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Um axü'ío .cubano procedente da

lrI�nda ,,f que se dirigia, a Havan�,
sofreu' um acidente ao ·ittcrrissar
cm, Gaitder, na Terra,\Nova. '

í ,� ,

Os 6� passageiros e 14 trípulan,
tes saíram ilesos.vapesar de o apa,
relho -T um ,turbo .lato tipo Brita;
nía - ter sofrido seríos' danos.
r ! "Í "\ ...
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PRA\TiDA PELIZ

o ",Pravda:' de Moscou felicitou
- .

o "clima profundamente ,<!emocl!r9-�
tíeo/ que, reina nâ. conferencia

consultiva de Budapeste, O orgão I

oficial do P� sovíetíco ,felicitou: I
também todos os delegados, da

conferencia.

I FALA D(,) 'PAfA
II I

i
"Para serem bons, os' homens

I têm, que sbr fortes e conservar, a

I lucidez' quc- nos vem de um ;Pensa.

I'
mento reJo c 'da palavra de Dells",
declarou' o papa Paulo VI. O, santo

padre, llue se dirigia, com') todos
os domingos, a 15 mil fieis reuni,

'dos na' praça de São Pedro, recor
dou tan�bçlll "a concessão

I,mili�an.
te da, vida cristã",

\
,

EMBOSCA'DA
TrC,.: minas preparadas para,

plodir contra veículos foram des

cobertas por fpatrulfuas ísraelenso-:

nyma estrada do vale ele Deisan,. o
sul elo lago Tiberiaeles, /anuneiou

U1n� porta-voz de Isr�ael.
i

: Os ofe;:cC'imentos� de pu.blicidade
que o' dentista Phii1pp Blaiberg terá

que enfrentar, e�-t'ão, preocup::\�dO

O' Supremo Tribunal da Argenti-
Ih deverá decidir' esta semana fe

autoriza a' reabertura ,de dois pc

rlticnos "scmanarios. "Prensa I..tbre"
" '

c, "Prensa Confidcqcial", fechadas

Ildo goyerno em no,'cmbro. A de.

cisão l'evestc.se de importancia,
;pois'o que está sendo julgado é se

.' o gover,i1o do, general O�gania, que,

chegou;ao po�er após um golp� de,
Estado, em 1966, trm, o direito de

fechar jornais,
I

uM ,vELHO, CONVITE _

, , ,

, i - "

O gencral de Gaulle voltou a

cO�l'vid�r 'o présiclente ! çlà Art�üli9, !
Houari Bou)llodienl1e, a visitar oti-

(;iaÍmonte a França, O oonvite foi

,tr�'nsmitido pelo presidente fra.1-)
, cê?' ao ministro do Interior da A-:-'

gelia, IAhmed Medeghri, com quem
se entrevistou em Paris, A visita

de Boumedienne é considerada co

mo o, resultado: normal da p0lítica
'de cobperacão iniciada 'em 1932,
q'u�ndb a F�'ança concedeu a indo
penelencia 'à Argelm, ,
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Rua COl�sclllCiro l\'[afra, 160 _:_ Cai.
xa Postal, 139 - ,Florianópolis _' \
Santa, Catarina' ,
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Feira, agora ê no Sup�rmercado

t\ lciro c lonial que se rc rlizu scmauarmcntc nas
depcJJdeneias ,do mercado público passará, -a partir de

omanhã, para o local do antigo super-mercado ela Ave,
nida Hcrcil ia Luz, 110 prédio .onde funciono a estação
rodoviária ele Florianópolis, A medida foi tomada na

tarde de ontem pelo prefeito Acácio Santiago,
'
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O MAIS ANTIGO DIARIO
e-
DE SANT� CATARINA

Florianópolis, Terça-feira, 5 de março de 1968 - Ano ')3 N." 1Ú42 - Edição de hoje NCJS 0,10

Sintese do Bol, Gcumcr, uc,"A. Scixa's Netto, '\ ulldo até
às 2�!lS hs, do dia 5 {lc marco d� 1968

FRENT1"3 fR1A: Em curso; PRESSÃO J\TMO$FEIU.
CA MEDIA: ]012,3 milibares; TEMPERATURA ME
DIA: 27,2° c.. UMIDADE RELATIVA MEDIA:
94,0%; PLl-!VIOSIDADE: 25 mms.: Negotívo - 12,5
'n1ms,: Negativo - Cumulus - Stratus - Chuvas pas-
sageiras �'empo médio: Estavel.
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Num lance confuso, quando -"3(,IOS ]ogadorc�� de ,a11l90S
-corrídn+ c" chutou para "O', f}1Odo das 'l'êdes? ,l"assi�álando

,
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Os líderç,s da A�ENA e do' M.Ql'II,

sr8.
\ El:nani Sãtlro e Mário 'I Cova-1l,

terãQ a,resolver, esta semana, d?is
prolllcmas de suas--llal}�adas: /,s.'
côlha ,dns viee-Iü�eres ,e eleições_
para' presidentes' das' c'orpis�p(:'s 'ê

'

téoiIiea� !lermanel1tcs, 'I' ,-

,
I •
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:Reúne-s'e lÍoje, pcIa úHii11a vez, a'
,

comissão inter-ministerial que cou-
, (

tã CQl1l, repl'(:scntan�es dos Minis-
"

iérios do Trabaiho;,P.l�nejamento c

Fazenda, l'I\lra fixação, do resjd1l'J
fnfláciQnário iía reformulação d3-

'. ,leg,isláção salarial. \,'� /

v

Ô 1�ô{'o 'iJl:'é�j'�l�p,tc, da Càmara,
den,utadp �osé-" B'oniFleio, I I1l.C10 \1

,- ()nt�m, 'na. prátipa, "o eXCl cício
.

co
) SCu, Juandato com' a firllle' disposi

ção. de cOl�sll.már'ii a' reforma fI')
Congres�Q, juntilil1ente com o vi.'

,

(te.p:r�(>idente PeÍ:lr�.' Aleixq e Q se·,
-�-

I
\ 1 ,

nadO!: Gilbcrto Marinho, pl'csidcnh
"

,

��
, ", ,\ ,..'

Eill 'declarações, ii imprensa,' ,

n

govcrnadór Abrcu Sodl'é' éÍ�s;;i(i
cou d� "mcnsagém de l�afz" o tex�u

cncamil,ll,md,o 'pelõ ilresideJ;tc Costa
, " \. "

I' Sjlva para a scssão I ue' reabertm a

do COílO'resso': 'i -r', -

-

P�r - s"ua v�z,i "a de:6:;tada' 'H·�t,e
Varga�, l:eft�tapçlo _ QS .têr�19s .. da

meus-agem, cuja ,tôniéa '� o 6thl1;,�/
mo" disse' que 'as afirm;tções ' (l,)

presidente da' içinHilic,a' .
"cé�b..-

''? \ li
_,.,.

mente �fora1U bascal\la.1' ,em '}lO-tícias
dos s-eus aulicos"," As

'

.. deelaraeõé's

r,orain llrcstad��s CUI sio rauió.',

,,-

,

Há sugestões, , nas d.ua.s� ll�)lca.
das, de se realizar eleições ,pr't�-

! { -
� .d

v�as entrc los deputados das, 1'0';.,
l�eéJivas' cOluissões, para i, indiea,-

,
,

-t. r
' �;}

ção, do candidato do�Partmo au

cargQ de presidente.
'v'

, )

� ,

Os estudos da comiss;:ío serão Ctl

,"iados ao Congressoy e' as delibera.

"'!iÕes' 'em 11a�tta nada têm a hav.�l'
C@l11 a fixação dos 110V,OS üldices {1!;

sa�áTio mínimo, segundo ,reveJoll'
>

um-' dós �ompon�n'tes doa comis:S;'io',

reorganização dos

sc'rviços é do funci'ona,l'rleÍJ.t,o eh
Câl'ílal"a ,vem d�sde ;( pi'esidêilel"l
dOo"� sr, Bilac' Pinto:' que 'c.eu 'hÍíçlJ
aos debates sô,!ue o aSSU).11o.

do' Senado.
,

.. A"-idé�a I

dê

e
;
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Delfínt ·q6it:. -:jJ.;_�Eerda
• v 't ,

o ICM�mais
.

não �tem
·guaTlda'

,�as. suas,
• I � .," � \"

, ,/
�tem renda

)

da Ciui,a'nadespesas,
-./'

.,

o Ballco Mundial edito1l l'ecclÍ

temente seu cO)lhecido "Atlas Eco

nôm'i(:o", uma. llUbli�acão que, cm,
I 1'-" I

ll1eia dúzia de' páginas, dCl'[lSSa ,1

intimillade dc' nacões inteiTas com

llúmeros i.lllplllcá�/eis, No ,quadro
'da renda "per cápita", dc acônlo

(,OJll, a public,a�ão, o 'Brasil faz um

lJapel ridículo clen'1'o da ,'\mérica
!,y'1

"

/

dO/.Slll, Com lima taxa' de apcnas
220 dólares - cifnt dada )JeII)
'BHlD para ] 966 - nosso 'pdí� esi.o:í

lt'U lado da (i'iuiálla l'rancêsa, c :t

frente apenas' do ?aragu:ri (200),
EÇtuador (180) c Bolivia (150): \s

outras 11o\'e naç(jes s�u-americanas
estão cOlocadas na seg[uinte ordem:

Venczuela, com 83�, t1óJal'e�, Ar.

gentina (760), Urugu'ai (550), Chile

(llliO), Panamá (160), Suririã, (310),
,"crú (3()0), a Guiana OSO) c �\ c:i.
l{!!!!!.:.!.·· �:�U.

, ,)

ü ministro Dchim Neto anunc1�1l
1�J11 São Pa)lil.o llledic1as, tendentes' a

simplificar a aplicação e recollli.
l11ento dos Impostos dé Circula."

I

eão de Mercadorias c Impôsto sô-',
:III'C l'roduto� industrializados.,TaL
COlHO ocorreu "com a nova sistem;\-

, tica de re�01himdnto do Illlpôsto
de Henda, o ministro acresccntoll'

gue estão em fase de conclusão es-
\ "

tudos que se processam no ]}l�nis.
tél'i'o da Fazenda, a êsse rcspcit,o.,

,

.

'4\0 t0111llÍ' conhecimento do·, em

te c'm: 10% no or\?amento do ,lVlinis
tél'iQ da E;d.llca9�,a, ,o ,prof. Etlson

Franco, secretário.geral do MEC,'
anuncion que há rell.nir.�e com !-JS

tlcl}l'ais 'di retores {ht l,asía, II fim
de estabelecer ,(a re'dnção de despe
sas determinadas pelo presidentc

� da Repú,plica,
Disse o �ecr�iãrio do .l\'lEC ,qUt;,

"1;0 ano llassaclo, nosso oJ.T1l1nento
foi, ,c��'tadó cm NCr$ 122 ;uilhõe:;,
A�sim p'odemos 'co)�sidel'�r quê 'o
c�l'te dêstc �no - NCr�' 89 l11ilhões
-'-- não' atingirá 0r ll'I.'ogramas cla:,

sificados como priol'itários. �osso
froblema ,maior .não ti: o ,corte, llJl1:S

'sim a l'cgulai'i(létclc 'no r,eeclJimen-
, I '

to 'das par'celas do j�oss,o orçame:l-
'tú". AC'},l'sccniol,l qu.c' "isso }JouUií
::;('1' olJHdu IJI'!'velll_t'nLe, ('IH 1'!rlm!c
Ü1.l. li;;!J!l�Ú! tlu t\t:crt;1.e lJ�".

Revelou, também, que! aindá �10

l)res�nte exercício i1nallceiro, o 1;0.
vêl'l1o pretende a maior simplificà.
ção fis�al, Itendo em vista:f.�êilit,a�
o recolhimento elos tributos 'IJor

]Jarte dos, cOllÍl'ihuilltes. A' !jill�pli- ,

.

l'i<:a�'ão i1l1Jllicará em uma unifi.
'cação do JCNl c lÍu lP.l, sCc!:!l!!lo o'
mh!btru Dc!!im Ndo.

Q gov�n1l'> peyerá introduzir nu

projc'to que institui a sublegenda, a

\ scr enviado proximamente ao Con�
grcsso, um disp,ositivo pelo qual
pretenda, impedir' que' o Si'. Carlos

Lacerda c outro lJ;lcmlll'os d.l Freu:.'
ie ItmjJh1 lJarticipem dOS! 11rogn1-
mas de propaganda eleitoral '10 l'á.

rHo e na televisão, mesmo que ,CO'l

tem com o I�ll)oio e o abrigo de um

partido.
As autoridadcs oficiais temem qtÍe'

o ivIDn venha � favorecer o acesso

do ex.govcrnador da Guanabara

ao rádio c à televisão, por oeasEí,o '

das companhas eleitorais que se "

J'e'llizarão êstc ano em 111unioÍpios
'de io Estados, incuindo 'Santa
Catarina. ' ,O 11rojeto dcverá prever'
IjlJe, sonlcnie os dirigentes )larUdâ.

I rios c o� c<!mJitlat_?:s pOllnão ocu.

1m!' rI L,'Úio I" :, i;"",'i�:�"
I

-''''-'' I< � "'"' �.' __ '"' ...-_,-,lo
,

, ..

O Governador Ivo Silveira.,;desi�-'"
nou comissão composta , (los ,.' srs;
Antônio Moniz dej Aragão, $eerctú. >

rio da Saúde c Assístêuct» SúcinJ'1
Luiz Gabriel, secretário (h Agricul
tura e Clcones, Bastos, .rliretot' do

.

Departamento de Estradas de f�o

dagem, com a finalidade ({�: \ c�i1j-
cal' "in lo'�o" as conscquc lei;l::';

\ 't'
causadas pelas sêcas qW1 ,as'jl>h�n (I

Oeste do Estado, c a rcgiãu do : ,I,
, le do Rio do Peixe, i\ comissão rle
veráJníciar hoje seus tralJ,tihc I', n,'
cidade "le Concórdia, onde a "itlLt,
�ão é cruéíantc. l'oster;ormel;('
;,pl'esentará: re�atjl'io' ao dí,elr' (!coe
Executivo, para que sejam í'lma

das as� medidas necessár+as íle('J
Govêrno do Estado,
/I'
Há cêrca d� três lÜCSC� que n;:q

chove nos municípios ,fla& regiões
Ocste e Vale (lo Rio do Peixe, "pro
vocando sérios danos' iL agricultu.
ra e ii pecuária, �pr')xim.HlanH�l)t(:

,50% da produção agrícola, ,�sP'>
cialrnente a (lo milho j;� loi perdi.
t]<t. f\ 'falta d'água. já corneca (L

preocupar ii população daquelas
áreas, Em Videira, a Prefeitura Ip.
cal cstá distribuindo úgna a ,dom!-

I cílio, uma vez que o líquido j�\ ú�o"_
'! �o�re �nas tOl'l1eiras.' O problurnn:

da falta de energia já começa a se

" Jazer sentir, devido a sêca dos rios.

De , Ooncórdia chega a notícri -lc

que � SADIA S/A, dada ti faH.1'

d'água está matando seus ancnais

e nãO' os está· bencficianclo, A 1>.):1)

dU,Ção da emprêsa joi reduzida -por
causa 'dJl sêca, Os anl111ais são aba

tides e suas carcacas remetida" iJ,
,

"

S[\'o Paulo, onde são industrialir;a.
dos, Tambem a íirllllt ,PERpl
ç',(O, de Vidéira, diminuiu sua moo.

duçãó,' em �Iirtude da falta d'ió�;lJ.l,
'''_'_1� Se,c:çpta�:i� do O�stc, dcp.tr'J (�,:

, su<��"-<íf{Js'sib'i1!ida(l-es, �t{l aÚml'�,'t:'
,

do" lioi '-agi:icuni:ll''e� >da�" rcgião, qtil,
tem l.:u1 agri�lllt(irà sua maior fon-

te de produção,
\ De outra parte, ,o Secrctúri'o d.1.

Saúdc, atendendo cleterminações do

g'overnadol' Ivo' Silv�ira, enviou li,')

médico ao Vale do, Rió l;lo Peixc, !lo

fim de, se -l1ecessál'io, i�1Uniz:u: �

população contra possíveis deeôl.

ças oriundas da fí_llta d'água,',
Deputados da regiã� assolada

informam na Capital 'que a sêc,'l,

que s,e regisctrri neste ano não tem

precedentes, pelo ,mepos 1IOS últi

mos 20 anos. ,Vários PrcJ'ejto� tb,j

municípios atingicJ}Js eJ1vi�]'a1ll dp
máticos apêLbs

-

ao �uv,el)ladfll'
lvo Sil�'cira, s,olicitando u' amparo'
elo Gov,ênlo elo Est:rtrO

I

i
• , '\.

projelOS
-

Coincidindo eom o inicio de nu-

"O per,íodo legislativo orrlinál'!O, "

Presidentc (b Re11ública reúnc.,;�

�'hoje cóm os lídel'Cs panicl I�ri.(';:cr
e Ernâni Sátira c, os ll'Iinistr0s Del

fim Neto c Hélio Beltrão _para mll

examc flolljunto dos pI'incipais pru.

jetos em curso 'no' Congresso 'll�_le
intc.,,'cssam ao Executivo, ,/\ essa
remtião foram também cpnnlcatllls
os lUvcrsos relatores' daque!as pru.

posições,
ülll1ara " l', Senado voltaram "

funéionar ontem, Mas sómellte ,�
, .

]Jart}!-' de hoje poderá 11a",('r núnlf'-
1'0 sufiéiente de pt'esenças 11ara de

)bate e votação çlc projetos, Princi
pais àssuntos cm pauta: indicaçã',)
dos' presidentes elas eomissões téc

nicas, escolha de vice-lídcres, ,c. no

'terrcno
� IJOlíl.ico-partJd;.írio, s'tlbk.

gemIas e pacirica00 nacional.

, ].0 J- Sublegendas - �nqu;ll1(lI fi

Sr, Daniel Kricger informou que f)

Govêrno enviará mesmo ao Con

gresso mensagem pi'opontlo a )111'.

!lida, os líderes dol i'JDB ar.li.w(;l.
ram que contra ela reeulTel'fio "')

Judiciário. Haverá discurso em t '

no da matérÜl.
2.° - Pacii'icação - O assuuto

yoIta à baila ncstr, iniciu de Sel11,l-

11(!, porqu� o Ministrp, Magalhães
l'il1to fêz anunciar que nu seu (les

]ntcho com o Pt'e;,;idente da }{epl'\. '

"!k;� l"'Ulw]':í <\ "pil!:Í1'\c:o�'iíu ,I �

L,!!!!!l!tl I!.:' e!U'_ÜHL!�!'" -.
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CrasU puderá ser sfde dos centros -<de Revistá
1 ;:eiRa-meelD e de �ós gra(uJção da OEA luso

8.rasileira

. A Reve(�'çâÇJ assCicioda coi11.' � 'Fé tra.zida· por . J;ê�
-

sus erEto- !'0c;Jiwil ate11çà9 pririlariâ�enie n8� rederi
éão do indi,;id '0 e uo aiustc' de -�u� tOl1duta, frizan'do'

'. '�
- ,�, ,,'- -i,- '.

,�[,'mo sé;� tema. ce-ntT'ol 8. nececsldaàe, dç;; '.ncylat um, eLe-
--ado p"!,d60 de moraFdine c· disCÍplírm' rio Homem ín-
dvídl�.;l, J:;oferêr�ç1âs' à u!lidad� das - �aç6�s �u' rú-nifíci;'
,!ia

-

do género lmn1:l1lo como lli11 .todo. Ad falar· com �as
,�, ::;ssQQos' em Seu ,n:'uor, Jesus dirigiu-se a el�s ��mó 'i�-'

, ','
I ;

"'. "IQUOõ ,elLJ."r�l de naftes i,:OillOonentes de uma só 'en-

t'dadt; 'imlivisível e' �n'versk Não se ha�ja ��pló;àd�
.. 'ada iódl a s;3perficie da! terra ·e, por ,conseguinte,� n�m
': = poder.ia ter concebido �

..

orgcmizo ção, de todos' sel;s
� :'VOb t; nações em urna só.mi.id?de, e, 'tpuite menos, te
,-1. proéLnTIodo ou é'stabe]�j;;ido.

Que Qutn inter:)reb:�çã� podemos 'dar a éstas pa

'l'iiTQ� dihgidD.S per B.ílJú'Il·!lúb especificame�te ao< que
\

'
" ,nem. / .

,eguem O' EVíl:1ge'ho? Nelas, pois, se"oclia d,efin'!ivà-:
-

,
.1e::1te espbelecido a disfução lLludaJl1entill 'entro{; 'a, �ls� . "V d ". i" El' 'd C'
_

1 J C
.'

.
. '. ' ". . e e, exp !Gal e am a, orno sua luz ora

�ao oe esus Xisto, OlIe copcerne ptlmánamente ao m.;.
.

1
. A'b'

-

b 'h
. .

.: ... I, :�,;
-

,�; .. ,.'.
-

'.' àman lece 50 re o tene rosO onzoJ;lte do mundo. A pn�
,hvrduo, e / Sua. ,Ptoprl<L Mensagem, que c �lf1glda .mal� I í

'

1 � .

d d d d
"

.

r
"

d 'j'}'
em particular à human.'d'ade como um' tóJ;: "Ém vef� I ��e ra ve a:, e Ulll � e. o ,OIP1U1O po lt co,

.

a quo se

,1 'I: Bl /'(T ...
'

d' t V' d
" / 'II./t'

'
. ,; 'f; �rcebem Ja os prmielro vlslqmbres. A �egunda vela é

"a, e, e � es.l) !sse.� lU e apos .vtlm e Eu vaus a- ','
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a Uni a e e pensamento em oroJetos mUnc1lO'IS, da

rei pescadores de homens . .,...... Neste dh, oorém dize- "1 á d- .
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-'". qua se ver. entl'O em reve, a, consumaçao. A tercel-

mos: � VInde a1)Os M'm para que, vos' possamos tbr- .' l' é' 'd' d l'b d.l 1 á
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- ,'. reahq;ar. A quarta vela. e ,q 'umdadc na religião. sendo

A 'Fe lslamwo, elO suceSSlvo na cotrente de Reve- . 't .
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'3.ção ,";'" Di_v'na, 'introduziu-à "'sim t ':"-". -

6""" �sa a pe;ra anguar o�pr.pno a cerce,' estlOa a, pô-

t.' , / \,' '-'
.,.
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a e�to. \,1 p1' .pno ,10 podÚ de Deüs. a revélàr-se em t6do s'eu esplendor.'
Raha u llah a concelDO Ui nação como u.lllda:de 'e etapa ,A:';,. t' '1 ,(, ':d',.I d
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- h qulll a ve a � a um a.'fe 'as naç es-ulll a e essa ']

-,'·tal na organIzação da SOCIedade, e incorpourou isso ' ..
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. - ',ser es a e CCI a seguramente 'Oeste secúlo, e em conse-

'::TI seu cnsmo. E' ete fato.o que significa a' seguinte pr&
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queucla a qua o OS- os povos o rnUll o vlrao a COD-·
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: ve a <,; a UllllW. e e toca, qzoo o os que vivem na

r�o S 8mlca se revelou: A
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- - mor a pa na '; emento terra os t).1emb,ros rlr! lpesma r.aça. A séti:�a v.ela é o

<a Fé' Divina". ")
, unidade de lfngua, isto é, a escolha de U1:na ltl1gua que

o Apóstolo de ,Deus estabe1.eceu e f['iSOU ês�e

"1'!ndpio, desde que a evol1,!ção, 'da so�i�d�de hUlnán�
esrá ensillada a todos Os povos, faci1ttano.o-lhes assim

, á conversação. Sucederá inevitavelmente,' tudo
.

issó,
'; exigida' naqu..ó1e tempo. Nem, .i'� nod,eria,ter r'ônce
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Y -r ... desde que os' podelí do geino ,de Deus /haverá de ajudar
-;:::J 1l!!1C!, etap9. aCima e além, dessa, par se�em, ida,tin. cri-"<"'à em sua., fcalizaçi'ho",
'�lS álndu as condições !l1Und'.ais orel'minares !);ó esta·' ",
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. Um dos grandes �cooteciI):lelitos", afirmou- <:i

:c",:mcl'!:to de uma [oena mperior de organiiação. ,'9 l-Bah:'l, em "Rcsposbs u Algumas Perguntas", a seI

'.'!lceito de: nacionalidade, e b alcance à qualidade de
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' , �lsto �io dia cl,a maniíestoção' daquele Ramo Incompa- Imp'erio
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_ ção, podem, pois, ser (;0115'derados as característicás I iB 1 /, '1" h)
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será a,. 'c1{wação do Estandarte de às 8 lIS.
',ue dist'ugliem a Dispensação Maometana, durante \0

T
, 'T Deu,> f{ntre' tôdas íJS IlCiÇÕ,,<:;. Quer isso dizer que tôdas Mifto'n IJ.od

.. rig'Ues
�:?al :1S na.ções e raças do mU!'ldo, em _par,·ticuhr 'na Eu�
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as nações c iaças se rmrnir?ío à sombra dessa Bandeil'8 Elizabeth Caslw)'
�:na e na .4.rnéricQ, \'1:>:lÍHc8.ram�se e atiMiram. inde D" ,
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lv'na,' que n�o e senão' o pr6prio <Ramo St'nhoril,
,
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_ ::;:fdê�c!a P01iticáo I
RIO, VERÃO E AMOR

. se .t0rnarão uma só nação. O antagonismo entre reli- "

O nróur1o. 'Abdu''1-Bnhá e'luctd"l. CS1'.ll. d d ' Cel'lSI'IJra até, 5 anos
- .. \ .

ver ii' te nu- giÇies e seitas, :1 hostilidade entre faças e povos, e as
".1à. ele· Suas Epi-t las: "Em_ c'dos pas:;ados, G� bem'" divergências entres noções, serão eíimiui,idos. Todos os' Ci�e �'ajá
'.J6 fó"f,e est.1be!écida. alguma ha,r'..nollf�... !:lão teria sido homens aderirão a uma unica religIão, t(':ndo� uma fé.

as H liSo

.";alízave (l. llT1'Hc'\��o de tôda a humanidade, por faI" comum; fl1ndír�se-ão numa mesma raça e se tomarão
Riel\: N."'lsfil}
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.•1- de !.teios. Ós continentes permaneciam lalgamente
- fln -

um só p0:I,'0. Todos viverão uma pátria, comum, que iPIOR .-'. -

O
�!,9,�2do,::. "i['�(b� !:n21s, até entre os povos do tl},esmo será o próprio planf'>.t",,,.
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Ao ili7t�i�'Uw relato do que foi :1 V Reunião do CO�l"
11 no Jntcromcricano Cultural, recentemente realizado
" � �1GI'r,i'll�"; \'cl1e:::üels.: do qual p�lrtlcipotl,. como re

r .esenraure (10 .1'\-3:-iL. .

o ministro (h BrJ1i(:;:j.ç'ão, Sr. Tal'
.
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: 1]U[:", �'1"![.I11l qne llOSSO t,�m llU19!.)1l lugar p,\!:vile-
-, 'L, 1'J ](j,'\f'I' encontro, cabendo-lhe discursar na sole-
1. Iadc df: iu:-tJlaç;.io da reunião, que contou com a
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,.' osença t1" n lnl��o
-

D]',sp ,o mnístro o,ue .sua escolha para presiden
do Cle. em uma honra feita 00 Brasil, como o

t ';:J. [U '!H:1ic:!;ão Q0 O valdo 'Ad'nh"l" ,t!."ITl ,1947, para
� �e91de:lt'_; d�i OI�-'U_ l.enYbrou qbe 'to·! também eleito
I' ., 'd 1(" ".__ .�
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esíceute .1. ,-"Cl!11SS,"O ue teoreseutanres do nóís . (l
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Atelier, :1 ser instalcdo no Rio. Aprovou-se, ainda,
urna indicuçâo de cooperação com o Museu de Arte

Moderno.

PROJETO c; Ai'RI�SENTAnos',
lYf:rml,u (I ministro 'da Educacão que o maior. nu

mero de projetos f()i aoresentado pelo Brasil, enqmm'"
to' o; outros países se limitaram a apresentar somente

um; por representação, Foram solicitados recursos adi-
- -
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I.
'cion.i s. à O�A ,pam a educaçã�, tendo O Brasil ofere-

cklo facilidade ele àprendizogem e treinamento 30S '011-

,. ,
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\ É;níre oi> projetos recomendados- peh V Reunião
. rin ele; estão-os se,�lintes:
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;' Preparação 'dle' pr(Jt��s�res, de artes
.

"indllst�ii1 is
para' 'o p�imyiro ciclo do ensino secundario, .nielhoro-

,
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"
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6�nto' do ens .no da primeira série primaria" assessoro-

�n��-to (é�:Q ico jJ?Ja' ;çlest;'at;lell�o da' lllão-de�ob�,!- aG��'"
Ieroda; formação de tecnicos p?td :1 indu rria- de 'pe
les:' e couros, plarieifl1ll;�to' ela escola, íJ�teg1:Rd�_';dG-' 'oii o
:1hOS, méios :]l;(HÔ'<;i�lIilis e' m;teriaJ didfific'i) :rí6 pro

j�ç3,O' pc;n ,pr_ôfei\;nT c,.; c �i1l110S, c, Faclil��6d� "r;ít�u1"
l1Jerl�aoa.-cle EdlÍca:ç�O�F \;
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Os pro.jrto� rc'cpmendad0s envolvcrãt{a: é011C�ssiio
Q.() 13ra:il de crcditos tk ex1ensão :1precíayél,;;1ç c;crc:l

d�' 40n IÚ;I dr,1:lrcs,' no pr'T1Jeirn anf1 d� fú�nd-on;rt1ento
ao � nrh'vramfi t>:ine"l,tívr,.
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.. ,' Ar',Firprryl,',;'{'? �1C 1 ;.fs rcítorcc; ,do 'R;iÇl. Gi"�l;�,C' elo

&:;j'1., q\le ín1c,;;T;'tTiinl':'í flelcf,3Ç'fÍ(} (lo nr3�.jt o '.lptfiistI'0
tars()� Dni)';" n;vr),oú' que R. f'(]c1ií(bcle 'lnteramer.icana
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qe<' 1fdlIcação, iJm dos p!'ojer()� nrlRívado.s�' ser:-1 projeÍ'o,
da': na-'Universidade lt;'c[fnl �lf' (j;lnt·ii, Mari3,' {;JÍaquf']r
Estado, }D01: ter ess::í Universid!lde J.Hlm experie-'n,da dê"

. ipi�iraç'ão, 'o'dd,e_ 'já' �stndam m3i:>' ri"; dHzent�:s· alllnos la-
,; ), J • t -,
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t p:O-:3tlJ.cncanos,-
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conlinente;.' a associação e o intercomb'o de bensamen

tj) eram quas,i im!lossi�eis. Não se podia, Po!� e�t(tbele·.
cel' entéIídim�ntds' 6 relações mútuas, ou \lrii'�o entre

tÇ>dos Ó�; peOlVo_s_ e raças da' terra. Neste dia, entl'etanto,
)illulti-p'liéararp-se os meios' de, ,corIjolmicaçito; e os é)nço ..

Contiriellte� da t�rr3 fur:diràm-se, virtualmente, em ufn

só,.. DtS niodo semelhante; tod_os os membros I da fa�

i}1'lia humah':1, tanto' pOVQS como governos, cidades co

n10 . aldeias, têm, se . tornado çada ve.z m.ais .
inteFdepen

dentes. Não mais é possível, para qualquer um, a.'auto-.
� ./ ._ .I

.;.

cuficíência,' desde que laços polít:cos unem todos os 'fl""

vos e Il'lçÕeS, e�os vínculos do comercio e da industria,
da agricultura e d� cduca.çã�.J, fortalecem-5e dia "'a dia,

'As�inr pois. p(i)de-s�" realizar hoje a tm'ao de tôda - ,1

numanidade: Isso, de f1to, não' 6 'senão, uma das ma�

favilhas, P9is êste século
.

.!.._ o século da 1UZ � foi do

tàdo de glória, poder ,e' ;luiniiJ.ação incomparáveis, sem

precçdentes. Por isoo vemps o' míla�oso' desabrochar
de "uma maravilha todo di'!. Ver-se-á' afinal, corri que
íntens:dade suas velas brilhando na assembléia do ho-

Em Cíl'CUll'içãó n� lI;':ó\:iúu
semana. da' edição' ;.r.s[lecial
dedÚ;:icla ao. Cartraval de

IJOSS[t cidadé, da melhor I'C

vis ,:1 do sul (lá Brasil. u(�si:i�'
carnes neste, número:" no.

menàgem ,·à 'Roheito ·Carlo,.;.
pelo s.,u IH·i1hantc: d{l§CIl11'i'"
tlim ui ruuáo.' HuÚana. ).'lP�

si3niia.d�, AlfJn.;d�jm: A Celesc

" Uf.visia, .com nótfLvêi.s í,'''',,)
. '. . I

latos df"gte inlllpi't���te íH' •

gã(l do. C (i;VtH!O. :Ctu-navaí, :l.

fesÚJ,<íl.O'·CÓVQ.:NIliBEL, uma,
to�Jla.·'lli�Ú}Ú,� ;rl�'a,�oL MâQ
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_ lrelli,lúT:1.,trÊ,s_(Uas 'pala 'der;
(iii: §�';j,' à:',stiiw>i1úmíl ;) Lua
rõni' fGt� i!ictti.to ':do �iL�ilL"
da 'tr..ri'fi: jJ;l.' NIul{lft·

'

'� 11.-.
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1:11'. -ó'liililitto"f>l:\1' F�('o. iI�.;;.
.

tó':!áS. vcinié.d{�irás.: Á Indus.
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ir'à. fio ':r;l)wl. ,e. (I lnwmLi:,l'

dO' ':uítÚü{õy'€l. fi.idna:, . d(,�
_' , �'

i1sp''Ol'ieS: .Oolabohftçã6�tle M,í
sio Fcrriim'ií�s :D'i��s" 'I'êrê]'��
Ilha C;iscuPs' Dias. O",nuH'

Schlimhvêin; Divino:" rViR.

)'jot.T.uii IlêIlri(í�ie Tünc1'('

ao. c'
. .t(lt;{� ViemrlR f:;1,ntüii"fl,

Prpc:n d'o·�Xfmplàr.30 üent!l,
-
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vos. A vcndit. nas hallf;as ,:iH

ci�lat1c'. TI;EV1ST�i: LUSo�lmA
SlÚ<.:IHA lJIVJ 'LiA(io' DE 'fL
MIZAÍ)E ,ENTtéR' pón'Cu:
G/lhj� .ilÍl'AS-�L.": ; '"

Negócio "de. Óeasião
Voil{Bv1i:iqmF�r;· ül,tima' so5-

rir, ·snrJPr pqlIíjYldo, acért2-

se ne!ióe'jü 'com' J{ü!WUf

be� conc,",rv':ittl\, de J}rrrc
rência ,61J 011 -'ri?.
Tratar a �tun- Sàl.dR.l1ha

."{l � •

Màrinho- �- 5°',18 -.- qnlfl,!t,
,(las fi ,àf3 11.JJf#iiS,

HOJE
. 'São' José-..

às II e· g lEi.

Oma]' �ba:r�f
SOp]ljg, LOl'fíl

� em-

FEUZE,S rARA S[�MJ·r:i·;
CinelIill�olh; 'I'e('nlm�(jJ'
Crm,m�n :l fl' � iírifl'l

.

,j. '

BUz)" ..

:tg 5 e g. 1Í�,
Geof:rey' Barrio
RrUllda Jfi;e

.

-=("..111 �

JOSf: _VENDIDO NO EC1TO

Tt}tãISe;"lí1:� Eà8-tm.a�1ColfiJ'
C0W:lí11'3 ':1 ti'� ] I) <à�ílS.

R�xy
iLs '! e g lls.
Rod, €amel'Oll
tephen Me U[j,Jly· ,

- em

DESAFIO À 'BALA

TotalS'collc TtY;lticolol'
Censui'a até UI anos

Gloria
\

às 5 e 8 hs. '

Stépllen lkJyd
Haliuel 'We1cb

I

- cm -

VIAGEI\I FANTASTIC!\
CincmaScolJe {/or de luxo
Censura até 10 anos

Floricnópolis. 'i L1e 1J181 co de 19M�
/

( JltONUCIMUlOS �soclms
, /

\
Zury Machado
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o CL'jl'JW .NOs:JVfüS'rnl1:,() m.oco no CJ,IJnE DOZE DE AGOSTO, QUE D�U r-
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_/. fk::!.t,y',' _., ,- _' " ..... *, :.
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I ��1 J<�Ç(�(lJ,;-,�,(\fl(·· ,K:tn111:1 ,i·r\-(ti�·_-"-·-·�(:tisH.�)tH?ntÔ' na f;�l�!;��ia rf!,�'p f\sSf'HlhkLiit I,.!��'i��i;d.iva.,� Ç;{)D

A'Hlü �1:1 Pf:l,nrp�.t.' (;((dfH/<t c.ln j;i lh· R�tfttú .1\.fd.iti1fl.\ I�,l! r'i,'i" � :v f)Trsic{�fJ(/kt dn n-)e��lit,a ...

C"-,m-l- .. -, ({n!
' '''; o"

,

:i
-.tu alava ,.10, t, o(flnl�(� 111."-1; Hfil.� r�!'ll1� ;:"',:"1, Lt�>i,\ lltHi ...,t (',t, do � IPefan �1(}Wus1ri, dl'tl-St

IfW na [Im!:!' iii' �'-iilj)i.iílili f'nt. j;mhl \Ti,:',lIdO <!( tI .. iu, a... ínsLaia<;ã.:.-· ,to,; kiLll;1IlW:,
com Hrí1IT (·h'l[r;t�r:If:t:t, fr'�h�f" /{rn;t_"'-lI{1;l :i!:? !O l}lJl'l\s dt, ��t- r{'f�-:7'f'11tr-q:� 'z,.a S(t�-;�ã(: lA' ..

Jon SU!1--,·f!fiIi:t.· 1>:ld'11 ;t""mIl:wtí;l<l" fI<- '-.hl ,;I<.lHti\ ;1, da (,.:\ L.';,,'isí'ltLl!'·1_

Pelo :(fl-lr' j:i "" ('OllH'nb n:1

cidadp, ',SP'I'�t {j ,"antor' Ca,d:[
no Vf:losil <j :1tl'!1.p:í" '{In. f,o�"
t.a {�O§, C��fli�R :f1"l, ,F:(c(jl.-la,]P
(te A(lm,flJi'l,tr!1l!iin, (1,:1. ";�I,
nos salfl't;s 'lÍ(; Lií'�l '1\�l1Í';,
Clube, �'

d:ti FõlF�f·(1;.t, d:T\.'fí i<íí(!':H1;� ." �

_

Igff\i:1 �:ii1t\j A!f,tO!.io, p:t!·.1

nn :-:1(;1,· .il}i;l· .!lnd.ó iHt ''';(�i[

Hüiv�E1 fi tfiv('ll! (:a."Jsf}S !V�",
I
'J_ - "-',,,

'

,

I·!tl: hltlO, n,('('ltr l·:tll, <L 1'11'>1-

<.,:1& ;,,at!'Íllíülll:tL Al�ÓS ,L C';

l'lH1tjnia: na ·I�l'('.ía, u;;, 110}.

V(j;;;- J'ccehrram cnmprimen
to flo;� cnnddadoR, ,i, noite rI\:'

sc'(ta [pira den .. se a <J'riulf.
ni,u do-a io cirrH no salão l'C'

nll>111O llo M,u';n n(}teJ ('fll Ontem, 'com HIll janta: ip.

thno em sua residência; .!:\);

:xxx

\
O n1inis}l'o c Sra. Nilto'l

Cíwfcm cn� sua -l'esidênci,l
.

sexta,feira, l'r.ccbe:r:alU CO!'!- (
viciados par"t um Jantar em, .

I1omenar;f)Ín a amigos da, c!,
pital l)àl�l��ta: ,

xxx

xxx

Oeha.rnH'.. c bO!l1-gôsi,o' t:;,1
jovem Sl'a'. Rita de Cassi,t

Ci�tl'a; ila hoate cln. COllllk:.

CI�l1:)e -roí as-sUJ1LO na m\-",i
ment;d� �lOite dc' SÚb:ldo'.

, Viajo'tf'>p�l;a BUC1;OS Aires'
on,dc v:ti:l!��idir llm ano em

CUfSÓ ".de "especialização) <l

,jm't'}11' l1}é,dico' Lui� Feman.
t"'� fj'"''''-''' �. _. _,

---

c u
\
L. V:Jnrnl'17:L '

impecúvcl ja"" •
servidó um

taro fcstej�d�,_ (I ai1ivers�,rio
Sergio Gomes.

xxx
"

.. \

'. Um gTU'l10 de amigos, ,ln

Pl'esid'e!_lte_' ,do Li.ra Tên;,,;; , Chista, e .Joã.o Amo: BalF',

Clube, sr. Iconol11os Atherl, fazendo tn)'isn�() pà.s�.al'am o ,
-

l
\

-

no, sábado h0l11enagcan�l11' carnaval . num cOl'l�ortávd ' ....

1. ;'< .'" '\ l..., -

• � � ..J:-' 'r,� :1<'::1, .'
\. ',... !'<

(j presidente, lJelb 'seii" arif- Hotel ·trt} ver�:Ieio':�:nf; (;.'.'''..�
versál'lo; C0l11 uma chul'l'às- ·mado.:
cada.

. "

xxx
\ Jt

xxx Io Vf'i:f'lld'll; Delfim J'!'ix!) �o

fia citir.de fie Haja,i. II:!, tÍlti
ma semÍiná deli l'iÍ1Jirl.l' I ('ir

(,li�illif'- P'm ',l1(}�"fl (1;0111 f :('1.

xxx

GloJ'inha Santos)á est�1:�
voltr1 (k sua trll1lWI'ada n'tl

filO. (;H:1I'I,losa como s('nTrh'v�
111;lis l!f'sb \,('z voJ!Oll ltm,':'..

. Nr Porão '4fi do COi.m{�y
. Clube, l1Ulll "grupo de ami"
I ,_

gOl> () Engenheii'p José Lu;,;

Domingues -Duarte, Direi""

gel'ente da Formac em Pôr

LH I\lf'I;'l'(', comentava sua 1',t

míl'a(;ão pela' capital cat.ari. ,

.nensc.
...

Fil1wíonmí . ]1J(n,ímf'í1tfHii-'
Sí'Ull, süí:ÍadíJ l,Hiíl1ó, Cou} lO

da J .Iovt'I11-g-lIrtl'Cla C;mLall'!d
f) ri.am;,::mflo

'

"(:;lIWOlí:' l'ri'
Te�', a mii:qica do momhnl,n
a boate rt�l' Lira T(ln'jq (;11:'.

. hé. ,J 1-'
".

\

c'

,

Pensamento 'do 'dia: Todos

os -..�jeios (lUando estão em"

moda, passam pOl" virtucles.'

!)ia 22 jlrúximo ,t cidaüc

de Cm'iLihn será sede da ��.()I

],(,lmji'in dn �nfh'Rnl.
i

xxx,

"
'

N;1, (�jdula (,f!lfta ... f'('h'B, 4'111

F:i<qc;!\n, �."Jpnf' IW, P:l!:tr'if) 11:1

<--- ----

,

',.".•

��'���.""".,.,.""'�.�'.,.==�

(
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'. As. delegações da, Ital i '-1, Hungria c Tchecoslovo- �Icupula o rcalizur-se ainda este 0110,

guia, que participam da conferencia consultiva dos por-
.

d lI., partida da delegação do PC romeno ainda hoje,
�idOS "comunistas rnun iais, reconheceram que existe

.' '\. em comentada entre as delegações que paruciparamltnla ,avreciavel divisão dentro do movimento comunis- .

rI sexta sess:io.· Enrco Berllinguer, chefe da delegação
t'3 internacional cpediram que sejam a Roménia, a Chi, ua

.

d Partido Comunista Italiano, insistiu a necessi�,4,c1e":"'h1' e Cuba estejam presentes à projetada conferencia, de
Ü

. s

.

.
{

. .
.,

.

ele manter boas' í'elasõ�� com os "camaradas ,xoméqos" \

��:Ilt;,1'f�,'J:it���&l1��{I."�;;ít;�(;g;;t\::*.;tt,i�'.i I acrescentcndo que a faH� de ,unidade, serí�;_lWli� �íc?n
, , uaáa Q mecLid� que houvesse menos ..co�n�)l·�ens,ã? ,:1,).1U
tua, por isto "desejava pJosseguir urna discussão pon"

." "

dcrad i".
UI<Ubli-O Dlt'{IIS'i/\ -

PF<Ol\:SE FIXA t;: M0V!:::L .....

".
;: ,; 'l\.�.

pelo srsrernc CF "'� c,:
... "':;:: .

.

A tenelencia. gera! dos PÇs representados crn.i'Bu-
ci;lnest �l urnn atitude prudente,' i:o� bem" 'expres�à(:pe-

1
-

.
-Ó,

.'
-. •

--..

�.
"

...",:., <

" l,',:: .

:lei delegado 'tchecoslovaco" Vladruir Kucky. Pa),}];�.ele
,a ret.rada dos "romenos não foi pt'emeditáda,f 726mol
j I

.
.

' -

'. "

'\.'

. '(iirll'l o,men to. ' i'l�C()J� r)
,

.
" .

�: � ,
Edif ício J w II (:1 o. ·l:'·)X' i l:in t o C!B "o�1 as '2;) j

, R�ol J{r6r·d�;"" t()elb(\ j'h,'
\.

" . -

. � "',
.

::i ,;:' :._ _.

.
.

�
........

j,
•

USLV/-i.MENT.� ,(GM HORA MA,Rr:í-\[l/'
:"'1;,

,
' i

!
•

'te;l'agens na Ferrobrás ...
CiJ!1'entô n�' ��gLQ .

'Lad�l�os ná l,gj� .

§anitáribs�na gasa . .90S Tl'on� ,

Pregos e ParaIrisos na Casa das
\

·

-....�

All{llil�ffi?m1��

.,

,J

. ""

.
.

(,

, ... 'Pode ser 'que o Jaboti ainda não tenha lido Sócrates, mas que êle

conhece Lóg'ica isso êle, conhece. ',j ..

'

' .J
Lógica é a melhor maneira de se cdncretizar uma idéia.

E enquanto o amigo Coelho. vai correr a Via Sacra o compadre
'Jab<;lti vai busc�l' todos os rllat�ri-ais de' construção· em.Wilmar

.,::1.
.

. ) '�.(\.
·

Henrique Beckel',

· ,Isio 'é Lógica!�!
'

\ ",'i ·�\g.óra dfg.a: Qü�n1. chegará peimeiro?."�

WI
MATER!A I::; DE -CONSTHUCAo.

.,I:>,i,.
"

.

" 1.'

)
)

,

<a-, desunião
r,', ,\ I -

_', , -

afirmaram alguns participantes, e não pode ser con

denado, Em vistas, das divergencias 'manifestadas' o che
'fe da delegação tcheca propôs a reolização de: mais

LIma conferencia- consultiva, antes da convocação da'

conferencia de C\lptlla mundial dos Partidos Comunistas.

ROMENIA. EXPLICA

.

'O orgão ofifi'OI �Io Partido COIl1UI1 sta Romeno,
"Scanrcya", publicou um longo artigo definindo a po

sição de Bucarest face à projetado confcfél�ci:l . de �11-
puja mundial dos PCs c cxplicoudo os. motivos da reti-
r2cl2. de sua delegação ela conferencia de Budanesr.

o "Scanteya", cf.rma. que "hoje, mais do q·ue liun.::_

Tricocêfaliase'

A t;'iç'�c;�1'a'líase é 'lIma doença provocada pela ',pre
scnça no intê'�til1Q do homem;' do \Ic;:m�, adulto� T�ich'ii.l- ,

", -, 0I;>
• � ._ '.' (0 ,

ris tríchillra" .ó\Í 'támbéin qcin�ecido iJoI'" !ricôc§pl1ãlus
.. dispor. E' 'o ála:�"frequel te parasita dei l'hbJ'llen\,' encon-

tr:mclo�s(,.qc'_'?[ef�l:?:,ici,a \1.á; rel}'õqs .}ltl�nte� �;O�I J�I?p'e-
rac1as do glo1)o: ," ,.j<"

. ''''

A inTcstáção' sucede a Jegl utição cios Ovos· íüadll
ros, embriQJíado<, O seu desenvolvime'í�to é' portanto,,,
elireto, não havendo auto-inféstação, porque o efllbdão
sq se formo no' ovo depois que êste é'lan9,p'do 'no meio

exteriOr e num urna ele 10 a 15. di�s, c�so seh ótima

a� cond;ções de-calor' e tCl�peratura.
'

,L Conyé�n �alieDtar que os l:lrvas �ão efctl.�am
Ç,lO no 0:gal1l�_.mo'; U111:1 vez abandonado o 'oVo,

-I,
- .

"/
test'no. aí se de'envolve até chegar ao estado

� I.'
.

sem realizar neríhum, ciclo ve�ceral, sendo que
me adulto se fixa mais nas {lltimas �orçõe's cio

mIora-'o

no i'll

adulto

o ver-

intesti,

no; no: ceco e mc,llOS vêzes no ;:qJêndicc.
\, A trisoc�h1ía',;� quando produzida 0\.'1" uma 51111-

pies infestacJo, el\lace não é notaclo 1180 anresentanclo
.
o . •

_ \... .

_ _'
.

sintomas, 'contt:ldo qtJando abundantes' no 'jntestiilo, po-
de ser Tesponsavel por anemias, C0111 palidez da pele,,

,

• L-;. ..

l" f).'

�,� mticosas, grande redução dos .her'nacias .. A 'apend:-
cite pod'ç ser causada peJol tricocefalos.

.

i O dign6stico é feito, pelo �,acbado dos oVos nas 1'e-,
.

zes a(ra\/és d� exames, se�do ç!e i'�cli icle,ntifica,ção .. ,

A

profi:là�ia consisté' em educoçãos"Initária; lq\;ag�m elos

vegeta;is oriUndos de solas suspeit(')s; água potável; cóm

bate, ,�l.s moscas e, tratamentó dos doentes.

E', yma helnj.intóse, mais dificil de tratamento,
íno�trando· os aiiti�helmil1tos geralmenfe poucO' efica

;;;es na eliminação QCi parasito. Atu!iIIJ1�*'l ,se faz com

composto à ba<e de iodeto de ditiazan·iha. \ \

I

., _\\__ .� __ L.__ . . . __

'.
\. \

TFP �Urma:' U�iii��ção das Bacias. Flu·,

!i�is Trará Progresso para o _rasil
. fo, Prato PUni o Corrêa d� 01 i",:eira, Pre$iden:te do

C)fi�dllO Nadoml da Socidade Brasileii'a de- Defeso
. , " I

da·.T'j·ilO·Çfto, Familia e PtoPI: ed�de (TFl?), el1Viou ao

,Governdclor ,Roberto' de 'Abre� Sodré o seguinte tel c-
.

\
-

g:ràma:
,

"A Sociedade Brasileira. de Defesa da. Tradição,
Familia e Pwpriedade manifesta a V. Exc'a. sua solida
riedade com o plano < cíe' formação ele' mi1a rede de

(an�js' unindo as dllas grandes bacias I'll.;vi:'tis de nossa

pais,
. Tal realização, atraindo paról as \i�stidões inexplonl

(hs do oeste' bras-ileiro os excedentes de nossa 'l)Opul'a�
.

çã.o cura:!, !)1'olJorcionará um ,reii I d.esafogo _demográfi
co, solucioilàndo_! os�m, unl problema qne as partilh'}s
(Ie tcrra precnnizadas pelo agro-'reformisJ11o socialista

e, conf:iscatório só) Jograriàm agrav�r. Cordiais 'Saúda
ções. Pl'nio Cc'rrêa de Oliveira, Presideli.tel do Come,

/ .

lho Nacional", (ABTM)

(

.- .... ---_.... , .... ,-, .._------�---------------.....;..--._-------------------------,--'---�

sai'_,para les�as "cidades, �os s�g�intes horários:
l . J

.

'.
, Pôrto Alegre,

" I

I.
"

Er,echim,
Joaçaba,

. Foz do Igu)açu,
'Toledo�

Umuarama,
. Londrina,
Curitiba,
São Paulo

------"---------.____!'r'------�---

Intc)riTiacoes E:� reservas no seu Agente de .Viagem' ou na

,L__)
,

Praça, 15 de.Novembro, 24,. Tel.: 2820 • FlorianQpoli$
- .. '-_._ .._--'

.

'�
___.__- .'

�'f '-;;;�"'� 1.;�·--:;(��il,)'f.?';;'j_;\T_a:.. '�·$r.�..-"�.-,�,,; "It��lt.joif·"

A
AV-I Crisciuma,

Pôdo Alegre,
Erechim,
Chê\pecó,

Foz do Iguaçu,
,

Umuarama,
Londrina,
Curitiba,

São Paulo,
Rio de Janeiro

e ,

Norte db País

o' \JA'�rO.�H É LlCE
DART HER'ALD

AGORA'POUSA
".

.

10 VEZES POR
SEI\;1ANA

.

NES:rA' CiD'ADE:

3as. às 10:10 h.

2as. e 5as,
às 10�10 h.

411S, e 6as.
às 1,0:10 h.

i •

\ .

São Paulo

Rio de 'Janeiro,
,I

\

PA\GTN:\ TRf.:S

)

dos P,Cs'
/

.

ca os i imperativos do ü\ternacionalismo, socialista, que
exigem o reforço. ela unidade do movimento
ta e operario mundial, devem basear-se no

incondicional elo princ.pio do independencia,
reito exclusivo e iualienavel de cada partido
nir sua propria polítisa interna e externa".

comunis

respeito
e do di
de deíii-

Pôrlo Alegre,
Erechim,

< Concórdia, \

Foz do "guaçu,
Toledo,

. Maringá,
Londrina,
Curitiba,
São Paulo

e.

Norte do Pais

CO !'ImçÜJIS

De acôrdo com este prncipio considerqdó basico

e'
Rio de Janeiro

2as., 3as., 4as., 5as.
e sábados às 18:50 h.

para � os comunistas romenos, o "Sccnteya" estcbelece

as condicões necessarias para a realizcão de 'uma con-
".

• _ o

\ .•

tereucia-de cúpula dos rcs ele todo. O mundo:
'

] - Não interferencia 110� ossuntos internos
\ ,

' \_,'

cada partido, " .

/-

de

l ,.�

'2'- - .:COlllatos diretos bilaterais entre ;'câda,'narti,
do NorA co){J1:e�üne:nto recioreco 'de suas posiçÕes."

3 :::-- 'Estudar t�clos os aspectos da. pr�P9�al:ittO, e

desenvolvimento> da conferencio consnltiva:, pai'� ve

rificar sé não existem obstáculos à realização 'd<:\>cfJll-/
Ierencia d�:�,6upura. _ .":.

,
.

4 '- Colocar '

os
.

interesses do çlaS'se' oderaria ill-
___'I ,:.

•
, _'

.•

"t

te''rnacional"l do so�iall�mo acima 'das divei:genc:qs 'in,

terpartiqà.ui��. ..' \',
....

,.
".

5 \,�"'1N)�nh�,íl'�l oont'erencia ü�ternacioilirf:-at\�e ser
',1 '::- ....

,

.,' ..

'

..

considerada,':' enl si como_.9bjetívo
I

uriíco, mus/:deve co'J1-

trihuir 'para,: Jinl,itar os clivergelleias.
,.

I,

"'i:c::---'-:---=:::::
,

Juízo ,de, ,Direito da Segunda 'Var�, Civel
Edital deJlraça com o Ptazo de

,_
da -Ca.pHal

.'

�'I L

.

,

Dez (lO) Dias
.

\'
\

o DOUTOR .DAUVlO BAS1't>S S,ILVA,
4 o' Juiz Substituto da FI Cíl'cunscrjçã'o :';;-udi

\
- ci·ádQ, no exe(cício /pleno 'do carg() do Juiz

- ,de Direito da 2a Vara Cível da éo.m��a de

Florianópolis, Estado de, Sant,à Catarina, -I)a

forma (la lei,
, /

\ '

FAZ' SABER 'aos quc o .prescnte edital de praça'
.

COl}l o prazó (iii 'elez (la) dias viren), .ou dêle' coTÍhecic \

Inento tiverem, ,qlle, 11(') dia i.I elo março, às ).4,00 ·ho-.
ras, b porte1�0 �os auditórios désle. Juízo; t�a�á a: p.Ú�li-·
co pregão de venda'e, arrematação, á ql�eIl1. mais ,der e

o maior lance óferecer, �ôbre' a avalíação ele NCt$ .......
1.200,00, elo hem abaixo, digo, abaixo transcritg, pc,
nhorac1o a VICTOR FE-RRB'IRA DA SILVA, ,)10S' �u�"';
.los n° 2.798, de Ação .executivo, cjbe"'Üle' �Gn;6 OH..

-

CiANT2AÇÕES 'CRASAL LTDA:
'

"Um balcão frigorífico com sorveteria; com doze·

bôcas; recoberto ele formica;, côr amarelo e azut com

lima !10rta; um viclro .. c1e· frente; medindo" qua�ro metros'
.
ele cumprimerUo por hum ele largura, mais ou menos,

lTlotor maTe-a ARNO S/A; nO 36.91136; tjp� "A�i3H
HI\ 675 éilindros, 50/60' volts. 220/300. em 'regular
l"'wclo de conservações e. flll1cion·amellto". .�,

E, para que' chegu0 00 conhedmento de todos;
mandóu expedir o pre.sente, e�itnL qu� será afi,,\:udo nc

lugat ele costume e publicacl6 tla forma d� Lei. Dado e ,

p,assado nesta ciddde. de -'FJaiornópoli�, aos quin?:�' dias, ,-'

elo mês de 1'everei 1'0 elo a rio de, m iI novecentos e sessen-

ta e Qito. Eu, (a). Jair José Borba __;_ ESél'iv;io o s1;Ibs
crevo. (a) 1?ÇllÍno Bastos Silva JUJíz ele Direitq. CO:!l'

-

fere com o originá!.
'-:,

\

'J I"
I'

;�llir José, Borba - Escrivão
1 0-3�6S

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

MOINHOS VitOR, S. A.
,
Criciúma .,- Sa'nta Catarhm,

ASSEMBLEIA_ GERAL ORmNÁIUA

C,lll\'OCação

I

São convidados os acionistas desta Sociedade 'l

reUllire11l-se em Assembleia Genil Ordinária a ser rea

lizada no dia 8 (oito) de ,Março de 1968, às J 8 horas,
na sede socjal, à ruo Gel. Pedro Benedet; edificio ")n
co", sal\ls 25 e,26, nesta cidade, a fim G,e tomarem CO- ..

• .'. J

nhecimento e deliberarem sôbre o relatório da Dí�'eto-'
riC!, Balanço Gcral:-- Demonstração da Conta �c Lucros.
& Perdas�� Parec�r do Conselho Fiscal, relativos. ao

exercício focial findo em 31 de Dezembro de 1967, bem.
como procederem à eleição dê;s membros da Diretoria e·

membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscai para
o nÔyo preíodo sociaL fixandO' a remuneração dos titll
lares .

Cridúma - SC - em 16 de Fevereiro de 1968

(ass.) SYLVIO llIT'TENCOURT - Diretor Presidente
I

(ass.) SIl,VIO SILVA Diretor Comerdal
7-3-fíR-'''' ...... --.

"'1".1', lO,
-

.. 1·,..··
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O úotlclãrio intcrl)ácio��l nos, traz uma série, de fórmula pac"ificJ�IOl'a que ,pyssa �,oncmar oi iil,terêsscs
atividades bélicas agressivas que' 'se travam 'no Laos, no Internaciouais das partes beligerantes. ,A vaidade da

Camhodje, ' na ,Tailiinciiao e na' Coréia, ao n�csmo temp� ,vitória, armada parece 'atingir a a'mbos os �lilos", como
em que Se, anuncia �'ofensiva norte-vietnamita, dando se o estrondo dos ,canhões pudesse :falar mais alto que a�

-

;b nítida )terte�a de :(lue conexões "bastante estreitas entre voz do bom senso;
. i, I

.êsscs acontecimentos. As inicí,ativas amladll�'.que 's�", A mnvlmcntaçâá bélic�1 no sudeste Hs,iático, nos

insinuam
v
'cm vári9s pon_tos' d�q�ela regiã� põem o têbllos e'lU. que se \ ai, processando, aumentará ainda

ltll';nd0 todo de sobreaviso para ncontecimcnrós 'Iuc", uuus: ii radicati'�ação' das posíçõcs na frente de \conibote,
de uma 'hora para outra, à falta d� bom SplSO d�lS gran- tornando cada vez mnis dista�ltes as possibilida�lcs (Íe
eles potências, se' poderão lij'ecil)itar em tôd:l :t sua cruc- .pôr fim à gL,el�I"I, por IUci9 dos entendimentos 'diplomá-
za sôbrê' os tentativas de paz uni,:ers;�1.

'

ticos, Antes que os' p,aí�e� elí;l)enl�ados na 'lut:�" �hc�
A \'uiia-sc a necessidade de se illtensÍfi.care111 as:, 1!uem a defnmtar-se com úiu ,in1lJasse irrclllo\'Í\'cl, \ seria=\ I..... ,I ,\

gestões -diplomáticas, visando a colocar um fim JlOS d�lllai's ulta' cOll\'enlêllcio' apr'Ó[Undarcl�l clltFc sL II apra-
conflitos d�sastrosos que se trovaIll no: sudeste' asiático. xinmç\ão' diplomática, para' discuti'r na mesa das confe,-

]\[
o .'

I J °d d
- J o,,)

°hOlO! I I" f'
"

i
1 'aIS Illl»ot1antc, para n,�egurança (a unualll a i.l se- loenCH1S a pOSSI I l( a< c . (C cessar ogo. '

rão os resultados COll\1rctos que se [lode encontrar nas Anun�ia-sc, agora, a �'chegada �
dã hora, decish'a. no

mesas de confcliências.y A ação diplo;uática� ,nêsse par- Vic.tllam. Esta' hora, entret.anto, a cada, minuto que 'se

tkul�r,
.

se afigura CO,lllO fator' essen(.�;al para \ o ,esta'- ), passa�o, aUmentará, a'll,da l11ais fi) núnlero de vítimas da�'
bçJecimento- d} paz, an!�s que! es�a sobrevenha' à ilCs� guerra" espalhando' pGr 1��a Ilmte' da, !egi� corflagral�
,truição e à per.d\l de' Uill n"mcro ainda n�aior, de ),jda-s, �dQ os te�ltáculos da" dcsh.:uição. Ao final, não ,saIfemO,S
como vem ocorrendo,:.... 'o flIlCo,rcstará . .os Est:�dos Unidos não poderão perder

I " 'O '\ctna;lÍ' do Notte teIlI m,::mil'cstudo I jnte.rês�e. a gueIT:t, pois jamais saíram inferiorizados do campo de
1 ..,.._ �;!
cm iniciar �lS negociaçõcs, mas os têrmos em qne se, b�'plha, segmúl0 êlcs P'l'ÓPrtOS dizem, com rccoqhecida

.Iá aJucli\ cru euli1elltúl'ios ba�eialll para os cntel\dimel1tus rcs�lt:lriHlíl n�lll' acôt-· vel'da<lco A destruição totàl dos seus inimigos 'no V;�t-
esporádicos, a al;uns ;�s) do eqqh'aleute a uma denota m llit;;,lr. E', certo (llle q':l'al- nom, por "seu turno, podc :lcarretar uma represát:a de
peetos da,s ativitlades cIp tO

,L
d 'I·

,

.

I. o o o" o

t d
'\

d• quer COllcr� lzaçao e paz, em ternH)�' lOnrosos para ,as con<:,eq4enclas IlUprCVISIYClS lJor par e as gran es po-
Jo'LAMEGo/ Mªs tão ]Jrofu��. \

fr
' ';

I d
,'i:;,. • ,.,1_] têucias riu€lear�s .,..-;' �10 caso a Rússia c' a C,hina'-,(IUCtlal1l1'llte li,;'a110s estão '('''' partes eOIl' ltantes, ,estaria co ocu a nrlllto aC!,J1u, ,( a

_ .

"

y

SCI'\ it'oS dcs:,a i\:uLal'(!uia ,to (IUcstào 'sôbrc, que ganhou" ou (Imm} pel'dcu a l}lta a,r-, \' apóiam' a 'GHlS:'1 do 'victllom, (lo Norte. Oco(l:cndo ist�. ,

}Jrlolc.csso '(�i�: tleScll\,o(vhúCJl. J llla�a� A 1!:lZ estabelecida com honra 1
e dignidade" rel)l'�-' � espcctt;? dc\ Ullla gu�rdl mundial, d�sta "_CJ;, cQm ar-

tu tI]j�H:h:'aJd�, pelO Govêl'!!\J' �cl1la mu�to �nais ()U4 O saldo' que UI'l 'd�st ludas ;}lH:e; mas ullclcares, estará ameaçando assusta�o,ran)cnte � ã
Ivo StJvcu:a, qtíc beHl 111" \G '" o

", \ '

o ,

•
" '

, \
,""

o "',,' ", \ �

sentar em mortos c fcnqüs, embora qualquer cifra IlCS- sQbrevi\'ência da }mmallidodc. O· lllUn(Jp não po(le dei�
)Jarece ,lust,o "L�zçr 'chc;!'ar:\ .' o o ,i" .' .'. '. ,I

o ,
_ ,

,.. ,,:,
.' \

,ellll,"ciêllcl,l públ.ica\ o ê'\ibõ se scnt\do seja ,sob todos, OS I)Ontos de. _vista dcploraYClo xar '(IUe isto aconteça. Caóe à'l gl'aJl(les potências a�· )

atin,�ido .' pcJ\a �tuaç,io r[ó ;)�nt!?lld�'lUo-s qu,c, ll:t verdade,. na "s:-lu�ção cm que smn;" lima, aftl;ldl' llc equilibri� que, gar:lllta a paz �o .\

PLAl\'IE�, ,�on�irrnal1do .1 3'tua1111c�te, se cncontn�ll H� coims;"'llão é tarda tias i'csto do. l11u\l(lo qúe �:tfád�1 t�m a YC� (hrctamente "I
com

expcctat\Yl,t': .
com', ql'le ,�c, mais anienas nem 'tIas nla;s fáceis o cnconíro de 1ll1l.<'l' SI sCl1s instintos belicoso

,leompal1ha a sua existêllci,'it ( \ \
' , ,'"'

\.
'

A
\, "

ucs�l�, q,ue. fort,�·a,çad,t.\ �l, �i�' \",
. ,,/ \" ':' " < , "'

retriz·· do 'pn\ncjáníeuto 1;0.
rCl.'mullental' eomo norma

, de aumiJ;lljtnlção ef'iciehte.

o PltAMEG .. e-o,

desenvolvimento

do ESiadQ
I

GUSTA'VO NEVES
1- �' ,

)ir
"

. c , ,

o
.

desenvolvimento cata.

uinense, objetivo especial
das atividades r; do Govêr;lo
lyo Silveira, se processa em

todos os setores e lWr lnelo
de' todos os órgãõs: executi,
vos �la administração esta

dual. Mas,' é 'preciso fazer

justiça ao' PLAMEGy \(Plano '
I

de Metas �l:" Govêrno)
quanto' ao dinamismo de
sua ,Secrçtaria: Executiva, a

(.... .' � -
j

cuja frente se encontra um

'homem que, durante ,'quase
�ôda. a sua viela, tem' dadz;
a Santa Catarina todo o seu

dcvítanrcnto e capacidade
técnica, - :0 Engenheiro
Annes G1Lall)erJ:oo Tenho
", " ,

di;lI�'te dos oJhô� ,l.\�11a expo,
sil:aó, lllÍl1ueiQsa em dados
'c lJ�J]\cros;: bem 'êOlUtl em

c1oetHllcntaç,ão" Uüstrad"o 'a.
céroa dos> tl;<'lba,t}lOs n',lliza
üos' pelo PJ,,�MEG em Hi6i,
nas ,S�taS quatro metas c�o
lJceitiéam:ente m'stll1tiis: me.

"}h,orJa,<dti)s":)ll�jOS. a;dmillis.
Ll'ativos, vàlorizaçio' recur.
sos humanos, cxpaJil!'iã,o 'eCI:J- ii

nônlica e niclhoria das eon-,

(j-ições sociais, tôdas alUL)la
Illen�e atendidas, mediant'C
ÍlU'estimeliltos eOllljHlbelós
globalmente' em NCr$
�3.955.23�,95.

Na verülllle, ,já 'tivc OCol.

sião Ü!{ Ol�X�l; ;��dni\is_, dcsa"�� ..

certadas eonceituações sôo
brc a função elo PLAlVIEn,
não raro partidas, até i:k
pessoas que den[riam cs�u
mais bem infQrm;das dDS
\ S(\tlS ohjetifos, como ó"gi'i/)
de planejamento e execuf'ão
cm releva.ntes setar'ês

'

d{�

sCl'yi�:os -públic'ósh Conviria.,
]loj�.;; i�si�tir �la,S ran'tar,ems
dum� ,eentralizacão de' re.
cur�(')s< e ,de aç'ã�, que e,'j." \
"', '''' '

tas�e tal�tti)· Qlt[l1uto ,]Jóssh,t,J
- P SClll, desgaste dos ór"
;:rH o� .,. f'SPCci.'I,liza<lO:O mI, 'St,.
I iiç�'õ' (los :'i)j:oblcl.llas'-lig'a'l�ls
ao llJ.terêss� gcral do E"i.l�
do '��lj�rra defrontar) e[j.,
r' "

(';lzr1lelíie as Hecessi:lade�
públii�'os. de caráter social,
e�o:nÕl�Ji�:O .ou c�t'Hu�ral, -a(".

ma(J"t' (lc�úlcios que" a(l in- \
":'8 \�(O i:Í1l'nllHJ11CCf:r-sc,' COIl-
1 er;;i:ss(:m, ' ,denko das li:

lias.' dI.;':: lJÚnejall1('nto" par:t
o o}Jjctíy!f ÇlU- vista,

, "

E--ó'-que-'o PLI1J:,fEG es"'j,

realiZ,l�\dÓ 'e i
com cviclerí�eJ :

l'cs�lÚlcl()s, "que se �lIUm!;_(
ra.n�-"c 'dOcll-mcnta.n.i' :lla ex.

}ws,iç,ão 'lllncsentada em ex.
edtlntc' � traballw gl'áfietlo

I'
� '"

1'or' da S(;' ptTccbc ii alio
sentido

-

j)lo{ tico da clab(HU

«:ão\' I.l�.' l)Janu�\ assentes eJ1,l

cOllllf,dliltnto H exato di'.S
)'cali{laües sociais c econô.
micas \ de iôdas as regiões
lJCrmitilldo o estuu�) de suâs I

,

deficiências e o traçado das

)II'üvidêllcias que deverão
sami.JaiS, suprindo.as em

defilüt�"o"
1 ,! I !

Há
,

' �lohl(la, I g-ellerali.m�Lt
cm: cc_r,tai: _camadas popu
lares,. Ilina lamCll,tii, cI igno_
rância"l da's," fh1alid��I,es I'

d,)

I'LI�Y"Í�G,:" CO_1110 �b ,ê�se ,ó,�J
;;iio � __ IJOl''.:tP.l�l�ra ,'ive�;�e à

margcm da ll1eeánica a�l.

ministr<1iivll, :'lem ação ue-
1'initint no CS"ÔJoÇO dr. de

sen\'uh'imenio . caüuOint'Jl<;c,
�

, 1\; ,

Vaz-iSc, póriautp, neqes-
sárjo� ,- q,u� êssc 'I'also con·

ecí�o
-

'cl(ilil .Iltg"�r à.\ ven_[atlc,
cumo 'í.le jusUça pa�a com

11111 órgão que estlllla, plane
ja. c � cxceuta, soluções o celI
cj'etizando.as cm obras

quer '''{le' sua inteil':1 il1ÍcbtJ.
ea c 'execução, ({>per de ou.

tros 'sdmoes ela àda�il1i'stra.

"

" '

)
,

J

O·,EstADO." .' ,\ , .

: ç �IS. ANTIGO DIARIO ,DE SANTA CATARIN�, �'
/

DiRETOR: aosé Matusulcm Ceuíelli - GERENTE: DOJ�Ii.n�os Ifc�lÚlnde� de Aquino

�,

)
,

)

,Paz'

/

.

-.�-�.,�!.__ • ''--;:- �-...��._ . ..;;;'.,""':;"'j,_.'--'

Há Cidade de mune;ra, sém �staria
'síduo leitor

adiante.
sempre,

A Cat11'panba pda arboí'iza�'à();, um;l yez (qu1ldida
I

,; " ..'
I T.

/

!lVI' toe {)S�.os mo�sos or1,;aoll CO-tnn:ws � li' .uuprcnsa ,e

,RádiH, c cQ.m ,,0 \àCoUli!1�eil(J da ·l�rc[c,i{uni, iUunic�l)aJ;
, podet'a em pouc� tcmpo 1I1,obiJizar \a "popul�9'íó, intt(i
ra l1um trabalho saudável e cOllstruti,vo que, muito COll-'

" "

,
tribuil'ia' para embelez,or a, paisagem urbana, "que' vai
aos pOQCOS, sendo,modificada pela' c.o�lstrüç'ão' dos gran-

(Jcs edifícios, m�rco' assiIíala�lnr do ,pro�resso qne im

pulsiona ,1"'lor'anópo_lis \00' decorrer dos últimos anos•.. '.
\

)'(!ll" outro Jado, l'O(,leria ainda abrir' nO\':18 pcrsp,ec
•

t'h'as 1lar;) I} trabalho comuititá\rio; CÜill a integl'aç;)o do
,

I' I Ó "

,1l0deI" l)úbHco 1! a ,ação d!J� J;llunicipes, .e11\ fôrno' d'c líma
I" , .\

cau�a çomum de alegria e al1lel�idade, COllltt seJ'ia" c�ta
'(Jue cnos cStá seudo pro,)()'�ta e '(Iué, aqiti est'Jillo� laltcall'

) � ';' �

"do. �
� '( f;....

"

'1'
'O fOrnecimento das' mudas das árvores ur�lUlllentúis'

J

Capital.
� ,

L�11cwnws, i,!jW) o I1rcfd.o l�càcio':" Santhlago, IJue
miQ) se tcm caúsado de' afi�l1Iar (, empenho que, . del'ota

ao c!nbe�ezall1,ento �a Cidade e ao seu deseuvQh'iúlcntó'
<-1

Ul'b'�llO, dê à sugestão que nos fói encaminhada a, aco�

'lhidú de �llle ela' se ,faz merece"d0ra. Será "tim trabalho
,

r \

de longo f11cHÍlcc que", lima vez bem coordenado, peipe'-
tuará na 'lenibiran:ça

.

da Jl'Optílação fJoriall0p,0litana) a

l)llssagell�' do -atual frcfeito pela Chefia do ExecuH\',o
municipal. Cada, árvore l)Jantad� S'cl�áv I1l1l indício, sêgu:,

� 1:0 d� (Iue o' último }�rcfeito eleito' ,pelo ,'oto pop�arl
em 1105'8'a JCapital mio se' dcscuidou' de unii'�se' aos, lIlll

llícilJes llúm csfôrç�'_ clO'giánl (IUC estaria dando à Ci�
-

) \

dadc o adônl0 florido ·de todo o liri:slllo\quc ela e'llcert�
nos seus sentimentos e

\ lIUS SUilS tradições.
) .

I,

.,o· QUE: os OUTROS' < DIZEM
�,

·'DIA.lUO DE
\

NO llCIAS":' ..d Pal'lanieltl\o bra
sileiro, 'com a l1lUdailça da l�residência de �ua5 Cas;'ls,
entra em nova ta,e, coincidente coo'!' o início do uno

)egislat;vo,' ( .. ,) Passado o período crucial das sec/ue:
las produzidas pelos trau)uatismos I de 1,964, o que, se,
afJ110ja 6 que, tO,lltd a Cumara C0I110I'0 �enado', 'f,uibam
pautar,,, a \u,a "atuação pela Illai� estrita 'JidelldaJ'e ao

,tr,lll?,cénJcnle sentido do� mu'ndatos ,dG s�üs Il1cl11bro�
� repreSGlllanJo,' de fato; a JWÇfiO, como deposital'i9s-lPí
\/onlad � cip povo",

"JORNA,L .DO BRASIL": '::"Sabt.:l1� hoje os, COB

gres,sista.s' que o maior risco çlo regime decorre d� �omis::'- "

S.l0 ê não da, ação que venham a exere'lr.:Cabe-lhes cdl1l

pens':lr a perda da arca tcgÁslitfiva, cam a aseel�dencia 1"0-
nica quc lhes foi reseryada, de forma mu.' tanto quanto
,abstrata, Inas i(L agora d�fiuida no t�rreno pratico, 'sem
mLLitos dcbates", "-:'/

"O JORN�L": o'No mClllento cm que voltam a

rrunir-se as Ca.rn':lras, Nlra um novo l)eLÍodo de ação le

gislativa, é de justiça, salientar a illlj)ortancia' elo podei"'
representat' vo que" embora, se .reconheça a precariedade
elo prcl:essQ "eleitor"ll no Brasi 1;. não deixa ele ser UIll es

pelho da vontade popular e poderoso instrumento dos
i,l,.' ,i, ,I" 'i1" .'".1,,,1,, -']';'" " i", 1""1' "')"

'

+ ....... w._� 'W ....... v""'.-._.-_ ..... \,. 1.,:._ Q .. ,l _ _'
...

J.�(..i. .. + •

, , I

, ,:'.JOR'NAL DO CÜ'MbRClO": '\<Collll)reende-se l}UI.l
Ate nl'CSll)o as lideranças dó govcroo 'passado .L.'.... que ob
teve elo Ccngres�o tudo o que bem des�io1:t ,

estão
teve od CO'lJgresso tudo o '�lLle bem de,seiou _,L; estão'

prontas a concbrdar que O instoitliição nã0 Dode conti
nuar 'GOIpO eslú, "l.ego!. .regimental c tecnicamente atra":

,

sach em relação ao Daís". Sem duyida o Poder Legisia
tivo atravcs� a l)lUCl,crise, cr;sc ele lneficiellcia que só po
de \l'!!Gt:!' 1;f.;IU l) t!'::lba�hu",

\,

I ,

PO�j'ICA "ÍE' _tUÂLIDAnE)

t 1, ': I,
, ! _

/.,
,1 -

,'-�:; .:-:.- .) I }I-"'"rl -:�r�u�1.", "

.,.,..7','

filho do MDB "hem a fOl:mar fileira
t

com a "frente ampla" em Santa
'

Catarin«. Embora possam 'nlio"
I \ I I

ingressar formalmente no movi-
mento, segundo se propala, 'é
provável que demonstrem, ao

menos, a sua simpatia para com
o mesmo, por ocasião da visita
do sr. Carlos Lacerda a Santa
Catarina.' '(,

.

Se\lls', nomes: C'a+lo� Bü9'hle
c Manoel .Dias. '

,-{ ,

:DANDo' 'A "SAiÍt'\
t ;.' I

'

Foi" dada "a saída f para) a

construção', do Esd.CÍioo Do 00-
vemadór ryo Sl1veira -'para' o

" Reitor Ferreira 'Lima, segue ho

je um' ofiCio: qlie 'consagra, em

definitivo, os entendimentos man

tidos entre', aiubos 'há poucos dias,'
nos quais "ficou estabelecido que
a. Universidade entraria com o

terreno e o dóvêmo do Estado
com' .as obres civis' de construção.
1\ \ tore.da 'aplaude com cntusias-
.mo ri o6rnêço dêsse empreendi
mento que" póderá;: em pouco
tempo;' éifYar' o futebol de San
ta' Catarina a, .nível -condizcnte
com 'a posiç�o que desfrutamos'
nos ' demais: sftores, em' relação
'Q outros Esr:tclos -brasileirosl
j

"Estb: e- uma 'campanha' '.
es- . ""

, portiva 'na)qual n�{o -haverá 1)er-,
de.d'_)res; Oap.ha [o Govêrno "I,do, v

Estado{ gauna, o esponc,�'\'g�1llham
o�,," estudante� e, : PÜI1�;pàlil.lente;\
ganha' o-povo, ao ve,t Q ,s,1.1a grall- ,

d
. b"'i' 1"1''o patx'àe a ngac a' no envo ucro '

vi�or��9 8e cim�nto �,l�rrp�reP,'r'
�uJo· 111tenor' mUlta, gl<Dnas. Ja se

anunc�qm': .

-,
"

NóVO EN�ON�RO

Deverá fel' 'nos próximos
dias o .nôvo 'encontro que, os -de
,pul:..a�os do

.

ex-PSDJ �nQIDedo
com as' lideranças do

"

!extiÍ1t'o
partido, a fim de definir as 'puas
,diretrizesJcomo v- intearantes da

, I�
bancada da ARENA_:oa- Assem-
bléia, 'I

'

Essa reunião, a ex.eínpl0 ';,d<1
, \ 'I

que ocorreu "em janeiro, realizar-)
se-á na residência do senador

'

Ceisa: Ramos.j,
'

IMPRENSA
r, > I

, Est,á marcado para abril o

laf1çamel1\o de Wl1 Sup��lIl?nto
mostrando coisas 'de Santa Ca
tarina, �'sc[ cc,litacto l?flÇ> �'iJ.orm:l
elo Bràstl". O trabalho focalIzara,
sob di\íersos ângulos,

'

'os pl.:oblc-
, ,p,Ul'> eatarinens_es c' o qúe se tef11
feito pqfa solucioná-Ioso

/ '

-,\
partidas

te111-,

pelo " ,

jôgo .�

dis-

J
r

-

I

O' 0xéclel'lte ompo "Oficina"
"

'" " I
de São Pulo, c estar� se apresen-
tal�do nos rróxinl�s dias\ 13, 1'4 e

15, erb Florianópolis, com a
�

peça:
"ps Fequenos 'Burguêses", de
Múxinlo Gorki, no T$?tFO Alva
ro de Garv'allíoo '-: �." "

A venda, de ingres,sos já 'foi
iniciada com, antecedência, r 'a

fim de iaranti r [1,' áprcsentCl;çõçs
o com/-aú:dUlento dô, público1:' -" I

.

'JI
(rue tanto o gr).lpo como a peça-
estão a m.erecer da inteligenteJ
platé\1: ,da CapitaL ,"" \.

.

Os: ülgres�os poderão, ser

adq,niridos na Reitoria da UFSC
" .

/

,-'�quç e quem promove a tem-

porada'':_ e "as\ reservas' ppdem
seI: feitas pelb telefoÍlc 32-15,

. \

I •

,{'

- \

\' , }'

Entendê 10 líder oposicionis- " ,

ta que' ds partiaos: desobtigbdos'
de uma vida autônoma c perma-

,

. Bento, ficaildo ,�'),\stringidos c ep'i,:,
�óclios eleitorais," ,par�l depois
cair Da inérciá, apenas <revi�,'er;Io

lr () piOl� das anligas ,agremiaçõeso
Passadas as l'h:ições, tudo voltaÍiá
como aÍlk' (;;nO'avc'tanclo��o a' S{l�''::' ..

�

blegenda, Isso �,ao que existe de
,

piór ,üm processo' democrático,
,

<acelltuou'. A seu, ver, a su- \:

gcnda 1cvavá ao P0l1ido ú�lico �

, -.E.... a tesc da "paCificação
política". E êstc estrang'uJ'Ulllcnto
nas.' opórtlmidades e acesso &,)lS'
·vocações políticus' perpeÚlando
os oligarqüias, suprilne ao j. povo
a poss�b�lida:de de opçãoo {<

,

" I
DECUItSO- DE I'Ri\:ZO

'" 'ScguadQ..� "';�o .� teprcscntanlt; "

.... pàMista, �nti-e, ás �árias ,medidas
�

'qutt á pa;,ritr 'di -abril de 1964 fo-
ranl t@u1adascomoobJ'etivodet..... \\

petpetu'ari- Q ·sistem� revolucioná-
do llO poder,: "poucos se compa-
'iam, em 1 farisaismo e, hip9crisia

'

PolÍt:ca 'à anullciada criarão das
I I' ,

' :;

subl'egenda.s"o,' ,',

"

,

, Leml,)rou a apro\'ação,' pelo,
O:m:g'ressp, --::da re.fornia c!e'jtoral;

-

'da lei ,orgânica dos, Futti'd,os po
lítico� Q' á própria il1stit).liÇãO' _. da
.Inaiqri:,HrbSG�ulà. Mas dcp0is d:a
eclicão ,dd,�Ato ln's,tiwcional 110 2,
·'càfram as últiI1�ás· ,b.aiTeitas de
um 'cónvencionaHsmo' pqra . uso

exte1n6" o

,

-

-'7 Afastad@s alO'uh's Om;el'-
\' 1 J :;;, ,

!ladores 'idc€i'mpdos, os detento-
res do -poUer cúiJaram de eliJi1i

luar Cjuâlquer' p�ss�bilidade de -co-
'\ . ' ,

,locarem 'cm úsco as suas po,,'"
� cõeso Eleições indhétas, Íl1eJegi

" bil�da_ucs, vÓt0' ,:ineulãdo, sublc

�end'a !lãs 'ele:ções, de prefeitos,
íóraiu al(�uns jn�tfumentos '

legais!
j:;' � '? '''_''

usados' pal'u' garantir a eleição
dos pl��fericlos e assegurar a maio-
r ia' ar)!\lÍ�tao, I" ' ,í

,

Afirmou o Sro I\fário Covds

qu'e 'algHilHls dessas' medidas, in-
(

co,rporadas, à Constituição, cx.tra

va:sotam s'ua vigência às ultimas
ele \ôes. Outras, comq a, suble

gelle!-a e 'o 'voto' vinculado, são

anunciadas, ageta� como objetivo
de ,projeto de� lei que o Govêi'IlO \

dév,erá ,e�eami!lhar ao \ Cqngresso.
l"']NfPARTID�S

'

-- Coiu uma. ÍJClJaua," o "po- , .,,'�,
�cr l'evoluciouário" ocabQu \ <':V!ll

\ >

,

-O quel espanto]' a üpô:,i
ção é a forma com q)Je.' se :des�ja'
adotar a su�lcgend-a, parcidá�l:
,Me;l�Q'�eJll do Exceuri\'o, e8!ll

prazo)-ratal para a sua deliberação
no Legislativo,1 O' Senador [Euriéo
Resende, vice-lídci" do Govêmo,
apresel1to'u- um pl:ejeto, sóbrc o'

aS�UJlto 'e ,retirou " H p,toposição,
"devido �l neecssidade de sua'"

in;p!:n1l:..ção' i'lilcJiatu" . quc a di
ficuldade súrgida eoni' a resisten-
cia da MD13 torn;l�'a' ,

impr�ticá-
"

vr:l",� scg�1I100 êle mcsm o d iss�
aos iornais - elisse o 'sr. I\'lário

•

J
Covas.', '

� A"OTO Dum1 lll::ttéüa de
'" ,

ccmpetência elo C:ongl(Csso,' de�e-

j�1-',e c-yitar as restrições 'da (mi-
no, 'ia à sua implantaçlo. Para o '�\"I. - ,

t, Ioverno" cumpre, tao-somen c, I

elimina)' a resist-bncia do 'MDE c-

de: alguns dementos da pr6pria.
ARENA, il�col1rormados, �àJl\
I:f�c "p�·()ccs::,'u. c�púlio c' p(;).li(�\)u
mente ímon!.!.

'

. '
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Curso
,

,

! \

I

ri��:,í·t:; :i ,'. f JI.#set Jlil'. Rel...!I� T_errli�ri��
"

't{ue ,o� Israelens'es éopgü!�t.ti,·,
'/

,
'

,
'

�t
� {,;t�!. : ,,� '�.

CAIRO '_ O Presidente egípcio" Ga$pl Abide1 Nas
ser, jurou diante de' uma multidão delira,rtte, que: lutorá
para reaver os 'territórios ocupados' por' Isráei (IúrcúÚe
.a guerra de junho último,

- �, ),' , "
\

"Formemos uma frente sólida' é -unida" entrê o
Exército c o povo para .Iutor pela libértação dos ter-

t
ritórios ocupados. JUfa que réalizaremos essa .tarefá"

,

--;� disse Nasser ante uina assembléia convocada pela
\ ", Fedêrcção Geral de �indicatos;' AC,feSoerltou . que a ire-

I cente decisão de Israel de mudar os: estatutos dos :,tcr�

I,
'

ritórios •

ocupad�s �ão, mqd'ifica em i�a,da a sit4ação�;"
'

I'.
' ..... "Israel comete 1.Jm grave' êrró ,aó 'àcre��tar, qj.ie;;o

nação árabe, tem mêdo de suas ome�ças"''':'''' afirmou' o
Presidente egípçio diante da mulii4�o que: môtrientos
antes o ltavic recebido' com:'gritos 'le "Nasser.xNasser";

,

,
' ,"'\., .

/ ,

t
"

,

,Prepara�Órlo\para Eil'genharia e Malemáiiêa J ,-,',

.Exp�riência de! 5 anos. e� vesli�\Ilar�s com alio in'aice de
t

aprova'ção.
, ,

Funcionàrá em dois per,íodos Vespertino é Noturno.

'Injçio d�$' aulas: 113 de M�rço, »-

-v,

/

\

'In�crições fi Inlor��çõe�, >
'

J '

r ' .

Ruà Gelíerai BlUencouri,.18l
l .' I

'

,

Rua �anio,s D'�IP:�nJI 12\;;plo.' �
" -., \' ,

Escola de, :Engenha��a <
'

Escola 'Industrial'

,.1;. _:, TAXA DE, ,MANÜTENÇLtXÇ>: , ( '7"

.�j�', ,(mens�lidades) .'
� ,>

, ,

11-"7,' 1 j.
'1-"

!� 'S6cies corri':1 ,títulQ patHmófuiàl_','; ,
'

,

," ,Sóc,ios com 2 a 10 títulos l)atÍ"imoiliais.
___ :.__.Sócios con� 11 a,;29 títulos patdmoniai's .

,

" :",.
,.\

",'" Sóci.bs aspirantes
"

.

'
I' •

, Companhia", Financeira \ di ,IIt'VéSI,iment�f S,��ios depen?�l1tes
-

,

'
"

"

"

' \ - ',VlUvas de SOClOS

"COrIKAlfCE�" ,

' ) "" " ,
\

\

"

: '......,,;.,,,,- '" ,
,
�. �,Jp'IA (paro os nov�s 'sóci?s):

a) Sócios, Proprie,tários
b) Sócios Transitórios '

,_:. CONVocAçÃO' ,,_,
-

.ç) Sôdos Estudantes
> ('

"'--"'.

','�
,

, }",.... \'3 .
.;:_ TITUfuOS- PATRIMONIAIS:

São convidados os, senhores acioi1isJq� desta so.cie-,
dade, para se reunirem em, assem,bléiâ genil órdinária.
no dia,30 de 'março de 1.968, às 15 horas, em suo sede

social, � rua Joijo ,pinto 11 Q 18, n�sta �id�de ôe Floria

n.6poli� Es'tado de Santa Cataril,1Cl". para delibet�tem' Sô-
, � óre � seguinte: '

' , -' .' , �'.
.. ,.

."f'
'

..

-,
---_ ....._-- - � -_.

� i' I

,I'

Companhia Financeira de, 111vesilmenlo
!

'

, "COFINJUfCEu I

: " ! '_ i'
\

:'

CONVOCA-ÇÃO
fi

-, "c, ,', ,

, Convidamos os senhores acionistas a se reuairem

em Assen{b16ia gerb1 ,EXtraqrdinária, na, sede Jsoéia,l, à

rua João Pinto j{o \18;' nesta Capital, 110 dia 1 r (onze)
'--de março de 1968� ,'às 17 ,(dezes ,etc) horas _afim ' de

,

"'\' ,
'

qeliberarcm sôbre a seguÍ'nte
'

'--.

"
'

,

,ORDEM ,DO' DIA
.

,

'10 _;_ Eleição cIe Diretores
'_ 2 o. - 'Outros a�suntos de itlterêsse socior

- I '

..._

,Flor"anópolis, 19' de fevereiro de 1.968
"'? \ < \

\
,
,I

,(
, '

'�or preço, exccpêional -vc�de.sc cas& locaHzada à x:ua
":;ão Jorge, C@IU. �s seguint'es, 'car�etef'ís}i?as: Iía\te tér.
rea :- �l'amle livll1g, cQpa, sala:, eozinha, banheird, \ dis.
pensa c' .tllal'tamento 4e' empregada;' 1.'0 a�dar - '3

, lluiu'tos grandes,' bal'l1Ieil'O social a cÓFes e bOhito ter�
raço; abrigo para �arro; área total co;�truida: 230 lUi .

,�' " '

.�

k APART�.n'IEN'TÓ: ÔÉt'-ITRO '"

�
, 'l.

{. '-' .,,, i
u@l'mitõl'ills 'com ôlnnário' embutido "- livinO' amp:o

�- I1allheíro social - COZinlll1 �[a).'tnál'ios, naut'ilus, ró:
. g�U, �lnro, etc. """"l',quarto, � WC de empregada ,-' excc.
-'. lente áI:ca interna. Ve!1l�e.sc.

'

" . .
"

,,' /' I ,

APAR'EAMENTOS J<,:M CANA!SVIEIRAS
oi

'

'1
- , ,

,�{./ .,� �

COtlstrução moderna - todos ap'artamentos de "f,rente
- conlt living, 1 quarto espaço'so, -cozinha e' área CO;-:'1

,

hnCJ:l\e -.:::. box para carro. Entreg� em 'prazo fi�o de

ac?rdq com contr&to. t·

APAR1\Al\'IENTOS E�'I �OQUEIROS '

.

, "'.'
I \,,'

'Vcn�e .. se no Ed. Ncirmadie, sit,�ado' bem jmlto aol mar;
COlll 1 quarto, co�inha, sala de visita 'é j::tntat' 'e WC.

-

,

\' ;..

Bl\ry:I - AP�1i" ,FINANCIADO' EM 10 ANOS,
Você paga apenas NCI:S, 300,00 líllen�,ais;' Apartamento'
�Olll 101J �112 - sala - living - 2 dormitórios :- ba
nhei,ro er11 cQres COTes copa�cozinha área: de per'\>iço -

q:�arto e bànheiro da e,mpregádá..Lq_calizacl,o no melhor
pont? da ilha de Florianópolis.. ,., " .', .

,

TNEDIÓ NÔ:VO �� ESTREITO
,

l

V"
I ,

enete_se IJréelio dê construção recente," con� excelente:s

,Illstalàções: escritório ci par�uet' - <!lí"its instalaçõp.:?,
sanitárias -_ pis,o -de, cimento \' rí"lais de fO l�LJpadas

.

fluorescentes -, área ele 700 m3. Ideal' para 0fieimi'me.
�ânica,' clep6si�0 ou arl11az�m.

,
,

TERRENOS NA LAGOA' DA CONCEIÇÃO
! ( ,

<

E111 local igeal para dpscansQ".'{�tima localizaçã\) 'cá 2001�1
elo R.estaurante Oliveira. Pteços acessíveis' desde

"-' NCr$ í.200,OO.
'

,,' J
•

"� "

,- 2\'IAIORES INFORMAÇÜES
, .'

( . I
�. ')' � � : If : �-'\It;, �·L!. 1- f I

Ry��ZJ��O PINTO,21·,Sl.i: ON'E'2828'"
!....i,l.;;.;:. "_:�'Í'�:':-��; :L�I.' '" " , ...•• !�,. .i,I,,�J . ",... ;,�t� 0-' ,_ .1' �

,lO

,

.
�

..
\ ;,: "

Emp�esa' �GSlo. Anjo d,a GUá�ila�: �tda.
AAV"I.d.o.'ÜV ,DL � ..... ''- ,.�al'lVl"'I)LlS_ PAR}\: •

"

.'

,

4.U0 -, 12.:0U
T.

i9:3U c

,
-

'c�CIUMA:

.:h

d:VO �drp�';(
�,

.

,'" ,,\' ,,'

'-,', �' " .. " "', .,): ,. "� ,

4:00 -.7:00'-; 12:00 - h:OO - 19:�O c 4i:Q(} hOf!fS;

, TUBARÃO: ,-, Ih
�

,...:

(
12:00 - 1G:OQ4,:00 --\- '7:00 - rq;cio

.;o.,,- 17:30 - 21:00 horas;,
\

'
•.,1. ,

'

1
:L,AGUN�: '�f'

.. /

5 \�,
4:00 - ,6:30 -2.' 10:00
""",� 19;30' ':C �1.,·0G"dlOFO�j",

�
... �"'" 11.,(/_ .. ::::: .... ���'_.I;L".,:.�_\�:."�'.f

12:00 13:00 � 17-:'00'

IM.BITunA:

6:00·..!..- TOO 10:'00

) LA'URQ , ,

NOIÚ1� GRAVA'Í�L __,; ARMAZEM E� SÃO"
, "l �"l\'tt\RTlNi-io:'" "

t "
1

� 'i
h ,I. J \ f; ..... )

,6:qO,horas; 1�RÇAS - QUINTAS c"SABADóS'.,
,

- \

.,J.. .. ..1

OBSi Os' llorários subHnhados não fúncioitàri. aos do-
,k,' '.

" mingos.
'I, ..' ..".

' "::
�

•

,
",'

'«Estação, Rodo�iária - fone 2172 ..:.:... 3682 -
.

,�I:loH*n6polis - Santa éitàriÍtà
'

ORDEM' DO DIA,
"

1 - Leitura, discussão c v-atação do :Relatório do

'Dii:t::toria, Balanço Geral, QernoÍlstraçãoi dã conta "Lu-,

c,ros' c Perdas" e Parecer do Conselho Fiscal; rere-
e"

rentes ao exercicio findo em 31-12-67;"
, ,2 - EleIção d,ps membros efetivos'\o supÍentes do

Con�e!ho Fiscal 'e Úxaçãe dos seús respeGti�os, hono
rários;

, 3 .:._ ,Outros' assuntos de interesse da Socieêlade.

AVISO
, "

,
. ,

\

AchàFn-se à, disbos'ção dos' senhores acionist�s, na

sede soci;l, os docu�entos a que se refere o aFt. 99 'do
, \ Decreto-lei n° 2.627, de 26 de setembro de, I.940'.

,� 'J
,

< Florianópolis, 19 de fevei'eira de 1.968

,

A DIRE'lORI4

, 1'. ,t

Renda de Jóids de sócios ( NCr$ 12.000,00
50% saldo eXercicio anterior '

-,: r
"

'� , 20,08'
ReiJda de Titulos P�.ttii:n0niais "

'

20.000,00
' ,

Renda de material! insetvivel , ao', ci,"b� , 2:500.,00
'R,enda provável a,d�li�são 60 ,ndv�s� �6c1os

'

, . 3:obo;oo
12 "dos \.

"
,

" ' TÓTÀL' 37.520;08"
,

'" ,,) '

.

��

"

I

Território Ininligo l

"\
l, ,i' '"

_

JERlJSALÊM
, � ,P�rta-voz: ,da 'Ç�a�celaria;' d�

Israel. disse' não haver' sighificado', póHtico 'ó,a' otddn� do.
Oovêrno, da: semana passadç, de que o' 'territójio'" ár&beJ; ,

ocupadó na guerra de. j1.j.nho já não é consi4úaç!ó 'come '

"território inimigo"; '"

'

',\,
"

, ,',
'

,

,

A ordem, que também disse �er a ponte Allevby 'sô�
, bre o Ri9 Jordão o POf1t'o oficicl"de itigressb-'em

.

Is'f'aéi .

, produziu Iortes ,pTotestQs 'fiôs ,�apitais firàbes�' _

.

;,,\;,'
p , 'O, porta-v;6z\aeÍ'escento1!l,:t�'Nãi:v sig�lflca 'ijl�dártça
alg�n1a. 'do. st,atus de.�tas. �?n"as :ou. em: ,�oss� R�siç:ã:Q:',
Ate quinte-feira, os ISraelenses, que cruzovam QS tertit6
,rios,' têcnicamente estavam "'ingressaVdo em tei,ÜfÓfio' ini,
m�go e os/ árabes' que vi�h�m. a I�taet.' �st.avà� :ípiili�an'
do-se." �

" .

,

f ,",' ,'_1 •

.

,�(J

,'."''1;. _ ..

.. \:, -,

I
2

agradece

J,

'.,
'"

�
.. ,. ,

'NCr$ sd<il '00
NCrf lÔO{OO
NcfS 100,00

- .

Emissão a partir de 10 de MarçQ de 1..968, NCr$, 500,00
l' I'

'

Na rderida reub:iãi, aqu'êle. 91to órgãO' dó d4oe, tornou
conhecimento que o cons.elho fiscal cOllsiderou" corno
Mas, ,as contas apres�ntadãs pela te.,guraria, ref. o mo

vimento até 31 de Dezembro de 1967.,

Devidamente credenciad'3 e ,representando o pensamen-'
to da Diretoria, t0111011 parte da reuniãb, o Sr. Lúcio
I<\'eitas da Silva, i o Vice-Pn;s.idente, que; além de justi
ficar a majQtaçãQ' da�t; contribuições" acima·, reféridás,
apresentou ao cólen_do-' cpns,elho, o ,seguÍlte orça�ento
do Clube.' para o semestre 1°, de �Março a 31 de Agô��
to ,de 1.96S.

to.

I ..,

FT fNDO SOCIAL 'DE MOVIMENTO:
.

Estatutos) '\.

'I
" � ,

RECEITA

'(artigo

,
.

15.009f;OO
.'

20,09
5.999,91

54.320,00

22.66Q,bO

. ReIldimeritos de lmóv'eis
50% saldo exerCicio anterior
Red.da Eventuais
Renda de mensalidades -

março a agôsto,
l Renda I).1eh�alid�des ref.
aumento s:olicitado "

Renda de ',a�uidades convertidas ,-
,

mensaHdades e mensalidades atdzadas

NCt$

I

12.000;00
:'

,TOTAL NCr$ 11cioOO�0d
, DESPESA

I

,
�' �

� "'" '
l � r '.

c

;: , I

.. Achâm-se cà' ,digposiçãc-' L dós 'Senhores. .. A�iolis�
tâs� na' ;s�de' sedai,' �s. d�êntos I.a '�ue, s�, ;ef�re
'o A�ti�o,i99" do rlecreto-L�i:;: nOj.'2.627, de' ,26 .de se-
tembro de: 194'0. . ,,: '

, -

"
' :. . 1)"

.'qiciuma, 2.0 de fe:verciro,de·l9i68c

Célio',Grijo ..:.....Díretor .

.

" ,',,) !

."". ',II

,e

ri
,

, ,j 'f

, -Transfó�made/ a idstâ1ar" s�'ae ;Sbcrai"
'

, MM,fO "il, cdu;' t:ruir� threhos ;Sede sJ'da:!" ,:.

Ala'Ínbr�do' ,:a\..consirbir .,
'

,

';-',. �'

terrenos 'Séde' BóÍenaria: ': ';. :, '

Pagamento ��íversos 'credorés, do' ·Clube· I
q

,

1 � ,/ I. 'n::)TAL'
,

,
.. ,\

,.}
, j',.. '

Ft�'T'{)b \SOcI�L,ri3 'RESERVA:'�(Atti.g0
13 dos, Estatut0s) - ;

.

" ,

"

, RECEITA ':\
'

"

lo"

J�ros • e' Artlortização de Empréstimos NCr$ 3.,?20;O:::·
ConstÍ:úção)'3 � andar Sede Social

'

6/12 -',30.000;00' - :':", 15:000,00
Co�struç�� Casa ,Z�l���ll· $, .,6l1� :- 8.400!OO 4.2rO,00
C�*struç,ão, Nova Ca�cha Bolão"com .

,

.1�atto piHas Sede Balnearia _ 6/12 -:-.

30·°09,00

\
\

"(OTAL
,15.000,Od
37.520,08

Floi'ial1óp6Üs,' 29 d€. feverei�o de :1'68

A DIRETORIA
,. \
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Florionópelis. :') de março de 19óR
,

/

Com gol espetacular de Heltnho, aos 40 do 2. tempo
_____.-:!:!i:__�� s ������

�----

'$f''''''''���'MIllS!amm:c�••�_�.§i.m�iIi"..., ..I§ii��..§';;';;';';§Bi����������������� =-=-_-_-__ -. :��--,.

n
Grande público' compare

ceu ao estádio "Adolfo Kon

der" na tarde de anteontem,
-

dando às bilheterias a me

thor rendajíesta Capital em

jogos r,
do Campeonato de

(i8, o que se justificia, 110m es

protagonistas outros não

foram senão A'vaf e Fíguei
rense. NCr$ 1.980;00 é um",

quantia apreciável, "indo de

monstrar que o público po.,

de concorrer com muito

mais, ajudandQ,-.!''tssim, os

dois �lubes a sair (los aper ..

tos financeiros que tânto os

perseguem.
O j�!f0, teve um, vencedor

110 que concerne ao plaeard
que nos pareceu justn, t'\

.maíor vitótia· foi colhida pe
los do-is Tivais no que respei•.

ta a· disciplina que constÍ"�lhl .,
.

se no ponto alto .da refrega.
O Avaí teve méritos Indis,

cutíveís. para levar' a melhor

sôbre seu adversário que
não justifico.u os milhões

que o clube dispende meil.,

salmente com o seh departuo•
mento profissiona�.",
IJutou o "Leão" com von-

anteontem expertmentaram
momentos de- vibração e eu-

tade e, ardor do princípio ao

fim, 'zombando do poderlo
adversário que só pode ser

levando em conta de pude,
rio quando o time render

satísfatõriamente jogos· SI!.. O .Fígueírense, com todos

c��ivos.
.

os seus "cobras", sentiu, IÓ ..

OS avaíanos tiveram a vi. go de inicio, que' estava

-tóría que queriam. Com ela: 08 diante de um adversárin que

púpiles de Saul Oliveira pu, não estava disposto à, de dei

deram desforrar-se dos 2 x xar abater. Tentou o alvinc,
1 que Ihe infligiu o Figuelreu i gro encontrar o seu melhor

se no amistoso comemoratí-
'

'jôgo, ,mas o Av�í já estava

vo do 2.0
.

ano do govêrno senhor da situação. Só que

Ivo' Silveira. A defesa? .,ql1e precisava ter o, prêmio, d?
inspirava receios, haja visto seu estêrço, prêmio esse que
como se comporto frente ao surgiu aos -40 minutos da e

Olímpico, anteontem eonse, tapa complementar, quando
guiu ampla reabilitação, não' César, "chutando elo seu sr

tendo, em momento algum, tor, Iançou Helill110 e RQg'ii.
dado tréguas ao. aritogonis, rio I em luta. contra Carlo»
ta. O meio-campo .esteveu, Albe;tó, Bi e.__Juca. Da luta

penaspenas rrazoável e a li! leônin� travada, entre os

nha de frente, ainda com �o- dois .ataeantes e os três de.

gérío I como ponto alto, Ici
de urna bravura admirável,

I ,

embora tenhamos que admi,

tir_ que acusou 1.\r1'Os imper
doáveis" CJ.mínto as' mam'·

braS f.inais. Mas venceu ('

bem, -11a1'a. satisfação de su",

grande legião de adeptos f!_UÓ

ResuUados d� o'lUlinla I@dad'a d@·
. /

Esladual de Juiebcl ,
/'

,

A -qUinta rodada do turno do campeonato està

dual 'apresentoU, dez jógos, sendo que um não terminou

por ter o árbitro expulsado de' campo seis iogadores

de �ada laelo.

METROPOL ,ABRE COM VITORlfA

Ab{·inelo
-

a �odada', .

jqgaram em Cricitlma, as

equipes do Metropõl e do Comerciário, ná tarde de sá

bado, com o clube de Dilsõn Freitas mdntendo a escri

ta que se anota por longos jogos, Paulo V.eck�o marcou

'" os pontos dos vencedores enquanto Waldomiro demi-

nuiu a contagem,

BUGRE "ACERTOU" CüLORADO"

,

I _

Guarani de arco e flexa, esteve com sua ponta

ria calibrada, pois no cfás�ico Gua�Nal.; acertou três vê

zes no alvo, \nquanto i o InternÇlciorral conseguia atingir
a meta coritrária apenas um a vez, 3xl, _ foi �contagem

final.

PERDIGÃO LEVOU PONTO

Faltoil· pouco para que o 1>erdigao deixasse Brus·

que com as honras d� vitor'oso e a primazia'de ter que

brado a invencibilidéfde d� Renaux. O p�nalti deixado

de marcar, cometido por Bianchini, foi um dêctes fato

(es. O clube serrano �steve sempre na frente do marca

dor. Aguinaldo abriü a contagem aos 43 mas Braulio

empatou aos 45. No segundo _tempo Cauh deu" nova

,vantàgem ao e�-ca111peão estadual, mas cliico' fêz o

2x2, que foi o marcado final, Arl:ndo Costa foi o apl

tador. ,

(
,BARROSO DA :LANTERNA A MARCIUO DIAS

,

,/'

,

O Barroso venceu o clássico 10<;01 por 2d, dandQ
\

-

ao Marcilio Dias a posição de lanterna
\
de seu grupo,

Miltinho e Juguinha, de penalidade máxima,' construí

ram a vitória 'barrosista, tendo Mario Araujo, feito o

único gol marcilista.

FERRfflHO ANIQUILOU LEÃO

EXPULSÕES EM MASSA

Em. Blumenau o Palmeiras ganhava elo Olimpico
, , '

por 2xll, qupndo o apitador expulsou seis elementos de

cada clube, fazendo constar em ata a vitória palmeiren-
,

se por 2xl, quando o match apresentava apynas 1.7 mi·
,

f' 1
I

nutos da fase ma.

,

CAXIAS POR CIMA

(
A torcida caxiense vibrou' com o triunfo de

equipe na peleja contra o Améric�, cujo placar
sentou 3xl pro alvi-negrb.

. , . )lUAS EM UMA

,Em Criciuma o Atlético paso,u peío Próspera por

2xl enquanto que o Cruzeiro conseguiu seu 10 ponto
110 atual certame, ao empatar com () Comercial por

'11,:1:,. :1\ �.t ··hH�J. ,rr t·
� 'rrn;} \. '

.... f1·p ;v�t

com Márcio; Ronaldo, Deo

dato, Zilton e Valter; Neli_

nho e Moenda; Rogério lI,
Rogério I, Helíuhn e Eluride"

(Cesar),
O Figueirense jogou e per;

deu com Carlos Alberto, Bor

ges (Betinho ), Di, Juoa e

Maurício;, Zezinho e Casto.
ríno' Luízínho, Barra. MI}.

relli (Marciano) e Ramos.'

tusíasmo com o triunfo

cançado. ,

al-

Arbitragem
f

Na direção do encontro

atuou o sr. Ernaní Silva, que
teve um trabalho tranquilo,
àjudado pelo bom co111110r.

tamento dos, jog·allores. Se

erros teve,.í'ol'am de pequena
monta e sem infl_uência ';10
resultado.

, ,

Renda'

fencores do payílhão aly';. _ ...

negro a vitória sorriu àque Como acima dissemos, ·0

Ies, cuímínando' com ;: ,bQ,!"';' . prélín ôfereceu' .uma re,nt1.a,
, nas redes,' impulsionada pe: deNr$ 1.980,00, Sahe-se .qtW

la direita de Melinho que, as - o dr. S.:nÜ Oliveh'a. técnieil

sim, constituiu-se' no único e preslderite do Avaí, iogo', .;.<':
artilheiro do match. pós o encontro anunciou 11

sua disposição de gratificar
Os Quadros

./
os jogadores. vitoriosos, !a.

zendo entrega de ,NCr$ 59,00
a cada 11\11,o Avaí jogou e vencen...

/ Uma, Secção de Maul'y Borges

EMISSARIO VOA AJE O RIO COM ATA - A

diretoria do ,Federação Atlética Catarinense vem

,

(

,,\

'li
--- -----

-----_.. -_---�,�-_._--,
._-

\

,I

.----:r---- --_-
_.�--

I'

ema
I

iachuelofpapou quase todos os
\

P3f80S
Maury Borges

I .Na manhã de domingo,
com um público entusíástí,

co, que se aglomerou na reta

de chegada, no cais'do ater

ro -da .?rainha tivemos o de,.,
\

senrolar dos páreos visando

a classiflcação de nossas ré ..

presentações que estarão {U�(
pntado na Guanahara. T.a.

gt)a Rodrigo de Freitas, o

direito de representar oBra.
sil no SulAmerica'no de U.

ma; 110 Perú.

Quah·o Com, Dois COIn,

o. quatro Com, que havi,�

vencido no sábado, somava,

grande110ssibilidarles de vai

tal' a vencer· domingo,' 'uma
vez que havia demonstrado

enviar seu emissário Carlos Brognolli, ao. Rio de Ja·
na primeira eliminatória, um

!letro, levando na ·bagagem a Ata de, destituição ·da Fe- estílo firme de remadas c

deração Catarinense de' Basquetel{ol, para ser apreserl-· chegando na frente com ab

tada na Cõnfederação Brasileira de bespoi:tos, �rog�" soluta tranquilidade. Tudo

isso, o Riachuelo confirmou
noli, permanecerá na Guanabara, alguns dias,

ao derrotar pela segunda v{'z

, I a guarnição credenciada d�

MEXICO E ARGENTINA NADA, RESPON� l\'IartinelIi. A g_ualmição ria.

DERAM _._ As federações do México e da Argentino, cImelina formada por Ardi.

ainda nã\l, responderam ao oficio convite do Aildo Luz gó, Filomeno, Chierighini ,�

Vahl, tendo como patrão {},

'para se fazerem representar na Regata Internacional de
garoHnho ,Nac-o, confiJ,'mo1!

Santo Catarina, ma-rcada para maio_em nossa capitaJ: ser na qualidade, a mellH'.i·

de Sànt.a Catarina, com poso

• Double e Oito, foram os p'ií
reos corridos.

O Quatro Côm

de

"
�

TENIS DE MESA AGUARDA DATA - A COR!' sibilidades de brilhar l}a Gua

federacão Brasileira de Desportos ainda não determi........,_ nabara. Tempo: 6':i2".

nou aO data nem o local. d�s disputas elim/natórias a
O Dois Com

sereúl. marcadas entre S C:,' Paraná e Rio Gran

de ,do Sul, no tênis de'�esa. O vencedor do grupo
I

sul e0tará classificado para às finais I
que serão eles-

t ' -

dobradas em' Sãf Paulo. ,.
,

ESTADUAL DE 67, SERA' ESTE MES - O

CRESCE O ENTUSIASMO PELA PROVA DE

Num jôgo"'bem movimhntado, onde o equilibrio foi VELOCIDADE - A prova automobilísticA de veloci-
-

'.

patente, o Ferroviário derrotou em seu estádio de Vila, .

dade programada para o próximo dia 9 de março, e�
Oficanas por lxO.

'"
Joinvile, dentro dos festejos de mais uni aniversário de

fundação da cidade, cresce de entusiitsmo a· medida

que o tempo pass�. Floricmópolis, Laranjeiras, Casca

vél e Piracicaba serão a; cidades p.J;esenfes à competi-
•

-

j

ção, alélÍl de Blumenau ,e Lajes que deverão se. inscre-

ver lla� próx'mas horas. Joinvile vem formaj1c1o uma

equipe capaz de levantar o título.
'

campeonato estadual -'de basqueteb_Ql 'adulto corres·

pondente a temporada 67, será efetivado em Blume

nau na; segunda quinzena do mês em curso.' O Clube

Doze de Agôsto, será o representante da capital do Es

tado.

SANTA CATARINA PRESENTE AO ,n"SUL

BRASILEIRO DE BOLÃO - Os catarinenses' estarão

prFsentes, a9 II Sul Bra,s�iro de Bolão, a ter por sede

a ciac1de de- Curitiba a partir elo próximo dia 9. Caberá

ao Ipi�anga, de
-

B'umen,au represe�tar o bolonismo ca

torinense no setor feminino enquanto que o Floresta

de Agrolânelia, fios representará 11Q setor m&sculino.
Nos próximos dias estar�mos apresetando tôda 't pro
gramação a ser observada liaquela competi,ção que fi:m

nirá (representantes ele Santa Catarina, POí.'aná e, Rio

Grande do Su 1-.
/,
(
v

sua

BRUSQUE DESISTIU DE: SEDIA� ESTADUAL

A cidade de BrJsque deixou de sediar o, campeona
to estadual de basquetebol adulto, correspondente a

temporada de 1967. Em .vista disso, Blumenau chamou

p:lí!� sí _a responsabilidade da or�l1ização do certame,
devendo a ,FAC publicar na próxima Nota OfidaJ esta

decisão.
apre-

",

NOSSO VOLEIBOL VAI SE EXIBIR EM BLU"

\ MENAU - A seleção masculina de voleibol, treinada

por Odemir faísca, vai se' exibir' em Blumenou nos pri.
meiros dias da segunda quinzena do mês em curso, en

frentando na oportunidac1.e ao Vasto Verde, na festa da

entrega de medalhas.

Formado pOl'''Base e Iv,m,

contando·com Valtinho
.

111)

tiniãio a guarnição do RÍ:!.

chueJo bem 'treinada e ,sem

compl'tidores, apareceu S2-

Ibado na raia e fêz (} pél'cur-
- ,

s'o tranquilamente com o

Double do Mal·tinelli, opor.

tunida,de em que a dupla
riachuelina demonstrando

�star em .excelente forma,
venceu com l'elati:va: faéilida
de apesar do "handicape"
c�ncedido pela eniidade. 1;;

Ul11� ele nossas esperanç�s lít
na Guanab'l,l'a. Tem11o: 7'40".

Boubles

.
"

O páreo de Double fomu.

do por Patl'es e Liquinhô um

veterano e outro jovem, rle

apenas 16 anos' de ldaU'l<" foj
, para a raia e fez o percllrsi)
isoÜtdamente, na tarde '.io

sábadO! Domingo, pela lllil-

1111ã, foi testado juntamente
com o Dois Com, e ai de�

mostron,_Jaltar alguma coisa

para be� representar'o f?·

mo �atax:inense- nas elimina

tórias programadas ,,-pel;t C.

B. D. Apesar disso, eS,tá' com
direito adquirido de ir a

Guanabara,. Tempo: 7,20,
�

Oito Gigante.

O páreo que sempre atrai

as atenções.�aiOl'es do pú
blico e porisso mesmo sem

pre é colocado em destaqne
110S t p,rogl'amas rentisticos

qualquer oportunidade', vo1

tou a confirmar esta atenção
dos aI1ccionados do remo.

No sábado; a guarnição ria

chuelina havia vencidp, sus
cItando muitas dúvidas dá
p\,rte especial�el1te dos tOl'

cedores do Martinelli que

trataram de aguardar _ a se.'

gurida eliminatória pois não

acreditaralq na realidade.

A diferênça de mais_de l1-

1ll� dezena de remadas, não
deu para esmorecer as es.

peranças dos martinelinos

qúe prometiam, muita luta.

Veio o Pá�'el e a guarmçao ,Alfredo, Pedro, ·Ealúiecl\l.
do Ríachuelo dosando muttc Vahl, Ardigó, Base, Ivan e

energia � entusiasmo, dei, Mario,' com Ernani no ']'i

xou seu adversário a aproxi, . mão foram os componentes
madamente. dois barcos (lt�1 desta guarnição que P;Hl.P"
distância euquanto qt,IC'" rã ter gl'àride� chances dq�

guarnição do Aldo Luz .per. representar o Brasil' em Li,

dia para {) Madin{)H! por ma.i onde Sady, Edson, fI'�
meio barco:

.,

milton c Chicão já estive-

/'
ram e brilharam em dete.:a

da camisa canarinha.v'I'em

po: 6'42"".

,.
,

Desta forma, com a supre.

.marcia íneonteste do· :R1j,').

chuelo, que continua com -.

"bola branca", as. eliminatú.

·rias pr'ogramadas para dia

,

, 5, úuarta-í'eíra,
's;"a' ;'azão de ser.

perderam

I) Ca�i«ps Rerumx Ag�rla Uriicn InviciJl
/

Efetuada: O' qu,inta. ,'�dacl.a, a -clas:ificaçõo ·,.o,r
- '

,

Estadual de futebol, no's dois gruipos posson S'2r e�.lr�:

Grupo
! ('- G.lani I-(Metropol, 2 p,p.

2°-Caxi'as, 3
. .

33°- Barroso, 4

1°. Ferroviório e Palmeiras,5

5°_ ,�fmerciaí, Figuerense "" perdigão, 6

(;O. Pràspero, 7

I,

A

I·

10
, -

, Grupp _A

2 p.p. (CmrcC' invicto)'

"O
,� .

/'

Carlos Renoux,

Int�rnaci'onol, 3
• ;1',
CComercimio, 4

Avaí, Mar'cillio dios
I·
,

e O!ipico, 5

5°. América e ,Atlético Operar;o, 6
--'

(.D. Cruzei'ro e Morcili'o Dias, 9.

tes

Precisa-se � funcionário 9ue preencha as seguin-
condicões:
i) Idaele máxima de 25 anos,

2) Certificaelo de reservista,
3) Curso ginasial completo,
4) Solteiro,
5) Boa apre<cntação e

6) Esteja des:mpedido para viajar.
Cartas para ii Calxa pOrts], 126

J CunC. RAMOS, S.A.

._

Ccmércio � Agênéia�
Rua Pedro Démoro. 1468

Estreito I
'

/-
.

revendedor ",._.to
dzado Voikswagen

Capital.
-

,
,

. '

Seja qual fôr o caso, te
semp o melhor negócio

..

, par� VOBêl

I _

COlnpanhia ,F;ínanceira ele lnv(�stinlentm;(;C'Úfi]1CUlre,"
Crédito e- Financiamél1to

Reg. no ConselflO 'Geral de Contribuintes n°. Sl3.887.125 • Carta de

P.utori�ação do Banco Central do BraSil nO. 45'de\4 de março de 1955

Tire pa.rtido das grandes vantagens gu_e lhe oferecemos1
Compra de títulos da dívida púb'lica, letras do tesouro, ações e debêntures.

FinanCiamento dh'eto q_0 consumidor,

Negociação de títulos de crédi!o. (dup'llcatas, notas promls"órlas e letras

de càmblo).
,

Flnanclamenio ,de exportação ,e importação de mercadorias,

Acêrto e.,.m operaçõe'j comerciaiS·,

Lançame'ltos de Ações e Debên,tures,

" DIRETORIA:

Djretor Presidente: Osvaldo Machado. Diretor Vrcê-Presidente: Dr.

H":litor Steiner! Diretor Superintendente: Flávio· Castelo Branco.

Diretor Financeiro: Dr, ,Jean Claude, Diretor Administrativo: Dr. Nilson

ElpídiÇl da�Silva. Diretor de·Relações Ext�rnas: Dr. Kleber Machado,
Dirétores: Hermes Buchle Ivo Biànchini e Nelson AI[;� andrino.

- t •

, ---�

SEDE PRÓPRIA: RUA JOÃO PINTO, 18 - TELEGRAMAS HCOFINANCE"�
ex, POSTAl.eR7:;:,tndN'g�:l'8�f . r-L�RI:(I;t:t�POL.t.l§l",;s.l\NTA Ç,A.·f,ÂRI�A
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\

1
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.E poi'que ô episódio h(stóric�, .narrado: l�O 'VeUio,'
Testm;lento, está envolto nas miragens' do. 'sonho, ,que

( \ . ,

remotamente sqúpre refletem re'aliqades próxiinEls :: on

'-longínquas, veJll -ap�lo referirm�-nos a um ,sonho.:'que
teve pessoa de respQnsabilidade. no. atual cirlo.� �ist�ii�

"")
.

.
.

.

co da raça humana, q cada JUstante exposta, por pqt
impen&ado grsto de ,algum no.\lo 'Atila, a ser'· elfmin�da
tota!Jnente d� face do nosso 'agitado. planeta, que '�tra
'vcssa ��lm'a das fases' críticas da sua cósmica existên�ia..

O sonho, :que nos foi refe;:ido sob a condi9ãp dé

ser guard�do absoluto sigilo. a -respeito. 10. personagem

qu.e o teve, ljga�se de (perto à extensa divulgação. .. dq'da
. atualmente �o. sério problema. dos "discós voado.r�s" e

às circtrnstâncias, epl qut;. têl11 ós' mes�(j)�, sido ,,�ist01,
.

e até utilizados, por, individlj.�s da raS:à lmmana,. p'0ra
agradáveis passeios' o. outros, Inundos, certos, do slste'"

;na sôl'llr, ao �EJue dizém alguns' d-0s félizes mortais' :que
;. '_. dt;.sfrut�raJ.1'). do )l1}i3riso praz�r d� ��<:jar a�r�::.és .d() _Cos

mos, como êsse senhor, Mário -Restier, de Volta Redon

da, e de cuja viagem· a outro planeta OCtlI?ou-se com

detalhes o IHábo. de'Notícias d� 6. do �ort�nte mês de

UIi1;\ l:lJllbrc{a em perfeito estado, ano 1964. fev,ereiro, página Q d'o 1 ° caderno; ou como..o profes-
I (�ss.) SltVIO SILVA, Diretor 'Comercial .'

I H'"Tral(lJ' na R uo Trajano N° 12.'sala ] ° _ fone 2965 _ Sal' Pedro Alves de Oliveira Júnior, de ij;e o OIlzonte",

'OU_C111l :;1 HILTON,
.I

7-3-6.8 (
senhor ele reputaçã? firmadá n'o. meio' sodal, que\ fte-

" �,..;,;.,.,.;;;;.....;;;;.'-;;,;,;,.;........-;;...__..__•.-."._-..-_-_._.-_._--�-
..

--··-iiiiiiiiM-...--·---....
--

....
'

..-_-- .iiijii__õiiiiii__Uii••iii.íiii._... •__i&iw;;;;:..........
·-

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

i

quel�ta, respeitáveJ cl!efe, de família, conhecido homem.
-

-.-.-.-......
._ -:l'"

de lefras pertencente a diversas aca'demias de! létras, de .

nl\'ilboso- com uma frente ,de �2' �letr�s 'Una uma elas' quais 6 Presid,ente, conforme deélaração.' I feita
- /

('alça;Cia - Somente Nér'$ J 5.()(J0,OO. /

I
b�m recentemente.no prograr_na ele televisão' do. nosso

4 Ele4ção do Cons.elho 'Fiscal e f(:spe�ivos Sú�·
confrade de imprensa, OsvàJdo' Mirauaa; e principal:

.

CASA 1�1VJ CAPOEIRAS - Rua Olegário da SiI-, niente torno o autor ,do Interessante livro "Num: dis\)o.
plentes; ...

V!1 Ramos; 426 - Em terreno de 12x25, casa de aI- voador. visitei ;ut.r9 planeta';, que é () esc1a.recido., s�nhor
vcnária, ,com. (!ois (2.)', metI:ns,. duas (2) salas� ,'a�Qn-'
da e sanitiário. Na ,parte de baixo, _ �opa cozinha. AntÔnio Rossi, de quem o general Levino Cornélio' Wis-

'1· 'N f' 1
.'

'
...

('a 'i.. : h' '1 c·11ar·e'1. dJ'ss,.e., prefaciandoo o citadoo. 11\1ro: '''C.Ol1hece.'m'ose (lSpensa. . os 11m os
.

_ .. ragem. e 1:aSIl1 a . ( e _

. madeii'a, rle �x4. Preç.o: NCr$ 13.000,00. perfeitamente o autot.
_

Metalúrgico', homem 'i;iwpJés,.
. I trabalhador, prestativo, de .caráter virtuóso., exem,p�ifi.;

, cando, tanto rio lar' éoino na rua, por isso I1).esmó, digno
elê, estudo é d relato de Antônio R'Óssi; especiálmente· à
luz do �vangelho que nó diz que ".,. na cksa .,de ..JJl�U

.

Pai há muitas l�lOradas". "

, .,

Além dêss6s 'inconcussos, teste�nufihos sôbre discos

voadores, temos as conclusões recentes do.. "II Coloquio
Bra�ileiro Sem_iconfidencial sôbré' Objetivos (Aéreos ---�........_-'-----.:""_ _;__-

, Não Identificados", rea1izado em São Paulo. a 3, e 4 de_/'
novembro de 1967 e do Congresso. de Mogúncia, ná.

Alemanha. O primeiro assim concluiu: "I - Um estu

do crítico-científico ,aproximadamente El.I( 20 anos, en-
..

volvendo ampJas e qualificadas' observações colhidas
em diferentes regiões da Terra, leva-nos a conçluir:) o's
discos voadores existem. 2) Apr�entam-se oo�' obe-

I
'

p:\'tmdNfor autorizado VOJksw�gen.

I I
" .

r. lZ \\10$ S, A. _ Comércio e Agência
l� Il:i I 'c.l rn .Dcmoro, J 468 .,-'" Estreito

( -

'cntnüs Elétricas de Santa Catarina S. �.
,

�. CELES'C -
-'

�

\
"

�s�H�mbl.éia G�ral Or�iÍ1ãt.a .

C.onvoeação ..

;'

-. -.: ....� _ _;_
....

:::.:::_--=:�-:"7.= =-.:-==:.::--:;:==-=-:::-:: .... :::'::"::,::::::-::-.-:=�:::-.::.._�
.

,

os [c11horcs 'acionistas ela <)EN-
IJ�,\LS 111' J RIC/\S S.A _, CELf-:SC _ para se, reu

l\ill:;ll l'lil ,\�'L'lllbléiLl ;'(iCLd 'Ordinâriu. que se realizará

11'.) dic: 7 de marco de .1 968·�' às /15,00 horas na Sede

social. ;�I rn.: irei Caneca, I �.2, nesta, Cidade de Floria

nnp!)li,. l' dclibcr.ucru S::,hre �l S7guill'tC
'ORDEM DQ' DIA:

'

- Deliberar sôbre o relatório, Balanço" Conta

de Lucrus c pcrdos referentes' aD E�ercíci.o ele, 1967, e /

;./ ......

po;',:cér do Conl�elho 'Fiscal;

: _ Elejção dos mClllbros efetivos e suolentes

COl1selho Fiscal e Conselho 'Deliberativo� fixação
hOilor;íri)lS. rc�pe�ti\'()s: I

,

/. /
,

3 _ Eleiç50 de Dji�tores;
-+ -- Outros assuntos de interêsse social.

,.

(.
-

Florianópolis":' 20 de fevcreiro ele !96q

.Iúli() Horsl Zadmzny .l_ 'Presic1énte
.

-Mo,�ir Ricardo Branc1ali;e � Diretor Execnti�lo
\ViJlínr DallanlJol _ Diretor Financeiro

Remi Goulart - Diret'br Comercial
,Karl J{ischbictcr '_ Diretor Técnico

)li1u11 "vfiLi,ch _. Dil'cSor dê Operações

---;:---.-.---- ,i
. ,;

VENDE-SE
\

BESIDENCIAS·
SOHK \ !tos Inetlizodos na . Agl:()J)Õlúlca

t.. 'reco; [\'('r�� ,%.:;oO.O.(). Condições: até a .entrega das'

d!;t�{'s j'\'('rS t7JHH),OO. jJartc desta' impoí·tância pode
rá St;r p.qa em lIoL!s promissórias de 90 (\ias mais ju
l'us h;llldl"ÍI,)� (kpcll(kndo do avalista' para desconto.

SQ!t!O"UH J ,: 'IPP'.:s aIH)S a' entrega (Ias p(�)Jllissórias se�
jUl'n�.A�r;,!I' ,h' c.ll�r'{'g:l': lO.i'! 1� de ?larço. D('�llais em.
15\J llh.q, - Ti':'Tl't' ..._- liyjl1g _ área --' copa - q.uarfo
ue- Cl!!pn:12:ula - (of.,!nha '..:_ V�IV - hall. Pav. Supe
�or ....::: JYWJ:lrt.}'o --' )Iall c �VC·'soci.:'ll.

I
HP'\ UnS. j\' \YEGA�TES - 505 ESTRE[�

TO __ t.:g,:! ,h�, 11I:.ldi:ira- nUlI frente' de fllaterial com 3

ql)[!t!OiS _ li. !!}!& � n!Íla_ - cozinha te banheiro

ApíOnlts NCtS 1'0,000.00... '. .

"

'jc-.. . I, .

)

RUA ylc'nm iHl,;:IlU�LTXS, 108:- CAM.PI�

NS�S _ Ü:f)lG I.h;- nh't'!!,Í}'Ía COIIl �. qnados .;._,.. livíng ':--,
copa � c�Jz�lln t: h:k!Üwinl ('o'�lpkto - Somente NCr$.i.,
12,QI}Il)llU.iI :(lHlhínHr,

RUA c'l: I�i\ lENTE I�OVERE - 7... _ Casa de

ah:e!![t!'i;_! tk 2. I':lViLJ1C!ltOS � Térrc() com liyjng _ sa·

Ia !Ir jtHl"" ".-� cllzillh:y c instalaçüo sanifária - g:na
�nll � 10 ,H1"gr _ com 3 (l'Jartos - banheirQ comple�
to tl� Lux\) _;_ �: h:lfl ..:_ apenas NCr$ 28.000,00.
I

. �I{AI.\ no .IllH:ERE - Avenida. principal
:qsa d�' W;Hkfrf pinl;uJa. �1 csmaÚe com' 2 quartos
saI,! .

I I I' d-
'

'. - nVIll Ia {' ),:JIl lCll'U, -:- garagem - varan ao e

,d!l!lTIIMludra _:__ �1!ll)l'l1tC. NCr$ 9.000,00 a combinai'.

elecenelo a contróle inteligente .• 3) Revelam característi- I

cas que não podem ser explioadas pelos conhecimentqs Pelo presente �dital s.ão c�n�idados �s senhores

elo 'ciência' �ontemporânea, nellli pelàs p'ossibilid�de'� acionistas da �tnpre�a NaclOnal de Navegaçao Hoepcke
atuais de nossa tecnolog.ia. 4) Os discos voaelores são S.A., para a asse:rnbléia geral ordinária que se realiza-

objetos, extraterrenos. Quanto ao Congresso de M(}>.. ,rá no. dia 30 de março de 1968, às 9 horas, na sede'so

iúnci<�, as suas conclusões ,foram idênticas, :mutatis mu-
. cial, à Rua Jerônimo Co�lho, 10'8, nesta Capital, com

tandÍ's. (V. "SABED_9RIA", de janeiro 1968). ' ..

'

a seguinte

\

tost e Silva estàrá no
, /' .\

'Y

'Congresso ,do Café
o chefe da Casa, Civil da presidência confirmou

a presença elo marechal Costa à solenidade ele encer

rarnento. do Jl Congresso Nacional 'do Café, em Cu-
•

..... '

-T. , .....

ritiba, 11.8 próximo dia 6 ele abril. Na mesma data o

presidente �naLlgurarú a estrada que liga, a capital pa
ranaensc a Paranaguá, o maior 'porto "fxportcloT ,ele

café do país c elo mundo.
'

.

pela 'C�llf�eleraçfio""Nacional de Agricultura e Federa

ção cio Poraná, os ministros ela Agricultura dos Trans

portes e da Indústria e' Comercio, srs, Ivo Arzua, Ma

fófJ An�re�zz,� e Macedo SO�'es_ Comparecerão tambem

os srs. Caio de Alcantara Machado, Walter 'Lazarini e

coronel Pál1ía So�á�s,. respectivamente presidente, dire-
I .(.

,

tor e presidente da:-,Junta Deliberativa elo lBC. Por, seu

'lado, o governador Paulo Pimentel â§seguron que to-
05 'elo � seu góverno : estará à. disposição dos cafeicultores

cli?s 2 a _4 de abril, mas a impossibilidade de o, presi- cio Brasil "para: prestigiar o conclave da nossa cafeicul-
dente cla República comparecer na data do encer-

ramerito Iez. com que seus organizadores o' odiassem pa-

o Congresso cofeciro estava .n��\1·cado
t,

tura".
).

[a' 3 Ú 6'do mesmo mês:
f.

\

o SI'. pzwlo' P��tria)1i, presidente" do Federação da Menc, Te�ei, Peres,
&.grlcl�tLl ra do Estaào do Paraná, definindo os' objeti
vos elo ccrtorne, disse ,que, além de um balanço subs-.

tancioso c' ele r�soJuçoes 'elevadas, se procurará alcoriçar
, I

.

Daniel: V _;_ 26 'a: 28 Contou. Deus o teu-rei-.
uma tornada ele espirito univoco ,da 'cafeicultura, a fim
j

..

di I <

liti d
.

I' no. e o acabo� '(mane). Pesado foste na balança, e fos-
e e reivm ucar .(\0 governo .uma po ruco e, comercia izo- /" .

cão' condizente com os reclamos-dos produtores.
.

te achado em Iolta (tekel). Dividido foi o' teu reino é
, .

., ":1". _

'.,.

deu-se a estranlios . (peres). Estranha analogío C?U1 . ,a
Estarão' presentes a i !ldi('> a .esse 'ceptame prómovid .

épÔca f
dos c�Jd�us, so�), o reinado de Baltazar' (ou Bels-

. _

'

.. 1
'. hozzar), é a que nos advém ao confrotarmos o.s cesto-

.FaM tll_�", 1&_" ., I'

'd'
' 'd' _,

1 d"

c
' ,

mes qO\110SS? tempo com.......os esses recuacos 'seGU os' a

'. �humaujd(lele J

, ,

Arnaldo S. Thlago.

/ ,MOIN,OS VIGOR S� A.

Criciúmã - Santa Catarílla
'-.,

elo

dos
., .! '

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
�" .\

\ Convocacão
I

'"

I l

Ficam coi1Vidàdos os acionistas á se reu11irenl em,
Assembléia Geral Ex_traordinária, no dia 8 ele Mirç�
de 1968, às 2'0 horas, na sede social, sita ;10 'edifício
"Iilco"� salàs lJ'o§' 25 e 26, a fim de deliberúem sôbfe: .

a seguin·te ORDpM DO'DTA: .

I

a) alteração estatutária consoante proposição apre-
sentada pelo DiretQl' Presidente; .

b) aSSl1J1tos de. interesses gerais,

Cdchíma ........

'

se :::_, em 16 de F.evereiro (le� 1968

(ass.)
. SYLVIO Bl'I'TENCOURT � Diretor' Presidente

Terreno sito à rua GASPAR :PUTRA Próximo

ii matriz de Nossa Senhora de Fátima. Frente ele 25

metros L fundos· de 65 Jiletros NCr$· 2$,000:.00 em
,

/"

c0nc1ições à combi\lar.
, ./

.

1-I<}RRkNO -� Estrada
' �'eder'1[ (Barreiros) ao

lado da, fábrica de l�àpelão. 14,70111: de frel�tel (federal),
SOm. da fundos '_ Terreno de esqUina. A vIsta NCr$.....

. \ '

5.S0n�()().

LAGOA DA CONCEIÇÃO -, Lotes de frente pa·
r3 a praia - localizados bem próximos às Dunas -

/ Preços, a partil· dç. NCl'$ 1.500.,00 - Pagamentos em

até 10 nieses.
"

(

RUA PELU)E NEVES E IRMA BONAVITA. _ -�

Estreito - Lt)tes po/ npenas NCr$ 700,00 cada ou em

. cond'içi'ies cÍ1m entrada de NCr$ 200,0,0 e l11ensalida.
(!cs de ,NÇr$ 50,OO�

,

,
..

RUA." FEI{NANDO iHACHADO, 14 - Casa de
"

BOM ABlUGO RUA JOSE LINS DO REGO

�onál'ia .

..;_ (5as� com 2 salas - 3 �uartos -:- cozj�a -:- :�otes r�or ,apena� NCr$ 2.�00,00 à vist� ou 'em con-

to
banheiro s(�cl:ll - hall d: ser�J�os _ ms�alaçoes / d'_çoes a estud.lr. (Somente, 4 lo�es). ,

�11llPletas de emlm'goda l' I)orao habltm'el - PreçÓ .....

[1Cr$ 60.000!O(l.
'

..

/
CASA NO Cl<:NTRO

4' �;cllde-sc mil terrello na rua Pl'esideúte Coutinho
� llll�dindo 10 x 11 metros.

'II Preço à yjShl NCI'S 13.500,00. A pÚlZO a combf.
ar.

.

II,' AVENIDA SANTA. CATAIUNA N. 1390 -

,11I'l'u I I�"
. \

C '1 ;r�'

c
( c 'atllHa' - Estreito - asa (e maut:>lfa

00) 3 t)nal'tos c demais dep�nrlêl1cias ,-- terreno ma-!

Duvidar da, existência de discos voadores, não

PAGINA SETE

,
.

M�RCAS E PATENT�S
\ '

REX

.,Morcas e Patentes

I>EIXOTO 'GUIMARÃES & CIA.

.-

Advogados c Agentes Oficiais ..da .Proptiedade Industrial
,

,

.'
, (.

<,

Registros de marcos de 'comércio e indústria, no

mes comerciais, títulos de estabelecimentos, insígnias,
,"

.

>', "
'"

,t' • � .) '.
, • ./ •

Irazes ele propaganda, pitentcs de invenções, "marcas de

exportação, etc.

.
- Filial em FLORIANOPOUS :_

Rua �rte. SlLVÉIRA, nO' 29'::_ Sala' 8 -- Í�ón� '3912
., . ... , � . .' .

Enel� Tcleg., "PATENREx," -;- Cçixa . Postal 97.
Matriz: -r--r- - RIO DE JANEIRO:""""': FILIAIS:. - SÃO

PAUl.O _ CDRJ'fTl1A � FPOLIS.-� P. "ALEQRE :
.

'.' ,) ) J ..

., ". :'
, "

' ... , , 'I
,

' �_'_"__L-_:,; ...t�_'._'_.'_,_:'"
.

.

lViÁSSAGISTA DlrtoMADO,
.,

. / . : , ." ,

.. (_SÃO PAUL0}' .: '
....

,

1\ILA. S S A,G �>N S
1'[:RÂPEUTICA

'\ : ORTÓPEDICli'
"

s

"1'

.•.

!)ESPORTl'V�A: .

"

I'

ESTETICA ..

"

�

COSMErrQGA
GINASTICA 'MEDICA:'

UFA .FELIPE scr-nvliD!, 83'
'f�'J .ORIANOpotTS .� s.c.

I
-�-�

'i.
'

.' ,

(" .

l'

1, /.

-�--,-'_.�'-
( , ,--"-,"�

·ESTALEmos ARATACA· S. 'A�
•

• ('",. • ."
c

.'
;: , i:"� . '.

)
,

"AsseÍnbléiá ('..eml Oi:dinária '

:_..
• .

" r . \c :.

. CQJ\TVOCAÇÃO;
Pel0' present'e' Ed'ital são convidados 'os sev.hores

acionistas de Estaleiros' A:rataca S�A:. para- a Assem

bléia Ger�ll' Ordinária qu� �e 'reaiiiará, n(). dia 3Q, de ,
• • ir

....
"

H' ,"
. '0 .1 , .•

matço de -1968, :às 9' hotas, na' s� �soctal à Rua; Almi-

pnte Lameg"b;' 'N'0 310; nesta Capital" com a séguint�
; t

,( -

,
.

I

• -'. c ORnEl"Í DO bIA'

. 1) Exame,
.

dis�tissão e aprovação do relatót.ib

ela Diretroia,. Balanço, Geral, Conta de Luctos e Per

dÇls e .par�cer do ,Conselho 'pisca( relativos' ao exetcício

ele 1967�:
2) � EJeiçãC? da :Qirej;oria;

3 l. _'_;_. �lei,çrto 'do Conselhó/Consultivo

\
.

5). _. Outros assunto.s de· interesse. .da, sociedade.

•

L
• il�' $. .' ,,-. J &\:'"

.

. ,�'\. .

., .

AVISO �. Acham�se' à disP9stã.o· elos senhoI:es acio-
" .,

'. .

." \.' .':

nistas, na' sede �ocial, OSc documet;ltQs a' que. se tefere

(J Artigo 99,. do ·Decreto�Lei NO 2627, de 26 de se

tembro de 1940.

Flori.aoópolis, 26 de feyere.lro de '196,8
,

. ,f
. JÓel· tange - .Diretor, Ger�nte.

, ,

,
�-----

Empresa Nacional de Xavega'ção'
,

'
.

Hoepck S. A.r �. "

Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO

é

JAROfNS CIDADE DE FLOR!ANOPOLIS
BARREIROS -r Lotes de 12 metros de frente por 30
met!'os de fundos, - Bem ein frente a Nonl Motriz
(CIl1 construção) -_ Preços a partir ele NCr$ 2.000,00, a

combina!'.

mais possível, p·ortanto. Passemos agora à narrativa.
em poucas palavras, do sonho. que nos foi revelado., de'i-

"-

__xando ai sua decifração aos no.vos Daniéis do nosso in-' 1) - Exame,' discussão e aprovação do relatório

corrigível século. de devaneios cãrnavalescos e samb is-' da diretoria, balanço geral, conta de lucros e perdas ,e
tas, 'de egoísmos individuais e coietivo; temerosos e ir� parecer do Ç$nselho Fiscal, relativos ao. exercício. de

li'rebaixa- /1967;

ORDEM, DO DIA

2) - Eleição. da Diretoria;
3) - Eleição do Conselho Fiscal e respectivos SUl.

plentes;
4) - AchanHe à disposição dos senhores

nistas, na ,sede social, os documentos a que 'se

,o. Artigo. 99, do Decreto-Lei nO 2627, de 26 de

bro de· 1940.

acio,

refer�
setem-

Imobiliária A Go�zaga & Cia. I.. lda.

Rua Deodóro, 11 - Fone 3450 - ex. Poslal123 -

Flor�anópolis - Sanl, Catari.na

reprill1ív�is, ele materialismo à outranca, de

111entos incríveis elo caráter.
_ "Sonhei' - assim nie falou o homem de

JA.RDIM AEUOPORTO _; Lotes com 16 metros de
frente - preços a partir de NCr$ 600,00 em condições•.

,

res-

Florianópolis, 26 de fevereiro de 1968

Oerntervai Vieira - l>iretor Presidente

RUA MOURA _. BARREIROS _. Lotes por
apellas NCr$) 1.200,00 em condições com mensalidades
de NCI'$ 70,00. / "

ponsabilidade - que, após tremendas convulSões so

ciais, havija. sielo. implantado na Terra uma �spécie· de
socialismo democrático, mas em vez de ser o sisten�a
dirigido, em tôda� as l1ações �o globo, po;: estadistas
IlLlman}!s,' era-o por 'habitantes "d� outro planeta, que in
vadi��m a Terra, viajando numa floti6ha de incoutáveis
discos voadores, sendo homens dotcidos de uín poder
magnético a que pessoa oCIlguma ter�ena podia ·escapar.
De::;de esse dia começou a reinar na humanidade' lima

,

. 'pa� e Ullla felicidade pel'enes ...

/1

, ,;.,'

/

I

x
.'

"
.

I'"
'-

"

-

/

".':.,.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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0-, MAIS' ANTIGO DIÁRIO DE SANTA,;,CAT�NA

�
.

'F1orianópoÚs, Terça�feira, 5 de'março de' 1968 /,' .1;

•

I

" ' BOlA PARA)A 'lz
1 EDtTORLt\L 4a P,AGtNA

.

\ '
l ,.

/ ÁRBO�IZAÇÀO
EDfi'OlUAL 4<\'PÂGlNA

I \ '

r-: ,

,

Acompanhados pelo, deputado te � conveniência resultante para la tIos; r.: ';
. ,.Ce��ó Ivan ,da Costa, líder �da. adthini(?tr�ÇãO; ,:, ' 2')' A concessão .do: benefício selá
ARENA na Assembléia Legislativa, 3) Todos os servidores �da repar- "individual.: �:dépeÍlderá. de' exposí- •

foram recebidos' em audíêncíe; pe- tição ou "órgão �sta:'�ão sujei:tos ao '�ãO ",,�e, moti,:o'í( d'à(. seéretar,la de

Io 'governador Ivo Silveira' na. ma- horário adotado/I cabendo, nos ca, '\ Esü,do OLl�Jçl� direção do, órgão au-
e <nhã: de.ontem os, srs, Genésio, Maz. o sos d�, inobservância,' apli��çã,_o d�s tô*mo � a,";que' pertencer o servi.

Z9�: présídente da Assocíação d,OS' norraasoconsubstancíadas no Estn� d<ilr"etrl que, além;' das razõ�s e

,Engenheiros Agrônomos "tie Santa tut'o{dos Servidores �Üblicos tIO 'com �1'lÍê;icia '

da' medida, iÍqi:te' Cal.
Catarina, Roberto'Zaguini e Luiz ,Estado, relativas �s faltas e áOS,,':'" rgct �:'lZa�la ': ·a." ''dedieação/ ex�lusi�

'. .Carlos : Bayen, membros daque.," consequentes desc,ontos' dos venci.:., . ,·vij;;< ,)< /, ',:' -'
•
\ J.,

'

la '�ntidade. -, 'Na oportunidede le- ,e mentos 0-!l salários;'
'

,

,',

"

'

,,3, i:!J,m 3e trátando de servidor-de
varam ao chefe do Executivo' os" 4}',A.direção 'das repa�ticições ' .. càrgJ�.:ê1ê 'natureza Pu�e>cr:ática, a :

. agnt.declmentos, da classe, agrõnoa ou;ôx:gãos, exigirá. dos servidores "·':ir�t:.t1câ�:ão! rtão:'excedeiá 3Ó% do
ma' catárínense' pela assínatura ' d::>1 .

v dEl6�àração de, acumulação, a' fi1n "
. respectivo(vencÚnento .ou sàlári'J;

decreto que dispõe sôore o paga.
' 4e que' seja constatada, éom o má- nhs 'dern�is casos'a . concessão" oo-

inéhtó de gratificações de tempo ximo rigor, \ a cmupatnhÚdade de servÚ'á/po qJe" couber, ;ôs; críté-
integral de serviço .a varias olas-.' liofários· e c6rrêlação 'de matérías �r�os· adota�os';'pe1á '1,égis��çã9, fe�e::
ses .técnícas. que servem o Estad�. '. nos casos ,legais;, " .' ra'l }J�rtiiJ�nte;" o -'" l'

;

:c,

De:acQ.l1do cém o decreto g(')ver�.' 5) O critérlo" de concessão. da.,,, ,:� , :,�) 'A»ii�tificação', será'.deferida·
.naraental, que deverá ser publica:.io 'gratificação' será uniforme, repTe. i " PêrO' chde'," do' POdei:'.Executivo,·

• • ( '" '. 1. ',.,'" ',' i"
... ,r. '!'I. \ '

'

nos�pr6ximos dias no Diário Ofi� sentado por um índice percentual "ex"" n" dó � disPQsto" dó �'art}go U,
'cíal, os .servídores públicos estax sõbre' o venci�entQ ou salário: e da, Lei 4.l'42�;·>de" 8 de,IevéreU:o de

"

duais vencerão gratificação em rei, -q,úe será.'deterido pele chefe do ·j,96iíf "','" 1
, ".

. ,

,

gtme d� tempo. integral nos casos Poder Executive>, até o ''limite Je • '. ;Pc.r 'últifu.o,i, estabelece do decre- .

de "enfetúa:reil1 jornada prorrogada 300/0, ressalvados os casos do' aJ,,:' to " q ue, a)
. repartições '!ni!1ilicas' es�,

"de ltrábalho' e: regime de tempo ,tigo \1, da Lei n" 4.14;2, deB de' f�_ .':{tàdu,ais. que, jáoni:ant�m ,
ó, regirií'e

'

iritegral, com dedicação exclusív a. ve�ei+o de 1968.' '." 'I de j )rnatla:PTorrogada de trabalho
No 'caso dos servidores que efetua, i" �stab�lece 'também o decreto dO, (horário industrial) terão b prazo
rem jórri,ada,pr,orrogad� tle t_'a. goyernador Ivo Silveirá 'que, ao'�," de 15 dias,para formular .ao che�e
bàlpO, ,3: coMessão de' b�neV�jo>� de.. ., s'ê,l'vido+e$" pl!.blicós �que,;: indepén-' .c=..

dó 1'0der�Ex�cutivo, �_a '4.bm019ga�
p'ep,derá' do atendirn,Emto 'dás se...

,
'dente d9_ hor�r!o fixadCl.,para a 1'1).'.". ção do reg�me; mediá.nce a; carac.

gu�ntes condiçÕes:
'

," partiçãe>,
'

e�ercerem seus cargos aerü,ação do atendimento das con-

'1) A repartição óu órgão d3- ,mb o regime de horário i�tegral diç�'JS eLtabeíecida's ·'110' artigo 1°

, verá-manter ó regime de, traba- óo� dedicação exel�siva, 'na forma
'" (jOr�iada' prorrdgada de" tráhalhoe

lho' normal de 43 horas semanais, estatuid�' pelo·, art. ú" da Lei .....

/

l�egilne �de' tenlpo -iritegral, ,com dc'�

divididas em. dois· turnos -\diários; n° 4.142,' será atribtUda Uma ',g:h��' Finda' os J 5

'2fÁ doação do regii�e:de:;jorna-"
''o

o: tijficaçã,�,,;atendidàs:.' ':ás' condiçúc3'
'

, dà;,prorr_ogada �:pend8r� :(1e' expo- segpintes: ,

;

?

si�ol, de ;ri1otivçs da Secretaria de 1) p 'servidor qará expediente
.E�fud,()';'oji;da;clireção -d'(i) '<,3rgão au) norma.l de 43 horas semanais, di�1. "�

'tcÍíiômô :interessaclos,
.,..

em que fi.. didas e'm turnos' diários lia 'fÓ,mia <.

q��hl��:êíáramente l'essaltadas as que melhor convier à execução
.ra2G.es. lna1ores' da sua instituição 'dos enéa:rgos ,.�ue llie são' atríJjui�

tt��:t:ft '

�
j. I

�'
,

'\, ,1
'

i:·J�'::\ '��''t. ,-, " '"',

�\
� _ ""'f"'" ,'-= ,'"--:.....":"'�,.t ' - -��>

II"
'* "

, •

" ',t' . l '

�'f; :,{�;. .' '�('
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,

Tltlfj:�,Dfi'cina IrUI ".. Técnicos tlVenfSeflhau a'
.r..

,

-t'"e''S''�a""n"" ",';:1"h"'fi.,�,t:j ,''-, ", ; Ji'L
.
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.

d" "I I·
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OSf;Jl.qU.'ftO$;:,U,�tnUpse_;i: i: 8 ar: '", J 'Jiil ularãtf'
"

,,'
.

\
, '1 "o Teatro ,Oficin9 :dc :Sã0 leaulo ImaHiJ�st01i irtte��s" ..

'

'Dévetá� che§ar pcti ,vl,:lta-",dâs 9,30' horas de' h()j'1 a • Já 'foi . aprovada peta SJL1.. 3ri::;t.

. se·'e!illl.aJ:'lÚ�sentar fio Teatro Ãlv<Író de.p�'tvalho, nos Flór"iaAópoli� Q SUP\!rihtel'c!en�l\ 'do Serviço Fedé��l (llC dênéia ,"do' Desenvolvimentó' ,da :,

próximos'dfas 13, 14'c 1-5, a p�ça,"Os Peq�enos Bur- . .-Habltaçãà;epJ.tbanismo.--I,SERFHAU. - sr.; 'Har:ry peSCt,(SlJDEP-Ji;) �rp\r0post� db

guesest" de; Máximo Gorki, uni dos ,maiolies' "sucessQs . James 'Cole:', .
' " ,.

.

,'" Goifl,ino dó,l:Estado pára: a b:Jtn.'
de bilheteda verificados até hoje. nC? Rio e em São Pau- I Às ",10,30: noras visj�àrá":o go�eFna'dor -Ivo; Silvei·' laç"ãq ê:sté ano,:, Pll1 .:Santa"CatH'in�
10, ,considerádo a' obra ,pr'ma: daquela çomp�íinia, ra,'c logo em seguida \ o' d�put2d9 ·J...ecián' Slovins1\:i,;_ pre- de "tim ,plano .de; crédit0,;edueatiyq ,

, ,I r
'd 'd A bicO L '1'"

,

S'
I

,
"

'

..' �' "i sr' cqte aT' �,sell?-, ela. e:; s artva. ,�s, 14 hOFas; na
.

c· .. .para· a, pesca'
, artesanal;· c( cr1 a' "

Para que a peça seja apres:';l1ta�a <:la público' fIo,,:, cretària dq Tl'abàJh.o. ,e ,FábiÚ,çao, concede'\.-á ' entrevis;�' f09peràção ,çlo, B,anC,0 >.ele L �,:e�l':

�iano'politano, 0 Depãrtamepto 'de Culhl.r'a da ,tff'niver:si- ta 'coletiva à ',inlprerisa'� às 15 horas, reunir�se-á C0111 �01vi:men.to' 'ct'o Estade>, n.os iI 91des .

d"ad� Federal de Santa Cat<l;rjna 'deverá' confin'nar, atéj , prefeito�/e presid(!Iíte'; ,de\, Câ TIaras· Municipais no au· do ,qúe, oéórre �o'�eio 'ruI' í: ': 011· "

hOJ'e' a noite, a vinda do conjunt0,'à n,ossa. Capital.
' ditório do, Pal'ácio das" Diretor·as. , de"há diversos anós;' \(8',n operan.

,
. I" "',' I ;

,

. Devido ao alto custo, da promoção;' 'a apresentação 'II Amanhã, às 9 horas, O: sr. Harry James Cole rell- elO 'com cdm pleno êxito!'através d�'

d,a peça 'está cçndici<1nod'a a .1uua 'garantia antecipada nit-'se-á com ,téêrii'côs 'eu'l �,planejànlento, p.úblico c pr'i- ACARE'SC'� d,9 BDE' b piand de,

,d;a"yenda 'dos ü'i.gressos. Para tanto, o Dep'::irtamento de, vado" tambén� no audi�ói-io do .Palacio dãs Diretorias c
� o �:'

'

,'J
'Clütura qstá, solicitando às pessoa:'i 'i�ltcres�adas. ,que re- à tarde proferir,á ,paies'tra na: �s�embléia .Legisclativa, s.ô-;,

\

Pel,a Jil{imei'r\,1 �ê� fUI!��onar� �o fj
,servem seus }l'\gres,sos dur\inte ? qia de' hojel das � 8 às bre ass�nt(')s. relacionádos com habitação" v'isitando, as Bmsl!' tal modahdatle � ue' c>'edHo ,

18)O'hor,às, na'Re�tor�a, �u peL",t�lefQne'32�5,'. 17 horas{ o pre�eito''''AcáciotGaribaldi. '\., pa� a Pfil�G:a,'ca�e:r<i:o,';conl�·l.e:c{-'
temênte" a Santa Cataril1é" Ei� is

êss�'mérltê; d8 Jiliõneirisli'1J. j inl q.

ressa�é ressaltar' que emb, :8, '�l:'Í

diversàs anos houvesse int:õrêsse

na: conçi:etizaç�o do' �éf��idO 1;lario,
\. , ''','

'/
....

! •

ec'nlCOS
,

"4'
' I '. I

:

;. As aparênçia�). engaíllam

"

" \ I '

•

:st�2,3 ptouri,de 'e '/Deste' �ja
chega "a'o Vale dó:'" 'Itaiaí

A SC�23, a ligação do Oeste co�n ; tou, ,aÍl,lda n_a SC-23, o' aSfaÍtameri-' ida�lt escQVar, s0mente na zona ru.

o' vále, do Itnjaí, a eSRer�nça,:Je: to do trecl:io Indaial�Ascurra, 'em ral, conta,rá ,com mais ,St:) salas de
• I •

\; I

bntem,' :tornou-se �
realidade. Desde' execução; está' procedendo, tam. 8u18., ácl'escendo�se a esla's 40 de

'que assÍ1�du o 'contrato para. a im:. bém., à pavimentação asfáltica � grupo�� e�cbÚirés e u�n colégiQ n�.

plantação 'definitiva da (rodovia;
"

SC.21, �ntre Rio Negrinho é Ma- mal. ,kc" \
'em meados de 1966, o governador fra. Êsses' dois empreendimentos,

.

O setor dê transportes dispõe clã'
Ivo Silveira assumiu com o de. exigem mpntante pe Tecursos 'equi. e(ltrad'a' '8&0 Miguel ?-'Oestç-Sü.:>
sen,volvimento de Santa Cata"h�a valente a sete. mHp.6es, de cruzei- Lou rençe c;i'Oeste, com 105 kms de

Q ,eompr(i)misso de torná-la traZ()- 1'03 'novos. �xtErlsão, l;l par _' de mais, de UlW{
,gáv�l '�esde o Vale do·.Itajaí ate / Outras in�portant()s l;o<;'!cvias, co. centena ,de kms' traball?-ados

.

em·

buritibanos, na 'junç,ão d ..
<

ER.· : ,;. mo a SC.22 e � SC.55; estão tendo out: ,[:s r,)dO'liàs.

pattieulâr e mereci�a atenção.
...

A Sec) etaria do Oeste I proceEleu
" ,.) ,

' : à a'['JisÚ,ão' de> 50 máquinas rodo�,

O PROGRESSO DO OESTE
),

O terreno de c)ifícil acesso, e�,ltre

;serras 'e formaçges . r6qhoJas, <oi

vehcido com, a pertinácia que tem
,

qaracterizado a atual administra

'ção em seu an,seio de progre::so. \

Para que se tenha a noção exata

(10 volume de serviços nesse trec110

da rodovia ,_ 90 kms - a pa:tir
üs. assinatUra de>· menciomldo �oh_
tra'to, v;ale acrescentado que o \'0-

��ul1e escavado; ultrapassou 1 mi�

[j�ao ([0 l��LrOS cúbicos e o !'leu I'
Ct�l.() s8,,&levou a seis milhões de
ClUieúuJ r�(hiOS.

1:\';0 sa íi.:":U nisso, o que já S8.

�:: � ,"�'l/:�Z:!�!��. (J �l�',[i __ G G.wlüll.:,il
./

viár i';1s.":,, '

" O)m i:;so, não só se ampliOlf a

frota de, veículos de tfaballlo da .

q�eler-ór�ãó, ,co�no se 'possibilitoll
às; prefeituras da área melhores

,
.

'

l'eql lisitos de atuacão no setor. '

O?m fatos,déss��.natureza, pôde �
atual administração merecer Or re

con'leciÍllént6 dos' l1abitántes ��.o
> ,

, extl e�n9' o�ste,; que a cOl;J.siden.a�11
irrir 1;llsio'nadora 'de seu desenvoR
\irr. e:nt<;>. Os. 34 muniçípios da fa:1
xa :lo alltigo/_,chapec6 _ intepran�-se \de :orma definitiva na escalada do

.Q Oeste' despertou ,para o pro

gresso, pelo conjunto de suas, ati

viClades \·Vitais, ganhou, através' da
ação do Govêrno do Estado no '6!�

_ timo ano -, os dados constsram '

da, mensagem de Ivo à Assembléia
T�egi,slàtiva - mais de 180 !{ms de.'.
tinhas de transmissão e l'êdcs' de'

distriouição de energia 'eléttica,
,com o destaque para as duas Ii.

l�le,s que, partindo de Súo Wgue]
.::i'Oeste, se deslocam à Irrontéira
t,�

.. , n ' "I""�'> I' '·�I'IL1·lt';"lr ,Ç�11,�_!.-I!--lJ ._)·L�4-- ... -;:_r�, r� .!;;jUJ •• ",_l_'YI·_� .... _

I
I

\
".;.l,' ,

j

, "

abasteccJíilo de gu' solllla, a' outros qu�' estava
par�ra np :1>&sto 'para dar' ,��gU:l _ao

'\ �;'
L.

LI;
,;\)

'J

'. ,

dade 'dos funcionn.rios qHe recebe.
r�o Itrei�amento especüü no fCon .

troO de, TreÍl�al�iento .

dà ACARESG
em ,PJ:láÜCas 61e 'dtensãô-:':' ê{n Ni,j.
todos d,e comunicaç,ão' e em conh�·

Cilil'lpnt0;3 ge�'�is de. pesG\1"" .' '*

:" A 'acto':;f>o €10 crédito, ed:ucati':J
" par�' a' pescpo\artesan;ll' vü� .sup�ir

ulYÍa. lacbha ainda e;dsÜ;nte, �::Jo

nieio·' pEsqueiJro c�tarincn�ê 'e bX2·

".'
' silqiro, t�IÍ.do, e'm y,istal ,q;é o{es.,
.tímul.os } fiscais eoncediclo's l'le!O
Govêrno'J 'lJua ,o deserhT�'1;,,{il1él}tó

, I

(la pesca e os c,réditos ',ofici,àis' fo",
l1ecidos péios Bapco! ''cIp' É_r�"il,

" BRIh�' e' BNGC estã� corÍ'cimtr�do's
'

..

no' s�to'r industrial ou sã& ,cap"eq,
cl�s pà�'a ,-as' gi'arid�s el11p�ês�S�dC
pesca, d'cixanélo ao dés�mparo o

J!j,equéno, p�scaelor., just2Í:i'líl&nte o

(mais' neces'iitado da, a�sistê'ncía �0·
vernaniental.

somente a,gom no' Govêrno Ivo

Silveir:a e com o, decisivo apôio elo

GEpEPE e do :._l.tUfÜ; ,$up,er�ntcn
créài�o para os 'agricultOl'és.

'

,
,(

'J .'\, • \ �

"dente da: SUQEPE,. Ahhiran:te N�":
( nes' dé Souza, u' 'Íl�iciátiva' se torna

...realiclàcle. t
.

, I '

:\ '

O Presidente 'do. Gb"DEPE,
cretário' Dib Cherem, atl'a\'és do'

I· ,
- I •

Executor do Acôrdo de: ·Pesca/ qü��
ontep1 seguiuY.]Vara .' o (m,o,' enviou
convite ao Superiútendente' , ria.

SUDEPE p'al;a ,�isita,r Florianc5'p;o-
· lis nos prÓ;{�h10� dius, . a fim <'(le

·

aqui as'sinar- juntainente, com D

,Governador e a' direção do BDE, o
'

têrmo que objetivará ,o plano, c1q
,áédito educativo para a pesca. Eri1

,

.

f3egL\hda, serão' instà:lados os es-
·

critórios para gtÊmdime.nto' aos

pescadores, sob a responsabili-
;,

'

\
'

I'

" ;.!
"

I)
- I, t \ ",,;-. � \

� Ex�pe'ssedistas' fohuàm
" \ ,.,

,

loloco' :pàrI8I8enta(
,

,

� 'I "

-
,

, r
\ ..

Comissão estuda
'" "" � \ f \

.......

nova DuUtl�J( salarial
/ I . u)

,,o Deputado Amaral, Pcix0�0 'nada uoclqrac ,111

entre os antigos pess'cci]stas, na A.:i:�ENA c +10;: MOV.
ú'lgistra-sc' illtel'fSa "qpectativa cem rçl�\ção ao su��sso,
do Bloco P,lrlorncnta'r Tra1101h:'�.[,L' C(j)llS01id'ando-Sl>, o

lllo�,lJúeílto,\ que visa a. ser o embrião uo rJtu,ro' tCfI;(;ÚO
partidó-, o nôvo 'pTE _ imediatamenLe cst,írá criado o

B
.

d'\ I'" OlHe
, loco Parlamentar Pe�se 1sta, ou qua.quer outJjO 11

que ven11<1 a ter.
.

I

•
� .

.

No Congresso, Cl1!l Brasília, c no H,ió,' em crítcJldJ;
�le.ntos i,n!orma\s, a�hipótese� foi b.asta�lt� ex;úllinÇIda ��)
�Lltllnos dias, 'a/pat.tlr \ ele qUlllta-fe1l':1, q�laJ!ldQ deputa A'
c' senadores começaram a' retornar de seus 'lEstados. do
cham os' antigos pessedistas quc' o terceiro partidO

c

terminará, ap:�e�endo, \�-t imediata formação
-

do'. qtlartO;
Se o' terceiro 'fôr o 'Ex-PTB" sem 'sombra de dúvidas q�.

, o quarto" elp suás' e'struturas' básicas, será o Ex-PSJ?; '�r
IbQra 'ressa:tte'nl :toflos que o i11,0111énto 6 "his jovens):'
l;lUÇci�, .nuo, de s"- pl'll::iür na vDH;'l ,tO 9<l$2Iod\l: pi,

Acham os antigo::; ve�seuislas que (; ccl10 VJli! qUI
'quer atitude pÚbli,;a,'

.
.

, ..� ���
-

'j
"

I

Depois de dizer que 'a fórmula p�m ealcular· o

a.çrésc}llo salarial partiCip,.J:ll os salários nOIl'linais {ta
categol:ia,. nos. ultimas; '·24 Tfly�es, os cGeficientes
de . corredio, o resíduo' !lflacíónáTio c' ·a tftXO de

a,uinénto �a produtividade o.acional" 9 sr: Osvaldo
Ióti.o, chefe fdo Setor, d� IS Ilário� c Seguros elo Minis

t�i:i� do Plonejamentq, dbs � que a Comissão Intcl:ml
:ii.hcrial elícarregadâ de es',u.dar: a'matéria entregaria:'
0�e1l1 aos MiJ;listros da Fazenda, Planejamento c T�;a-,
bar\o, não uma solução, mas três" pa.ra que escolham a

mais'., co.ÍlVeniente à política econômica-finbllceira cio

Govê_":lJo.
.

_ ':. Mas' aS três soluções _:..' exp1i\(:ou - têm cm,

mira a \ decisão' iá tomada anter-iol'mente pi!lo 'Govêrno
I

no senti'� de pérmitir os �eaj�stes salariais em , nível

que, reab:1cnte corresponda, ao resíduo inflaeíon,ário. ;;>c
fôsse fácil \�rever COrll seguranç� a taxa da ipflqção, o

problema l�tO cxistixia. E' porém, muito sujeito a

éi'ro ésse cá:�;ulo, ,Os estudos de u.gora cSJi)enllll 1\'1' J(;i�

xado margem, de' êrro ,para>' as dcviJas correções 110 iu"
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