação muritima,' que
atc,tam o tran�portc de dlfé, ca-

_ e,�ll eJ outras cargas, entFe os por-""'
\ tos' do ,B'rásil' e da costa' atl.fu.fica ' �

'elos, Est;'l40s' ,1511�dos '.
1

."

'1 , ....
'

\.

\
_ 10 "Diáljo\Oficial" da União

,

, p'ublicOll portaria da StJ�AÉl e1l1
'. vigor desde 19 ultimo, ,dispondo,

,
sobre, os novos preços do trigu.

. , O ,1to considera justo o 'aumento
,

.

�c 'até I 8% s0.Dre os preços ,elos
:\.

'
/

'P...;oçlutos c Isubprodut10s ela 'moa-
' ;Y

<'em do- trinOl Cm' lrrãw "iaorantes J� , no' i::> ..

f

cm''] esultaUo do P<prtor.iu, nO 279,
de 2 de maiõ, ,de 1967:.A ,norta-

l \ ,.t;
ria, inicia!mente.' fixa crú NCr$
�30,OO por tonelada �léJriea 1

a

granol, o preçc ele ,venda 'aos
, \

'

moinhos, rtO$ paI tos de sGbrecar": r

ga; clo ,rri50 e�l glã'o
'

irnp0ttado.
.r )

, A l,)osição argentina é 'iinal
t�raver' nas btuais negociações
'SObI0 um acordo comei-cial 'C0m

o J3r:lsil, dec1:uoll1 á inlprensa o

dJallccler argéntino. N ieaucr
,. Costa i1'endd,

, . O ministro fonnl110u, tais

apreciações após, uma t-euni,iío de
, (

mais ele duas horas com. seus co-

Jcg'�:s de Economias c da IAgri�
/

' -

culttlJ a, durante a qual foi exa-

minodo 0\ cOl11ercio exterior ar-

guntillo CIH seu aspecto global. ' ,

Como se recorda, as ncgoc:a
Ç50S eon{ o Brasil qll� se realiz1�
1:l11} ,dmante, a �emana passada, , ;
cnco'ntrom-s<:./ iB,terrompi�das ?jde-,.�,', b{
J"Jis: ,.lê Clt; Ila<'el' chcgalfo a U1ll'. 1
,:!corJ? em {uivét teellic� eIll' bUSl

1\

1..,: ue U!!L" OplVVU,:!UO ll1Í1115tedul.

;,/
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I'

COBRADORES
PRECISAMOS PARA'TRABALHAI<. EM NOSSA

fJ+,IÁL DE FLORIANÓPOLIS.
'

"

f
, OFERECEMOS NCr$ 150,00 (CENTO E CIN

COENTA CRUZEIROS NOVOS DE ORDENADO) E
i COMISSÃO. " , ,

; .

, APRESENTAR-SE COM DOCUMENTOS.
RUA CRISPIM MIRA ESQ, ,DEZ. URBANO

;' SALLES. ,
'

"

TRATAR NO HORARTO COMERCIAL COM O
SR. CIDRAL.

23,2
\,---?-

I ,"

CREDITO E l�rNANCIAl\'1ENTO ,

" ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

II J
São convidados os senhores ac.onistas desta socie-,
\' i'

• (/ ".', ,.".

Ülde, paro se reu�llrem r;;m assembleia geral' ordmana,
110 dia 30 de mar'ço de 1.,968, ús q horqs, em �tlà sepe
sOCÍ<1i, ú rua João Pin� n., 18" nesta cidade

-

de 'FÍ,oria
nópoli,s,_pstado ele 'S8nta �at1rina, pará deliberarenl sô-

>

bre' a seguinte. \, "

ORDEM DO DL�'

1 - Leit�r5l, diseus�ão e V9t�ÇãO do Relatório da,
,

pin:�toria, ,13alançd Geral, demonstração da ..eonta' "LU-
,1 ;r eras c, Percl1S"',' e PaJedr do' C'ons.e1ho Fiscal,

' r;f�- "

-)
, '

,tentC's ao ex;eJeicio findo Cm '31-12-67; , t,

,,2 -- ElC:'çlo dos membros cfetivOs e suplenles do Con

selho Fiscal c' fixação dos seus respectivos honoráriOs;
,

' ' ,

----3 - Outros assuntos de interêsse da Socieclade.
,

,

AVISO
,',

Acham-se u disposição do�s senhores aciohistas,
"

side socjal� 0$ docUlneilto:s a que se refete':õ art. 99
\4 <lo. '

....

'Decrcto,'Jei ]l, 2.627, de 26 de sclcmbro Cle' 1.940.

� Florinnopolis, 19 de fever_iro de 1.%8

A DlllETORIA
f'

,;)_ '_ 1. J
250-2-68

�._-

GRANDÉ CASÁ
..).

Por pl'CÇO, cxcepcional 'ende-se casa localizada à :::ua

São Jorge, com as seguintes caracterÍi;�tícas: parte. tél'_

lrclt - gralictê living, ,copa, sala, cozínha, banheiro, dis_

.j'Plmsa, C �lJartamento çlC 'emprcga�a; 1.0\ andar - 3

quartos gr::U1clcs, baúheiro social, a côres e, ,bonito ter_'
�, }�UÇO; abrigo para cari'ó; área total. construída: '230 m2 ..

,

I,
, ) ,

l\PARTAIVIENTO: CENTRO
'

l1ormitól'ios com ,armário' embutido - living amp!o
,- batúreiro social - coziilha, cl�i'mários; r-autilus, ro

/gão, filtro, etc. - quarto c-WC de emprcg'ada� -' ,exc�
tC,nte' úrca intcl'llu. Vel1d_c-se. I

,APARTAMENTOS EiH CANASVIEIRt\S
/

� /, , ('
-

'

ConstruçiÚO 1tlloclernQ - todos apartam�ritos ele frente
- eoai living, 1 quarto ,espaçoso,
'r

' I
t,mque - box pp_ra eaI,ro. Entrega
acôrclo com contrato.'

'

cozinha e área cora

em (prazo fixe de

AIJAR'I'AM,ENTOS ÉM COQUEIROS '

� ,

VeI1dc,.so no Ed. Normadie, sitmido bem jlrnto laà mar,

Com 1 quarto, cozinha, sala do visita e jQ,ntar e WC.
, , \

BNU _ APTO 'I<'INANCIADú EM 10 ANOS
Você paga ápel1as NCr.$ 300,00 lllensais. Apartamento
t'om 101 1112 - sala _:_ rlving - 2 dorrilitórios _:_ !Ja-

111�eirQ em eõres cores qopa-eozinha área de serviço -

quarto c lJanhoü'o ele empregada. Localizado no n'lélhor
Ponto ela ill1&' elo fl0rianópolis. " .. ; ',' , " .. , ..:'.....

'V "

'
,

onete_se prédio de construção reeentc, CPll? e;<;celente�

l11slaiaçoes: esc�'it9rio ci lJarquet - dl''ts -instalaçÕ8s
sanitárias _ piso de cimento .,.-' mais 'ele, 50 làupadas

"

fl�oreséentes -- área de 700 1112: Ideal parf1 oficina me.

�anie'u, clel�ósit'o ou armazém: .I
, '.)

TElHUiNOS NA LAGOA DA CONCEIÇAO

Em local ideal para de'seanso. ,ótima lo�alização (a 200m,
do Restaurante Oliveira. Preços acessíveis:' desde '. ..

l'iCl'$ ,1.200,06:,
'

3\IAIORES INFORMAÇõES

á ·vê in ecisão 'em ta

..
' I

.

�sse��léia, Ger�l EX�raG�í!i�ária'l ;
(�o i a..

,

bílr�:lório Sânilas S. A., -R_��Uzada, aos, ,li:! ' ,

, I l -

" ,

" Diàs do mês �e Nove"I�bll'o'lIe 1967; às' ,-,'

15 l,fcJl'éil.s :, ',. ""'.', ';,
,\ ,

,

As qumze horas dq dra 24 de" n�'�,��br?",d� 19,67, '
,

reuniram-se em Assembléia'\ Geral Extraordmana" ,�em, y'

sua �ede social na ciâade de Lages,"'Estado L de"Saqta
Cot2l;rina os Srs; Acionistas do Labontórib, Sânitas S.{\.
Constatada a nresença de acionistas rei>r�séntando a to�,

taÍidade do Càpital Social,' conforme se verifica do Li�,
vro de Registro- de Presençade Acio.nistàs; o Sr. Dii�tor ,

Comercial, Philippe Antoitle Be1tmessiari-L_declarmi �1:>!}r-
to a sessão e prõcedeu à eleição do Ip�êside,nle Üa ,M,��
sa, de confoqnidade com �s estatuJos�,,:i 'pof a�lamr�,ao, ,

'

fúil eleito Presidente da Mesa o >-, SF,; 'p_hilippc, :Antplle,�,
Bel�meS.Sial1, que convidou a miIn;;'NiYo, Codke, jla.;a

Secretario. A seguir, <) sr. Prcsidente determin.ou üsse

rrcc�dida à leitura do E:iital de- Convoc<l;ção deste,A:,- '

'

'sembléia Geral Exthl.Ordinária, pu;b�ica..9o no piári.o Ofl.. " I,

c;l1 de Sahta'Catarina e !'lO "E itUq'?l!d3 florianó�: is", ' '!

08,3 edicões de 10-14-17 do çorrente- mes, o que fiZ' e a
�

",..
. \ f",. J. .I C' �.., _'

s\�!!,uir transcrevo: ':ILab6r�tório, Samtas S.A. -

, "e J.(;.;.
(;6 576, 428 -,As�_embléia�;:Ger�i:. ,!�X��fo�\din�ria ��- J

f,dital de C;onvocaçao - s,ao con�!I�atlos os Srs. A ",,1')-
\

r i ,tas do Laboratório Sânitas
-

S.A. à comparecerem , à"
As�embléia Ge�:al Extraord;nária, à realizar-se' a01, 2,}, ,1"
de noyem-bro D. futuro, às 15:0-0 :b..:oras eIJ1 �ua\_sede so· , '�

,

c�al,/na localidade de 'Igaras, Distrito de Palmeiras, M14;'"".,

nicípid de Lages," &,t<l;do de Santa Catar�na, a fi�. ç!y , '"

deliberafem sôbre a segUinte cidem. do dIa: a) ratlf.lC'1·,
r\.: Co'rlos BriHo € nãõ' decid.idos pelas Ju,ntas: de JUíg:l cão do deliberado nela Assembléia Geral ,Ordinfria" !

, '

'

, me!l�o, e Revisão (dos antigos" IAPs), � õalizadà à/os 30 de iunho de 1967. b)' outros ,assu ,lt(\S

�VIDC��U2�A 'bE RECURSOS DA ',PRt.:-, R<J-rG! haver recur.so ceve existir u- (!� ,interes'ses social. L'q,ges, 3 de :�lOvembro de 1967. (a<.)
SOCIÁL: -,-, COI'Y'o' é',SqDi- .rnOl diecisã'O correspo:hC:ie:flíte' com.' a P'tilippe Antoine �e�niessian\ p\rr:tof Comerciar:,., �:�;J}

do, c.;m deck::nência ,do" un,j,fico,çãio,y ao"
o

qual 'não i,e<iesttá, cÔllfocrmód\:). Po�tall·'· ':' palavra o Sr. PreSIdente e c'a�ebeu, os Srs. AelOn 5t:1S

I nsti tujas de Ap9s:elritodÇ!lria, e PensGcs: to,-' na' recurso o inleressa:di'), deve d:l:e; f':fe a pré�ei1te .'�euni�o"havi{ :.1,:lo c�nv6cada, a- fim "c1e",
c, consequentemente" da ,extirçGio' G,aS por, qu,e hÕ,o "S9' conforma "com .0, dcc,i· 'ue fossem ratIfICadas as' de [(·e-açoes tom�das, T-le]a" ,I,

J uilltas, de J ulgamentio e Revisão· (Jj.R), -são de qbe r:eÔ8{rC", aprêsentando sues, t,':semblé;a Geral Ordinário.' ,l:�a1ic'ada aos 30, diá, co "

fü.i CJ"iocia -em cada, Estodo ,pelo m2r�ós rozões e fundamer1t-andõ-a, sem di3i-OU- rJl'�f, de iunho 'de 1967, quand'1, então foram aprovados
uma ,; unta dE) rRecu,rsos a'al Previdê'l�ckr sições de I,eis que, lhe f9vorÉú::em eU (re'atório da Diretoria, o B'llanÇ) e Conta de Lwws

Sacio.! UJRPS).I' 'CGm documentos OL;' papéis que po�- e Perdas e'o Pat:ecer1 d'o Conselhó �is'cal, todos os P(�l�·., ',,-
Dada talvez ,o circunstância' . de sam '�,e'rVi.r de comprovacõb 'às razõe's m�ntos relativos ao exerc:cio findo em 28 de feverdro

S,UOI es,tlUtura 'e c.omiP;e�ência apre3(�n- a.l'egadas. Pa,ra que, o re�u'rso possa ser f', pássacio assin� como a etéição do 119va D�retorii ',e,
ta,rem ?Ive'r:sidu:des cicm: �'s d�s é�li'-i� ,julgadG' há que ocntú um ()'U mais dês dos- S1's. Membros dO�,Conselho Fiscal, efetivos, ���l�-;'l" ;"

tos JJ R, percebe-se ;eiJI", VISt'Q! oe c�rtos tes '€ilieímentos.'
'

?, p1entes, bem cOlnoJôsse rettfie'1,da � data ria publicaç'ã() ,
,

�correl1("ias e procédiment,os, que nao, 'OI recurso, emborci dirigido à dJ Edital, dc Convocação. Informou o Sr. I
Presidtõl1te,

há ainda uIli c0111pl�to esclarecimento JRPS cU à suá, Presi,dên:c.ió,' dt:v€� ser di aue tal' ratificação se fazia necessária a fim de q;i.re, fôs-:,
no sieio dos beneficiári.os ie empr&so3 retamente '8.ntregu,e ou' 6Ilca.minhodo s'e �tendida a exigência'do Art. 88 § 1°, 'do Decreto-�yi,
qua:1to 00 'fTIod/:), pelo quo,! se óeve pro ao órgão do !�PS que proferiu a: deci' '2,627/4Q. ConfdrD;le estão "lembrados, prosseguiu o Sr\;
cedei- '/lO' i,nte'rpos,ição d'QS r�c,urso.s. são que está s.end(} reqcrrida, pois a cu' Presidente, o' Edital de Convoc'lção daquela Assemb�éia "

Esta; c razão dó presente e,gda,recir\'6n torid;od81 que proferiU o decisão lJJde ffll'a publicado apenas no dia 27 de junho, o quc, �ão
to aos s:eguíOdos do I NPS O' -fim de' pou revê-Ia e reformá-Ia. O reCLJ�rSiJ sàmen impediu que ':os �rs. Acioni<;1.as comparecesseni em sua

nar-lhes tC:mpo que podcrio ser abreevia.. f� se'�á encaminhado à J RPS, IP�lo ór� t0tali4ade poro deliberar sôbrc a rnaféri�, COll1Ó de fa-, ,', ,)
00 IÚl tremitação dos :' tecuJ1so$ o} se goo c:ompetente, em caso de ser man!'1 "t0 entao 0- fizham. Informou ainda o Sr. Presidente, da

,

r,em julgados. pela )RPS. ,�' da; a declsõo i>llicial. �ou: dfj refonma' a� n�cessidade de retificar a inc0r:n01'açâó ,�xistelltes' l1a,"
A JUNTA DE RECURSOS D/\: pt::nos parôal, die;\lida,r:ne<nite instruí.:;s. Pt'-],71W tocante à data da publidaç1.o do� Edítal de COl1. , :,

PREVIDENCIA SOCIAL é Uh'1 órqó:J O recurso', enco,lI'nh"l,rlo 'dire�c- v')cacão onde se lê' 31 del,-juaflo de 1967,'leia-se �, de,
jurisc\icio:nal, aut6nol1l0, r

subordinGa() 'I11lente pe.l:o int:e�essado à JRPS if7\G,-r- inlho' dá' 1967. Ao supmeter a pr?posta de ratificação
oe< Ministério ,ia Trabalho e Previd�n,· tO' €>m prQ(opqamento poro suo éntro- e tet1ficação à votação, o Sr, Presinente solicitou fos' en�

cio Social_, através' da supervisG':) do Mi da em j'u,!'gamento, POiSi o mes.nlO sel-6 ratificados' todos os atas praticados pela Diretorid ehita

nistro de Estado, E' composta d81 qUG-: remetidn ao ó;-g-ão, que- DíOferiu a' dec; em '30 de iunho. Discutida a 'propc<;ta ;foi elo unani:ll,c
tro membros: dois rePresentGntes' do são 'o fim :ôe' ser reÇJulome.nte insti'uí- mente aprovada, ratificando-se ao deliberações toma j8<;

Govêrn;:),- um, representÇl,nte d{'1s empr..:: 'eh '€' ap.énsad'o ao Dr�ces�ü oriç;inal.' en 30 de, iunho último, os atas pratic<:Idos pela -])ir,�trri']
gados. e:- Um des empregadorc.-s.' O' interessado, ao tOrr',ar cOIn,h,xi, e':-ila alé ·esta data, bem como 1'et;ficando-se a data d:t

A J RPS é cicmpeti:mte poro, ju�çpj' mi3nto dai decisão, 'tem orozo ,de 30 'p;lbU;acão do Edital de Convo�,aç2o. Eni tôdas as d �li-
'

recursos. voluntários" inter,pos'io;; 1'0' (triKl:t�!) dias po-ra' entrar c((",m recu-rs,c) \ b�'''aç.õe� abstivémm-se de vota-r,' cs legalmente iro �e�
,

be.neficiários, e ,empresas contra dsci-, E!'ife p,rá:zo é improrroaóvel: deoc,is c:e à'dos. Nado ma'is havenclo a tratar_ e lÚlguéll� desej'r;d,) ,

sõe,s profericias por ,aut;c!ridades cÜ',-,�pe' 30 dias nãó I=/::de mai" rec,o"rer ô J t�Y3,
.
f?7er y,so da palavra, foi a ser�,?:io suspensa pelo ter 'p)

tentes ',d'o I NPS, Nõo ju,lg(\ recursos, ',:13 O .reúurso pocJe ser r,E'wnehrlo' 1)'2;0 llecessári()'�1. lavralura desta. Reaberta a sessão, foi (s11'

cfício' (ex-oflficio). E' necessário, ;::>0'r,1' Correio. Nestes cas.o., i�< prnzo é co J;) lirl':J e atinada por todos os' presentes, dela tira:ric.c-s�

va I idade, do ,recursÜ',' qu,e o recorrer.ü,; do dota' dio recebime:<"1to' dn c,0rY1unk), 5 (cinco) cópias� datil.ografarla:' ",ara I)S lefeit0!) te'! ;i�,
.

te'nha i.nterêssSl sôqre o O'ue pl'eiteiq" Ó0 ,lo inciefel,jmpnt0 à cat" co',tante elo d' ':1<\ rando 0- Sr. Presidente. --encfOH1da a reunião.
'

L8-

q:,mpete' ai,r.:da à JRPS juLÇlar 1'8- cico,'inhn no envnlene" r"" 24 de novembro de 19E7, (ad vhúope Antr 'n�

�ur.so�' dos pa:rt�s . i,nter'essari�s" e�l Das dec isões rln J R PS f) remn''',p B �\'messian� Presidente; (os.) Ni\0 Coo'Ke,' Secretário d�

questoes de asslstencla, e prevl'aenCla te pode r!=dr1rr:er ao Conselho (I,p Re<::.u'" TV'f\fa, (p p.) Squibb Indústria Química S.A., 'Paul Nor-'

soc.ial rural, devendo;-- neste caso, s,t':r � sos da' Pr:ev;dência Sor:ir.d '(CRDS) () t''1 Âlbright, Raul Gutierrez Ve1:dej o" Sidney NoalrnC',

obs,ervado -o Regulomento di:) FUNR! J 'modo de' D�""c3c:er, �n.lvo o nue re>;peltcl P,'1U1 Norton Albright, PhiJi1Jpe Aníollle BekmcssÍan,

RAL., ' à, 'diversidade de I esrerçl>s, é 'íd8nÍ'lco co Da�oberto Oliveira Dias e Nelly Y(us::icf.

Poc':e, ,oin.da, ai JRS ju!lg-ar 'recu;- -e)<OG"to 'Olnt,erior-me,,,tp:' :-10 0'io,; conte·
, \

se:; volull tórios, decisões proferídas Por 4::'s' d:» data' do rocebilr'n�ntu (';0 con,';'

uul'l.. .'I'lduU8S do;;. Ullt!!:jU !!\'�ti,utl}S, Ct'�;" I1ICCJÇOU Ol,1 (,1:J IJubíicuç.ao i,U inlf,n�ll-
de que telnp'esti\'c�3 (d",niT0 do pru.!,), SU'o

!

/,

,
",

assinala tem tido suà continuidade, embora com al:""
guús senões, que prejudicam a obra admínístrativa em

seu conjunto. Alguém disse que o goverao Castelo Brcn
co era um governo acido. Mas, essa acidez é que 'faz "

falta ao. Brasil, país de dimensões continentais,' corn se- '

rios c, grandiosos problemas, que reclamam definições '.o ,

'detisões. O governo Castelo Branco era uni governo de. '

; 'ecísão e Ide linha propria, ao' passo que o. atual governo'
'I[,� de um mal' crddico: de i.iéefmição."

,

"

Àpós' ';firi1\�Il; que o' governo '''maiS serio qu�' Já exls

tiu neste país, i�i o do marechal Castelo Branco, '9' s,r�,

Mern de Sá lamentou que ,o atual, governo, sentindo 'as

deficiencias'existentes em sua equipe de auxiliares,' ainda
não tenha tomado consciencia �k necessidade de rea

justar algumas peças.

"Não. acredito -continuou - que 'o país seja sacu· '

';do vor uma nova �r'se p".'ít';;)-'t)snu�ional, simples-' "

, � -' -,

f,{ente porque não acredito em ,fSrtásmas". '

'

I

Confc'l'C com o odg1uÍ1}

Nilo Cooke � Secretáril> JJ Mesa

em \

BóDAS DE PRATA ASSEMBLÉIA GERAl/OilDliAIUA pu LABlBATÓBIO SANiTA,S',,�Jt
, �HELOIS�:� H��C:I�IO" l!EITOR, HEJ';IANE, RE�.tIZl,DA AtlS 30 DIAS D,O M�S DE JURI.IO 'DE 1�61# :ÀS 15 >�(jR1S

-COl1'-;ldatj1, pau d cedmOilm de ,BODAS DE rRAfA, de '. "'), ;
_

" , ,I,·
'

, "
'

" i'
"

seus ,pais, HE}TOR DE AL�NC�r:c GUI��RÃES F!- " As quinze heras elo dia tril:b ele ju'iillo �1c':rlÍ'1 110�' S ,decisão, o sr. presidente, falàndo. c,n�'sed nome. e I_1o. do
LHO c J?DMEE; n� C:1�ela do l_)1VlllO �spmto Santo. ,�s '( v�centos e sess,�nta c sete, \reur:-l:a�l1�se cm sua sede so- sr..: St\�an 1_:Iaass, agr,adeceu sen�lbil!zado as ma.l1lf�sta-
18 (dezoito) horas, do dio 25 (VIl1(c c cinco) de .fevcrei- cial, em Palmeira, Igaras, murucipio de Lages" Estado .çocs dc apelo e confiança recebidas dos srs. Acionistas
1'0.

--

'de 'Santa Catarina, 'os senhores acionistas do Laborató- durante o tempo' em que tiveram a responsabilidade pe-

1:�\IL"I:I!,��;II1, �-�XF:'''I
'

25.2 rio Sanitas s.x: çonstatada a presença do acionistas 1'C- la administração 'da Emprêsa, Com a palavro, o acionis-
, " ' presentando a totalidade do capital social, conf_orn:-e .se .ta; sr: Paul Norton Albright, manifestou, em nome dos

=--_._'_'-
- , -

,-
--'- =-a, verifica do Livro' de Registro de' Presença do Acionis- acionistas presentes, o seu pesar pelo fato de não mais

Cômpanhia ,r��anceira de, Inveslimenios tas, o Sr. Diretor Comercial, Philippe Antonio Besmes- ,poderern contar com a colaboração de tão eficientes ad·

,

"'COFINAUCE',
' /,.

sian delatou aberta a .sessão e procedeu à eleição .do 'm nistradores e que tão) bem geriram os interêsses da 'ACUO POLITItO
11 ,Presidynte d,� Me�a,l c�e cOI:fo,rmidaCl,e "com os e.st�tu�o�. .Bmprêsa, propondo, a seguir, fose _conSignado \eb ata

\\

�or aclam�çao fOI ele�t? Presidente d_a ���a, o: �L, P�l- r- l!�l voto, .de agrcdecimento pe].él; atuação de am,bos,. �uc Pa'ra -o senador, o' V','CIIO n,c'lit' 'co existe .não em fun- '

lrppe Antoine Bekmossian, que convidou a mun, Milo fOI unarrmemente aprovado. Por prooosta da" .aciomstn ".",}' � _'" "�,li

Coose paraSecretário. A seguir, o/,sr. Presídertie' detêr- Squibb Indústria .QÜínÜc�, S.A., a-provada por todos os í I de -um VIClO propno da epcco em que vivemos; 'o
.

minou fosse procedida a leitura 'elo Edital. de Convocação presentes, foram eleitos paro compor, a nova Diretoria" -rue falta ao atual esquema de .padér é maior entrosagem
desta As-cmbléia Geral, Ordi-nária, publicado no Diário da Emprêsa os: srs. Dagoberto Oliveira Dias, brasileiro. 'entre o .Executivo e o Legislativo, 'falho que precisa me- '

Oficial de Santa Catarina, e no Estado ,
de Florianópolis cá-ado, contador, residente e domiciliadõ'J à 'Rua' da;, / ' ,

-

,
-' " \' diatamente 'ser, suoerada. O ex-ministro recomenda' "'01'U'- ",

nas edições de 27, 30 e 31,.dó corrente mês, o que fiz c Azalécs, 11 na cidade de São Paulo, Estado de São Pcu- ,�
, ,

a seguir transcrevo: "Laboratório Sanitas S. A, ...,-: C.O.C. 10, Diretor Presíente," �ir Rafael Petroff, brasileiro na�u..
dencia e previsão"!por parte do Presidente Costa e -SiÍva,' '

n? 60.376.428 - Assembléia Geral Ordinária '--: Edital ralizado., casado, industriário, residente '

e, domiciliado para superar esse vozio politico.
�

de Convocação - São convidados os srs. Acionistas do à Rua-Mjchlgan, 1121, na cidade de São Paulo, 'no :tnes
'Labol'otório Sanitas S. A. a comparecerem à Assembléia mo Estado; Diret�r Gerente, e Dr. Paulo' Frederico ele

Geró! Ordülária, a 'r�alizar:,sc à's -15, horas do dia 36 p;' "Azevedo Antunes, 1:Jrasileiro, casado, ,aGlvogado, res,iden ..

futuro, 'em sua sede sociaL na ,:localidade de Igaças, dis- ,.te, e doniiciliado à Rua Iraei, 5-76, na ci'dade de São Pau·

trito de Palmeira, município de LaJes, Estado ..ele Salllta 10, nu 1_J1CSl110 Est,ado, Diretor Comercial; os - membros

Catar�na, a fim de delib""rarem sôbrc a seguinte órdem "do ConseUlo Fiscal, efetivos e sbplentes, já anteriormen
do ,dia: a) ,leitura, discussão e votação do Relatório, da te qualificados através da ata da A-ssembléia Geral Ex:
Diretoria, Balanço, COJ,lta de Lucros e Perdas e Parecer traordináriZJ. da Emprêsa, realizada aos io' dias de fevg�
,elo COll�dho Fiscà!, relativos ao exercício findo em 28 ''feiro de 1967, foram reeleitos,' a saber;- como membros
de feve:çeiro de 1Q67; b) eleição da Diretoria e dos 111em- detivos os srs. Dr. Noé Ar'aújo, Dr.?Altamiro Boscoli e

bros do Conselho Fiscal, �s<;im C0l110 fixação de seus Sr. Natalino Franco e comO ,s'uplentes o Dr. Naum Rü
horoilários; e ,SI oÍltros' aSSúl�tos de interêsse sociql. La- temberg, pr.' Orlando Giaeomo Filho e, Dr., Frãnc,isco
jes, 15 de' j�nho de 1961: (as.) Philippe Antoine Bekm0s- de Souza'Màtios, os honorários da DiretoÍ'ia foram fixà

sian, Diretor"Coinercial"._ PrQeéd&u-sc, então; I
à 'leituta . dos englobadamente cm NCr$ 30000' (Trczcl{t:OS Cruzei

do R�lat9rio ela Direto'ria, Balanço Gen,il, Conta de; Ll\; 1'os -novos.), I �nensa:is, a serem' distribuídos co'n[or111c a

cros ,e Perdas eJfar�cer de COJ.lselho�.Fiscal, rcfercÚ-:tes\. .Diretoria, deliberflr, em reunião para tal fll'}l (realizada,' e ,'

ao exercício <€ociáIJ.findo em 2-8 de fevereiro p. pàss�do, dos Membros do Conselho PiSGaI a cada úm, quando no

doeúmentos êstes publicados 110 Estado de Florianópolis, efetivo exercício de suas funções em NCr$ fi 00 (Cinco
em 27 de jdnho p. passado e entregues dent1-o do prazo cruzeir'os novos),;, anuais. Em trôdas as delibe'r,�ções, aDs
l€gal, à publicação, ao piário Oficial do Est�do. Na',o- tiveram-se de- votar "os legalmél)te ill1!)edidos. A seguir,
portw1idade, o sr.1 Piesidente csclareceu quc o Aviso <:!c ' o sr. \Presidente indagou aos Srs. Acion'stas lJrescnles &C

q�e trata o Ar:�. ,?�, d� ?ec: Lei 2627/40, ,h4v1a sido �u- 'd�sejavam fazer _us� sa pa�a1'�' Como hingüém' s� .ma:
bllcado no DJallo OfiCIal de Santa Catarma' e no Es-, mfestasse, a sessao fOI' suspensa pelo ,temoo necessano a

na ,
.-

tado de Florianópolis, na"s cdiçõ�s do 27, ,30 e 31 dê ju- 'lavratura desta. ';I�cabE!rta ã"sessãô,'fOi ri pr�sente ata,li-,do ,nho clc 1967. Passou-se, ,a segUir 00 debat�' dos docu- ,da c assir�ada por todos os presentes, dG-la ,tirando'-se

,meltto,s ap�esentauqs, ha�e:l_do o sr. �J·esidcnte pi:cst�do cinw cópias datilografa_çlas para ,9s 'fins" legais," Çledaran
o.�" esclarecimentos, necessanos. Submel1üos à votação; 've- do o sr. Presidente- encerrada a reunião.' Lajes, )30 de ju
nftcou-s<;_ terem ,�Icl� o� me�mos apro,vados ,por unanimi�

,

nho' de �2.67.,,(qs) Philippc Antoine Bekm':!::lsslap., Presi
da?e. Em �?:d�encia:a or�el11 cio clla,' cluclou-se, a sc,; dente; (as,) ,Níló� Cqok_e, <$ect�tário. Hpp��) 'Squibb Indús
gU1r,�?a elel�a� c1� ,Dlretona e dos membros do Conse� trio Químic� 'iS.A., <Raul

"

Tortoh� AtBrig]1;{'!<Ra'1. 'tutier
lho FIscal, :t.eti\lOS e suplen�es, bem como da fiúção de res Verdejo, Sidney Neaime, Elaino 'C. Rcmazzini",Paul,
seus hqnoranos. O sr. PreSIdente da Mesa; usando da Norton Albright; P. ,A. Bekmessiéin ,e D. C., Dias.
palavra, cOHlunicou aos pre�entes que, em v,irtude de seus

,. .

; ,

'

múltiplos afazerts' na�'direçã') de" outral Emprêsa, apFesen� confer� c,oni ° ortginal
ta\l,Cl nQ�uela oportunidade o seu pedido dt:! renúncia do "I':

'

1
,

cargo 'que até entãov inha exercendo nesta Ell1Drêsa as�' I' NiIó <;�cl��,: '

"

sim C (0]110; pelas mesmaS ra?i)e�, renuncia\la:�6- cardÓ' ,:cl'd, i,j �e,çretárío. is1'à \Mesa
Diretor Gerente o sr; 'Stefan jI"ass, noo têrmos ,da come� '�

nicação que aquêle senhor lhe fizera. Ao comunicar tal

RIO - O senador Mem de Sá, ex-rninistro da Jus

tiça do governo Castelo Branco disse que "embora com

alguns sintomas de indecisão e por "pior que sé apresen
tem alguns aspectos do governo do'marechal Costa e

Silva", não se .arrcpende de maneira nenhuma de ter

sufragado o nome do então ministro da Guerra no Con-
I'

gresso. --;: , J
"A Revolução" em seus aspectos fundamentais

•

-----,--�--�--------�-----------------------�------------�----�--------�--------
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HOJE,
São José �revidência Social

às 3 e fi 1!2 I1s .

.}

Hayley Mills

John, IH1Ils
- em -: ",\

QUANDO FLORECE P
.

AMOR
/,

, Tecnicolor
Censúra até, 5 anos,

8Hz
às 5 (c S 112 hs.
- Um filme épic(j! ,;_ ti ..

ma estórja, h.eal e elei'riza\� ..

,te. ,'-
I

KISKA, A.RETIRADA.
GI"ORIOSA

Censura' a:té 10 anos

Roxy
às 5 e 8 112 11s.

]1'lor:l Cerny': ,

,

\

Altair Lima
-em-

)_\N-JO ASSASSINO
Censura até 18 anos

\
r.'� lUiUtlUS '

G�cria
:tS 8* hs.

Terence Stamp
Samalltha Eggar

- enl-

,
O COI"ECIONADOR'

\�

'1

às\ 5 e 8 112 lts.

Richard, de Lucra

Dinà' Sfai'
-em -

I 'IRES ESTORIAS DE AlVIOH

Censura até 18 anos

Cine Rajá
,às 8112 lls.

Mark Forcst

Ana Maria
,

-

-,em-

HERCU�ES CONTRA O

FILHO DO SOL

\

'l'utu.lBcope
lor

EastmauCo,

,.. 1/ : ... '

I

"
" �,. .!

, '

, r

.
,

\
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/

_�_I ':...__.__ �__t_� .... _Falando a nossa \rél1orta�
gem, o conhecido árbitro

Virgílio-.. Jorge disse que' de
,

verá abandonar o apito llq,;; f,dsOlL ainda ,0 onhecido
.

ptórlmos". "dias;'
.

Âeel1tuou '; j�li:z cp,ta:rI»cnse q:ue:»as\pr,�
, que 'cu'rqpri'r.ii' o cemum. a�

,

.xímasJtoras-anunciará "oH.

M�URY JJORGEP ! c9rdo, p�a 'ei returno. no Jõ'- . cíalmente seu ·abandoflo< do

,\' ,go, . Internacional e. Marcíii� fu�ebol e qlJ� .posslvelmente

ESTAPUAL. DE 'BASQUETEBOL- SERA' 'EM Dias; ,'póis já assúmfa êste nem por 100 crnZ�iros neves
.

1.1.A Rc.,'O :_ Muito embora a Federação .AJlétic� Cota-. comprQmisso. ,.:Virgílio Jor-' el nem de comum acôrdo' a;
p. :, .ge: está desgostoso' com aI.. pitàrã m�is"flitebol, põis s,e_ :

rincnsc ainda Vão trn1;:.a divulgado o; seu ca:teJdár,i@ 1'\1- .

gumas: criticas sofridas'" em
.

gundo êÍe ,a guerra e,<;tã\.._.·
-

.ra a temperado S9Qe-s� que é deseje dos mentores :4a .en '

tôrno de,��da, sOlicitação em. 'g;ande nos' 4 'c1<lntos do' Es.

tidode, r(e�1i?arem o. cç)1aJp.e �&tad,,!;lªl .de : 'basq'l}ete'l:lol : ron cruzeiros 'nóvós para a' tado,

juvenil;' no próximo Inês �� março, servindo-o cidade.... de ' , ,

múrrien�u, como sede dos jog?S, i
- , -,

'

• r' ""-::; .'

. ,.

.:.,'�' ••.'.' I'
,

"

,

I

�

I �
.

;;',
\, . '. . ,; .�.,_, '"

�

SELEÇÃO VAI C?LOCAR'FAIXAS NQ VNS-:. ,·�ra.':flúió�/ Gànhé' Begálà: M�sla,'
TO yBRDE - A seleção-da- ilha t-ijúe, :?�}pre�ar� ';sob .p'. 'r'om':"o'v"ll"d'·a·I

'.

118'0' V,elêir4�' :'� ;1:" i,' ;
� �

'\ "

a' tesp;onsabjlidade de Odemir Faísca, para.·;' a. r,eqFuI�ão:-: "

"

., • ,
.� l ,',l" • ... j"';

,
,

de. 'um gíro por qucdras do interior, Aeverái i�içiar�,e:sta ' . d .'

.:".
,

.

;', .

.,:

sé�ie de exjbiçqes na cidade de 'Blum�1�im;"0nde C'of,ç;Ga� �., :' ... '.
, .' " ',:.' , :� " ,.:. r..:' :: , .'

; ...... " '. .i.:
».

[ " ,r

-rá as faixas nos 'qtletas do Vastor Verde, .aif:uais,:c�m:p:eõDll; ,t·. ::: 9·,,�,arC?:,�'I.l:oJ�to: C�l�: OdllVa14?S?9�e?,. �at:l�eSj�"
'

.. :Rio � 'o 'Brasil eonqtiist!)�� ,'Bútre aS:ülôças, "ill superr�Q-

esta'dllai� J' ,

•
".' .: V' , .':�" '

-:r ., 'So,!ré.s�. : 13.o,i)lta,:Cluenglun 1- � R,'u\e_; -Çh!.pnghull, foi -: o, "na . 'l}iséÍn�' :dô ; J)'hilititl,ClJSe; jidade Aa,� Hrasiiéiras foi" fi:;,
;, \ '

' '" \.'., "í" <" " �',�nc�ªor'Ida:; reg�tà:mista, .:prQi11?vi,da:.:pelp Veleiros ;dó.·, ó ütúlo: do 'Í9,O' é]�mpconaHI�'
.

,grante,; cOlil"a contagem ,fi.
" . ".'.,';'

.,

.,""
"

t,�,,' E "B" ';" F' l'
,.,e . Sul�Aplià'ii.li,lno('de Nataçãà ''iiálllPréselÍ:��l1dQ, a,sllma:r)t:;

EST'ADIO DA FACULDADE EM, RÍTM0�: ,nha,-)��l'·Jª,CJ1'Jje.ná..gem' a 'senlwra,'. -Ist�r:;: mxo ernanc�'�.' " . . "
. '..

'

'" (,." •.�., ':".) . "_"..
"

,: ;', ;" -":"C ,,', �-ireÓ�plil:�ldo'�o' dI). Al'�e�1ti ·}t{7,75 :i<lo�,;15, s:ôpre '�S';nf�-
ALENTADOR � Mais. um 'cstád,Ío :g-anhará o ".éipôrte· ':: :"":_"E r:� :-,' d'-"�":l . cl'a's::"l·c,I':co"'�."',s"·'e':>,·.'o·' �,' ., ,'. 'Ve11d":à'::�' n:;l."';;;' somando 3.39,42 porte,,!', ,'J1,I'ua»fts;'"_qlte ...1jve,,i'iit�, ejn Ch�l

,

• 'c ''',''.'' ,"".,
o . '.' IH, 'sí"<g.,un ,'O ugm ,:;, ,U u 'l]aTÇO . . '.

nmador ainda êifte ano E' que 'a, ,Fi.lc,u1dj:ldc d.e Ctel'l.c.las·, "'. .

"
.
_., ,'",. «:' .

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

.,' ".' cOl1tra; 262,í6 do pérti, " n'fl � suelo Chahgánachi,',.a SII:1a ,<
.'.

e, " , '.
c

',J ,.: _ , c
'

val fC.em' ,A<:Femo'f PIres Jumer 'Ehsaoeth S08:H�S" ",rris'1'"
. ,

'\
.

"'I ,- "

EconômIcas, está' construllrdo· alI na "J)JQ rrhlao"'Jo�qulIn';' �I,'" .....

·"C,,�. -'R"'" u 'b�' tE '3"0 1 h
' COlÍt'agenl�·g..er:il. 'g'arantinM" ,'1�lell�f)Í"na'�%d�ra"9oni qt}<l-

.

� ,.' _:."'" ':"".,
,

'. . _I.
.

. Niet.sc.he· e" .
eila ," çgma' yar,. osa.:- n1 .� ugarl�'c e&ou.\ S�q;. :vj.t6.'i.:ia/�i}eiâ '�oa ·:�tita� \tro ·,priI'l.;leifos lugar�s: .' .....

um estadlO com canacIc1ade nara 3:000, pessoas., :.\ ...",,' . ,� ..

: :1&-"1." :'" f,' .

Ad'" 'N'}'
"

p" "'. N"'.eA"m'l·a, .. '

-

1
.

f
." 'J" S"I' ,

'''''·1
,

' - -

,-, I ,," '<,' " ""'6 baico, +)n.G1;lc-a,' c'om eplar.- :' unes': Ires, v . çaQ� (e �ua, equ�pe emmma, . 9se ,;. lVl�', "lO o - lWV�),'
. .'" .,.. ' .. '

,\

'nué ·ob. teve. lll.na. lal'!!a m3L'- reconllsta mundial '(,los 100' O Douta de 'Ianca Aldo. oriundo do tutebol de Nj�,I

A'U':T'O'"M''O'-B"IL",I'S'T'I-', 'Silvª, C�sf:\ja,\,.Ton... Hertwig e Elisa ,Be,rinâ�,·· \
,_. �

. 'J ,

'<. '\JQíNVILLE VEK'\' PROVA: .

gem d�- diferença durante a metros nado (fe peito Ch"ü'-;- . t'8roi e que fôra, trazido .� Satlta: Carúina J:')e'Ío empresú-
CA � No próximo dih 9 dr Úl��ÇO, cÍú�ndQ,�: 1\1àn,ci1�s- .

:,,_,.'. A'�onl�etiçãO· f9i .�ese�\!Olvida na raio .ela baiq_ sul. 'competição., ) sico - e José Robefto D:- r�o Ollio�ano Alves, aS�h10}1 compl'omiss9 pom o CarlQs)
ter btarinense estará comemorando mais' mú" a:niver-' -" \ ' , .�. titUlo lllasm�IillO ficnu niz Aranha foram :;ts pri\1- )Rena\.lx, í)Ol/ um ano, O jogador flumin�nse tinha con-

sáriQ de' fU�1daç'ão, '0 p{lblico lo�arterf'�� op'�.l:t��id'ªde ..
, " f pp.ra os, al'gentinos ....:.., gfil- cipais figtifas másc,uJilla� do

-

i,rato a;m\-dór 'c�m .uI:l4 él�\Je de Nitâoi,' Se'Us/pq.péis ,es-.
" , ' éas à: 'vinda de seu nadador Br3s.il, na 'con).ptP;ição. �11-' , '.

de assÍf;tir, pe18 primeira ('Vez, 'as' . aJterJ;lativas ,de. lJma .

'" :J.. > \
• •

.,

" "tão seljdo '. reg.ouÍarizodos na FCF e.'na pi:óxim'a rodada
. - , 'c, �uíz Mb�ft(}:.Nicolao, que li qua�lto IJúlio ',:\rang'o. (Cn.-

corrida automobilístico,· promoçãó .

do Automóvel,: ClU� , ,r- l·OlJ..!\..vanta,gem que os'bq- 'lômpj�) e Juan Carlos Bel�o Aldo p.od�rá' fazer sU,a extrêia diante do .Perdi,gão, nà

be de }oüiville, A I?l'OV� será '. 4( veloG.ia(l9�':';. Q seu "FALÁNDO' 'j)E . CADEIRA silei:ros
. PIlS�uil!.m;_ prJi11,; :(peru) tambén,l 'consegúi- cidade;' Q\) Br1Jsque,

-

temI;'0 �e 3 horas, ,', ,

:';�: '.:' ,> :\ ' , ",' \' .'
, / �<;mt�géni de l88,17 a 181,fl�i i ra\_ g'fal1dc destãql1e-; .

\

",.i. _. ':J \!_
'. REMADORES 'TERÃO. CARNAV�L rVRTQ. -rI.

.. '

. GILBERTO 'N�llAS, '

,

Tendo. ,em. vista as,; f�gãs carnavalescas, ; �os .rem�90}.:es Á ,/
.

/' :,. .

"

',' r o t '
, \ '( "

" do. Aldo. Luz� :ryEartil��lli �e Riachl\elo ql)e:·esta-r-ão çn:�
"

"

E' inter�s�ante ,verificarmos as reações de' �"cel'tas
.

'Torneio: de Verão.._,. Juvenhls'
penhod0s a partir do' próJl:imo dici ,2, nas el.iminatórias ,r."

"

..

.

d. c-itica.das e' qúando 'eíogiàçlás: 'Qpe di-: X': D"'oze ,!!!I AlIli8C'a"'O
-:---

,

" .' , _ :'. .
' pessoas, quan Q !

.. (
. .

','. _. .,'! g' �. � ,

determmadas pela FASC? terfiô um C;l.l'fl"Uval· . bastÇ)1lte
_ 'f \, .

l' T � nam-se ;'hostis \ procuram dar ' explfcaçoes, _

r,' ,'. ", ' -rr
,

,

.

'
.

_ . ; ;.. ,. ! ,. .', '. ere:nça, or " '-' , "

I: ..

' ,
,

curto. e reservad9', uma vez que' nao )Joderuo D�l'tca-r a ,", ' . .

1"
.. a� esqtiecem amizades·. e' na 'mài0l'ia das :

.-..., )
. valer' devü:ri:/'aquele importàntel cómpr�l�iss.o,: 1'l1n-i'à"-' vez ,;/�nam p� �rrllC,

l'.'caço-'es "n;_'ao convenc�n1 e; �e p'gt�dem ,no ',,1
..N'a

' � "

Den,oi_s Cte:_Jo'n,L,>as féi�,iqs, retornou ao Marc,Üio, Dias,,. <.", .' -.
,

" ...,' /' vezes, suas ex]) I '

"

", P'
-

.� • n9�te da próxima �exta-feira, b Torneio de Ve- 11,,"

que não' haverá tempo de recuperacão r 'parq,1 o"possível '. \ .: '

,

. '-. , '" ,
. ..:l' J'ue' 'fa'lt'a'm"ente ' � , .

'.
_ ' ...." .,

" o'� ltaJ'ai anresentando se aos d;riuentes do Clube o
.

-

. ,'- I
o' ..., ' ",,'

'vaZIO, E .precJso conVIr, que quel)1 ,,:lr,,: " "

,.';' '. tão, eJe ..
futebol, de 8a1ao, Vai \ ter segUImento protagom-

'" ,'"
_

_ ,

-

c\ _

,. b' "

,

" ,

,e$tá süjeito: a: critiéas2,' a ser vigiado; Y, _a'r�c�nhec�r: ��e, . zanp.o camo priJi.cipal atração o match que' � traval'ão pO!lte�l;o esq,�erclo Eny:·. Junta�ente, com, O_..�àtlteir� C�1�-
, I

� ftar�fa da impre!u;,o não'é sórííe)1íe""átirar)<?sas"�,t\ql1e..!"'t\" Jl�'�ntu; 'x Clube Doze <dé' 'Àgõsto,"àt p1trt.ir; das 20 ho- gOH '?', jcgaclbr A:tamU;0, atieta
'

vmSlJla��L.ao· MarcI1JO
BARCO DO AMÉRICA EM' 'REPAROS· .

.:..:....· �;e- t d M d
'

d G b
. ..' '., te: ,gu'e ;di/,ige, ,.f.a,c,'e' ,á?S .;�o.�pl�xo,s da �lmçã?\ q.", sua cpn:- ,': i,as, .'No. 'h�)go. de f,undo.·� tereI,nOS p, dueÍo entre, Big-Boy�\ n,lq,s) �.ue estayo e_m1),..res ,:l o. ao A a urelra, a uana a ..

gundo á reporta,O'I?,m �onseg1.lÍ,u"a_puni.r,.o·bfl"rcQ d,'.. e., Q.)t,o,,' .
_.

- d
-

d 1 f .A b d decch com os 'mentores ru11ro-:iln;1
-.- ,

Is> �
• (lição passível de êrros, nao po e e nao eve (e orma

x' F:iín�rras, ..

com o� clube ,de O�watd.o Ol-inger ,mais I', I a, .�m (�S , evera\)
"

":
r I

emp.fe�tado _pelo Am.él,·ica 00 Riacooelo, coro. v�st,as, as' 1
"

t·· 't' a "'l)é
,_. ,,; "i' �

,
. , '

e a "lC" l'I' eqUIpe' vice c'lmpclo do �stado '

< ,

àlgumn: rebelar,,�e,. E' pl'Ováve qus e�ls�n"qltC s i1. ':'·êrede.nciaçlo ao tri\mfo, ,',' I
1

.,_ sua p rmene! lq a
..

r

• -

< �� '-. <,

eliminat6r�as, já .entro�l em r�paros, .d€vendo f!car;pron- 'n'ão '�sDel'heÍn �� verdade dos 'Eatos. MaS assim, rp.es!?Q. é " : :':' ,( Q :Doze ante (i) Juventus: vai defender S\]a: posição ' ,

.1 .

to- nos próximos dias.,
r-;,

" preciso�" tol��ânc�a
i

e. iespdto a 'or:irúão; �h�i�:
'

��: �e Úd�r��nvi�to,' ao/fado do C;ravm13 d� Ár: Q' meia cancha Pedrinho, que' pertence ao Met1'O-

.

. .," ....
�

.'t. \," sen;1P1e, se está t�o cert� con;o sepensa','Quanto�,g�l- ;"i'" \
. ( polrealizou'dois"treinos no Carlos Rel�àux e deixou,.

GOVERNJ\J;)O� PROMETE, GINASIQ A ,MA- tom aos' 4>ventos. que sao corre�os, moralIstas, que nao, " ;�
. \' magnífica impre'ssão, 'evidenciando, todavia, faltja de

ERA - Con.se..2:_uimo's a_nurar'c1e fonte 4igna de"ç(,�dito \í' .<) .. '

"-.:'. d "d _"C b ';1." ;,c;·,·�:.- , ....., .. ,;,'". \ estado: atlético 'e'fn condicões d� nroc1uzir mais,v.ivem:de ·bajulações; que (lI} am, e- .. ·a.eça: ·erguI4a, -I
.• 'i-, J,'"

- que po)' oca�ião d,a p'as�agern/; dó si'.· �o�el'nad0r: da- Es- -es'q�e'Cem":s-e' de que.. outros como êle; assim.· também;, GUa:\ra.ui: CoM_ui.sla -Arq.,ueiro do Avmoré ",",.,
"

\
\'

tado, pelq 'cldade ele Mafra1· em um de S�Ui) d�sçv,rso�� 'agehl; �ql!l�' é 'na reaÚdade �. maneira' honesta ,.Ue se" vi- -."1 .
, l Após ter nassdo unia semana' nó depàrtamente mé-

afJ'rmOll o PI'OpOYSI"tO do gOVeAI'no em ;ohstru' ir', um' g' ina,' - .
. . / ' ,

d
..

:\'

.

1 1\ .{' t- I' t t
\

pi ,-:;:,- t..,J.,· ,

e
c

_ .,�,;: ':'::�,
. ver., Ma� "�\!lantos çles,tes. mesmos,. es;q�.�c,em.-��' �e ,�eu� ",. �: . � _ ,..

,
. "\.', .'

.

C [CO (10 Jv e rODO_ o a acali e ere.mn��a re uil1GU a

sio coberto' com vistas aos Jogos Abertos de Sónta' Ça- deveres e ,obr!gaçães nã\) se, l�n1bram i�a máXima:: Pa- .. A dlreto:�l(x ?o.:g�,1arafil ac�ba de coatratar os seJ'vlço� pro Bl'úsq;e com a
\
delegação Ele· súâ equipe' qué derrot'ou o'

tari�a.
, ,. ra 'bem �on;?ndarl é !preçiso �a�er Pl!meiro, �be�ecerJ,'flss�G1na:js

..

d9'
.. �rqueiro EspanhOl é êsse me��o ,o' selt"'t10:D,1e, -, Atlétido OperáriO naquêla oc�siãó, Pereirinh realiz0u

. I. ou -"m""it6s; que clAmam ,par "hreltos sao os pnmelrOs a
.

qt;e .h�Yla )og.a;do ,pelo' esperança' e ma:lS recentemente. t.L1tanlen'to esoec,ial nó Departamento Médico do cam-
'

DÉS�AQUE PARA 0.: ESPORTl('AMADOR EM :
�e esquepel,'en{ doVseus devéres'1. "

.

'

) ,\ "p�lo Ay'ipóré, peão çstaduaL �C?b a oríent;ção elo C'')nl1ecido massagis':
\' JARA,GUA - Repercute, n9s meios. e&Portiv�s '\G/.""Ja-

_

Nã9 fk m,úito tempo, ,0 notiçi�rio 'do 'r,ádi? �,j.i:>:F-· . ,r.
J ta ;R�meu Shilling.' ,

ra'guâ do /Sul( o a�o' publico. eml que""'o dr., Muril,g JiJar- :nais a,brài1geu Q càsQ do �ulpento ,de tax;!: l'lei te,adp' )?9r As' bf.l,ses em EJu.e 'ft)1' firmado o nôvo compromis�o: I,; '. '.

. ."
I I

reto de ·�ze,:eq.q, foi-considerado o Pai do eS!,l<?rte. ama-- um trió'�d� árbitros.' Justo o pedido, mas"feit0 'fet'._a de Sã0' cítiiébnhe�ildus da ,imprens'o"
)

O Presidente Osni Melo vai. estudar dàta� 'no meio'
dor d� ,Jàmguá ,do Sul. ''Ao d,esportista fói entregu� um ,tempo, e. )n�l .cona1iza'do; segundo 'l�eu 'ponto de vista. ' . \ r �, da s�l'j'ana Ipara a r�alização de olguns j�gos em 6idodes
'troféu com ;;xqueles dizel'es.

I;' ; .'. Fcir�P.l' ,�r-iticad0s pela, jm.!')l'ensa livre, ho-qve ."d�sco1'<iân- ,.".�. \; "\ ',_ mais próximas uma da outr:a, .nara que o' campeonto \.

'""
, f'/'. ! ,r ch� d,efltr�' d� bepqrtam.ento. ,Foi .critiGa��'\o �r.ies'�de�tel NQT��IAS ,�DIVEft5A$ I, ..,(poss t�r seu' término na: data pr&vist�,

FLORIANOPOI,.,IS NÃO fOI, COPl'YIDA,PA d'a FÇF e. �'o Departamentol, dentro c!�. sa crlt,Ç'<;l. cons-
�PARA A REUNIÃO - RecentemeQte foi '�íetuaidª ��� tnitfva� Haviã 'u�a 'aÍternatíva ao Presidentt:; -'oa FCF' '.,

" .

' 1

M�fra., u/ro,� reuni.ão entre alg'uns desp'·Óitistas, re,p' r��m.- . ,. \ .. / .

'
. O Úl�ral ..esquerclp Mírhlho, atualJJjlel1te ,vinculaqo

_

que ,teVe. an.torigáde minada' e ele' a' tomou.' cor,rto lChe.- ,
.

'

ta d'lll' "n' /'0 Nr oportu'nJ'dade fOI" alte:ra'd'o'o·' " ao ':Hercílio Luz d.e TubaFão,' enc,ontra-se 'nesta cap' ita'!"n, li) cmço mu ICJpl, S. a, _; ...., ,1 •.. ; fe que é, $e111 aj))êles qe terceiros. Fiz umà. re�oluçãQ 'sp-
r�gul�ento dos Jogos, Abertos, inclusiv� criando obre 1<) casó,' deu 'conhecimento a jmprensa e aos árbi-, 0rd�' veio para àssistir

basquetebol feminino, esporte que, não ex;is�e ym Sant�. �tros, 'E' pena'que tenhamos dt< foro três árpitros' 40 go., �T�'Ítando :fJolga, ql1� o

Catarina. Eloifanópolis, que sempre teve dest,�cada atua..
'

parito de Béfzerra,. Iolando e Yirgrlio) mas também ê" res.

ção nes'tas .,àisputa!'l 'não foi, convidada a sef fazer repre.,. certo que o' campeonato não ficará parado pOl1 i5$9.
sentar, coÍno' tarnbéril deve' ter acontecido aos' demai;

. Agoral' a- '�4efesa �ntrÇlnsígente do 'libel'd�qe .opí,ííâr pe-
municípios ausentes. l lo bem do esporte" que � o lema <1_a AOESC, não

, pode ser tifaçl� d� ü.inguéfil: .Criticaht-se 0'$1 donos de
. HOM,ENAGEADO O VELEJADOR LAU,RBA- cargos e funções e não os honlens em suas honr'ls pes-

DO .,.".... Com um, coquetel, a diretoria do Veleiros da soais: Pode pàrecer suspeito eu· escrever s'obl,'e tal as�

I'ha, homeriáge�m' o seu atleta' Wàlm0r Soares, ofer-
supto; mas td1 'q,ireito m� assiste, CJ.'o�ista que' sou" des"

tando.-lhe' na o_portunidade, um troféu dom os � dizeres '

ligadQ de q�aisquer correntes e -sem ptopa�ar 'boato�.'"HONRA .1\0 �ERITO" 7

'

pelo. t(tuJo _conquistctdo ·e1)1 ... O que, vem acontecendo, é lima gueqa eiltre cronistas
Pôrto Alegl:e, ele Bi!..Ca�n_eão',' brasileiro, de' Shv�·ie. '

...

,
r.

d'
,

.

',..)!f de algurnÇls çid<'!d.es guerra de cronistas _e {mtras' q-

dades contra n�ssos\ árbitros e ao: Presidente dá FCF,. ,"' '.

\
enfim, um�' guerra sem razão de ser. Vemos ataque <;le'
croni;tas de I'rúbarão \e JoilJ,viUe contra árbihtls da Ca- •

.

pital .� saberpos, quão :qlaliciq�os, são esses ataql.l;t.f�. Os

pOreçeres de determinado· cronista, pqr demais conhe-"
cido no Estado) ,são de sua autoria, é \Im homem respo�
sável, cophecedor d'o esporte). e n�o �o\d.e.tll ser �trib�i-

.

do a outros 0$ termOS que usa que sao\ de sua lO�elfa'
re�ponsabihdade. Seria intolerante pensar:se 'que Oijttos
�a�em a cr.ônica de tã.9 desta�ado· cohÍnista. Enfim, não

pode 'ser complexado, nem p.rt;cisa de favôres qt:( outros,
nem baj111ação" quem tem folha de 'tão bOI)s serviços, ào ,

esporte de 4 Federações, que' 'possije cursos, que tem
•

• T. I ',,,,'. , )'

cartas d recomendações' dos Presidentes. das 'e�tidades
pelas quais passou e da C�D e qqe se preocúpa, \l):p.i�

.

BLUMENAiJ CURITIBA O Torn�io .c:1e Juvenil: "na capital será realizado no

camerit� pelo' beI11 do esporte e 'pela inora1i��ç�9 . dó . R. Femando Machado; 6 R. Angelo Dias. 91 Av. João �eS$ôa.' 103 . , . próximo dia 2 de março, Em seguida teremos o início'
mesmo. O que precisambs realmente, é uniãb' e 'respeito 1.� ahdar • fm 2413 tI! andal\••L ;iJ:;If'ó;fnDár -'·fOR"e'·aB3Í. ",,�""clci� (J!àm1»eonato� d� t\H��orià O\$N\M'cado para o p�itiJ�"�' :t

. al,opinião alheia. ...-.,.....--..\--...------........------�...
, ...,."'... �:1clm W,,de'iharço.,%h;;,,,,�''T'' '""�!"'f

.

''':;.'''''''ill;>�,:
". \ \ / \'

"
' r' .

/"'_'._::'.�._._>��_.-'- ................ ..._.

; , I.
I -,

direção' de ,ioijls pelo l!:sta"
dual.

.'
l

-S,., 't-

rl�l /' "'�n[e, n' '!

"O ESTADO" ..._ Florianópolis, 23 de Ieverclro de 1968

\,-r"
/

...

.

I. P
--_ . .a: .. -_._.- "'--,

_._. -_

li
!

".

\

.I ),
I1

l': í.

Iflm�rl ,��O\ .�, i: atãl
! � .

':''/
O oresidente do Clube Náutico Almirante Barroso,

..
...

-'
.

','
'
to Catarinense,.Sr, Francisco Reis, falançlo a repor,tagem" dedaL'ou que

eIPb'ora. tiv�ssé 'seu tiln:e pe�dido- Jr;1 La-ges ficóu �aÜs ..

,

,

- I, ' " .;, ,

'

::--,
feJto nao $0 com a conduta do apltador Jose Orlando

• .
,\ ,I '-'

de S0u�a, como pelo b0111 futebol desenvolvido pela sua

equipe, que'merecia �lelhor sorte. 0'- Barroso, �oncluiu;',
bem jrecebido .,em .Lages.

Até o monl�hto o Departamento de Futebo\ da Fei
deração não recebeu .qüal<iuer comunicado oficial' do

Tupi de Gaspar e. elo União de Timbó, se vão oH nãd

participar d9., hexagonal. :

'ç�so venha m;na resposta negativa, não sairá

ferido 'torneIo, conforme informações prestadas
diretor Osni ·Cbsta. \

'\

'.1
'

'" "

,�
. " "1,

os festejos carnavalescos, apro-
I

treinaClo:r concedeu aos jogadc;i-".. I, •

_',

, ./

I,.

\'

.

�

.a. ._

.I
)
/

I,
, ; y'

J. ,

'( \ .

.:

'\ \
'I. ,-:,;-"'-:

, " ;;�. "'. .,�" >',
;

t -,

. ,/ / .•

Ultima do E�pÓih� Bé\r.rigi!�'(�rde
•

• r . .,.,/. I
•

'l �.,_

"

F

�

,

, _,' .J':., ,

Jdgtildo_r que não acertou seul il�gresso, nü Aval fa-
.

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

/

...

' ti:e ,a suas !'>.rctensões -elevadas, assino,u c9D1 o çlube de

Cat:'l�s Fedfif\o, (Consul��do ; respeito, o treinador ,.eàr
-:::: ios

. �lbe_rto ,Jãrd�m, manifes;ou o desejo ele çontar, com
o jogador que \,a.xou de excelente _,pois' já é seu velho

C�i1h�cid,o,
'

,

, .'

'J

;'.
1

� ,I'"

','

,,'

"

Tendo ,em visto o término do horário Brasileiro de
•

.

/ I

v\t['ão, previsto paí'a zero hora' do dia '28 do corrente,
e

\
sendo a próx{�na rodada desenrolada 11Q próximo dia

'j de março, a ,Federaç.ão Catarinense' de F{rtebo� vai

Thaixar re&Olu(\:ão 'deternlinando para às 16 horas o hó-
1-.-. \ "

vo horário oficial para 6 iníeio dos jogos do campeona-

\ . O Presidente Carlos Fedrigo do Figueirense c.Qmu
nicou ao Departamento de Esportes da' Rádio Glláru-"

I ' .

já a pl'óxiiml transmissão da G1Jaru)á diretamentc\, do

Estádio Orlando. Scarpélli já será feita em, novas cobi-
,

. � "

nes esneciahnel1te cons�iuidas nara os "TITULARES
1 -, -

'

. bó ESP01�IE". Diss� filais o Presidente que sabedor
de que a imp�'ensa é quem c,livulga a.s coisas bôas do seu

clube e sendo a Gúarujá .uma emissôra que vem dando
deamp}a .cobertura ao aIvi-negro, n�o poderia deixa,

o re- 'dar maior cbI11odida4e, aos homens da" imprensa
pelo

/ ;v�o 00 Estádio do 1)igueirense,
/,

.Internacional ValdomiroTambém (quer
Além do São �Pàulo, Bangft e Grêm.io,1també111/0

Inte�aeional de pôrto, Alegre, entrou no l�ta p�a a

contratação" do extrema Waldomiro, artilheiro do, cam
peonato catarinense qe 1967 .

.

O jogaqor j� se, n1anifestou lnt�rei;sad� em ,i'pgres
sar nq futebol gaucho, onde vLgróndes, ·p.ossibij�QiJ,desf .

..

de ,brilhar. Tanto é verdade que já soUcitoJ.1. a direto-

ria do Comerciário que facilite a sua venda ..
O jogador tinha prioridade para ser vendido 00

Grêmio? porém, esta primazia terrpinoq dia l;?: '!Íltirho.
O passe 40 jogador foi estipulado em 100, mil chtieiros

.

r
/'

publicidade'
._

\ ,

SANTA. CA rARINA

novos. .)

que

Para p clássieo diante do Palméiras 110 pró4imo
, , ç

di' 3, ° OlímPico já ter� registrado suas novas contarta-

ções e' o . treinador Jony Alves lançará o que considera
"O tIMÃO''; em cima dos periquitos Ferreira lat�ral
de 20 anos adquirido ao Maringá, Pingo meia' médio

.

do Erechim do Rio Grande, Pires outro meia gaucho,
Barreto zagueiro paúlista e o arqueiro Veludo. Como

ve�h1 com01etafriente reformado o Olimpico para a pr@-- \, "

,

- .

(xima rodada po estadual,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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t�pr�sa.JlSlo: Anjo da �'�arda" Llyda.,
I "

HORARlO UE FLORIANOPOLlS PARA:
- ,

l'OR'ro AJ,EG_RE SANTO A,NTONIO '_ OSOIUO
- SONlBRIO E ARARA.t�GÜA:

4:00 --:- 12:0() =': 19:30 c 21 :00 horas;

I

,

,

<,

,UJO � 7:0\�_""'::_ ,riDO -'J4:001,
,

_ ...

,
'

i19:30 e 21 :00 horas;
,

__ ''J(JO - 10:00
2 J :00 I horas;

12:00 - 13:00

í
,/

/

4(l(l - 6:30'
�, I'Ó:OU '----1,12:00

"

I (U'O c :tl :00 horos:
-;- �", /,.' <, �

li\IIIIHm,\:

(1:00 - 7 00' - 10:00 -, 13:00 17 :00 horas;
J.

\\ .
.

/

LAURO MULLr�n � ORLEÃES -� ,BRACO DO

N01nE: (;RAVKfAL � ARMAZENf E "SÁO'
'.

.

J'
"

.

-

i\JARTINHO:.

,

\

�:QO horas,· TERÇAS OUfNTAS. e SABADOS.

',II, t>13S: O� horários wblinhados- não funciómrm aos' <lo-
,

!lIillgOS. ,'o

\

Ktação Rodo\'iária fone 2172 - 3682

Flol'innópolis -:- Santa CatariI{a

---:;-- --:--::-----:--_._---�--,-'

-�- -

;>'

PÃRTICIP leÃO'
_,

\

Ailton José_de Oli\'eira

e

Senhora
\

TeHl /�atisfaça() de parHc;par a V. S. e ·Exma .. fa�

m.Hi" \J !lOh ado de S€�s· filbos

c Atlamiltoll

./

'Eslrritu, ;'Ü;Z / (iS,

.. _ I

. /.

�e roq':'uisa: Seto r\
'\

#'

"O T�ST;\DO" -- Flol'ianópolis, 23 de fevereiro ele 1968

!
;"0'" >

í;,

'/

privado '�illda'

'\ \,'"
-

..,.--..........__ .rvlô>� -da ,b�a,' aparêncio � instrução secundária,
.: 1r"-t�'�u"'-.llérie ,� para, serviço; de caixa em Lanchonete.

•

•• \._ , , .1'
-e,

',� .' I
' ,'_ -,. " .,'

• . .. , , • --..,�� " 'Tratar no VIC'S La'nchonéte ..
'

Rua, Felipe,' 'S2,hmidt;
) O MliJti-fàc,��fI(lo Disne)'.

,.

'\,_ ':." ,
,

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

c c

, '"
..

""
_.
r

�ico, prevalece nas' �s,fei':�s ,Argumenta'.se, por"ol'ttt,o ,,; .

I '�. "', __,\petlOdo ,çl;1"rnq!llfd. '� .; \ ;) '.\ ,c

�igadas/a 'cJ>sc tipo de íri� fado; que:a'Petrobrás' �11�rao ' , , , '. .' '\,-�.""! " .\\

Iústl'Ía a convicção geúey,1.'. _ trâ'ua:;Pettóquisa com, dais
'CODlo dissemos em artigo antenor" D1'sn,ey el;a" €!"\

"

,'" " �-+�-,-;"-;_._..:-,__,,_--:+------t-'---'-='--�-:-"-�";'-'--"-i�.-,,,��"::::,.,'
1· _i d'

-- �' 'b' 's
'

tremam.eU,lte ,vei-sá.til, e' sefti,p're disposto a'.', aprbveita.r p"'- '<,"_ ,', . � �.'. ," " I ',' ".:;....
lzaua- e que a aÇaO-m()Il3- ae.ervQs: a Fa rica ,de -, 01:;

--

'-. '-'
" ,

. . ,

'pólista do pôder público não .rácha Sintética, da nefinaoJ .,
[9. a' tela qualquer 'boà est6tia que lhe' �aísse àS"mãqs;, --I,_;,.\.-, LIRA:" TENIS· : titUlE 'I""

foi alterada. Chaln.a:in, pal'a ria Presidente Bernardes, Sua 'espôsa, Lillian, ajú'dáJa�ó /

nessa tarda'; lendo., con.
'- ,\-.:\,_, -

,

'

essa pa:,rticJllar,idade, ii aíeJ'i. Gll1. Cu:Mtã.O', CllJ'o- valor !!lo.' , '- d fI' '

� tos e romances à procura e argumentos para seus 1-- '
..., C A l{ 1'1 A V A L

ção para o texto do decreto bal,
.

estimado, é de 250 bi,
. " "_, ,

61.981, de, 28 de dezembrb rI() . lhões de· cruzeiro� antigQ.$
111 es. ..._ \->""'>-�:"

'ano "'assado, cü;io arti"'.o <>',a S'e<i(J;.n·do ".,b<;,r'r'a�1;-n, Ul""ro' 1 f' p.·e·r- l As mesas:_ 1;:'!1(.

,��cadas ii veada, dia, 8 de
I" ,.,,-""'U" '" ..1,1<0 .... ' Assim, dezenas de obras c e aut0tes ..a1TIOSOS e ,�

,

subordiná 'a.' P�tl'dlWás QliÍ. dtito tabela(lo, a preço infe.
"

, , fever'li'h'ó, qu;ntâ--feir;>;, à's ,20 . õ{à"'�,;(la sede séicial, -seri-
wilagens de sagas histórias' foram: ttart�l?6rtádos. pa.ra ''C ) ,

.

o cin�nfa pela' imaginação' prodigiosa: de Dis�y�. o: qual
.

do� qüe, a� gjcnhas. poqer�o se'r', �dq�id� a pa:rl�:" .

das
.

10 horas no mesmo loçal, ser� o,bngatonJa aprêsl::1.*.'o" ,

se
.

cercava de um exército de artistas e técnicos, ,,erripre-- , "- .

'" , .' .

1
_

I I
--

ti
A O' cobra"'''-,

gando todos os modernos recursos da tecnologia na ela- ,çao da carteIra socla e c o ta ao. o mes. sr. ,. \_;
, dor estará _presente para efetuar o competente cõntrô,le. \.

boração de suas pe1ículas.
.

, No domínio' da comédia, Disney dell�nos filmes co-

nio FÉLPUDO, O CÃO FEITICEIRO _ The Shaggy..,
\

" ,

Dog: com Fred Macmurray, um de seus ,atÕI'e� fav�r'f às:,
'\

'

.... 0 FANTASTICO SUPERoHOMEM'- TM' i}bserit
Mindel ;pw.€essor, em. que, fio qizer de cOl1�ecido criti

_....l,
ICO de "O Glol{o", MacMur:ray, ,pela sua "natútalidade:

,cênica transmite, !Convicção à.oS rriOl:llerttós' m,'aif:V.irreais,
.,,, _..

.

Nancy Ots'On ,� uma p�esen<fa. encantadora' e JCeenan
Wynn valmÍtza o., seu pap€! de" vilão"; sua continuaçãO',
b FABÜ1:8-S0 -CRIADOR DE .ENCRENCAS -'- Son

of 'Flubber; ,O GRANDE AMOR DE ,NOSSA,S.VIDAS
_ The rárent Ttap; B()N VOYAGE (ENFIM, PA

RIS!) \- BOR Voya,te, \e MARY- � POPPINS.�. M�ry

.P6'P·..P· ins. 'Este' foi tmía CO'rnédiª,-faí1tasia lh1ilsicáda:; co'ltt
'. / •

1 \

" desenhos ;animadós. Disne)" ret0IT10Íl" áiqu�", q /antigm tée-

nica utilizada nos s'eus: film:'es' de 'ALICE' NA TERRA
,

.

/-

DO DESENHO ANIMADO ê, posterÍotmeI1te"
-

éin:

CANÇÃO DO SUL -= Song oE t�e $quth, (v�r atügQ fi
o

�
I"'.., . �,,� ....

4, desta série), ele integrar ,desenhos� anima,dos ,lilO plãno
" ' . -

.

da, ação dramática. O el�ento de fantaSIa 11ao ...§ervm

'p�ra elevar sensivelmente o nível a:rtístico do filme; mal-
AVENIDA SANTA CATARINA N. 1390' - Q:rado, a sua excelente realização técnica. Talve,z- os mo-

Háil'l"O' de Fátima - Estreito - Casa 'de' madeira � .

'coill 3 qtlllTtos e demais depeD:(lências _ terreno' ma-
mentos mois agradáveis sejam 'os da perfe�ta int((gração\

ruvilflOso_":' COIU uma frenté de ;22 mettds I{ua cênica dqs personagens com Ofl.desellhos pelo s�u Gará�
cfllçada \--- Somente NCr$ 15.000,,00.

�.
ter inusitado. Excelentes a:s vocalÍzações' de Julie \ An-'

, '
',I

drews, '�. de b'(ja qualid,ade a partitwa QsRichàtd M.
.

CASA EM 'CAPO�IRAS - Rua Olegário- da Sil- Shetman &. Robert B. :Sherman,. _

\':1 Ralnos, 426 -:- En'Í terreno' de luiS, casá ,k a[- .

IDisney foi tachad'o'- de "meloso' e e:ltcessival11ente

vcnária, com doiS' (2). metros,. duas' (2J Sàlás,. vllr'ân
,da e sa'l1i�ário. Na parte de baix(;, __ �opa cOz:líiha " sentimental':. A q\le ,se deve tal afinl1âtiya:.por parte .de
e dispensa; �os fundos _ Garag�m �. càsinhci \ de seus opositores? Acredito que ao f?-to de Dlsney ,ter cna-

m'ndeil'a, �Il? 6x4. PI'eço:, NCr$,13.000,00. '1,
\

do dramas e coméclias dramáticas, comQ_POLLYNNN,A
.

I.,.
- poitvanna €) MUNDO' FABULOSO 1)0 CIRCO -

" .I. , . f '" •

I �ro'by Tyler, bOCE VERÃO DOS MEUS SONHOS �

Summer Màg'c, ou SOMENTE 'oS FRACOS ,'SE REN
./

DEM..;_ Those Cal1owys; conhecidos como' S'famí1y pic-
.

TERRENO E,strada l<'�deral (Harr�iros) ao 'tures" (filmes de família), e nos qua1s predominam os

hV10 (fa �ábl"ica de Papelão. 14,70m. de frente' «(ederaH, s'entimentos nobres' e altruísticos, as análises psicológi
SOm. de fundos --------' Terreno de esquina. A V1sta ,NCr$.•..
5.500,00.'

, \ cas superficiais mas não destituí�s de interêsse, o, con-
sêrto' de situações angustiaIl;tes através de só�uções sinn

gelas, e o apoteótico triunfo do' Bem( sôbte o' Mal. Mas,
s@ Disney era considerado senti'mental, que 'dizer", po:r

e)templo, de Wil1iam.-Wyler em SUBLIME TENTAÇÃO
- Friendly Persuasin, 'de Ge9rge StevenS' em OS BRU

TOS TAMBEM AMAM _,.-' Shane, de 10hrt Ford em

O HOMEM QUE MATOU O FÁC!NOl{A _ TÍle
Mim \\(ho ShQt Liberty Valance e TERRA BRUTA -

Two Rôde Toge'ther, etc.? Desenrqlar da ação de fôrma

l11âis coerente com a' realidade? Sit1!lações' especificas de

cunho mais realístico? Se não há dúvida de que l)isney-�
Obs: As mesas para uma CIX noite, 'sàrnente serão

carr�gaya, um pouco nas tintas do' serttimenta1lsmo,.' pe.j:
vendidas, após o atendimento de todos os pedidos pára

d
' ."

d quatf() (4) tldjtes.
]0' fato e\ encOl'fT a rea.1idc't e sob' óútrbs' prismas, f1ã�' /'

menos certo é que seus filmes, sempre fotatn:, e conti

nuam
.

sendo, os' preferidos por crianças' e adl.lltos. fe
nômeno coletivo inexplicável? Não, creio que apenas o j
fato de que todos nós, .�omO' pessoas' normais, temos'

cff)sejos reprimidos que gostarí'amos, de satisfazer deÇ vez

ein 'ql!ando. Os filmes de bisney são' o' veículo' dessa

satisfação, do qual nos servil}1.os sem lUMo de cair em'

RUA' MOURA _: BARREIROS _ Lotcs, por.
ridículo., Ele era a criança: da' qual deveríamos ter um

apenas NCr$ t.20'0;00 em condiçÔ'eS cóttt, mé�sfltít1'a.'des ,pouco dentro de nós - 1 da qual, também,. n0S esque

de NCr$ 70,00.
'

\cemos �o momento em que começamo's a Crescer. Pro-
.,.

vam-no, o fato de quê um dos. "hobbies" de. Disney, na

illtil1:lidade do lilr, era uma estrada de ferro' em minia

lurá, e a circunstância de q:ue êle "se preócupava, sempre,

e�1 incutir,. em Jad(l um de seus filmes, uma aprovie!á--
:".. __ .,,,,.._. ...v,0-b,Hção de m'üraL ,;,:;,j:f',z

I

'

o

,

(

"

J

______

.

_, l:5..___ -. � .._.:__ . _

I
'

Wilson
-

Arthur 'Pires

,I
� .

1',1'\.• .-'i1>"�""_.._� _, ..

Já 'a.prO\r�tdo pela, Petr». .míca 'S. A. -/Petroqúisa aos 'rior ao do mercado interna.
-

t
. -

t b
- .

• -

"""-, ,_ b0.1'ra{,{ss.. (IfIe..,,,érao'"SeI' "'C�n1ill·ao. (11'SPOS1-tl'VOS da,' LeIO 2.004, de
1'0, nao a uar nessa 'poslçao TO, ras, segundo anunciau

� ,__
cional, a dedução (lOS espe- de compradores de matería, na semana passada '0 minis.

] 4:00' dos �10S 'próximos d�a" N0 3 de outubro de :953. O art. - cialístas em política petro, prima da empresa" que-' id tro Ó�st� CavaléanÍi, vai reú
Consêlho Nacional do l'\?: ,. "'1).., estabelece que a nova Iííera é a de que o ramo ]1Ti se formar. .

nir�Se' n� próxÍmo dfa 15 Oe.

tróleo, _. O�. estatutos' da, P�o, ,en,lp-��,a poderá "associar-se L.vado" nacional ou estrange'io A asSembléia geral-da- P,> niat,çõ!.pafã,':decidír sobre o'

trÕ'.-.ttIsa, em .....êsa;-' s.tl,bsídfa-. a, Ól.ítí'is<'')<..:s·s«.i.s .... -íi'·I'l<".l·''''ri, ..;
-

<1. '1"" �'"
V<l d'" <ec>" \ grarr dé. su!Í-'pàtHcipação 1111

< ria; do ôtgal1'l'islúo- esta-ta,t,' de' dft'eite :ii�o; ljrastJd�
•
...____.._-_._"--- . 0._'--:-

. " \ Pet'roqHfsa.� Dê'{lôis de 'cens ..

{1,estiI'1!àda a. �x:eciitat. á páH� tas' Oii ésttâtigeit1t; '11ata' (J ,j \, . ..",'
.

. '." ",

13:00 -- 17:00 'ti.cá $()'\iel'l1m�el]ltU\I 'tte ex. deS'e

..
lnpenh�. t1:�. atf1lt��dd".' �.:W'. . '.' .. 1·t:-

.

D'�!"
�

, .,�,. ','
"

,�,
',. .

, -"p�nSão- do }'aml1 petrorjuinr}, idén:ticas, eompIementa\<i\i." a
.

:
c '1'

"

S''':J1'•.
'

e.
'\

y' ',� --i:'1-����=��'--'--
co,

.

·O'ft-elàta(tas" e afins", mas
<!-,.

,,'
_

' "', .

";,
.

"

..

'
, ,_._

"

.

.
". i , ',/

Independente dO: destaque lll'to- estilJüia' que estas pcs-
,

"

CClixa Pr.,,_"ecísá ..se
� '--:-: que O ministro 'das Mluas c. sam' il1tegra-lizar O' restàIlfe" .:

,Y
,Energia dá ao propésíto do do capítal,' mínerftario, q:lÍ!

.José G.tiilherme de Souza

governo de não :ip'lpli�r I) I a Pe�tO'brá�f' nãp subscrever

controle na ,arca p�trolifer;i, I"
'. J

eOIítr'o[e na area l)etto]'ífeJ'l�, Acervo

vatístas do setor petrnqu],

,
.

\

MASSAGISTA DIPLOMADO I
(SÃO PAULO)

, I

MASSAGENS
I'ERAPEUTICA

. .

(

O\RTOPEpICA
:DESPORTIVA

ESTETICA /

COSMETícA
I GINASTICA' MEDICA

,\

} IPA FELIP;E SCHMIDT, ,83

F'LORrANOpoi�IS S,C.'

, I'

Imobiliária A Gonzaga Sr C'ia. ,Lida'.
" '.

.

I -

,

(h ,lua, Deodo'ro, j lt.:!r_.f�ql)e��J45At� S;x.�lrOsl,aI123f�'
� _., !1.

.

.. _--=. •• �.� ;"��H"T"
-

Florianópolis:� Salda Cá,lariiia�'
-,

_. _I

I

RESIDENCIAS
,

S()HH, ,DOS � lo('alizad()s na Agrollôl,n:ica
Preço; NCr� ,Hd,(�O�O(). COlidições: 'até a entrega das

,rh'l"cs NCi.)ii 17.000,00. Parte, desta importâncla1podeo
rá ser pa�(( l'lli TiMas promissórias de, 90 dia� màis ju
ros !lJllcií:i(js dependendo' do a,'allsta para desc,!ut(i);
Sglllq !;,1U U, IIH:SI?S após a en'trega, das proroissóriás sem

juro::>, l'W'II) ()e t(ítre�a: 1" à 15 de março. Demais em

15\1 dias. l'::IH'n _ �h'il}g:,� área - copa. - quarto
,1I,c\ !'lllWt'lr;Nló - ()I,fnba ..::_ WV - hall. Pav. SOpe
no!, _':3 IIu;Ir((Js - hall c WC �(jcial.

'1\Ü,\, noS. NAVEGANTES _._ 5\;5' ESTREl-'
TO L CQ�a ,,� IlHlddnJ coin frente de' material com 3

l)uarrus � li"in�. _, (Ce1im - coihllh;.' e banheiro
Apenas Nf'rS lO.OOOjOc).

" ,HUA YICfOI{ MEÍRELLES, 108 - CAMItI
Ni\S _ Caso de alvemíría com, 3 quartos --- livil'tg-

�;lla e co:rinha e banheiro c(lmpleto - Sõm�nte.NCrS, .• \

�.OOO"O(i a l'llmbinnl'., �
,

'. '

'I l{UA CLEMENTE ROVERE ,�\74 Casa ele

:'1I'Cll,ál:�a de 2 pa"h!lentos .:- Térr_�o con� y�ing - sa

fi c
de jantar - c:ozmha e II1stalaçao sanltarm - gara-

'r gCIl! Q

10' ,-.
.

I
-. andar - com 3 (luartos - banheiro' comple-

o de luxo _ c hatl _ apenas NCr$ 28.000',00.
�

.
"

'PR.AIA· DO JUÍ�EÍ{E Avenida principal
S:o,sa de madeira pintada a esmalte com 2 quartos
a a" .

d ,- COllOha e banhel'ro ....!.. garagem - varandão e

lllJI'asl}ilcira _ siHuente NCr$ 9'.000,00, a compinar.
.

I

,.

\
oh" 1��J,\: VERNANDu MACHADO, 14 ...... Ca�a de

. CII<Il'I'l (' ., J' 3"
I .

" o'

b
--.. b" ':--

,aso C6J1l - sa as - ,quartos - c'ozm a

co)] .1n:hetro. soei::\! - haU (te' seniços - jnst:ttações
�cl�lctas de empregada e porão hábitá"el - Ptêçó

),� 60.000 on
, .

, , CASA NO CENTRO

4"
, Vell�h'_s(: tFl1I terreno na rua Presidente
llteti' ,

'

,

}",
Ill< 'O f" x 11 metros.

H't>1! :t "isb NCrS 13.S00,Off. A prazo
" ,

Coutinho

a combi-,

f, [,'''1''(1

TERRENOS

. LAGOA DA CONCEIÇÃO - Lote,s,'de frente pa

ra la p'raia _AocaIlzados _
bem ptóxiindS às D�nas -

Preços a líattir ..de NCr$ 1.500,00 - l'àg�merttos Ctn

até 10 meses.
\

I � • \ "
I , .'.... \ 'I.

r

RUA FELIPÉ NEVES E IRMÃ BONAVITA -

Estreifo - cote's por apenas lNCr$ 700,00 cada ou ém

coud:içôés COJÍl entrada de NCr$ too,OO e mensalidá

des de NCr$ 50,00.

BOM ABRIGO - RUA JOSÉ LINS DO REGO

Lotes por apena� NCr$ t.500�00 à 'vista ou ei'il cOR-

<J1'ções a estudar. (Sõmente, 4 Iotés>:
' ."

JARDINS -:CIDADE: DE FLPRMNOPOLIS
. BARREIROS � Lotes de 12 ifletros de ftê'ít.te por 30'

metro� - de fundos .:::_ Bem Cnl hE!ntê a Nova McJtri'z
{em construçào},:_ Preços a partir de NCr$ 2.000,00 a
ceirnbinar.

-

JARDIM AEROPORTO Lotes' com 16' metros de-

frente � Preços a partir de' NCr$ '60Ó�00' em c'ondições;

(continua)

,
, ,

\

�
.t

títuída, então; é que a Petro

quisa vai deliberar a respci,
to de su� int�gt'ação� na',,,pc,

troquimíca União-" da fllia!
farão parte a Capuava' e 'os

grupos Moreira satbs e Pér�i .

Igel.'

.

I

\

. � ..
'

;'

I
/

2 - Solícitamos aos senhores pais ou respoIlsá-,
veís, óãÓ' /�éj fazerem' aeómpanhar . de. filhos ou depen�
c1erite�-�11e!�Ores qe 15 anos, 'sendo qüe a não observâno

.

desta, dcte:trtüháÇãti-, ·irpptic:ará 'Í1<1Sj, peFl�s ,previstas por'

lei:, ".,
J .

'

.'
. (', , '�:ih."

! ' 'I '
'

,. """""'.)"'li ".

3 - O's filbos'ou' �q.�endénte's maiores- de 15 aBÓS

é ati 18 anà�s" só ,terãó rn�tesso nas, dependências dQ

Clube, 'quarido acompanhados dos respo,risáveis.

. ,

"

4 - \.�·ão s'er�: permitido'
'

errt hipytese alglimà
,liso ele' lança-períume., . �

. ",' .
"

o

,

:5 ---,-, A éàtteipt,(sol:;ial e o talão do mbs· ,de févc--

rçiro ou :t\' aJ)ui2lacl'e',' sérãü' dgotos�ü1idnté exigid:'i.s na

entrac1a�'
+-;

/'
I .

t

6 Õs cOll�íte-s sómente serão e'�pedi'do� 110 dia

do haile, no peri9do de 14 às 18 horiis: Em hipótese al-
,

,
...

..
' .

.

guma sel;á pr()cessada a venda de conv:tes fora, dêste

horário. �

-
I

, .

\ i No' baile ele', segmidq -fei ra, será �ealizado ?
tradicional :::onClli'SO ele fantasias. \

8
_ -I O' b�jJê infantii ser1 i-eàliza�c5' ddmingo' I dé

carnaval a oa,rtir das 16 hóras..
.... .11' l'

.' � "

9 -- A J)ir�toria, a s'eu critério, poderá expedir
convites às 'pessoas em 'trânsito, sob inteira respons:a.bÍ<
!idade de' �Im sócio;' respeitado 'o item sexto 'dêsfe re",

/gulmnetlto, e ,me,àíantd o pagameil�o dâ" segllinús· ta
xas de frequência:

'

-

.......

CASAL ..... 4 fioites NCr$ /50;00
,1 noite -- NCr$ 20.00

4 noites - NCr$ 40,0�
1 p.oite - NC;r$ 15,0(1

TT\fJ)IVIDÚAL .' . . . �. . . . . . . .

10
\

- As meSaS estariío à, venda de acôrdo com

o e.xpôsto, no item primei' -- dêste regulamento; com os

segui'ntes prêc;ds:

4 noites NCr$ 40,00
NCr$ 20,00

. �

".,.

I lfO i te I •. , , .. , .••.. ,'. , •••.• , •• ,

" ,- �

lConoJ'nus Afherino
A
-.,

A· IJnrtel- otfaro

PRESIDENTE

\
DntETOR SOCIAl..

Dr. Mario LalJrimlo - SECRE1ARIO GERAL,

REX�MARCAS E' PATENTES
,',.,

'1':Agcnt6 Oficial àa Propricdade Industrial Registro
de inarcas, palentcs de ílwenção nomes comerciais, títu! '. ,.
los de estabelecimento insignias e frases de propaganda,

,-

',',:,
Rua Tenente Silveira,' 29 - sa1a 8 - 10 andar -

� :,. �"

.-,
�"'"

...• c:c;':-e'Pone 3912.

'"

Altos da Casa Nair - Florianópolis Caixa, Postal ........ 97

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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/(10111 o Baile Municipal mais 'sensacionais, príncí, Ilha" desfilará com três vem Guarda" e "Mesquita:',
,nos salões' do Clube'Doze de palmente (.. oféreci{to, pelos, carros, o 'primeiro da "R;í�. o' primeirol'alegoría, o se.

Agôsto será, inici�do hoje carros de mutaçâo, .que 'des, nha" e dois outros" 'de, mu, gundo' mutação,
'

as ?3 horas o. Carnaval de lumbrarn Fl.0 engenho e JIaS taçí!_o e alegoria'. O da "),,,' A Socieda:d� CarnavaIes._
Florianópolis que atriü cL côrcs, As sô"iedades <;u111' nha" serálo "Palácio de ca "Ou )'ai ou 'Racha" eon,;
áno turistas de quase itouc., pri 10 o SEguinte itinerárfu: Iícut"; �'Conjunto

'

E,[t;J,( ",;.": ionou quatro 'carrb"s pa-:
'os �staqQs do país e lneS... ru: Fe lipe Schinldt e Praça e, "Uma Noite' ein.Aea) '. ;. "[1' ), seu desfile. Os clarins

1!10 do exterior.,,.No 'baile ,L:
v

Xli me ;Nm embro. Nas con, co", ambos' em 'ale�(,da ",' ir:" 1l'1j,�. o préstito com uní
.'

hoje a noite será eleita r • fluí' selas
.

das ru,a� Traj�no mut�çãg, são' os outros d: . '�a:r"o.estandarte" Unia ale. \':"Pt."�f' ,

rainha 'do' carnaval e lev.a([(" co:» Felipe Schrriidt; na Ca,
"

,', 0:0";\1. _, "Rainp_a, da
, a \efeito o 'desríle

-

de fanta. teflr�'RM:etropo1itaÍ1a ,c' dían, Os' tTéncntes . 'do:· J�,iab:t>
" iia'" conduzirá arai!)

sías de'.luxo;'origil'ialidade P te daestâma" de'"FcJl!nanclo sairão com 5 carros e�,f;1." 'lQciedpde/e suas dua urin.,
,

. conjunto. O"traje, será a' ri. 'Mach�'ttd; "68 carros de nm: ma�ão o maior �ort'e.jo .. 'l'ji : ,'ces�.s. :,,"ca��peãO�a. emo-
,

_ I>f�� "" -,.
_

.

gor 'mi fantasia. . taçaor,':'tem os pontos de fr.cnte .vírá: o '''Ca:.'fO do Rei \ ,c�Í'a 'o tereeiro
O c��n�val ,de rua ,só' co. abuwtüt't.r.+' /

'

Momo", <, seguidn-; p_e ,�...�({ e o (ilti�ol."Sôbre o Crn.
7 meça�á miiaulI� com desfi.'

�
"

.

'

de ::nú�i�a c' de' ;��r:os' �'\-.:e;h) do Sul", �ecbará o''dor.
Ies 'de escolas de. samhas,« -/ Segunda-feíra, as 22 ho. mancotas: ,,9wsegundO C�'\1', í;eif" com um espêtáculo 'de
c�m, su.as alas dispersas t: .rafo será :i;>iciat1o o eoneur- ro, seliá. ';�flrtL"a' Carnavd·. \� 1?lltação.sem

.

fantasias c. com uma so de Escolas de Sam�ba, les'ca�;1tfe mutacão." O. f.. \ \

apresentação do Boi de Mã. que obedeeerão; o mesmo cew�1\;-denomina "Palf'ci,') A�l Escolas de Samba obe ..

-

"21 h' tE ,"' itl "0 obser ado P���
, ,',

�ao, as � ora�,-:no. soa,-., 1 nr:an ,v" 7""" .Roma,n?", e"�, alegoria, fi' ,ler', :rão ao seguinte hora.
dio da; F�C. Domingo come- Sociedades

. G1l'navalesc-". sociedade çferece' este �"" ('io em' suas apresentações: \

j , ,

'I ! 1 N t f' b
' 1. '

," y, • ,
, ,",

çan�. o.,�ar�.a·va�.::: para va eI'
.

a "erça': e)r� avera.,..��".' trabalho ao .gov�.):l1ador][v� ()g" 22 às 23 horas des_filam
" cqmo",o�,cGncursp' das Gran�, file:, conJunto, ,da�Éscola5 Silveira c- ao. diretor de O 'OS:j'FilhOS do, ',Continente";

. ��t,:S91i��ades; �';v "Tenentes dM,'/S�mlja '; JLJÇ Sociedn- ESTADO c presidente o-(Út dás 23 às 24 os "Protegidos
d 'D' ID' W('''G 'd' 1 d"" __ ,,'.: i�.� ',j, � ,"" ,

•

vq (M:,)i��,R,',{;ri, �aJaa euos (.a e�., �'.> " '. Fábrica de Rendas e B'ôl'da. da Princezá."; das '24 .a 01

IU��': f�;�\?:l!.�ai, '�� ��Chf!.�:ul" i5's '1p:rê�!it��; l: Carnav�I�sC( elos Ho�pcke; José }Matu�:l. � tExiJbaixada C;opa Lord,

°F�f���,a?U1?;!tera, lm��'lS cós \>irao assim organiza. -lém Comelli. Os dois úFi. 11icRmpeã d� Carnaval ,fIo.

2-1��.horas'�'«���9ni' d'" d6';"i! 'O:' "Granaeleiros' da rilos carros se clianiam ".To. ':ianopolitano. " __�.! t M.:r '11UO"�p:J g._�, ))._, ",;J
_..

.''''''''''

!�i}'{,' 61\1'),\:'
;.J\iZ,;:�.�(�.i" � ;f,;' ,

,(

l�::�!;!�'::�;;,,,'i i :���q�ib��Ca�anã� bal:nçbem�ai I
, ;:,' ,;', /' ran'd�' FI ri nópoUs:"

\

d
'

, .{fl'Ocur.alulo çsclarecer � o,> 'Ilei;(c' que ri obra foi execu: Presige�te da Comissão O!:.
.

dem, pois a constata:ção qos
'

.' " -

A

I d Irtirtí�f'e�l'\�cêrdh �1ia estrutl" tál:i-;' po,r iniciativa de uma ganizadora do' Carnaval,
: os' té�nicôs px;cyáleç.e s,ôbre J

"IÇi
;""

,

.

o r,I"O-"', e era'r�;.d�,ia��4í��p,é�d�':erguida \
. f�.a p,uticular -+ "Wilm<ir engenheiros con�tatl,1ram ",' CSpê'clJ,lação lks leigos.. : ,c'r I,� ,1\c�a'I','\"' '.

,

.

.

'

(.
d1êPl'Cfite�;ti.,Cai'etlral Metro. HC11l'ique Becll:cr" - revere que, embora haja cspaw;o ;.na ''"A'díantou ainda quc _(!s ,di.,

'

. ��al��? s��Hhi,�;íb�j"C{f�iil'a\ té��;t;,�·� � :enda dos., Íl�gl'cs. arquibanc,ad'!, liam mjl pes� retores, da firrpa "W�mar ;
....

clesma�:nã'9', apresrnta ai ;de;. sbS','" à 'ràzão de) NCr$ � 00 soas, )i;;ua, estrutura! pode' "Henriqlle,B,fcker,", �ue ta})l. � l� '"" , nflU\�lÍ! I '(ró' l;ussasviuâk,\�\ê�ti�aí��ã'; pbl'� �'úpor?' C�A�Ulll, :em lie�efício �IC �üpüi!a� perfeitamente o bém' estão"á pat 'ctú��bQatüs,", A �onv�te do v,ere�dor, Aldo Re-' Fíoria.nójJ.olis é" o', céntro urbano' - v cm dClilamla

tá.�;.'� pêsQ, d·�..�; m..-péctli'., obi'as alisistCl101ais no sul,). dôbt'o, )sto é, Jf�as\mH pe',� toma.ra.m <1' il1ieh�tiva de larmino' .da ,Siivft, presid,ellte da > de mmi área de 6.125 1{�n2',e' o llOIl,', Vss{mas 'p��iar' ,

dil�.1;��;I,â E§T�IDO'procUl'ou ·t d b t 't AP' ""',
\

a llr"'ticà a g� Clmara'Municipal de'Flol'ianóp'Xis to ide convergência de uma consi.> Considero.fl ,tIuc }Tl()l'i'áilÓ�,olis
... , o. o ii rei o. rc. soas�), ._

....conl�tOVar 11
.

,::, c <t- :' •• '.' . .: "

,

",. " � " • I tu?I' t
-'

t o'
-

)l'lnlt:'�i1l'41? de, ontem· (,,::�i-�%i.) r'a: fi il\ithnicipal supervi. "i,.. \'; .
,) • ii

;" '" 'h' ranha dos servlços executa•. o deputado Fernando VIegas ea· j deravel aTea geo.econonuca. a, a men elnao em
\ COil IÇ?CS ,.

'1,""" JU.,,>1;.' ," ',;, 1 c,,''i'�\'''' , .' ,
I' '

I' f�'""" '"t d Afirlnüú o con1!érencista".'ql1e ,ra,fazertuJ:'Ísmo,.,Prcconizouo,tuó•el�#f;:e-;"ãli t.<'tÍtmissão Organi- sior.'\ou
t ós","tralJalhos, forne. AfipnQu. o, sr., Acy Ca�r'll do�, ,s'}licíí:ando ,ao Coman. IZO� con 'tl.:·cnc1:: \ no -l'-eClll o a. I

.

,

Jz��\ora, díJ';CaJP�vttl\��,:F).D'[L cendo engenheirol paralins. ' 'felv'!:;. ter �ouhecili'icnto 'rlns do: da Polícia Militar colo� '[_lueIa Casa sobre o tema '''as' -nmitós ,munici:QÍos, entre eles El'1 Iri.SlllO ÚltcrlÍo, istO�é, Íl��re�ta(lUaJ,
rt�ÍiWpliii�: sl./.'/' i\cy' Çab:r,�J �

,

'lle'cio\1���p1 ,�, so);d.e7íf,d� o es1\ boato's � es�alh,ado"'s �i1a Cid1; •.,', ��� .qiil.,r, s"Q,ld,ados S�.Itad�s J.(Tan��es á,r�as metTopolitana:,�'- e. o guaçu,
I
São �o!;ié,., Palhoça, e .�aÍ1!�, ,t:f�endo ,que :)1 c,las e ,me la., e quem

T,,',�l,',\,',:,",' .,�,�'iaA,I,�,e.çl,â,itlu;/nãó', '!ia::;, tru,4uNli.i,i�ê"�Meldldit,',·"·.àr: âe, colocando 'em dú.vid4 acr: ri6s;de'graus'da arq1llpanca. '�osslVeI,c�quap.ramento de qcr�:1- Afnaro vivem' eni função >de, FIo. o faz. Como solução para todos

•

"" 'ii '1. !
"

" �, te' , "r ' "", . > "

""'d'
' ., riú,nópolis' o, que, de;;:;.onstra à ·im. éses probll.lllias·

'

o 'lteputado ICer.
ver 'motivo pârà,.apreé):1$õ�s qW:6a,ncadl};"jpQnstitu:i.di!,i;pol' sev.ul'allÇa da estrutura. i; <I' da,�:fini de .demonstrar ao uõpolis·nesea!ói re��,ll,as;,a�'e�,s,'.
'i .t' "', '\ "l ',(i.''''.' 1,,,,,.,, ,',' "" Al"" . ",,, I' '9'·, ;1,"" L ; 1"', ',1 ; .. ' ,.: ,,""1' ;-"I�' 101"\;" ':1"\, ,I ,.1 "C1j:'JI., ,�, , �",.", ,'f: ,,1 Fortã.ncia, do atuhl<" momento' gO� 'nando Viegas afirmou que a incluo

P.6�';!���Wildléj!PÚWWO. )lh:lfr� rlilÍl'ii.rÕ�sl <l�����' d'iHsll!'P'9rj� Ql1liâ-'., "f}ntlie:t'âütà.;'!iifÍàiftcil1!1 jullli(íol1al sl:)liUeziJ;titl/cStl'U.
.

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

. ,.

'i,,: ',' '", , sã.o' de Florianól1olfs' mls ár�a.s me.
s.11tss'cl; '!,ii:�1.. ::}\:é\y tttábt'aI"; tdt:ere��jÓ'pê�o.,' S�,ÍTii�i,d.,o, 'a,! ���e�� :tilfuÕr��';��'�; 'p��bÊL t'Jr�: :,:.,' ':. L' ): .

' O ,vcr,eador. Aldo 'B�#l'mm4 (�'l;'- ciaI e cconô;núeQ.,e�l1."que se',. vn'!}..,
,

",,'" .... ";""["" '_' ,�., ',) '. '(".. '.1" '" 'lo ,.1\,' .,.�; ;;; "'"'.,, >,.,,; ':",�.,
" \" ,,' , f:;""

...

'\ Sih'á ao sumIal:" o -, cOl1férenc�sfa, � '.o depiltado. li'çrnamlo 'Vicgas .tc• 't-' tropolítilllas é vital, p.ara' o ,�1csc6. ,

,

, ,

z-- /' I a:jiir�ou ,qu'e a ,'_o�.ásíão'; xhãrCa';:1
'

G ceu�várjl.�s crítica� ao govêrno fe., 'vo�vimellt() da cap,ital de Sal1�a' Ca'.

:\
)

,

\, <.
� (> , '", l\}* deraJ, dizendo "ue êste ',pial'ece qU:c.

'

tadult.
.

Ao' fÍl1àlizar,' concitou os
.....

, iniSi9 de um� cam:pal�a, (e 3.0 'J. '
, ,

, .'

,\,. significado para o povo, flori"n.o. �. mI' testaÍ' o homem desta ten�(ljO ;' 6!gãos d? �class�; as-sociações !ibe.;,
) \ . ! jJolitallo e' aos flue) re�[dCl� lÍ.os cl'c;:;cimento qllÇ se' 'vc'rifica 'nos 1 ;rai.s' c repl'cSl'l�ta:tiva& .a fim dc que I

\ "

_) A municipios cireumizinhos,'_ Co':1' ,o düs de hoje deve ser ]jo�dzolltal,:,' 8;�. unam, com.cs�e olJj�ti·�TO.
Ci\!!�r não é forl,ell mas chuvas são. esparsas .. 'C.

übjetive: de conseg'uir tbÚos .05 be. is'�ü é, abr�.ng'cr uma và�tll árei' ,Esiivenin� presentes it(,poufcrên.
/. neficios' 'ã:àv.llldês S 'do enqu'1' lm- que se interligada por., jn�erêss�s ria, .: (l sr.' Acácio Garilialdi �an

) •

I ,', 1'\, ,
,}. '; �, . .' ,

' ,I m,ent,o da' cápital., bárriga�vf �d,�, cClllunitários". Afirmou ainela� q�c irhiag�, rplc1'eito nrunicipaJ, ,sr.

to, no,. pelÍodo de 2'1: a 27 vas esparsas
' p,e1a tarde ,E'.' que, nessç sentido .'l�ão to.' " '

" l·t ' "lião são ..sõinel1t� os illdel1tiy,ºs. fI, ....

Adão �nranda, chefe ·de 'Gabinc1.e
do corrente o sul' do país pela. noite. maria' nenhuma iniciativa llaEs atre�,s mt�trO�loFll ��as: 'li d�, Prefeitura, s/ Dictri�h Vbn

u J '
'

", .,
"
". 1 n re, ou ras, ,'ol'lanopo,�' 5-:1, pesca que l'esolveriío os )Jl'oblel1}�;'S'

estará 'sób massa de, ai' frio, ' Indagado por O ESTAD.} "'dcpois que o prefc�to mu.'
unicClj, é�pital '. (lo Bl:asilFque 1 ío ecollômicl.ls de l10sslÍ região: 'o) tu., '�'allg'enl�eill1, llrês:dimte til), As::'

"quanto ao camllo geral se se�ia viiível uma te:rlÚà, 'lt!-c�paI' Í1��efel:i� meu '�e(li: p.Pysui: ligação asf�ltica do .: 1'0. 'ri5mo também poderá contribuir sqciação Conwrcial de F1orillnõpo.:
climático" e as prevlsoes

",

va; qUÍll1iêo·.�nete,Ol'OlÓ�in ('
do �e. co!?-stf,��ao,- , a\�Itulo, porto. «om o-,sentro .,urbano, e 1i\1-' com. 'sua parcela 'par/a o desellvo1.

,/ ':J !is, sr.' Wa�tcr Koçrich, rellr:esclli /m�te�rÓlógicas elenunciam' a para impedir .. a 'precipiü. 'pl"eeac_o, �� ;uma. es.!aç�� d,e\.,da ex�st'c111 ..localidades .no inis 'im: 'viLnento, se possuirmos, lJoás 'e'i� t�1l1�e do �lu�e 'dI;( Lo_jis.ta� da caPl"
,formacão de "cumulus nim. cão 'de clluvas·sybré'..a GUlli. me1\e0fologta ,em B.arre�ros, da ilha, <lu: não possuem lir;r [/:1ü 'ú tradas e melho'res condições dü tal c sr, Ary Lopes 'Martins, dele.

bus"
•

po; l"oscÜaç'ão forte 't�l;' 'asseverou.' � "�l:of. A. na Altp"da Visão, ,impedin. iterrestre com lo celltro .tia ·'chhdc. confôl'to panr.....os rturistas, ,que aqui gado, d,o Scnám. .
<
""".

/
\

Ó que f�zer pa:uió enlrar' no�;'o qu{é q�e.eu �:u d�e� )!m �as�:';" �� é O�Dctl '8 ':� C\ ,-" ,I.,. fOi a�d "'Quem quiser :sair fanta"J.ó.", dos reg�lall1el1tos da' Dire. UHI esquema l)ara díscijJ!!.' rá' a Vitor',lYleircles, Fer, I,..,
"

I, ,

I ' 1 .,

do no caI'nav"l eln bloco I,torl'a ele "'ensu'r", SeI'vI'cO t 'f � 'dadc-' ctt' 11anuo '''I..''cIl'ad,O", Padr� Mi., \, I
." .' � � \

... J, ........ uur o ra ego,m. CI , ,. n A\ COllfedel.'acãe Naciol1al� da In. ", que a majo'l'ação foi baseada. Como leM c' nle ontem foi cüncLUída, p,t
cord,ões e outros agl'Upame'r,. Policial (lo Estado e demais 'l:allte os dias de'carnaval.':Ql, gudinho;.· 'Ardpres�e Paiv�, cl.ustria 'inforI�ou, qu�, pi:oV2rel� 0'8 AtQ:;;' Çomple{nentares 'form�l-in. GNI,Ul 'reduiflio' da Heprescntação
tos j carnavalescos' t��á _ que clispositivo�, daI'\, legislação 1 trânsito de veícuies fica'ri TC!lenie' Si,lvClra, Rua, nos IlÍentc, a' partii de -l." üe "março, dez 9orporados à )10Va Constituição, o, que será Cl�viada, ao "I�rocu'rador.
pedir,'previámcnte, aJmtori. vigente. impedltlo, a partir das', p .. flli6üs c 'Bulcáo Viàna. Os ré,eleracões estaduais da �'c ',no I átllal aumento "t6ha que scgui,' Geral da Fazcnda, demon�halld(l a

zação da Diretoria de Censu.' horas, nas ruas onde
T

desfi. terminais dos co�leti'{rori�, talu. I
- ,

,es'taI'a"o 1',11' I1:I'eS!';?""ldo uma tramitacão\ n�rmal-para yi.
.

ilegalidade 'jm;ídica (1'0 aumento.
"

• • ,.

"

•

" f ç:�ntl:o.�ul �
- '" 1

- ' I "
ra e Divcrsões, Públicas. As Desde outem está prOIhl. l�rãp os préstitos, carnaw- �ém" süf,:,gãj' �Iteraç,��, ,L\,. com' ações declal;atbri�'�,' nos rd7 gorar 'em 69 e não a partir dê, 1." de Manifestando�se ainda sôbre o

inscrições e� préstitos, gru. ,do Ó porte de armas em to. lescGs' e as escolas' de sam. liull� Ag�ol1iOlmca fara
..po�

•.

bunais' de Justiça dps 'E�tadoj, vi. ahril pl'oxinio, ,conw \ficou der.illi. ICM, "declarou o Sj;. Rui, B1rreto
pos, ranehofi e cstandartes do Q, Estado, mcsm�, as li- ba e t�ID1;éÚl 11::\5 sua�,,' t,o fmal 'n�'I. nr�ça ;Perc�ra e saúdo 'à anufacão .

fio aumento :do do 'lJclos gover'nadores: Quahto ao que já foi discutida cü111 o Clube
deverão passar pela aprecia. 'cencil,ldas, bem como a\ sua �'ansversais" durante os Oliveira ao

'" l�do do Trib,l1·"Jm�osto:i (le' Crrculaçã,o 'Ue Me '�!!. aspccto economico, o docuh�.el1to; 'de Direitores I,<Úistas .'t possi1.:illi.
ção da censura, sem o qüeJ venda com as respectivas I diàs 24, 25, ;';6 e 27., Nesses nal de .J�gtiça. "CirclÍlar'" �,.. 'clorlas" de 15 :para: 18'%. '. qlj\e servH,� 'de d�rctrjr para 'as dade de .se efetuar l;ma cauiJaÍ'ul<l
j'kal'ão passíycis de apreen•. munições. A �rnda' de bel 'dias,' a Felipe' Sch.n1idt (d3. "NIaul'o :ltam�s" farão; 'pon�,: Ar ultima' reunião dos ,con!]; (to. ações/ dcelaratorias, demonstn!rá �e mobilizflçãü de ,opinião pública
:são. O n;e::;mo valerá para os '!lidas àlcoólicas 110S ba�e'5 Praça XV itj:_é a rua '7 de Se. ,to 'na i:.:' qúadra (la ru.�: Co'�i� I' ;es 'j�ridicosl "e. ,c6ô�ellieiros ,:c.o.

.

111,1e, ;10 cOlltral'io da alegação pal;::j,'" (:mltra (I aunienio nas alilllloÜlSI.d9 I:
G1UC :>l!!tão d� máscara. Como,! públicos não poderão ir tembro), a Alvaro de C�lrva. s�lhcir{) Maf.ra, ao 'laelo' ela nomi�ôs das cntidàde� 'foi. Í'eaIi; adit o c'ol1yenio, ,O ICI\1. rcpresciltou uni" re.fer\do lmpõsto. Alguns dos cop' I,
e111 iodos os anos, seÍ·5.o, ,,11I':m das 4 horas e termim�. lllo· (da' TeIl�nte Silveira ,a

�,

f3lrmáeia' Esperança. �",Cir� onte11; quando "� sE. Al1tonio� II ll"1. incremento ,na al'rec�dação da selheiro's da )Associacão COlüdcial
]il'i'oiHi'das, as' falltasias que 'ri;, me�a hora ,antes do en· Conselheiro ,Mafra), a 'Je. cuIar E" e "AÚuirante, L�� do Pereii'a, cliretor dó Det'� '(a-

' j
gramle maioria dos' \Estahos uoJ manifestaram-se sôb;e as ,�l1pdid:lr,

'làt:l.!(tni habiíos l:eligio.'1os, ceramento, Nos bailes in- l'ônimo Coelllô (da, Consc. mega;'., J.lOS fundos do pré. \"m,ento JurWico da GNI,' apn er�, Centro.Sul, prin�ipa:lmel1te 'São ,ÚCHuantcs Japrescntad�s pelo '1J)i"
"

mtiü:;nüés üas' Fôrças Anpa,: fantis é, proibida a venda d(� lI�eiro l\iafra 'até d Tenent� lHe dtl 'AU.'andega. A partir tou 10 clocumellto.bàse paJ � <I.r.;; p&u,lo, Guaimbara, Minas, Paraná e l1i�tro' d� Fazenda; afirmando que.
,qua.lquer bebida alcoól�ca e Silveira), a Deodoro (da Te. das 17 1101'as·o pORtO de ta. ações' estaduais.' \

'

Rio Grande do Su'l. não passavam' de �0I111)enSaçõC5,
ficarão sujeitos a processo pente Silveira até a Consc. xis ,da Praça XV ele Novem. 1 I men<lres, q:uc visava�ll ii.' l11almt�J1·1'
iodos 'aquêies que as ven,. lIleirll lVIafl:a), a �raça: XV bro se'''�, transferido para\::i DOCUMtNTO É 'DIRETRIZ, m:o JA PR;OTESTA ção do. discuti�lo aumento.

'

Ü2:tl.\ltt @, menores de dezoito de NQvembr9 \em todo o área fronteira ao Miramar. O' .sr:' AntJnió Horaçi!), PeI'�ira I, O dir�<tor Luciano de SOUII:l

\seu contorno) c a rua Ti ....a. 'Fonte\ d� Polícia lVÍlUtar �di�ntou :gtÍ:e o estudo elabo:':ulo O prc&illentc ,cm exercício tIa Aguia,r acrescentou ,que as \isC1J-
dentes '(da Saldanha lUari. informou, que a córpçração sob a sua' orientação l'essaltiJ,; á a Assocjacão Comercial do Rio dc ções' pretendidas ']lclu ministro ue,)-

lillO ate a Praça \XV de No. fari" o p�ieiiunento ostcllsi., flagrante ilegalidade do COl1',!.'uio ,Jall�h'o,: �r. Rui Bal'reto, . acentuou fim Netto il1iu conLurbar o ç:;fl!1t'·
I �e!U!.lo!'o) f1car&\) impeúida',; \'0 da cuwitaI, conüulll.o 1

1>3. iüter�estadui11 que l1mncntcll 1", ali. tlu!"ank iJ, l'cu..tll:lO du (;u!!�el!w til: UE!. tri�útáriu ja nW!!�1!do c C!ljl1
�

li. Dhvíôdi:!. de 'Ç�ílÕt:llo5 e ao tráfego ""'lJu,l'iir das 1:i l'a 1')' servil"q, com todo� (IS (luut<1 d� 10'\'!, em face da' C::A!I ld- Dl!'dü!'es, !.I!.H,)' cm!li!!!!i1 11 !Ut11 CU!1� c1icíênc!!1 fü�\n! etI!!!l'l'OHHiu uO de- '
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g'indo lité '28,7�; mas não"uI. '

, I

trapassamlo esta màrca. Se.
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fi""" e c.'f!,oi'üções PoliC}�i >.
s;;.,,�m CillHtI Q 1S0 de vidros

Qil Díasü"õ� contendo liqui.
úl"s, ,i€ <I.ilÚl_túEr naí.ureza.
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