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o TEMPO Na fesla do "biíl Sanlos perde de um

Realizando uma boa partida de futebol o Santos per
deu pelo escore mínimo para o equipe argentina do Bo
ca Juniors, ontem à' noite no Villa Belmiro, em come

rnoração a conquista do Bi-campeonato Paulista c mais
um 'aniversário de fundacão do clube praidío. O único
tento da peleja foi consignado pelo avante Rejas aos 28
minutos da segunda etapa. A direção do encontro este
ve a cargo do Sr. Roberto' Goicochea, com regular atua-

ção.
' \

'I

! ,t, : -""
.' -.

�

" !'...!,_ .! , ,

O MAIS ANTIGO OIARIO DE SANTA CATARINA
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, te"C do BoI. Geemet. de • Seixas Netto, _ '\::álido at'é-'�'-SUl" às 23,18 IIs. do dia 24 de maio de 1968

&NTE FR1A: Em curso; PRESSÃO ATMOSFERICA,_
�DIA: 1.0122 milibares; TEMPERA�URA MEDIA:
290 centigrados; UMIDADE RELAllVA MEDIA:
16'4%; PLL!VIOSlDADE: 25 mrns.: Negativa - 12,58 ,

" Neaatlvo - Stratus Nevoeiro - Tempo mc-jIlm·" "

dia: Estavel.

�iNI-ESE-·T
FlMTI QUER/ INVA,SÃO
NA ONU

O Haiti pediu a urgente eonvo-

ac�aÔ do c,:onselho de Segurançac , , .

da ONU para examinar seu, pro-
,

testo c�nf�'a a in�asão elo país 1JOr

um gruN}l de exilados e mereena

rios, pro'cedd1t�s dos Estados Uni

doS. Nao' .nesma nota, .o governo'

haiti1lná protesta contra a, presen-:
ça de pavios de guerra llo,rte-ame·
rican!i; proximo das costas, do J:Hi!.,
ti c Gontra a decisão 10 goverI1o,
dominicano de concentrar, ,tropas'
na fronteira entre os" elo;,,; ,p,aíses.
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NOVOS DISTURBIOS
EM C9LUMBIA
A policia prendeu 150 GEl,iuâantes

,rebeldes que se haviam refugia_do
em um ,Ameio da UniversIdade de
C01umbia, Outros 2,OOfl universi·
t' " 1 '

anos se 'r€uniram r"os predlOG vi·
zinhos !)ara protestar eOiltr a a pri""
são de i seus cole(?as 'acendendo WC·"}

o ,
� ,

quena� !oguyiras, e q.w])rando os

\'idrop da biblioteca da Universida· ,

de,; Policiais ar�ados .de llastões
ent�aram em acão contra os estu·
(,antes óbrigando.os a retorna,r a

sC)'ls dormito rios, Pelo menos 45
estudantes, ficaram ferid@!>, Trinta
POliciais a paisana entraram nos

I dormito rios com seus bastões,

pO'1'f
rem pouco 'õ.epois aparec�3U um ofi·

'

I eial' uniformizaqo. c 111am1()u·os
sair. Numerosos estudan;es foram" I
presos, entre! os quais 50 ;'10Ç2S. I
A�DRES FRAM1N1 LOCALIZ.<\IDO 1
_o l!uer sindicai argentino, Anures

Framini; desaparecido desde o uI·
timo dia, dez, foi loc�lizá.ilo na de\.·
legacia ,dê, policia da ci<l:Íde de Ca.
nU�las, ller!o de Buenos Aires, se.

, gunup 'revelou sua nropria esposa.I . . ...

llIclalmente a.firmara·se que Fra-
mini, dirigente cio. Sintli.cató ' de
Operarios 'fexteis, 'haviíl "

sido si!
Qllesh·ado.
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Esfudante vai pedi'r
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Empresários
homenageiam
Bornhausen
As classes produtoras

Catarina, homenagearão
noite o sr..Paulo Konder

de Santa'

hoje à
Borllhau· ,

propostas que, têm cer�cza, serão

lTIuitas, "desde de que a Reitoria
se disponha a ouví·lás".
Afiançaram os estudantes que

já tem outras casas em pers}lecti·
Úl para alojar pelo menos 1'50 uni·
"ersitários Ilo caso do contrato vir

a ser rescindido e que são muitos
os hotéis e casas. de cstalagem dis, ','

concorrên·.,:'postos "" entrar 'nmna,
..

ela." , '
1

,

Frisaram os membros da Comis·

são das Casas de Estudantes que
existe na cidade hO,spe'lagem em

quantidatl,l) e(qualidade 'nada infe·

rior as átuais e a l'Im preço muito
mais ace.ssível para all1,bas as par·
tes: esturtantes c Reitoria: (Mais
,.cri�e" r:a página S).

Al não quer
municípios

.
'

na segurança
ReunÍ<!:l na manhã ele ontem s:lh

a presidênsia do Deputado Nel·
son Pedrini, a Comissão tie Justiça
da Assembléia aprovou o envio de

mensagem' ao C()ngress� Nacional,
solicitando a rejcição da mensa

gem presidencial que 'inclui muni·

cípios catarinenses na área úe se·
i

gUl'<lnça nacional.
A proposição é de "nioria dos

Deputados Fernando Ba"tos e An·
tÔHio PiehdLi e (k"ed, ser h:va{�l
ii. êlprcciaçi'>o do lllcl)árh "nos pró
ximos dias.
A Comissão também deu parecer

favorável à l'1cllsagc. 'o Go-:cr··
_nador que dispõe sôbl'C' o incenti·
vo ii. iildus�l'ií;l do lllate,

_ .. --
!

..
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O povo francês aguarda
com grande expe-tativa o pro
nuncicrnerito que o General Char
les De Gaulle. fará, hoje à Nação,
através de uma cadeia de, ódio

I
'- \
dI'e te evitao, quan o oevera anun-

ciar as medidas que o Govêrno
tomará para enfrentar a serre cri
se que! abala o País há três scma
nas.

Enquanto isso, seis mil es

tudantes enfrentaram ontem a

polícia, empregando poralelepípc
dos c queimando o lixo que se

acumula sóbre as rua," de Paris,
-

em sinas de protesto contra o

t\'oibição de retôrno à Fra:1Ça
do líder estudantil Daniel Cohn
Bendit, ao' mesmo ternpe em que
,este. anunciava em Frrancfurt sua

disposição de entrar hoje em ter

ritório francês pela fronteira com

a Alemanha, contando com a aju
da de estudantes' dos dois países,
nem que tenha de 'usar da vio
lência, Em noto di-tribuida ontem

" a União dos estudantes aCUSOl! o
�

Governo De Gaulle' de impedir/ o
regresso a Paris 0� Daniel Cohn
Bendit,

.r

CGT conveca
,',

De outro parte' o COT fran-
cês convocou todos os' rrabalhn- .

, �,()TeS éle Paris- a "se concentrarem

-hoje nos ,HI:flS da cidade, quan-
do- ser�, exigida a .queda, do Gc
neral De Gaulle ,e dê,seu rninisté-
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v
:dô' Govàno �ironcês"reuniu 011-

'�iem 'si,' G':tbinete, ��Iaodo ficou
decidido a realização de um ple

.vbiscito no mês de junho, 'para
saber o' que, o �9vO peU4Sé,l sôbrc
as reformas sociais na, França.
Resolveu também o Govêrno efe
tuar reforfila llO ministério scm,
no ent;;mto, revelar' 'os nomes que
�erão substituídos.

• ••
J
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t\s tr(:s \ prmclpals ccnttalS

��'ldicais ,da França, ,COT �
(co

munista), CFDT (cristã) e FO
(�ocjal\sta), propll'ieram 00 'Go
v'êrno e aos patrões a raplda
abertur3 elas neg-ociac5es sôbrc
as reivindicações �dos 1rabalhado
Tes, em cOn}u;1icado conjunto cli
vu,!gaclo" g�ando a greve já atin
gia nove :milhões, lie' operáriÇls,
restando . ap,;�fclS a ·iuspensão.e cio

fornec�ment? de luz, águ:l e gá-s
,

pam que a p'aralisãção fôsse to
raI.

o �:\l11pO, único setor da
econemia ft'allces,a. onde ainda
reinava apatia, ameaça se insur-

\

gir cantr? o•.GJVfllt:lO: a Federa-'
ção Noeionalu de Sindicato" ele
Produtores Agrícolas marcou pa
ra hoje uma manifestação de"pro
teó to em, escal,\ nacional. sendo

que a ala jovem pret.::nde trans

cender as exigências", mcraínC&lte
profissionais e desencadear uma

ação política contra o degaullis
mo .

Ezmnle
.'

hunhém

FREI' DE�'ENDE lri�EG:r..içÃO
, ::v'

,O presidente 'da Re�ubliea chi-

leno reiterou seu desejo de que a

integração do Continente seja uma

Fealidade :) expressou sua satisfação,
pela íorniaçâo do' l'4ercado Co-

'ITIUm andino. Na mensagem anual
sobre :1 sítuação admínisti àtíva e I I
política da nação, Frei disse que o

'I'convenio ela Corporação Andína- de

FOI'nento foi um passo importante
"para orienctar o creSeilJ10,pto har- ,)

'moníoso dos países membros. Frei

IIIIsalientou q ação, decisiva provoca-
da pela intervenção pessoal elos

presidentes dos' países ar.rínos, "es-

pecialmente do presidente da co- IJombia, Carlos Lleras IV;;strepo,
que pôs nessa missão todo o seu ,'

;-

talento e energia". I ,_.

t.': \.1'

,', 1
PRA_GA Dj:SMENTE{ J_tBiVIORES<

J \

O ministro da J)3fesa i:la Tchecos- ,

Iovaquía, !Uartin Dzur, ue smentíu
que a Uruã», Sovietica '�hcssr pe
dido. permisSão� ,p�ra ,aq�ª,rtc�ar -Ll
"I

.

'1 I" 1> 1,1}11:;Sf',{\�l o<'i�u�sOS ',Q ,po QJ;;ese,s,< J1� o,.

'!err!jó!i\? . �!:!��,se.it ��is. Al,;��e\�q�,e"
ehko, minisko da D'efesál<'ila 'tJ\liãÓ', '

I Soviética, énlbareou' para Moscou;

II
".,

com oito auxiliares, depois de pas· .

" II!I'

s�Í' �i;lco-�üa� em �l'�ga, ,m,ll�tendO O CrU-Z'&I,ro-convcrsacees com, a� autorídades, " li 'Ittheeas. "1 respeito destas conver- '" �

(tsações, > Dzur limitou-se a declarar

fa' l." . ,e,d'"·IW�ç,a""0'-que discutil,i com Grechlro' assun·
.tos .de interesse comum mas não

deu maiores detalhes.

tatafideR$e:
-

� , ,

Velas ao, ,mar

Encontra·se nesta C�1nit,tl o, Sr. 9s,:uni'vérsitários, do DCE reuni·
Os\+�Hlo' ,Ramos . Nób�eb�', ; seei·e· /' dm; ol:'!tem 'as 20 horas: úa 'séde da
'tádo �eXecuti,io! da Co'missão 'Rpgio, e cntiilade' decidiram manter a posi·
na'J Sul- e 'asse�sO'J: especial do Mi· çãó assumida nã questão das casas

nistérjo da- Agricultura. Após o seu màntidás' pela Universidade para o
;; alojilmento de' e�tudantes e l'eafir·

desembarque, no aeropoFto �-Iel;cí. "mar todo o, an�azoado :mstent�do
lio Luz, l1lali�eve I conta�,o •

COD. o se·', têrça·feira ,ao, Reitor Fefreira Lima
_:.J • ""'\o f ,�. i I ii'

cretáJ:io ·LllÍz'"GabÍ·iel, 'd� Agricultu· ,,"o
na ,réun{ã'n de hoje do;' <;:ollselho '

,

.'

-ra, para' ativar e dinamIzar' a pro· _ :' Ul)i�er�iiilrio "quando 0_ :J$suntl)\ vol· -',

gramação integrirda cnü<" o Minis·'·:, -. tará a debate.' ,'. .,

tério da' :1griculturá' f '�'Sccl'ctariá' . , !

de Santa-Catarina.. Afirmaram os líderes do .movi·
; mcnto que a rescisão ,do contrato\ ,-, I I

De outra parte; encl!nh: a·se na celebrad,? entre lt UF�C . e o pro-
capital"o sr. Arlindo! JieGx. do Mi· ]1rie1ário

.

'dás' casas yol!al'i.:J ser

nistério de',ComUllicaçõe:: 'c:;,ve man·"" pedida com a sugestão tk que uma
'-

1ém eontatos\ com à d;l(��ão do concorrêpci� pública ab�rt'� � pela
COETEL. U�,iv,hsidade acolha e estude as

.: \

1 :-,' .Agricullura l;·
comHni&açõe�
visitam', ,se

'

,

�eJ1 por sua reconduçã0 ao cargo
de Diretor da Carteira lI> Crédito
Geral ':lo Banco do Brasil, C0111 um

bau,quete I)OS salões do Clube Do�e
de 4gôsto.
'-.

�
.

. �
Homens de empresa do mtenor

"" �atarinensc deverão chegar duran·
ie tôdo o dia de hoje à esta Capi
tal, à fim de participarem do bano

quefe.,
'

Também estão sendo, esperados
gerentes de grande parte das :1gên
das daquele cstabelecimento bano

çál'io Clll f:Ull ta Cu taxil1<1.

A é1gitaç5.o político-social
qüc: envolve a França :::tingiu as

c�·feras esportivas, quanJ6' cêrca
dc ccm j02:adores alíladores ocu

param a s�dc elo Feder:lção Fran
ceSa de Futebol e prenderam seu

Secretário-Geral 010 gabinete, jun
tamente' com o instrutor nacional.
Os invasores pregaram faixas na

Fedcração proclamando: "O fu
tebol pa r1 os jogadores" c içúal1l
l�l11a bandeira vermclha no pré
dio.

O l11ecmo ocorreu no famo
so Jnstituto Nacidnal Franccs d�

Esportes, onde todo o pessoal se

declarou, cm glcvc por po.:l íodo
ilimitado c manirestou-se solid,í
rio fiOS opedtdos C estudan.tes.

,

, O De:pu�J,do CIOltôn!ir ,Lcit�; 'dá,
,An'na perilamlllÍ'tana "e um dos di·

rctóres'· d'a
.

revista "U Cni'zeiro", "

cstêve 'ontcin ncstu\ Carit"l tratan·

do de assUl1tos !igados à repor�a·
gem que aquêl� órgão (h� imllI�nsa
está pr,epara'ndo sôbre f':mta Cata·

rina.

No perlodo da ínanhã foi rece·

bido em al�tliência peJo f,cél'etáriô
Dib Cher'e�TI, da Casa'Ci .',i) e à taro

de, em c011111anh'í� do .jm,nalista 1r:\·

.já. G'omide, eooJ,'clénad(:lf da repor

tagem, 'seg'tli,u para 'Jómville, a fim

ne manter contatos de intel(:;�se da

J:evista, relecjonados co�n' a maté'

ria sôbre o Estado.

.c,

. �

Ivo' volta dizendo :que
.1

. EstadO é bem atendido
o govermH).or ,Ivo Sllv< ira rcgres·

sou ontem do �io, dcs,�lllbarcaJ1(lo
as 15:30 horas no aeroporto Her·

cílio Luz, sendo rece!Jido pelos
seus principais assessores, seCl'e

tários d� Éstado e parlamentares
que foram também recepcionar o

vice·presidente da l\.sBembléia,
deputado Áureo Vidal Ramos que

acompanhou o Chefe do Executivo
em sua viagem a Guanabara,.

,

O govenIador Ivo Silveira 'mano

ieve contatos com os NIinis.tfos A�.
lJuquerqtle Lima, do Interior, Má-
rio Andreazza, dos Transportes e

Carlos Simas, de Comumc<tçõcs, t";l·
!ando com êlrs de prnhlemas da

ildmjl1istra�ão rclaciol1:.'\dQS ,���\lol1;-'Ia I

Ias pastas. "Os l'eSllltatlos aprescll'
taram um' saldó basta)1te positivo
em í'avor do Estado - as�everou _r

C como de outras vêzes, Santa Ca·
tarina foi bem atendida pelos ór·

gãos da esfera federal".

Acrescentou '(I sr. Ivo Silveira
que os seus contatos' or,am tam·

bém estendidos ao Banco Nacio·,
nal de Desenvolvimento Econumico
e a Comissão do :1'lano de Carvão,
Nacional, obtendo, nêstes, igual êxi· é\'

to.

,
O governador viaja sábádo pll>ra

Blumcnau ondc participará de um

,iantal' comemorativo do .Jubileu dc

Vr:::.h c1.o jor�lal "A NaQãQ".
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A fi' 1·0 V Q cl O S 'Projetos poro
;}J
Bacia do

Os cinco chanceleres que

participaram da Conferên
cia dos Países da Bacia do

Prata, realizada em Santa

Cruz de La Síerra, Bolívia,
decídiram 'aprovar seis pro

jetos de interêsse para to-:

ela a area e seis projetos es

pecH,j,cm, apnesentados .clelos

p,rticipantes da renníão.

Os }}l'ojetm; ticarão a car

ro do Comitê Intergovcr
namental de Coordenação,
orgão integrado 1:;01' rcprc
sentantes dos cinco países,
-;me teve o seu regulamento
aprovado n:a reunião, e qne

recorrer fi ageNcias
fjnaticei:I';1S Para executá-los.

. Particíparam d� ,cOl:ü'rCnc,;Íil
(;r: eha,m:(>lcre" do Brasil, Ar
�:elli.imi, Bolívía, Urug:u't.i e

1�;U'aguai.

í):; P·rojetos

Os projetos aprovados, de

.nteresse geral, ioram os se

guintes:
Construção do porto em

j errttérío boliviano sobre o

vio 'Paraguai, em conexão

eom a rede ferroviária;
Hidrometeorólogia e 'P0s

.críor estabetecimento' f íun
c,içmamento q.a l',.,<]:e regio
-11a,1 de estações hídrometeo
ro�t'jg'icas;

r:

inventario e análise de in

í'orrnações básicas sobre os

'.'ecursos haturais da bacia.

Estudar os problemas
(' _ projetar as medidas

a tomar (d r a g li g e rn,
'�cmoç,ão de obstáculos, sina
ízação, balizamento, C;�G.),
te ara permitir a mtve�'��i1(J
perrnaneme e assegurar S'i::,a

.nanutençã» nos .rios Pá-a

:: uai. Paraná, UF'll�'lI;ti e rIa
l"rata, especi.�),tmel1te nm;

trechos C'()rUl}1.h;i--Assunçã.o,

\.

CAMBRIDGE (En.gl<liter·
ra) _ Maio - K;illuos da

(:rosta �la terra, sobretHdo

oceani·

cas, serão reaJiza'-los no no

vo L3baratÓl''io da Geodesia
I

.

e Geofísica, àa Univcrsidade
,le Oambridge.
Um apareÍfió, ora sendo

m�d1ficado no ldboratório,
�;erá transportad'J para os

Açores em busca ue provas
de que as Amérie�l5 {�o Nor
te e do Sul estão :se afastan·

(lo da Europa Oqiclental e

,lfrica.. A teoria I_lG (iesliza

mellto continenÍ;J] sugere

'íue esses
. cont.illente:;: se

\mK.ixavam outr,).r<,\ corno

peçit� -h. um '�nOl ;l1C flúcÍll'a.
c<lbeças.

Acred..it:J.,se que' (, l'iJ'cr-lm
i

.
.

�c_ amphe CHI lp,n" }O}lgil
i'ordHhei"ra sUP!1l�u:jn"

\ 11a%a pelos A{'ün:9'.
Com aju.da de I"m sir;f('

ma de boias sis.:-n'C,1l5 refdt

iora.s, (JS cienti!>Lk: ci'}lcram
I 'Lptar sinais desse ,u0vimep·
to. Ondas de cho<lUC provo·

.adas por explosõ;::s SUhUl.a·
.

.dnas serão captilüa:... pelas
\olas. A velocidaf\P com q�le

.

elas percorrem a cmríada

rochos�. subJ,aceq::.e permite
flue sc apure qU'lJ a nature·

n do tipo de rodl.1 sub-ma-

1 iria.

o governo vai Lm :(ar em doi', terços a area do

municipio que poderá s�r vu.diela a .brasileiros, 011 eõ

. lrangeiros res;,Je.i1tes e dom:ciliaclos em te,rritori,ü nacio

,na1. Quanclg <ts v;;ndas Jpassaram do linúe, a 'opera

çãu �1oderá cfetuar-�e s6 a�)ós Ii1Gmifestação do Çon e

lho ele Segurança Na-ci·onal.

E' o que flrevê éV,1tCprC'!eto :ubm,"tido nel� minis

tro interino da Justiça, sr. Helio Scoraboto,lo, ao vice�
presidel�te di ReplIblica, sr. Pedro' Aleixo.

A limitaç"ão na venda de' terras fôra anunciada pe
lo ministre Gama e Silva, durante depoimento presta
elo nà CPI da Cam ,ra Federal que j';1Vestigoll o proble
ma.

,

Os e'trangeiro' a;ncla nelo anteprojctcJ só

pocknio aJquirir teiTas nó B: asi1 r�ara fins agropecua

rios.

RELATORIO

A comi:são de inquerito sobre a qúestâo dos t�r-,
ras recebeu da Po!ic;a Federal relato rio de irregulari
dades (�ccrridas 'Ias llluni'cipios goianos de P'iladeJfia ,e
Piacá e na cidacje mannhense de Carolina, onde o no[-

te-americano flemy Ful'er, com ajuda de capangas ar

mados de met:-alhodoras. expu lsGU dezen 1.S de colonos.

Iluência-Rio da Prata, Salto

Z'·, M'
··Po •

d
'

'(

Grande·Nova Palmira;

y a-'c'h
.
".

-

o
.

_ Preve o sistema mais a- 'lAr '.' , a
dequado para a recuperação .

das inversões que sejam ne

cessarias efetuar e a. com

pensação dos serviços que
demandem o curoprimento

. üo prog-ra-ma;
� Obras de inrraestrutn

ra de interconexão rodovia

ria, Icrroviaria e de comuní
I ::.:ç5.o entre os países mern

l-ros;
i_ Integração energética da

j.�acia.

Os projetos específicos
foram os seguintes:
_ Regulagem desde suis

nascentes df'S ri JS Cerme.io
{ I�UcQrnayo-;
- Estmlil'"

Clm·

,:;110 rlos ']1ort�)s Ôt' Bue:1:os

"in,:1'> e )Wo·niçvidcH, a fim de

':,pe cmn,pram mrU1()l' sua

ftm�1ãf) (le l}ul'tI-,,, termina:",
'f' vlncu-l.:l.r O transporte. Hu

:\"�a1 COiU ,!} 'l1'tf!Y'Iti I f)J\'}'

--- A:rJ:ir,tafjÍl."l e hai:Ji1ita;:ão
.

do porto de !\ssuH{;ãn eonw

p-Ol'to de ti \nsito p'l:'3, o

I rata;

que

� .. Tcrll:l(J �m C'ml t ln�<:
cÍl-n especial 'dr} p!)rto Jn Rio

CH-ande,- que se intt'.gra com

,� Eada do Prata atra \lés de

j·errovías e ec:t:'u l';l'� rotli"';1'

rüis, recornenda-<;'>" a sU.a

llt0ftCl'nizaçIn e .1_ .,s!':�\'el in-

1f�gmqã.o def:initív<j, no ·sis,.e·

ma;
_ Esiuuns d.a �J,tcia do rio

�_'Hnta Lúcia;
� Reli.tuaJizaçií,) da:,: in-

formações do pr •. , .i:.\" espe·

I�I;:iCO;
_ P.ealizaçií.o

:'J.lh, ,Gr'lnde.

Ata .de Sada Cffi:�

A seg'pn1-a cOH[.;n'ér�cia. de
:t.5acia do Rio encerrou-se

-nesta cidade, ,onde foi assj·

(AJa a Ata de Santd Cruz,
'Jue consta de cinco pontos
Us chanceleres: Nicanor

,Costa Met:!dez... (Ar1!;el1t!na)�
'iVIagalhães Pinto (Brasil),
Raul. Sepena Pa,!;oi (Para
�hai), e Tomas Guilherme

Elio (Bolívia), bcl:n corno

.Julio Lacarte Mnro (Uru-

g'ua,i), que represer.li,ou o

c}lanceler uruguaio Venan

cit' Flores, all<;enk por
gue::>tões de sam.!",. �ubcreve.,
ram a a·ta, que e;,talJelecc o

scg-uintt'i
_ 1 _ Realizar, periodica
:;�ente? uma reu,,;ãc ('m ni-

"

vel de autoridad(' 5uperior
�,\1'3 traçar a po�1twa gllC
creve ser seguid'a, COm .vistas
ao desem'olvimellt8 harmo·

n:eo e eqllilibra(.[l) da re·

!;'.ão;
2 _ Dirigir a açii,u da Co

missão Interg'overnamental
�__:oorc(enadora e tomar as

dlslmsições necessárias 'pa·
ra -a eunseeução ·10" objeti
\'()S {teliberados;

3 - Reunir-se, em caratpl'

or.iinário, uma. vez' por ano

c, em carater extraordinário,
a pedido de três OH mais paí·
::;(;s da bacia. As ctecis'ões se·

rf..o tomadas com a ,·oiação
unanime de. seus ml'lllbros;

geiros, há trê' meses, a Comissão ele Justiça da Cama- 4 _ Aprovar o estatuto da

1'1 recebeu do ministro do Interi?r, gen, ,L\:lbuquerque. Comissã�o Intergovernamen
t31 Cnordenadora co!'! () tex-

Quanto à limitaç30 das vendas de terras a e:tran-

Lima, a seguinte nianifestação: "O projeto do sr, Gas

tone Righi (MDB\ que limita em 20 hectares as ven-

das de terras a estrangeiros, ,independente ele autoriza-

ção lçgis',itiva. pode, el'entu'lll11cmte, prcjLldi�ar
prcencl:ment.os que interes- am ao ,.,aÍs".

A seu ver, a extensão das terras negociadas deve

ser re:lIltanfe do ramo de atividade a que se dediquem
os estrangeiros com:>ndores.

"Som,Ü's de ('ninião - insi:tiu - que só os estran-

geiros domiciliados '110 Brasil devem poder comprar
.

nossas terras, pél.ra ocupá-las e utilizá-las".

E;X-SECRETARIOS ENVOtVIDOS

O presidente ó CPI, sr. Wilson Martins (MDB

MT), marcou para o di'1 6 de junho a discussão e vo

tação do rela[orio elo sr. Haroldo Veloso (ARENA

PA), sobre o problema elas venclas- de terras. O repre

sentan\e paraen::e revelou ter conhecimento de que ex

secretarias de governos estaduais (alguns já fora do

pais) estão envolvidos nas negociatas de grandes gle
bas com estrangeiros.

Voll. 66 _ 16,:;UO Km. _

'i ende·se, côr Pél")la, perfei·
to, único dono, pagamento
�t vista, de pal'ti�uirll' para

paI ticular.

Ver dias útei<;, "referên·
cia parte. d� ,m�n'l�, Vila

="aval Agl'onômi{;;.t Casa 1.

ell1-

f.O que ,figura no anexo;
5 _ Encomendar à Co·

Hlissão inter.g·overna.mental
Coordenadora a tarefa de

l,reparar o proj'�to de Tra

palho para afilwç.aI; a ';nsti·
'uciol1alização !la Bacia fIo

frata.

Em Porto AlcgJ.':) está seno

'úo comemnrado hoje, :>0 a-

1:05 do Grêmio do "GBOEx". jE por ,falar·mos no

, .. ,,,,,,,,:�["'Mi��;!l ' "-GBOJ�x';, lia próxima serna-
. "IS

na vão circular ,_,:> couvítes

para
- a elegante recepção, no

,C,ountry Club, -: quando
"GBQEx" vai homenagear
alltÜ'Í'.iJad.cs e a sociedade de

;';;anta Catarina.

No Lira Tenis Cll'be ama

nhã,' realizar-se eleg-ante
s.oirée com o show do aplau
_:;li,do cantor da jovem-guaro
r '1 l'Ihl,rlo Setgio.

nicípio de São José 'leu
• _

' u 1e
mauguraçao do Institutos'�
José Clínica Para !lellous

!ij

Dirigem a Clínica os CQ

o
�

.uad
-

l' !lee"
.ua os mec icos.. Arít':
c tIl J- O)jlij
1'-<1.1: ae ,�, oao Harold !ler.
telli, Julw César GO!lçalv�
I\belardo Viana PUno I:'

) oIoao
Augusto- Saraiva e i-ia'u'lt
:.: Ferrari.

.

,11 On

l'lazo

A Comissão Inicrg'overHa
mental ,Coordem�dol'a apre·
sentará em pra!;,> não Sll

l,eTior a 120 di.as, ii conside·
::lção dos govern,)s dos paí
f:es d,a Bacia do Prata, o pro-

'jeto do Tratado. Para sua a

provação, ,serão convocados

os ministros das Relações
Éxteriores para uma reu

nião extraordinária no pra·
zo de 60 dias após subme·

1 ;dQ o projeto, isto é, ao ter·

mino de seis meses,

No diseurso de �mcel'l'a
mento, o chanceler bolivia

fiO, sr. Guilhermo Elio, cem·

!_:ratulou·se pelo trabalho (la
Conferência, "onde o Q_esti
no de nossas nações mcre

Leu uma renovaJa atenção
.� nossas aspirações comuns

ele progresso receberam um

!10rO impU]!"'"

xx)':

xxx

Domingo próxir: _Ivul·

gamos o desfile de modas,
da Nova . Magíe Boutique.

o Senador Irmeu rsornhau

sen encontra-se em nossa ci

dade já há .alguns dias. Quar·
ta-teíra 9 senador foi horne
nageado com um :jani,ar por
(',nu !;TUPO de �l:nj�·.{."ç;,

xxx

xyv o sr. � a sra . dr, AI• cidtl
Abree, com um jantar

'd'
. em

sua rest eneia !lOl!1Cllagea.
[al� o Consl�l. ti 'O:: g,tados
I 'nidns em V1S1Üi cfj-;,�a', .... lo:i an
nosso Estado.

Casamento: No altar mor

,;a Capela do Divino Lspirt-
10 Sanito, amanhã as 11 ho

ras, Vet'a G041art Souza e

raull) Ferreira Li-na recebe-
J ;io a 'benção'" i� rn:lir1�'nonial
/'l.pÓS a cerimônia, os convi-. "

fl:tdos cumpl'im':Ontam ·(;8

1 oi",os na sala de recepç50
1." Capela.

Regado a Chiv_js lle"1
..

-

-

�"J
:;om um menu excepcional a.
fonteceu o jant,1r ,quarta.
;eira no Santacatarba Coun.

try Club, quando era home.
t[ugell.do o p�ulis(;a .�'adkadij
no Rio, dr. Teodoro Lelis de
Oliveira Leite, que já a ai,
';UIlS dias circulava em nos,
,>( cillade.

'x x x

COUl o, pianista Aldo Gon·

,;itga e seu' eonjÚnt.lJ, lw.;e,
:tcontecel'á' janta,' danç.ante
r 0- . Santacatarhn f CllT:'h'Y
'LltiG.

xxx

x x.'"

o� 15' al}OS de'Ely filha
do Deputado c sh.Quidi
)11ei,relles, foi altamente co·

m�mol'ado na úl�ima terça-

Rr,�ern.ary, ar cüar!TIusa

I.�antúra da TV lleco;ci, as·

;,hlOU contrato com (J Clnb

'Doze de Ag'ústo par<l a festa

bll1 homenagem is IJebutal1- '"
�es . Oficiais do 3aik t�I';HI
;">, d;a 11 de :tgÔSI:H. Ser:) serviço da restauran.

�e Braseiro o jantar logij
,úais nos salões de Clube Du
1:e de Agôsto, em homena,
�\·.em ao dr. f'an:", R.·llol.

,

t:h;1usen.

feira.
\'-- xxx

xxx

Será destinanu aBERTE",
lk renda da noite de eleg:1.H·
(';j� domingo prõxÍLllo no gi·'
l.ãsio da FAC, quaud-o se,.

:f�O, apresentadas as candi·
Iúltas ao título M.iss Santa
Catarina 191':8, e também às

lanta$ias premiadas no Caro

'lávaI Carioca .

x'xx

Já estilo de regl e"so (ta

'iagCZlll a Em:opLl, 111aria Ue-.
!pila e Dante de Pat;, •

xxx

A.na Mllc"a ]\,il�i!li M'ss p{)J'Ío Ui:�2il que amallh.ã esla:'á

!1<) tertiJme de br:kzo p::ll':J e�colha d� Miss fi!� i� !�
Catarina 196P

xxx Pensamento do IJia: Tua

iJ-rin1é'ira lei deve ser i'cspei·
�o a ti mesmo_Ontem 1s 10 horas no M.u·

ELA
S1NÍBOLIZA O

O
EXECUTNO

·MIGUEL DAUX

"""

CENTRO EXECUTIVO M1GUEL OAUX'''"
Pioneiro no g�nero «center» em Santa Cata���

. 1
�
r
I
�

Nós a chamamos de marca da di�er;'ença :porque �r.
o CENTRO EXECUTIVO ,M[GUEL DAUX: tern
realmente características, muito diferentes de

CapitaL Planejado
Pélra solucionar todos os problemas diários' do t

trabalho, oferece condições de melhor rendimen-
to, mais produtividade,. maior confôrto 8 elevada

projeção no meio profi!?sional.

todos os outros edifícios da

IIIIIIIII,��I��
"II." t_l[_

I
I
,
'41
'.

QUEM
I;'

r'Ql'J Mt= .. "

.

.

,

ESTA
CENTRO. EX,ECUTIVO MIGUEL

F

DAUX:

...1111 '.1111•• ·

�.I
Tradicional acabamento
AG·

Preço fixo, sem ret1ju':3lr5
e sem correção n")onerÉ1rla

(você sabe quanto paqad.\,
exatamcn�e, até o flr-n do

çontra�o),
Central telefOnlca Eric:iison
ADF 162,

.

• Imoblliéria A. GONZAGA
& Cia. Ltda, Cart, 1609

GRCl III Região,

Os nossos corretores estão à sua dispOs:içéi.O no «stand� de vAndas que insfalamos no' primt::;iro pavimento do'

edifício .Jorge Daux. Lá, você obtém tôdas as informaçoes a respelto'dó CENTRO EXE.CUTIVO MIGUEI_ D;�LJ.;<,
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floriallcll'"ris, 2...f de maio de I C)(,S

Territórios em' Exam,

�
..

'

.��.
, i ,

o Ministério dI) Interior

vai executar, por intermédio

tIO Serviço Federal de Habi

.,'lcão e Urbanismo "", ...

ciERFHi\U ), um PI Q ;ido de

;�nl1ljHado "Fêrça 'Latefa",
",ue tem por ob.jdl\" o Ie

':illltamento prehrnhrar das

;lrillcipals cidades tios Ter-
L

.

A' 'co -

ntórloS do mapa, rcorarma

e Rondonia e do l�;,íado do

Acre;' com' wistas :1(;
.

desen

\'úlvimento dessa regíão.
o le'\'antament.l' definirá

as condições existentes so- , g_uiteto Peter José Schewei-
,elo-econômicas, f.isico-terr'i- zer, técnico em desenvolvi
toriais, instituolonats admí- mento urbano e territorial
mstrativas, financeiras e Ie- daquele serviço, a "Fôrça Ta
sais c possibilitará o equa-,' 1.ela' entregará, no dia 15
cionarnento dos prog'ramas -te julho, ao mínl.stro

'

do In
de ação a serem desenvnlvi- terior, relatório irlentifican-.
dos naquelas areas da A- do os problemas urbanos
mazônia, mais prementes, caracterí-
Operando com uma equi- ':ando a maneira de atacá-los

l'C de representantes do ..
.. curto prazo e formulando,

BNH, da SUDAM e do IBAiVI recomendações para atua
I' três tecnicos da SERFHAU, (.'ão dos' diverso', organís

mos subordinados ao Minis-.
tério '

do Interior.
Serão estudad'1�

sob coordenação do arO'

,

�n.I"'" ,/:, f'!.ii U I iH. .t'l ,t..l �

DAS DE ·RODAGEM, atrovés .o ] 6,0�P.i trito Rodoviário

Federal em Florianópolis, por êste instrumento; torna

público as INSTRUÇÕE8 ADMINISTRATIVAS sôbre

a concessãO' de licenças para o loteamento de teÚ"enos às

!11argens d'3 BR-IOl-SC:
,

.

Colonização
Em Brasília, o presidente

rlo 'Instituto Nacional de De

ê�envólvimehto Ag'l'ario
, (iNDA) disse na Camara

que a c�lonização á beira do

"·�toral, 'corno se' fazia no'
'r ássado, 'já não atende aOS
'interêss'es naci\)nais. O INDA

,leseja colocar homens no

TEtiEVISÃO

interior especialmente na A

rnazonia, "para conter a co

híça internacional -sobre a

! egíão".
O sr,' Dix-Hnit Rosado foi

ouvido na CPf .que investiga
! ;'regularida<;{es . na desapro
priação' de terras

.

na área
dos acudes do Nordeste, ten
co declarado' que o governo
está preocupado com a se

r. a prevista para . 'todo o

Nordeste, em :I9�9' ou início
'.le 1970_ O INDA: está pro-

. furando Iócalizar- 'os'no�rles
:Unôs mi regiões" amazônica,
,iunto c?m seus fa:�iliares,
--m c-ilonias que ali estão
:-emlo criadas.

o ministro Magalhães Pinto revelou na ,Câmara
que o acôrdo de bitributação firmado entre o no', so

Pais e os Estados Unidos, dois dias antes da posse do

marechal Costa e Silva, ainda não fói submetido ao

devidoCongresso "porque o assunto foi reexorrunado

a mudança de orientação governamentil".
'Nb depoimento que pre-tou na CPI da Câmora

sôbre desnacional ização de ernprêsas, o chanceler, (0-

C Dever da Imprevidência

AmaMo S. Thiago

"
Éste livro, cujo tí,tulo é um "escânda!o em face da

moderna Economia, constitui- alentada contribuição ao

Acua, o sr, üi_x,T'fuit Rosa-
e' tudo cios' fenômenos sociais engendrados por uma

do que a�rsec�� são. cíclicas civilizaçã� dl alto cunho científico e tecnológico (Ioisser
'.:. se seguem aos, inv.ernos"

passer·..•.. :') ,' .. 'mas..completament,e' desitituida de senso mo-chuvosos. Pelos (·álculos do \'

JNDA, poderá ocorrer um ral;' porquà,íto edificada sôblie al.icerçes .que se deterio-
ciolo de grande estiag'em a .

l:am à. proporção que mais, se elevam as obras ll'lest'ras

partir d.o Dili' :de 5ãco ,José de tin�das -ó .,pi·óporcionar melJrar S mais 'condigl,lo con

.09
J
de março), ,�o ,próximo

.
fôrtó ·ã e,�!'Jé�'í�' humana, E íPo}q�le � deterieram êsses

�no ou em 1970. 'Coi'rI a seca, . '.

avalia que cerca' de 500 mil alicerêes?'>Exatameate porque' lia ',sua corrstrução deixam

nordestinos abawio,l'larão a de �e?'levada'3 en� con'ta as sábias e sa�útares a6vertên

rrgião, criando sédo proble- ,cia� do lmico Mestre da human.idade, que- é Nocso Se-
mas social. 'nhor JeSlls Cristo.

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

vista.
MaI'O SEMP - nova - preço NCr$750,00

"

os' delineamef1itos de eu livro, Isabelle

inicial
mente' as . cidades de.'Maca
'pá, AmilPá

.

e 'Mazargão (A,

mapáj, Boa Vista (Roraí-
O DEPARTAT\1ENTQ NACIONAL DE ESTRA- .

zna), Porto-VelhO e Guarajá
�'lirim (Rondonia) e Rio
Braneo e Cruzeiro do Sul
(Acre).

'iTEM 31.15: NA HIPÓTESE DE L6TE�MENTO
ÀS MARGE,NS; DA B<ODOVIA, O PERMISS10NARIO

OBRTGA"SE A CONSTRUIR TOQO O T�ÊC.HO DA.
,RUA LATERAL !JA RODOVIA CORRESP'qNDEN:
TE AO LOTEAMENTO, ESSA RUA LATERAL SE:
RÀ DOTADA DE MEIOs-..FIOS E TERA, PELO ME-'

I NOS, ILEITO Es'rABILIZADO, SERA RESPEITADA
A DISTÂNCIA DE 1.000 (HUM MIL) ,METROS EN

TRE ACESSOS DE UM MESMO,LOTEAMENTO SI-,
TUADOS FISICAMENTE DE UM MESMO LADO

.

DA RODOVIA. A RUA LATERAL SERA FI'STCA
MENTE' .SEPARADA DA RODOVIA, DE ACÔRDO
COM O PROJETO ADOTADO PELO DNER".

Por outro lado tódas as prefeitLlras mUll1ici,paj" ele

nosso estado 'cujos "territórios são atingidos pela referida

rodovi,1, jú receberam instruções a respeito, colocand,o-se
o 16° �RF por seu Serviço Técnico Distrital. à disposi

de informações

Traçando
Riviére, ·desde logo (pág. 16), acent��l o caráter edtlca

ciona1 da obn, escrevendo: "No Nôv() Testamento, Je-
, s�s ensina a Seus discípulos COlHO ,devem pedir ao Pa'i:

à
Dai-nos HOJE o pão necessário a "nossa subsist.ência",
para firmar nos espíritos o conceito b.ásico da Fi'lo,ofia

Crist�, que é o, de não nos prendermo3 exclusivamén-·

te ao va'lor das coisas materiais. eis qtle têm. sôbre es

ta's precedência as ,de natureza' e'piritual, por issQ. que
'eternas: Daí a sua mui sCin�ata observação à página 18:

"A Escritura foi dada ao homem par que êle procure
�levar;:s� ,a:té atingí-Ia e .não para re:;'tríngí-Ia à sua ca

p'atid''ade.''p�qtJena e disforme; para que seja <1brangi
elo por ela::'_:_ por 61 a doniaclo e possuído -. e não pa
ra que êie '3 reauza, isto é, a retalhe a fim de ser' con

tida' nêle". "

E"l.e R1·j�4íi?-�O la�)iclar de. erica soc)oiógiccl; '( I� Tcvi

gorado por;�êstoutro,' que ,se encçfntra á página 2 I:

"Quando diZ.'; Q Senhor: "Não vos preocupeis com o dia

de CI�uanhã";" é 9O'r querer de nós outra tarefa; 'resta-n,os
ape'ilas manteJ:mo··lnos em 'paz no elia presente,' execu-

.

tCJ:Jelo ,o trab'alho' que I e'tá I entr� as nossas mãos; o dia

de amanhã cuidll ..á de si mesmo".

A que 'espécie de' tarefa se refere a ,autora? Certa

mente à do.' nôsso aperfeiçoamento moral; que não se

pode efetuar sem absol uta confiaillça em Deus, Por is

so eccreve à págil�'1 29: ."Pedro, ao encaminhar-se para
Jesus sôbre as ondas, é' por elas sustentado enquanto
sua, confiançá perdura. Logo, porém., que escut.a a ra

zão humai!Ja' a. patentear-lhes a violência do vento" e

assim não conta senão com a suo própria fôrça, come- .

.

ça a 'ubmergir:',
Sem as demasias das preocuplçõe.s materiais, que

caracterizam' esta civilização ternerária, pois que evo

luindo sem prestar atenção alguma aos interêsses supe
riores da alma, que COI1': istem no ap�rfeiçoaJl1en,to mo

rai; sem essas' demasiadas preocupações materiab ab

sorventes, que constituem a ca[acterística� do nosso tem

po, o homen1 pode entregar .. se a e tudo' d3S suas neces

sidades' espiritüais, sendo por êsse processo levado à

prática da caridade, ao polimento Íntimo, de modo a

grangelr as exce1sas' virtudes que o conduzem ao Reino

de Deu<, "Mas é justamente a isto que chamamos. Pro

vieência, diz à págiina 34 a autora: "esta maravilhosa

util ização de C1da um eril benefício de todos e de todos·

Tratar, nesta Reclação ou na rua Frei Caneca, 139.,

---,
... _------.-

ção ele toelo;; aquêles que necessitarcm
ou orielliação sôbre o. assunto.

\ i
.

.

ALDO ÁVILA DA LUZ

�. .

Fl,9rianópolis, 13 ele Maio de 1968: '

ADVOGADO
CIVEL 'E CO.MER'elO

DEFESAS TRAB1ALHISTAS E F13CAIS
'CONSULTORIA DE EMf'RESAS"

Uas 9 às I Z e das 14 às 17 horas.

Rua: CeI. Melc/ e Alvim, 7 - fone 2798 ",;"_",,,,�
._

..��_ �. "'�")�;;' �-' •. ). . v.......... ' .jr; ...i"'
.

�-�t? ""-
..

'

"t • ,;.

rn LDERRANDO MARQUES DE SOUZA

Eng, Chefe do 16° DRF'
26-5-6R

..,

G'RÊMIO BENEFICENTE D..E
OFICIAIS' DO . EXÉRCITO" '.

MENSAGE,M DO 502 ANIVERSÁRIO!� ':'.�'Ii::!,.->\:A

. Ao comple'tar meio ,século de exjstência, o Gr,ê�io' Hêne-.
ficente de Oficiais do Exército vale-se de tão, significat�va op_crt�ntda�e ,pa- ..
ra transmitir ao quadro social o testemunho de sua constdera�ao e a�r:eço>"
Cinqüenta anes nos distanciam da antevisao dos pioneiros, cUJo propostto, pu-
1-'0 e simples, na hora difícil, era à certezà do atendimento necessarw.

Assim se definia, como ainda hoje, a essência das finalidades do GBO,Ex,
estrutura que identifica, ná tarefa cios fundadores e 'flperários de sua pu]an-

1".(;', ao lenga dêsse período, motivos de aplauso e'orgulho_'
,

Adstrito, iniciaLmente, aos miÍitares, êste Grêmio reconhece e proclama' o,
ay:oio que dos mesmos sempre rec�beu e lhe pe;mitiu f01·taleC'e1: e' d.ilátar a

área de influência, .

.. ..

Militares é civis formam agora'�' complexo básico da organizaç�o, a maior so�,
ciedàde de: previdência e assistência do Brásil, cuj!) ci-nqüentenário rei rata a"

confiança de' que se fêz mereceçIora por parte, de centenas de milhares de asso-
,

I .

ciados. . ...
-- .

l'd d '

Ampliando, constantemenie, o paTrimónio que lhe robustece a potencw t Q, e,
i

a GBOEx mantém-se fiel ao espírito de sua origem, ao qual sempre se póde
adiCionar, dia após dia, a mar_ca de labôres· conscientes e construtivos.

Sob, a prova do t?mpo, foi alicer�a.da a. rique:a d� en�ida�e, .

da q'j1.al o. alv?
em mira ·exalta· o sentido de servtr, na mtençaC? de aftrma-lo com realtdade

objetiva.
.

/
,

Ao simbolismo da efeméride, estão ligados o acervo notavel do Passado e, re-

flexo'de evolur;ão no Presente, o alvorecer de 'Ovos empreendimentos, crrda

vez mais cond_izentes com as técniea: ,recame dadas pelo progresso do mun-

elo contemporÓ-neo. ,

'A fôrça propulsora do ideal de solidarieda'rle humana encontra raízes profun-,
das na evocativa parábola do feixe de varas

Proteção e amparo fluem da sincera dedicaç
Am,eulhando e unindo, o GBOEx,
rruJ.ltiplica a expressão do traba

lho de' todos, o que lhe propicia
caracterizar, em oferenda e gra

tidão, seu benéfico esfôrço em

prol do engrandecimento da ca

letividade brasileira!
j

causa comum!

Pôrt.o Al.cgTc, 24 de maio de 1968'

em benefício de cada um".

Não é, portanto, o dever da impr'e:vidência o

que advoga a autora que a�enas quiz !)render fortemen

te' a atenção do leitor, cem êsse, título retumbante, . aos

prcblemas de o\,clern sacia!, por ela abordados, O mes

mo nrocecl:mcnto teye Edward Bel!amy, ao ilntitular o

seu �'erdadeiro: trot�do de regeneração SOCilL de LOO

KING BACKWARDS (dhando vara traz), de cuja
eficiência n1'JrolizaJüra somente poderão dizer os que,

a exemplo de Iqbeilc Rivicre, ,e preocupam cbm os

.

prob!emls do Espírito, A livraria AGIR, a quem agra

decemos ;i remessa de tão útil trabalho, editando-o,

presta mais um grande serviço à humani,dade. Que a

ilustre autora continue esforçlndo-es pelo publicação de

obns dêsse tC{>r e dêsse valoL eis o que suplicamos. a
D.eus,

(l )�o meu artigo inserto nêste jornal,em sua edi

ção de J O do 'corrente, .esc;'evi: ... � feliz por encontrar

na sua' oração lapidar todo o conteúdo filosófico de

que o.s BOSSOS contemporâneos nececsitam, etc, Mas o

que 'saiu publicado foi: "feliz por encontrar lapidado !l1
sua oração todo o conteúdo filosófico". POSSO aceitar

a correção tipográficà, desde que o vocábulo lapidado
seja tido na acepção de po:lido, cultivado, pois à outra

ele apedrejado, morto, certamente ninguém ml: pode
atrlbuir. ..

laindo sôbre os acordos de garantia de invest.mentcs,
disse que o govêrno brasileiro �e reserva o direito de

fazer prevalecer seus interê"ses na escol ha de copital
norte-americano a ser garantido pelo govêmo dos Es-

"
tados Unidos. O acôrdo se destina a permitir que o

inve:tidor norte-arncricaoo obtenha cobertura contra

riscos � parte dos quais não pode' atingir o investidor

nacional pela sua própria natur�z::t
concedida pelos Estados Unidos:

cobertura que é

FALTA DElcINIÇÁO

.

Mais -ªdiante, afirrryou que .o Brasil só sair4 eh

situação em que se emcontr-i s e se decidir ,!)el(� preces ..

so de desenvolvimento nacional. Acha que .o Brasil não

tem .sidcutento a <eus problemas, preferindo dar 2:(cnçfto'
a -circun tâncias e emergências, "quando deveria ter

ur'no politica definida".

\
' ."

_D�s,e a�dda que não �1Ú 01n n0S�O Pais c;pgan:)((H.:�O
ernpresorial capaz de defender a emprêsi brasileira, Fa

ta-se' em livre iniciativa. mos dia-iarnénte, "inclusive

,aqui na Câ!lld:']", a livre ':l11Drêsa estú sendo atingida C:

C&>111 i��; "ela se ,entc,"p,mlOo .;';egura e' o ,�mi;r,e'i�Í!'J"
11áci0l1:áI çleixa de cmpl·eend:er". Entende ,que tem fa't.!

do às 'ÍlOssas emp.rêsos privqdas,' par,;l que '(.la;: não se

jam ,obrigadas a procu:'ar �floio -de emprêsos e' t:'a�l�:ei-
rao, E a:ILfiu:' �

"

.

.
"Muitas emprê�as nac.iol1àiis não teriam llecessid::::-'

/

-ele ser vendidas a estrangeiros se tives:em Dod,ido co-

loc'", açE>es no me:'cado, ?vfas mesmo i ';0 requer cuida

,dos pará não desm,oral izormcs ê' te c,,.rval ·de al'i Lt:(O de

capitais".-

- \ Dentro clês::e raciocJíni'o, f'ugeriu que (;IS bo'sa, cI�

val9res só pudessem apregoar tftLdoõ de, e:Tc:'Gsas ele

gl"lnde idoneidade. 'para esfimular os nossos investido-.�
res. Dep0is de defendei a acsoc'ar;iio de ca!�·ta;s. nacio
nais aos e trangeiros, revelou que durante sua visita C'J

Japão convidou cap,italist'1s de Já a asociarern-se cem

seLl cauital aos brasileiros.' Me::mo . as elllDrêsas finan-
, '

.

ceiras devem vir, mos com ,eus próprios nomêS e não

usando 'nomes brasileiros,

ACORDOS

Afirmou noutra 9PQTtunic!a,de que � :Tt-:marti vem

ccla'borando com as autoridades financeiras 1.10 ambi
to biJateràl. para negociações de ajustes inten'lacionlis
tfJndentes a evitar dupla taxação s6b:'e o c<1:)i,al, Peram
as' in1dos acôrdos com a Suec;a e J ;}<"ão e está :::n ne

gocíações um terceiro com a Not'l1ega e, com os Esta-
dos, Uniclo's, está sendo revisto..

.

.,

Considerou o ministro lHuito illllJortante o debate
cm torno do problema do descapital ização de' emprêsas
nadonais, Jllas com reJ3ça.o ao que já aconteceu "pon
co ,'e pode �fazer, 'a :não ser ,,:vitar no prese.nte\ a repe
tição ele determinados fatos". Admitiu, ainda que os

recursos entrad0s no Bra�il,' nõ regime da Rcsoluçãn
28<1', beneficiaram m'1is as em�Jrêsas est:'angcir:l�\ "Q1l9
tinham melhores conelições de competição".

\ .

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE "::.J1RA
DÁS DE RODAGEM, através'o 16° Dist�·it.) Rüdcviá,
rio federal em Florianópolis, por ê'ste instrumento, tOrJl1

público as INSTRUÇÔES ADMINISTR:\T IVAS sôbre í

a concessão de licenças para o loteamento de terre nos ,l:,

margens da BR-I01-SC:

ÍTEM 3,15: NA HIPóTESE DE LürEAMENTO
As MARGENS DA RODOVIA, O PERMISSTONARIO
OBRIGA-SE A CNSTRUIR TODO O TRECHO DA

RUA LATERAL DA RODOVIA CORRESPONDENTE
AO LOTEAMENTO, ESSA RU.A LATERAL JSERA

DOTADA bE ME10S, Flos E TERA, PELO MENOS,
LEITO ESTABILIZADO. SERL\ RESPELTADA A

DISTÂNCIA DE 1.000 (HUM lV.flL) METP.,OS E\lTRE

ACESSOS DE' UM MESMO LOTE�MENTO SITUA

DOS FISICAMENTE DE UM MESMO LADO Dl\'

RODOVIA, A RUA LATERAL SERÁ FIS1CAMEi'--i
TE SEP,ARADA DA RODOV1A, DE ACÔRDO Cm,tT

O PROJETO ADOTADO PELO DNER"
Por outro lado tôdas as prefeitura� lllunicip'\is ele.

nosso eotado cujos territórios são at: ng' eles pelo reterida

rodovia. já receberam in truç5es a resr�cito, c\':oCa:1UL;

se o 16° DRF por. seu Serviço T(I licü Di:tritol, à di po'

si�ão ele todos aquêles que pecessitarem de informo

ções ou ori�.ltação sôbre o assunto,

F1oriallópoli�, 13 ele Maio de 1963.

HiLDEBRANDO MARQUES DE SOlJZA

Eng. Chefe do. 16° DRF

26-5-68

FABRICA DE CARIMBOS DE RORRACHA

Serviço rapido e ,garantido.
Informações ú Rua Conselheiro
_ 1°,· andar - Sala 2,
í, i."" . ',,11;;11("1. I. :; . ':11;'1

Mafra, 23
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GUS'rAVO Nl';,vES

!\gra(,�(I"'ndo 2') Governa

(I�r" ,!S hnnu, agens que lhe
ícram prestadas oficialmen

t�, o Millistro Albuquerque
r:fi:r.a, da Pasta do Interlor,

, ;� - ,
,

sal, "ltou as excelentes imo

p_�e��'C:-,;/ que colheu-da opc
J'n�,ill�(,,� riu "OVO catarinen
se, Já 1,iye oportunidade de
iti,;�H;; a coneeites 'que o nmi-

,
'.' '.. �

nente tih",lar� externou" num

riiscurso pronuneíarlo por
ocasiao de sua estada em

"ilti1t;{i Çatarina- e em nue
_,I �, ..t!l \ \

..._

exaltava o esrôrco e 0- de-
lo" <

�

vctamento aplicados às CÓJ,U·

',I�, do .Estado' pelo Gover
nador Ivo' Silveira. i\g Ira,
cl.P, retõmo a Brasília, o :�1i·

pistro d9 Interior teleR. a·

iq,u '�Q, çjhef�, do, Executivo
(;ita;:i,i,lêiVú" e renova as suas

-, í1'llJtf'�SfiCS. �� 'lH)(I�) mur

to lisonjcil'o pan ii nossa

g,CI'iíq.
- É que. em, , __ la"I", �"-",,,j a

C;lta.rJna procura tl'a,halhar,
'��i:eI�raml� o sc'.! ,ritmo de

a,�,ão on1 todos os setnres de
:i'-ti'vidaücs' dinami-zad,oras da

,:r:iqüeza ,comum. Scni inquie·
ía;:.oi,,; -:�'cndo"'uma: fase de

.

," """'11 i1',,,.de politica e de
_1",.

"

i_ntcl�so desejo de pr.ogresso
"-- ", ";-'0 ,; 'o; '. torlos encon·

tram o' povo bem �tento
,aos .- interêsses, cuja - impor,
! anda não se méde senão
na razão em que, valorizan·
(.0 ó 'IlOinem, pela dí�nidade'

·

("1 p;'ó\)ria�cidadani.a. o trâ.
-

. 4)
- ,

bailio o absorye, como meio
de assegurar à comur!idade

J
.

t
' .' I

,0 ,,1em os aT'3 que aspIra.
,,:,:e;), .esfôrço, ' governamental
."Jl'll'espond,e. a�s;.m', a \êsse
ll'eue�-al'izado Pl'OPOSi,t,o de
def:-cnvolvimenLo c muito

, vale () ,prestígio dp qu� o Go·
'\'elT.ll,dor Ivo Silvei.r3 "des.

�f '�'T\'};� Jias - altas (�sfer;ts -da

,_IJ,rlmiJ;liBtração'do pa,ís. como
"

,(" 'D'I1-straram -as mani·

,J,e�tações do Ministro AI�
. i:;��, �l«(�rque Lima. aliá� idêll.

': "-,,.,
' '\-- n-,I� lhl�;, partidas

,:.fIe ot!�ros setoú;s do Govêl"

l'I.o lia União, faum justiça
. ',<in " atual -mon!lCnto catari.
_li

" \\}�'Sc-> i'Nã o se ,dirá nunca

çue Santa Catarina, se re.

,"t-ardou, pel'lfendo. Lt' p�sição,
a que, dp, direito c em virili,
Lllde de sua Cit'll'tcidade de

,h'Qsperar, se ihe -'assinala
!)1}-i'e 2'j ma,is' adiantadas

_�'nidade� da Federacão.
'_' "I) l'il.ini:;;tro �Ibuquel'que

� ,Jnia 30'uoe G_bSI�rv:H' II ili·
.! ám,üm1o, que por

-

aqui está
f1::_'f7iil0vc:'ldo a exp"ansão de

"'amanhas püssibilidadr;s. Va.
-,,-th"_,nos .es;;-a oportunidade a

"rf1a�s. em gVe um dos ruem·
,

'h'O!): d,o l\I1;i11ist6'1'io do Pre·
,

':;�dente Casta' c ,Silva - e

"'l,aiÍibéllt>, um <

daqueles ' a

'l,w.JTI o nosso E�tàd(, mui·

�-"wO-dá, deve 'em atenções e

l .fl.�!.��t,,}�:{'ia - Ofel'(�(�r� êsse

::::s!"?�.lmho, da maneira, cO'.
'-)l;1') .<) '\H)VP -c:ltarinensc, nas
'ida.df's, e nos campos, tudo

fa?:-r:lpXi) çorrés-j;Hlndel', em

." !�b/f't, hl,ln\�n�;n.. ;10 i,nterêsse {

dos poderes federais' peios
l_,!'{Jb'ierh�s que preocupam o

__ ,,, '�OVêllÍlÓ do Estado.
: ,; lV-�n'!' s<,!mente: porém, te·

" ;�! i ,Sua . Excelência vistO' e

.,- ;Hi�iLí',cto o esfôrço popular,
. /�, ,!�ividade eOl1st_anti' 11,1S

· ,'l�"sés . responsáveis pelo
':tt�§env(}lvimento eat<trinen·
"e· 'e' a preste:m da adminis·

, úação governaméntal em fa·
(miar-lhes tôd<1s as 'aspi.
\ I • "

�'a<;.ões, Terá igualmente
�el'ee!,'\do qlle, nesta região
,'1_0 'territóriQ brasileiro nino

i., f.uênl, 'se exclui,- tlcntrb ',.IS

I' ?lJC, rl'cstigiando a,polítjca
..
de fcstRl1ração

'

�emocráti.
ca do piü"-,, tê.m o dever de
dar de si mesmó o'melhor,
em atos e _pensamentos, pu.
'-a n �lJ,pl'P-m() objetivo da

" il�.cionaHda-de.
f';H�t,l, Catarina continua

.

:' ;" hri'l1rl,(� as suas vC!1cr�vcis
.. '

> ;Yii,"1(íl'q . {k on1em c de
- "inhan�ih:êtleia par:} cmu os

�

",)ld.rwípios em J!ue se pIa,,·
lH!u'?,m, através dt' mais de

_,'Flélh�1l_ mículos 0 meio de

!'i�,'Ui�'Í<l-, 25 ilJs1;j(w;C',ões bá·
·

r;i{)1;S de UDFI, Pàh'ia desti·
l1::í.'h -a. ,,(l"1�tjtuil" em solo
'-"ll·:,·,,,""j(',' no, nm p-adrão

; fi.f" .,o)-,lrl�'�e ��, clvUizacão
�

"", •." 1<" .... i)Hll;'�I,i'() Alhu.

(���('l''1!Ti' r .'!�"'"";�" CqJTHJ tOd05
r11'�n�1-nc' .

� "'._,..... ri'o:';1 �do estas
1-"';""'" t�":-í!) "(,llt.ido essa

, J� .-;.\r··n,.��,� i�lcntifjcação cspi�
'-""'-.1 r, Sl"."vj�o de cuja nla·

--"'r------:0 .... '10VO trabalha

)'a,,; ricanwlltc,

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
DIRETOR: '�s6 Maturalcm LUlhml'J1l - �:;ERE NTE: HOllmg{'s Fernandes de rAqumo,

(

'l�'él ,',H ,;",,1, t"

FI�rian�p�li�;' z-� �� �ãi:? ��
�

.

. �

'4�

POLíTICA & ATUALIDADE

lVbrcílio Medeiros, f:lho.

CELSO REUNE-SE COM

,()� EX-PESSEDISTAS
,

'

Bmbora nada tenha transpi
rado Ide concreto ocêrca da [CU

nião efetuada "ria, última têrça
feira pelo senador Celso. R:lTIlOC,
em sua residêncio, com os depu,
'tãdos do ex-PSD· da bancada es

téJdual da AR:�NA, é certo que o

�nco�vo; _' 'cpn'�ihua re?ercuti�do
,favoravelmente no meio parla
mentor pessedista.

Os deputados cem' \ .uern
mantendo em' sigilo o temário dis
cutido por ocasião do encontro,
limitando-se a dizer que a reunião
foi das mais proveitosas. e serviu

para fixar ufl1a orientação segura
da sua corrente, em perfeito cn

rendimento com a, lideranças, fa
ce a divel-sOS .problemas de naru-

'"
reza partidária da AR�NA que

deverão vir\ à tona nas' pr?xima�
scmanos,' ,

-Não ndiantam quais, exata
mente, são êsse: problemas." r1::is
é' muito provável que ,um qêle�
seja a quect50 da criação dos car

gos d� Vice-Prefeitos em t(lda, as

Pn"L';lur,,� (k, p'-tnr!n,_ ('!li, "-('

(f clümenlo já' devcriGi'
.

ocorr'er
na' eleiç()es ;nunicipais dê te .,ano.
SAhre () que, fi'cou decidido a res

peito não' di7em sim n�m nã0,
preferindo �guardar um� I1}elhm
qnortulJida':Ie para divulgar o qUI?
ficou decididó. se é qúe teu'men
te se confirmem as ec:peculações
de que êste problema figtlrou na

paut<! do� debates.
'

.
.

N0 mais, dizem ó<; deputados
do 'ex-PSD que a 'perfeita sintopia
Lo 1 ,sua atuação" parlGimenta:r com

.
o� lideranças do' extinto,'- Partido,
continua daódo-lhes a� segl�rat1ç1
necessária paca poderem

\

decidir
em 'c0nil;ntn os f'�,.,,.,,lo< ,... ·,',IA

mas do Estado, quando a hora.
realmente, ffu de d,eclsão.

LEVANTAMENTO
."

•
- j I

Q Presidente 'do Gabinete,
'"

"Executiv__9 dei' MDI3 em Sant" Ca
tar�na, deputado Genif, Destri,
estará. nos dia, 5 e 6 de <junho
em Brasília, juntaménte' com mais'
cúto presidentes estaduais do Par
tidO oposicIonista, '-debatendo c.am

o dram� do �Ull(J�
- .,

., ,No grhfcico, feito c<)im nu-

incros, _ da FAO, todo o. drama,
do mundo: a' produção. -de' ali-
mentos '''per: capita" começou a

declinar ,a _partir de 1964, en

quanto a pepulação vai' crescendo

sempre, numa curva de tendência
m'Jrcamte para o alto. A produ
ção tot'll de aiimentos - o traço
de cinia - 'começa, ,a dai: sinais
de an'ef2cimelltC), deixando-se al�

canç';r peio traço da população
o que faz baixar a 'curva 'da dis

trit,uição "per capita" ele alimçn
tos.' (Em olltra's palavras: e: tamos

camjl�h1ndo para a fome, porque
a popu'ação puiou, em dez 'anos,
do Int)�el 100 em 1955 para,� o

n;vel 1\35 em 1965, '�'.-enquanto,
'

no flJCS!mO; espaçó de tempo" a',
:' produçã�

de alimentos "'per capi-.
ta" C011,""'gY;1!I não ir além dp
indice -I' ,elepois de Url1 teto de
108.

,

Pi
O ri.ímo a ucinante da

p:}puiação .

A POlJp!ação mUCld:àl au-

nl°nta de: �Inl hah;t�T1te per se

("mdo n('r.1 ue
-

rin rq"'l "''''''''1(\0ti" .'� .

'\
( .1 •••.. '_. -

n�\"C:r-rn l�'�s' c mrJTrnl ','hi�, Isto
<,:.tTn;h:" 1,n1} c"e C'I1l,;·,to d� (.0
hnh;I<1l1te- ocr m"111t"', �:I) 400

'

ror di" ('li r 111:1,;'; d" 1,0 ;.,.,'!ll';�S
ror a110, _rl nb<s-m'-'s cl"s 3 bi
lhG':'>'("" de h�.d\q�Hlite� t, �10 f"�1"p�a 8

v1m�r; f'm,'-":::f,a" (l ,!!'ln, ';Iono COll1_

6 bilhCil's, T:�L) é: nos ú'tilllO'l 9
\
\
(

s'lndios d
Permanece nítida em nossas memórias o q,IIC foi a

divulgeção, no extcr.ior,. dos aeenteehneatos relccionadcs

com os Índios que, -vivem em nosso país. Naquela opor

tunidade foram dénuncíadas lima série de atrocidades

que chegam a' comprometer nossa tradicional posição de'

nação cristã. Foi designada Comissão"de Inquérito pelo
IVI;.nistério da Interior que, desasschibradamcnte, epontou
as :h'l'cglllarj(hldes existentes 110 tocante à exp;\,oraçãn· (Ias
terras destina J�s aos silvícolas. Agora, o I\1in,isté!ii�l de

JIJ'lHça anuncla provldêucias para efetuar à demarcação
dos letras destinadas aos índios, 'para e�'it('-l' a repct'ção
de fatos desabonadores ('A:rno os que ()' povo bra�ileiro,
f?�tupdato tomüu conbc-dmento •. As provid�ndas' se res

tr�ngem ao problema da' venda de terrali à cstr;lIi�c�ns.
.
F.Jnoora nã9 pareça, 'os I'l:isuntns �ãI) rda-:Fma -i() .•

Fu·i (:Clll a int{'nçã-J -de vender telTas eh" iwHgc�l1t� "'llC

�e praticou 'O e�corr;çaménto e ó av.i1tamentp. de sêrcs
.

", ,

indefefos. O ob,ieti'Vo é sempre o,'mesmo, - o interêsse

mate;'":�1 sôbre 3', tCrl'3S. A�� cr:anços imlcentes foram en

vGhidas pelD vand�ljtmf) e pc�a cobiça dc alg,-!ns esper

t�:s, uséiros e ve:!e�ros nDS exped;entes sórdidos. qué lhes

permitam a locuj1Jlelaçãa ,'.Hc'tl. Infelizmente, não se t{'m

c!;nhec'mi'nt') alnda de qu!]'quer punlção dos 'culpadfl�
p('J::l "crg�;nha que cstcntmnüs. O castigo p?na1. sel''Vir:a

(10 cxrrÍlplo 'aos que não se con-t'.,ncem �le que não se de-

ve aV1f.lç�,l' -110, Qué I;ãi� nos pe'rtl?nce.
.

. Nn' mU'l1�cípio de Xanxel'ê exi�t'e tml1b�Iil uma gl,�ba
de terra� 1":},,� "10 (ht� índios' que lá babihÜil, sob a su

p��vi"ã1) d,� Se�·,'iç" de Proteção àos índios _;__ S�I .
Dil'a--s(_' cmltudü (fUC os in-:lios já estão bem' reduzidos em

n{ilnerfl,
-

absorvidos que foram peb população branca

<*avés do cruzamento rada'. No entanto, os que so�re
v,\'Ilf'ln "<'> cnCOl1t"alm -::m ('c.-tado d�e comiseraçãq c d� pe
núria. ta� � a situar:)a d�_ prn'J:íism�id]dç 3" qtic :inram

levados. Esta- foi a demínda �cita !lor' um pOJ"Ia!11enlal'
peranlc � A)j:s�mbi�;a I-_'egishtiv�. dI) Estado,

.

àcreséida
,

I ' ,

';:-
.

anxerê
,

'
-

de, 'outros detalhes mais. ímpressionentes. Segundo o de

poimento, os Índios daqui morrem à beira das estrades,

quando nãa se encontram embriagados .e acometidos das

mais nocivas moléstias. São sêres sem perspectiva algu
ma de reintegr:-tção; cu melhor, de integração. Pràtícamen
rê desinteg{miDS, pelo áléoC?1 'e p�� doenç�, .só Ih�s' resta
espercr o manto acolhedor da morte - umca saída pa
ra qm'm vegeta,

Sôbre as terras que lhes pertencem, existem, ímpo
ncntes os cobiçaéus e valorízados pinheiros, motivo de

tantas e Ínf;ndán,is querelas lia região. Cêrca de cin

quente e sessenta mÜ pinheiros, é a

�

quantidade caãcula

da, ,f[\m expressivo valór f(n�c�iro. Para se ter uma

,,�ga idé·a,. (} pinheiro( in.du\trlalizável está va�el1d� c��
t1'mo de clI1quenta cruzeIros noVo.s. A.Ig�ns pmilelros Ja

fj?f(l� serrados, por m,adeireitos da' ,t:.cgiao, atravé� -de

convêmô cu compra. ncsidem �las terras DIrias tfl�i!!ntas
família's de colon{J-�; arrendatários de glebas cedidas pe
lo

_

S�rviço de Pr.oteção. ans' índios. _ítsses colonos fara,m

amc\!çados de des,OlojaPlcnto,' P1rq�e se julgam inca

pncs de pagar as novas taxas, d�' c;rrendamento exigidas.
\ .Foram kV3�los an Ministrp do �nt�rior, quando. de, -sua

estada' em' Jüaçaba. Até o mOQlclito nada se' sabe' ném
se Guviu falar:

o f�íl) é luM� o prohhmlil ihlwece ser estudado. sob
.' � I

hl{h:s OS" o"pcrifls. Pr�dsa ser cnfréntado co.m coragem,
J

-

antes �ue vc:n!adr,iI'O-s crimes �j;.)Pl perpetrados e' consa-'

grados pe'a ,'nd;{crença das 3!,d{).ridades. O dinheiro. apu
rado na eXp,l-oração da terra e llc,é�sórios deve retomar {'IiI
ferma (le beneficio. so.cial aos índios daqui. Não no.s.

OpüIDCJS à cxplq..-ação C ao �pro�eitamento daquelas \

te�'_:ra�, apenes defejl(lemas a upl.kação ,dos recursos anga�
. '" 'r .' .

r"ados em fav'(}l\ dos ínrlios _qu�, yivem e morrem � Illín-

gllO,' E, que, Nes scj:ml orienladós com seíttid'j) humano e

\rbtão.
.

,.

"� I

,

,A vitória Qbtida (lc!o General pe GauHe na Assem- mín);nfl anauhão e o GQlIêrnó < .continuoq ,
�ovt;rltando

bléla Nadüna� )_?remecsa refietc em a1t:o grau o dc,vapo dentro, de uma normalidade afé onde lhe foi pe,rmitido'
e"pÍrito di} maturid'lde dus homens respóm;áveis daquçle,' 'mtmícr; d'ante' d� crise;

País, Inum �m�mcnto. das mafs d'fíceis já enfrentados pe-
. A atitude da AS!ilcmbléia Nà�ional Fr4hcêsa é um

Ia França da V
�RepúMica. Na verdade, a ana�'quta' i05- indicio �intl?,mático de que" daqui' por diante, as coisas

t"lJda nas fábricas e nas. escola5, a desol'dcrn genenilizc� se poderão ,encam'nhar ao eliéontr9 da ttanqullidade. No

�Ia, enfim, j)�ó cons{;'guiu: abalar a estrutura lpolít&l�a c cnt:mtu, é lucmah\w ainda para' que se possa fazer qual-
a{ll1lini�tratj�a da !i'rança de De.Gaulle.· qiH�l' prüfeda a rSSIJcito d,os ;un�.os que {ODIarão tOS acon�

tcdmwto,s. IH! França. À' e*plósão � da j_uvcntude, ., que
liaquêle Fats atinge grandes' prop�rçf)eS', da mesma ,ll1a�

, / .
-, '.- - '-,- ,"-

IlIÚr3' cm110 íod)'ll os (temais, aétl.ntedmentos de }-uIto na
h

jwHtka
'

ocidental,' põe à pi·Jya: �� �abedoria poijtiCá, da
.

Fr�llca mais' uma vez nesta lirtra.o-,·
".

.

i'
'

� .

.
'. '.

� J .; ..

,

....

;'" ':'I � _'

•

.. ",,' ,I

,Pourvs ra:,�('s' �ml'ru a J' ranç'l teriam cond!çoes de
� 'e\'H:ú' 'ulna 'guerra,ó'il o,� mn C'Q�tüto' .

�e� .' J'i"oporções
ma1(i!:és, (Fnote daC\gravid:'Hle da crise q\le lá se ajlI'CS,en
�a'lIl'l." A'l w·,,!j'miJ' ,o p,.e.,i(i�ncb, éll;�:�9S8, Dé Gaulle

veio S:ubstituir a um: pJdamentarisriio'- lá desacreditada

jlndl) à -or1q\ã l' púhFca francê�a:. EilfdxlJU <:'\1 ,slJa� mãos

-lima "'ll'gl' s;,rm'l d� pf)d�r�s, constituindoum Pr.esidcn

dali�nHhhrte. -"- conf;nn(:lçã� 1pppular de De GaúÜc na

'Presidê�cia do Ftança; através ,d"s urnas, ma� ,teve o te

':g'l'ne em esflc)'n de equiHbrb', 's.r1l1 que, fi}�se n�ces-�ário

fazer uso das p-Dde,'l'es extràord;ná::,�os que a Constitui-"

cão Ibe >(\!mfc.re. Me5l11<J nestas horas rnclin:lroso3, veu

;I{l�se às voIta� c-;:m' um'\! te�rível cris�, De G�mHc soube

as::egurar a m�l1utcnção da... liberdades demücl'áticas. E

foi nêsse cliilll, felizmente, que, a. A,,�emlJé:a Nacifi,al,
deu-�Iíe ma!s uma vitór'a entre 'as tantas qlle aka,nçou
como slJ'ldado e com J hcmt:m público.

A despeito, da;! cr_W(as"��ue lhe llj}"5am sei fdtg.'Í, a

v(),rd�de é qlh� pan cnErenhll' rt crise e para conseguir o

o!la:ú�uamento dos cspíri.t'ls - o Ilue parece e�tar se eJ1-

c2m�nhà.ndo a contento ,- tambim não foi 'preciso ao

Presfde�tte Francês faiel' con\:�"s[;cs a'1S t'�bdd'!s� afnm-

• x:mdo' a� rédeas da sua autoridade. Esta nã!) sofreu o

�

"O ES1�ADO DE 05, PA>l'LO":" «'Tã') exçe�sivi) nos

parece o cf"'lntCi1t(�.n1'e�lt� �,'-'vcrn-al1i\�q.tal e111 �lla:; (v.1"'rec�a
ç!5rs etinl':st'Js dos re',,"lta�lcs dCl in"l,!C'l'ito, qu '1;;te à eu

f.Jria d:r <eu c')111":'I":0< r� inl",.",'otscã., (1('<-' +:1,1,-)< que
se lhes afi�lJram' ai�é:'r\s-�'s' ;", deté;l;gr�S 'do ;f)ct�;�',-- (., )
Acreditando nê!e (na DC<nu;"a) rerde O 1I0''-CI'\10 Cc: nede

. (1 f')"rc'.--� cumprindo' �mbos a s;ha do pobre, que rL, "

por nada".

"C0PVEI0 nA l'vIANTFí.'" "/\ :Fnc;":�" '�'1<"

está c�le�'�'1flt� (\ um C:xt'-CilV\ 'lf"i,,""C', (" \ _r; .!' "�"'\:Y-,
alie G ma', C) ta " S;'va c·"m�GC a C",�t",1' ::1.!"'I'F. rle '('u�

�ubc:'dinados f-Jrda,:!os "I quem a lJ,'cx-m'c1ade dI) ;lnder

faz ccm ql!e se cOIl1!)ortC'1l1 CC!1W viki!1�,� de fnn2:1,-ia",

Sabwws (jue o itiundo d�, h�je - vive uun cri�e quase

'iu� g':;,�craHzada. diollte_ �� iíl�ui��?çãp da j1iventm}c. ,In-?(l'JI!ctaçao que amda nao s.� deflnm por ,completo, 'ma3

l]l�e 'dei.xa �·I�tl'ever o desejp dll,s, joven� por- um .

Illuild�
diferente dO' atual. E' uImi fase delicadíssima da História

da lmman�dade, q�c m.e,rete a 'lnài� prOfurída meditação
por' parte dos governantes, educad�res, pais, e dei todos

os aduEtus re�ponsáveis nó seio, das' comunid::tdes em que
. .', �-.

se nnyjmentam.
"-- Aó que- tud; indica,· esta ,pré-ocupação começa, ago-
ra a gonllar rarzes no Fra�ça, co.meçando pelo seu Go

vêmo. E�pernm:ls que essa grave e dramática experiên
da si,rva para mientar os demais paises' em

.

problemas.
da mesma ,l'iuturc'za, os quáis .afloram em .todos os pon�
{'(IS clt) tmmdo, inClusive nos países da cortina de fetro,
nnde o � jUY�l1tudc possui lima âns!a generalizada' de liber

dade,.Ã saída cl1l:ontrada por De' Gaulle pllra \a sàída da

cri"c frmlc�53 -- o que c{'rtm!H"inte 'se consumará nos

, p�"ó:(mo§ d:as - p'otlel'á VII' a ser uma stgura ori�ntação.

.�

n'ilF'v.ítN;7�
�; ,�",� I:;'. ��;l � i:à

",".;

"DIARIO rOP1JLAR": '.'E,talvrls diante de uma

proposi,Qão iiega] c imoral (�r(»jcto de a,�osel1tadoria dos
df,:J;ut�dos eSl"l_rlllOi:s), Jlci!al porque desobediente às -nor·
m�� que &�eiplinan a tr�mitaçãb da< leis que ,criam des

peses; imo:'ai, poroLl� �e traia de uma verdadeira advo-.
c--ci" em cp.)!�a I'>ro"'-;a li! com ofensa aos mais comezi
n1hos principios da éti·cQ';.

"JORNAL DO HRA�-;U/': "S�"1 �lli1a, linba central
ele pe:1�al11ento' c um� �OI�Unde uri:�-;- de ação, qu ;P7e mo

ses mo�tràm o i!0ve 'no ncrdjqo entre c')nt"C\d;c'''e�, CI
rente de cJlvicçãn p,11'<1 clispenç;jr a �imnatia, e'ltrC}!a-Ce
ií. retina cem o e�tarda'haço da exceção. Pàzer ob�'as de
ve scr retina de qualquer administração. Mas re:_->etir eta
pas _i,i rClii�/;1lbs é :1lest:ll' fo�t:l de visão."

a cúpula. da �gremi.a�ão Proble_
mas relativos as eleições mUtiiei
pais de 15 de novembro, .

'

Cerno se sabe, as ell!iço'",

I' es
municipais rea izarn-se em Qp
nas nove Estados, a saber: Ame,
zonas, Alagôas, Paraíba, Pernana,
buco, Rio Grande do Norte S·l'
Poulo, Paraná, Rio Grande' 'da\). o
Sul e Santa Catarina.

REFORMA

, , , o Grupo de Ttabalho desi;
nado pelo Reitor Ferreira Li;
pa�a 3. ��pl.antação ela I,'efo.rrn�
universitárra 'na UFSCi reuniu-sc
demoradamente na tarde de on.
tem, Na oportunidade, o Relio.
Iêz uma exposição sôbre o. an:
damento do P]amo no Conselho
Federal de Educação, examinando
ainda' com seus assessôrss .o.,pa.
recer ,dq Professor Rubens Ma,
ciel, teült�-r do Pl-anÔ_� 'no ,CFE,

E�POSIÇÃO

Foi às 20. horas de- ontem a
abertura da exposição de

-

Rodri.
go de Haro n\1 Faculdade de Di.
i'cito, nas depend'1ncias do Cen.
tro Acadêmico XI de Feveteiro,

,
'

-

Neide Matíarros,a, a
.. nO'sa

voz n,a. GlIanabara, defende,l' n1
noHe de amanhã, no Teatro Re.
cord, de São Paulo, a musIca
.'Yrôfesto J\1eu Amor", de autoria

. de ;Pixinguinha e Hermínio. Bello
, de .carva!bo, 111. úititna fac� da
"Bienal do Sambo".

.

,

I ,

.

A esta altura, Neide {já-'deve
�er gravq_dci, com, o. a:c@mpa�ha.

ménto vocal dos Títulares mo Rit,
mo, o' Hino Oficial de Flori'\ll(Í.

t polis, "Rancho de Amor à Ilha",
,COIÍlpo!,ição consagrada de Cláu·
dio Alvim Barbesa.

ENTREVISTA,

,O Governador, .Ivo Silveira
abritoU convite para 'ser ent.revis·
todo n<;> programa de Hebe Ca·

mal'go, na TY-Record.
� Dé�erá viajar ilds próximos
dias para São ,Paulo, 'Ft fim de

gravar o "tape".
'

\ - '. '-.

mil anos; a população dQ' mundo
,debrou q-ito �iezes, lpeno's ,qe um,a
,\(ez,cm cada'mil a'ncs. A,parllr
'de hoje vai dobrar etn àpeüas 30

anos:

1,;'-
..

O. desafio dramilfiCo da' f6nt'c

Nos�o mal é a, f�me. A ca·
.

da dia" a�menta .

,0 co,rdão, d�!
subnutndos, como re3ultado
di?Hota" da produção de alimt:ntoS
11Th, corrida que. sus'tehta C?m

o

crescimento da população, . .Bspe:
rança da· humanidade"" agor�"

, é uma 'ó: '; os progressos da tecn�'
logía de aiÍmentos, d.itldos peu
,� , "

' -
vltona dà ClCnCIa e do tecnlca,

-
'

Ob'etIVOluta contra a natu eza. .1
I'-

'

a ,-
ela tecnologia de alimentos e

OI
mentar um homert1 durante, ti,

.' -

enio
dia, e-om Uma simpJes e pequ tá
na piLu'a, Até

.
o petroleo ::u-

Sendo c('nv-'1cado para' essa b
- -,

, , S 'c'
lh.a: 'lWS E�tadcs Unidos. n1 ljácià, na Inglaterra e na Fl'ançatei'
e�tãh ,,('C:)ilsegu ilndo cultivar

..

pro
eOl

na, (cem gosto ,de queJl�) de
,

banetF . de o1eo cru. atraves
b'o"de l'

um cC'mplicldo processo
sintese.

"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Uranio enriquecido desafia a Amé�,lca

PARIS, maio - A guerra do unanio enriquecido

realmente no dia 8 de dezembro de 1967, e

começou "

daqui a pouco Ja se o�virão as repercussões desse aspe-

conflito, Naquele dia, os representantes dos seis pai
rO

do Mercbdo Comum Europeu (Fr�lça, Alemanha

��i�ental, Itália, Holanda, Belgica e Luxemburgo) .de

,

n1 examinar varias proposições que visavam a criar
Ija,,"

,

,', produção industrial de uranio enriquecido, a qual
uma - " '

'I'
"

"

'a estritamente europeia, Isto e ibertada do monopo-
sef!' '

,

I' norte�americ:mo, Antes de mais, 'nada, deve-se dizer
10

' ' , ,

ue-O uranio enriquecido será cada vez mais o' combus-

� el das centrais nucleares do' futuro. Além disso é
tN

'

" ,
,

.'

ó combustível dos, reatores de propulsão; para navios, e

outr.os- veiculos
pesados "tais como os dirigíveis ou as

,

I'
: ,,.,..,,tiva·. Enfim, todo o mundo sabe que o tirania

oc.;t;J,- f ,

• " ,

235 -'" I]�a:nio s�periQrmenté "rico" - é' o explosivo

, da bomba nuclear.

por esse ultimo motivo.' a�iás, norte�àmericano c

OVI'éticos resolveram limitar a "proliferação?' das fá-
s },

'

bricas que produzem uranio enriquecido. Esse é um, dos

objetivos 'p'ril1cipais do tratodo de Moscou 'sobre a não

proJife.raçãa d�· a�os nucleares, �a. Europ,a �iden
tal, a�Jenlas dOIS pq.lses:�,os:uetn fábricas que, fb�p.ecem
uía:n;o enriquecido: a Grã-Bretonha, com sua, ,fábrica

, de'Capcl1'hurst, e a França com a fábrica de, Pierrélatte,

DIFUSÁO GASOSA
,

i\'

uma fábrica "europeizada"" de J;!ierr�latte, para difuião

gasQsa, custaria pt��avelment�, de 1 a 1(j, bi1hõe� de

francos franceses.
\

'

,.

PEDID0 Ím REFLEXAO

Quando a 'Grã-Bretanha' propôs, em Bon�',: partici
P�r, do financiamento 'de u�â extens:ão' da' fáhriq :

de

c .,' .',
,,'

'

feporação de Càperihúrst, o �govei:llo feder�1 'alemão res-

'. pendet;, que ,�ãa ,estava . i�ter�ssado", parqué is;�::_: não

lhe permüia, enriquecer substàncialmente seus cc:nJjeCi�
mentos em materia' de .tecnologia!ntiClear. Nesse setar"

CGmo em, Ílmnerosos outro� concementes' à economia

européia, a Alemanh1. Federal desempenha um papel
'de pi.vô.'

,
'

Segundo \as" uítin�a.s j�f�nnações, �aÍ'ece qu� Bonn

seria pCIrticlaria .de uma fábrÍca de separação isotopica

européh .. Essa fábrica levaria em' conta ,todas as ulti-
"

mas aquisições nas tecnica'i de separação isotopicas do

u,rc'nio; J d�v€ria p,roduzir uranio enriquecido à preços

C�mpetitivos cqrrt bs preços de expor!ação norte-âme

ncana; ,de modo a permitir eventu31mente a penetração'
no 'mercado dOi" paise.s aue não, aderem às organiza-

Çoes do Mercado
-

Cct1U�. Os. britan'Í�oc, 1)81' sua

l'

.-

ver não pretendem ficar à margem dessas grandes com-

petições, que se a!1UnciaI11;· esforçam-se Cé íHluistar por

P?'1tJS de "�}oio na Europa, Em setltIrtbro (i'e 1967, uma

d�<;ereta 'conferencia 'cientifica
'

re\miu varias atomistás

�m:l:entes 'de alguns paises europeus, 'em torno de re

pr0§ent2r1tes da Aut�ridade de Energia Atomica do
n '

:,;,>;no Unido, Rev,elou-se, ali grande preocupação pehs
. 1�t-c'1ç6e; de Wa hingtón de dar maior 1iberdade comer

CL�.1 à sua inciustria nuc:ear �,ivaàa. Os brita�icos gos-

ta;"?'-l d
.

,,,"I e est'lr prep'arados para as competições q1:le,
Se" li leio '

.

.

'"'. c,es, se nllllllClnm par:1 o fim, deste ano de 1963.

,

:"8·,"

, ,

�aisltor
o compositor �

c jornalista
Nelson I\'[oÍ:1, no dépoimen

to que prestou na cpi 'da

Câmara sobre direitos au

toreis, declarou, que o-gran

de problema da arrecarda

(tão é o' do editar,' que. me-v
diante um contrato. dito ele

'

(�diç�o, torna-se, n;), fverdétUe,
.. nono d� 'obra; que' só :se�,á

, '. I
, publicada, negociada, gÍ·avi.
ria, divulgada, como e' quan-

r
.

do elo quiser.
Acresentol� que 'os edito

res têm muita força .nas' so

ciedades arrecadadoras, c

muitos deles sã� diretores

das entidades, ficando sem.

pre com. a' maior parte: é l;l
menor é sempre do eompo

sitcr, .que quando assina o

contrato de edição, lião sabe

que 'Iestá transterindo todos

ás seus direitos :�, '; editor.

Perícia

Aos deputados Osm. Regi::;
(presidente da .cPI), Erasmo
�lar,yjns Pedro (relator),
Florlceno Paixão, :i];lias Caro

mo, Pedro l'I'l:edeíms Neto,
Haul Bnmini, Dit'�eu. Cardo·

,
:;:e e Lurtz Sahiá ..0 sr. Nel--

03011 Mota sugeriu que a CQ,

mIssao providenciasse" a

l'eali�ação de uma pencm

,:!Qutabll nos livros das' so:
.,Jedades m�recat'iaJ()l'as, "que
nmita coisa, estl1anlrá pode·

,
'

,_,,' '�t �� t,

'rá ser descoberta". ""-_"'-'==O:::::.:'="'=-:::':"::-.�--::;::::""::C
'::,;_".,:'::=: ::::::,::,,:-:::,,�::':: ,""':''::'':''''''�"'= =;:>',

Lembrou, aindl, .que de·

veria ser convocado o sr: � ''I\�llol'1i''2l'� ..1if). 'ií'!\tõ_�:Il"���
, &;;;, liil'l.iihi",�1i lh" iJJ�.ta:u;!.dh,Íj,

Maurício Marconi, procura·· (,

flor de qu.ase 200 composi· e o 'hom�lr�,mlõr d� Perulro
torc's famosos -- entre' os

'

, A. paulista Domitilá de 'humor tradu,zido 'p,l'll' aven..

quais, Chico Buarque de. Ho·
'

.

, Castro, enobrecida cóili. o tí· I;��ras galantes que mm,pll-

iand,a;, Tom Jobim, VinÍcius
, '(ulo de Marquesa de Santos,

I

de IH3rais, Catehilo Veloso',
\',

.. ( durante' anoq foi a mulher

Gilberto Gil· - quI' conhecé mflis poderosa (da Corte do

muito bem o mecanismo de
i

Rio de Janeiro. Qaal & razão

,il.'iTecad,ação de direitos au· {lO fascinjo' que exercia SÔo

'orais. Outra' convocação �br� o Imperador? A bdeza

que sugeriu foi a do, cantor

0., ':CI' r,,�"!1r
' ' ,

, "

da pele, a jovialidade, a,alc· r.'am insônia, .que· irrompem

• � .
-�. Ari Cqrdpvil, ."qu� possui u·

'

D,l'tty 'Ehl',and
"

gria de viver. E qmH o seu à fl(')r da pele sob a,forma

ma docnmcntaçã') impressio·
'

_ e"n_'
'segJ;'êdo de, beleza, s,e ·naque· o,e l11ancha

..
s, e, espinhas

1 'tÜ'l�te sobre a SBACEM".

LADRÕES DE SOBRA "Pontos"
la época não haviám com· lACTO·PURGA - díscreto,

Estracolol'
plicadps cosméticos nem os, eficiente" e sem -o ' desagra·

Na opinião do sr. Mota, J"rataln'entos dos salo-es mo.
'

'

Censura até 18 a.nos
'

'

\
.

-
ó;'vel sabor'- dos laxantes, co·

2..5 sociedades a'ri'ecaíladoras '"erIl0s? . . .

.
,.

R_\:
u

llluns --- eqUlvale a um 11u·

�;� \' precisam ser refornmladas "

,
,

��iru ,�'i , ,�: b' ,,,Cj;!,, ,

't-
.,' 1'.,.Qu�nto a D. Pedro, qual a clli·tJ;ata:mento'. de belez�', e

A errA A A A -'�"

f.i '"I <n ,�., ���ca 'a�{,,�e com· 6S crl erlOS' �,,*' .:J�l ..
·'

-

ESTADO DE SaNA C T RlN "';:,, '!'fi ,'''�i' ·1.�llihG'}�l�eíj1e:úl "oi't�t;..!��", "?�';;'l' ,:t"�'I'" d', i,;tf",_, ii''''''''
' :raz<t'O do seu constante bom· bom,humol'.' "T"

_

PODER' J"n, .c'_T .." '010, '�.' ,,,,., "'-
'-", 'u ,i�' "

'-','., ,I.; ", c ,�qe ",p0:n.p_s a' l1\:l:í;e�"C!i�l'b;':��'� "'>\\' ,

, �

_

UJUJl 'fiJl..
"', ,'>" ·'Étank,Wolrf; ',;1. '

"
"

' :<"'';.:.' �' n 1
.,' '.' ," '"

- ',:;; " 1"\""- ,

�,,-----..--..--......

, , �'<!, '_ ' , ,!,
"""
.. -.... ' i· mos ou 'pc a antlgplqad'ê 'do "r;. i' .:iI c� '!r.IiJ ·.11 .. i

VARA DOS FE[fOS�DA FAZENDA Pímuck ir, :POUCOS "D�)'LARES PARA "cohP;'�sito'r. Disse >qiie. pelo:' �).h9rmma"e .\1.-er,�O�Olha.t'
. '" ,

ACIDENTES DO TRAEALHO·
"')"; i' ': DJANbO

"
",' "�rjt;rio"exi.stente,��·l:Ú�;' niÓ.:. ',;

\
Dr. Carlos O. C./Esmera1do',

. "',"

,
, Ccnsrita' ate IS aÍio:>, . d'

" ,,-
-.,'

',,�, ( .'

SlCa e auwr antigo conta 'Os tecidos de wporte e revestimento dos' déntes

'estão :::ujeitos a algumas elnfermidades que são" d�h0mi·

nadas de um modo geral de enfermidades periodoIitais

Tais enfermidades. ocorrem com bastante -f�eqU$n;ç}'ª.,
,"-..J

. 1 ,_, •

A gen�iva normal e o assar cQincidem um ,cbm o

I

',-

... '"
•

/

outro em forma. Entretonto, a -elnfermid'ade periodorital,
pode ·caunr. deformidade �ó::sea, que 'permanece' '. '1l1à,s

�

cal'ada, muito embora esta se apres,ente menor. O/â�so
. alveolar e -o proceõ,so alveolar·' só podem ser manúdos
'.

-
-

.
. \ ·' __��r,

nos maxilares se existe um sadí� funCionamento, dQ oli-

g3.mento 'per�o;1C1ntal
Existem inúmeras' cnfermidad)� periodoritdis,' como

por exemplo: a gengivite maginal,
.

gengivite
", uketatlva

necrosante,' aboesso perioelo�tar �tc., cad� ���,' ,.,ç0m I

suas Ci1r,:lcterísticas p'tóprias. À' enfermidade periodc�tal
pode afetar apena3 "" .. gengiva, ou

.

invadir I as 'estruturas
. . J '-

!'

mais profundas çcasiop.ando bolsas' ,entre os"'denfes' "e a

�
--------

-
,'.

Em ambos Os 'casos, o tirania IS -enriquecido segun-

do o prGcesso chamado de "difusão '"ga:�osa;: que; pelo

enwego de "filhos'" de melllpran:,�s' P()�OS�s; 5para
pr6gressivanierité'0 ura.nio 235' e 0< urqQiq ?-38. Chega

se 'dec:;� m d0 a· d)ter um u:'a'nio lri-oito riCo' que .com

,;orta 95% de uranio :135. �9n, as indústrias nuelea-

1'�@;; terão eaja vez má!':, 'nece'ssida�e 'çle ufapio 235. Ape

, sár de �s \i�l,tios ,gov7\Í10S ,nunc;a. ter�� .dit� exatamen
,

te 'quarito lhes cu�tà a fabFié1ção· do .urânio enriquecido

per dífú ão ràsó'sa, sabe-�� que- i5 'um pr��uto extréI1].â-

mente wl,eróso,
"

.

.: M�s: corri� .a.cont�ce, fieql1�I1Úmente,.ao lado, ,dç>
:taminh0 luxuoso' dos -ricos,' €�i-te Un:l ,,�'caminhGl dô, tio-

, ,;,,�t ,ara enrlqUeCé!" ri' \wnio. É�se c�mj.nho' do pobre.
7\, ",.' .

"

) ';'0 .� ail r)" , em
I

196Q" pé1r púqui�;dores
,

•

<1 'L':" o e a!.emães, "Desde C'ntão,' os Estados lJnidb'

esfelçCim-se pC:r manter ém segredá, o 'metodo, mais ba

r�to; de 'enriquecimento. �do mani9, J1Ci� c�htrifugação.,
O pr:,ncipio da separ1ção isotopica dó �ranio por cen

trifugação "é relatiyamente ,impIes:: consiste, em .,:prirrÍei-
f.,

."

lO lugar, iem, fa;:er pa sar o uralI'lio, gdisÓSQ por uma es- \

pecie de, "�s<::umadeira", ,amá ,centrifUgação.". Segul!-çlo
o denutgdo holandês d.e Ooe,de, á prai;luçãci' .do uranio

enr,iq�ecido por uitLaGentri�ugaç'aQ�� hecéssario . ao�" p1ai-
ses do Mercado Comum,' castaria 1 b�lhão e '380' mi-

-
----,-

lh6c� 'de francos frances�s.' �ntretantQ, .o aume1nto de

,�' em função dessa, enOr'tne diferenç�,.·d_: flreçu que

os vari0s na;ses ,interéssados· pediram', teiu,oo pára.. re-
�

.

'7."·
; "" -\,'.

'

fletir.. Os eôpecialistas esfoFçam-se. por' dcu1CInstrar ql;le

o si tema ,de enriqu�cimé�tó do ,mania por;: centrifuga
ção nunca foi tentado em grande escala e que, �QI' essa

razão, seria necessari� c;riceper ó",.fábti�á eu'ropéjâ é9-
mo unlà \dição de d;ezenós ,'Qê 'mill).ÚeS:� de. pequeí:1as

eScuilladeira�",. Os' at0rllÍ�tà:S al;�ãês' jútgain que se ':4e

veria, im�ginat à' fl\btid1,,: �fe, '(e��t,áçãl p:�r/tÚ,tr�centd-
. fugação éómb , Um ó'i6antesco ooni'UnJQ de;,I'ÍlilhõeS' ,de

"c�1ti·a'; de ��nlrifug:��o'�:;:, 'c'âda:,���.:fQ�n,éc;�,do ��fuen- FAZ SABER a PRODUTOS MEDEIROS LIMITADA,

t� ,; .'. '.' "d .', ': . ,,' f' "1' 'h" ',' •

; 7,

qu�e', ipor êste Juizo a Fazenda Estaducii move-lhe' uma
� ,a�lTI;�h�:;�n��l!e�ã�l��:'��e���'i���r:;�,���l��r�>; Stpl- ação �xeCL:t�va fisc�í, cCjnhrm� a petição abaixo transcri-

tenbérg, esfma ç;\l� dessd . r1{a,Ifeira' a 'E�;foRa)( l(ber';; i(:l., E! eón�o Ii�(/ tenha sidO' eücontndo" �equestr'ou-lhe CONCURSO PABA:

tath dos forriecim�ntô� 'hode2amúlcaIiàs de tiranio en� 'uma padaria> sitLJada· na Praçà XV de Novembro, funcio-' Iografo, l\uxiliar de S®r'llli��s, r:�âd!cos e

riquecido .c de uranío 23L.A. Além.a,G'há Fedeli-'ál está nando oom o n'Jme de "P;io KEl�F. E 9ma que possa

:.
.

talvez "menos interessad� nàt' essa, liberÜlçãb ecbnoinica I, ap,re'entar suq defe,�" quercndo, é expedido o presente
lbuxiUa:r de Eufer�nagem

dó:, que por seu aeesso ao- titulo cle "potenc.ia nuclear", ed;t�l, que será publiéado na fonu:l da 'lei é fixado J.10

PQssuindo' verdadeinrnente'� 'conhecimento dqs' tecni- lug31; de costume, PETIÇÃO 'INICIAL �'Exmo.·S[. Dou�

� .

.
.,

.

,

cas buclcares.
"

tor Juiz dos Feites da iFaienda. Diz a Fazenda do Esto'-

,

., ..l
foi determinada a real ização

, , ,

'do, por seu representapte leg:ll, infra-aJmil:1dO, que sen-

D""o
"

'1' l' 1 D' IRO" LTDA 'd
' 'proflssitoais de Piõcriturário

1 o:;:,;JNTERESSE. ALEMÃO
do PRODU 'Os .

v E E 0 ". '" re, I ente <1 rúa
.

. Se,rviços Médicos e Auxil:ar
quantia

I ,

1.0 TERR�NO
c.;

O!imn.,localização no Estreito á rua: Pedro

diodo 16-M. de fr,ente por 40 M. de fundos,
Demoro, me-

2.'0 VENDE_SE·
AI'ARTAlVIENTO NO CENTÍÜ)

, "

,

"

Localizado, em excelente rua residencial no centro com ?

quartos )living, espaçoso - cozinha, - copa �'�anlJ.eir�
social em cêres e box área de serviço com entrada indo,

, "'"
'

pendente - quarto de empregada e WC - garagem. Mui-

to bom'preço, para venda.
,

( ,
,

3.0 RESIDENCIA

Vende.se em .Capoeiras,' ótima residência.. com !lI l\�2. de

área 'de. -constnuçãc, com 3 quartos, cozinha, sala de jan_

tar e. estar conjulgadas.
J ..".

Com�.ições' á combinar.

,
APARTAlVn�NTO:

, ,

\

,\. 'I

Dormit6rios c0n:' armál;io emblitido - living ;.rupio -

banheiro �ocial- cozinha clarmáriús:nautilus, fogão, 'fii
tro; etc. - quarto e WC de empu:gada ._ excelente área

interna. Ven'de-se.
'

CEN'4,RO

APARTAMENTO:' CANASVÍEIRAS

I

Construç�o, moderna - todos apartamentos de frente _

com living, 1 quarto espaçllso, cG,�i.nha e área com tanque

- bóx para. carro..Entrega em prazo fixo de acô'rdn ct'lm

o contraio.

APARTAMENTOS EM cOQ'l:mIRO�

, .

Vende-Se no Ed. Núrma'iie, situado bem 'junto dO

com 1 quarto, cozinha, sala de visita e .�an ttir (',wc

I
\ _-

MAIORES INFORMAÇÕES

\

EpITAL DE CITAÇAO COM O PRAZO DE

(10) DIAS

1 o DoutOl Edmrdo· Pedro. ca'rnd:o d'a

O�"lha Luz, Jui� de Direito Titular da Va�

1'a dos Feitos da Fazenda,Pública e. Aci

dentes do trabalho da Conhrca de Flo

ric!1ópolis, Capital· elo EstHlo de Santa

. Catarina, na forma dSl lei, etc.

7 de Setembro,· devedor à l1le�ma: Fazenda d::I

de l'{Cr$ ,8.225,24 ·(oit:), mil, duzel1tos e viate e cinso

cruzeiros nóvos e v'intê e quatro centavos), referente o à
\

" ,

notiücação n° 43736 e, respectiva multa, conforme cc::-ti-

4ão 11° 121 junta c, como até a presente data lião tenha

quyrido
.

pagar .e<Ea dívida quer, PO'f isso, a Sllplic2i)te,

lJroceder a cobl'ança exccuti1'iÍl, na forma' do decreto 11°

960, de J 7 ,ele Dezembro de f938, anex:llido documento

comprobatório de sua notificação (pub. ,D, O. 10.08.67

.-:- pág. 4). Assi..'11, requer que A. esta, se expeça lliaEdoto

executivo pelo qual o devedor, ou quem ele direito, seja

intimado a pagar, inc:)ilt�i1enti, a qu:mtia devida, j�iro3

e custas cu a dar bens 'a penhora, e não o fazendo, que

se'· proceca a esta. er-l tantos bens qU'lntcs bostem para o

pagamento. da t11cmcionada quanta, juros e cus�a'; que

acrescerem, �icando 'cit:ldo para todos os termcs da ação

até fina: senteIa, avcli' çã:J e arremetarão d;e ,bens, s?b
.

pe'nsa de revebl. Requer r:uüs que, :ião e�contrado cu

se ocultasdo o devedor, pelo !;1C,illO nandato se proceda

sequestro, na forma do art. ?" l° do decreto 3.cimo refe

rido. Termcs em que P. deterimcclto. F'cria'.1:)Dé'li3. 29·

de agô to de 1967.' (a) Armando Sylvio Ca.rreirão. Dad6
e passado nest1 ddadc de Ftorianópoli3, Capital cio Es

tado de Santa Catarina, a:8 vinte e �eis dias do mSs de

abril do ano de mil nov�centG'8 e E.esse�ta e oito. Eu�

(Paulo Henrique de MouLi Ferro), o wbscrevi.

EDUARDO PED,RO CA:nNEf�O DA C. I;VZ

JUIZ TITULAR

'\r'

-�._--

CINEMAS

São José·
às 3 c 8,hs.

O. �jIj. Fischer .

Mylene Demoug;;Gut
- em-

A CABANA DO P,'E TOMAS

Clnemascope Eastmancolol'

Censura até 10 anos

JUiz
às 5 - 7,45 e 9,45 11s.

llIl'lJa atração fora .do co-

li1lim'!�
..

Você pensaria que é men

lira mas é tudo real!

OS SEGREDOS DE PAmS

Tecnicolor

'Um filme para adultos
Censura até 21 anos

Anthol1Y Quinn
SoIia Lor�n

- em .,.- ,

O PISTOLEIRO E A BELA

AVEN'l'lZitÉIRA
Tecnioolor

Eastmancolor

, Censura até 10 anos

às 5 e 8 11s.

Robert JAlggkl
Lynn Bary

-OS RENEGADOS' DE SANTA

FÉ

TécnicoloT .'

Censura éÍté lU anGs

às 8 lIso

Preparatório :às"Escolas Militares:

- Polícia Militar

� Exército

-- Marinhá

..:.. - ,Aeronáutica.
Local: Quartel General da Polícia Militar

.

Praça �etúlio Varga3. - lriforrrnções com Te'llen-
, "õ\

te Ferreira, diàriamente das 14 às 17 horas.

Torno público que, pelos editais nOs. 1, 2, 3,' 4,

.
publiçados pelo Diário OficiaL da União, de

. 13.5.68,

do concur.so para as séries

Datilografo;· Auxili:+r de

de Enfermagem, nas cida:-

dos de: Blumenau, Brusque, Mafra, Joinville, Itajaí Tu-

11a(io, Lages, Joaçaba, São Bento do Sál, Rio do Sul,

Conoinh3.s, Criciuma, Urússanga, Sã\) Francisco d� Sul,

Laguná, Laura Muller, Imbituba, Caçador e 'i1e�ta Capi

tal..
Nas cidades de Urussanga c Lauro Muller não 11'1-

verá concurso para Auxili,ar de Serviço3 Médicos.

,
Em Brusque) .Mafra, '1oinville, S50 Bento do Sul,

Urus5anga, Imbituba, Laura Muller não se reall:Z1râ
.,

concurso para At\xili<lr 'de Enfermagem.

Em Flori;�.lópolis está excluído o concurso para Do

tilc[;rafo e Escriturário.

O cOncurso será rea'liz1do para admissão no Regi.

Ille d,\ Consolidação das Leis do Trabalho, na fonnl do

Decreto-Lei 225/67.
As instruções regulaclora3 do concurso bem como

.. s editais reÍeridQs estão af;��s, para, conhecimento
dos

intereSS1dos, no' Postos de Inscrição das' m�L'1cionadas

localidades.
. As inscriç6es permanccsrão aberta, no período de

27.5 a �6.68 e' somente P9de�'á se,r efetuadas: no 'inte

flor, nas AgM':l:::ias do INPS, e nesta Capital à Praça �e

reic e Oliveira, nO 12, onde serão prestadas toda, as

;nf�rma�ões relativas ao c�ncurso.
-

;>

FloricnópoEs, 21 de Maio de 1968
, "

GUALTER PEREIRA BAiXO
'

COORDENADOR DE SERVIÇOS GER:AlS
23.5.68

f �. ,

>m,ais pontos de que � 'de um

nôvo, .mesmo que a i deste

ultimo seja sucesso. E adu

ziu:

"Quando o ,compositor, é

muito conhecido, o negócio
é difei·ente. Sempre as socíe

daU0s consegueln alguma
...._ .....

�-------.....--_,.;:...'-'� -.

r1t1ABAtHO !r19TURM.O
.'

•

;J _
•

AmhDs 'OS Sexos
� �. .! '

BcHrada IJlínima Gara�Hda' HeIS 630,on'
\

<' --..I .,','

LANÇAMENTQ INÉDITO EM FLORINÔPOLlS' .

.!.
.

I '," '�_.' I .;

coisa para evitar ri protesto,
Ad Barroso, por

' e�enipro:;:
para não falar mais coiíii9"
as sociedades, gári-holl 'u,m:
piano. Teve que aceitar, por.

o'
• ..." t-y

que precisava do piano. Ou-

tros ganham cargos na dite- \

ção das entidades."
' : '

r
." •

-1-.' ':.

SERViÇO" DE- UTILIDADE PÚBLICA

I
'

Organização de âmbito macional, acaba de 'insta-

lar 'seu escritório em Florinópolis para �'lançamento
.

M

seu empreendimento recordista de ':,uce;so ;ta. duan'�:
bara, Salvodcr e Porto Al'eg���' Nosso rl':nej����to�', é
.Ünico Inédito d Exclusivo, tendo cobertura ,total da ,Im"

prensa Falada, Escrita e Televisada.

Estamo� admitindo pessoal para trabalhar tlâs '18

às 22 horos.
-:. " ...' ,

-.\; /;'.;',

Nossa E.m�1rG:a e�,tá· apam:hada com. equipc,("téo�
• , _J ,IdI'

.'

lllca, aSSIm como, 'meto OS mo', fTnos de tremamento' pa'-

ra êxitb total dos candid'lÍos,
. ,:

Os candidatos deverão comocrecer ao Depatt�,-
> " "••

dOCll mê':ltcs e retratO.
. ment.J de Seleção, tn:m;CC5 ,;!"

N() :eguinte oo1'ár> :;:11 f ;3 \!e:",:
RUl�, JO? n PINT)', :F' r,' :� J

:.l.: 9,ü 'fi -.1.;�·'(1�'� ,.·i� .. )

�'ri'P I!' .'., CEN1'�O

26-5-_68

� ,-4, ,.

':�rn épocas?

,Outerr.. C(lmi> hoje, vale a

'pena, "purga;'" or.ôrgani,amo,
eliminando as .fnípul'czas'que

tazem, engordar,' que '.;_ tau·

gengiva.
.

.�,

, '
"

, ,f', ' ,

Muitos fatôres tem sido alJresenhdos' como, causa.�

dores desta e�fermidade. No �n)a,nto, t�'m-s� �d:m:itido
as b:lctérias· como ratores primários, havendo antes co�

mo fatore{ secundários: má higrene bucal 'qti�· áu:x:ilia

na existência de matéria alba e formação de pi�cks' bac
teJ;Íol1'1s e tártaro; má dentis,t,eria;

.

ausência
-

d�i"de�tes'
.

.

'. .' l ",�
,

inserções ,musculares e freios labiais exagerados etc.

O diag'nó:::Üco ' da enfernlidade periodontal' é' feito

mediante () uso da sonda periodonta( ciilimeti'rrda:; "pcs
quisando-se o sulco gengival em face pmr face 'do� den-

.

teso O suco nermal possui de 1 a 2 milím�tr�. de :pr�full
didade. O apareclm?nto de exsuQato quando durante a

sondagem cu quando fazemos pressão 'digital é outro

sinal. As, radiografias são tambénl eficiente's no cscla

recimel}to. do diagnóstico. A mobilidade anormal, do

dente é um sinal importante, por Ísso cada dente deve

ser testado.

A base do .tratamento periodCl:l,tal está 113, remoção

dos irritantes locais e eliminação das bolsas. O primei

ro' passo é obtido pela tartarectomia, curetagem .:5ub

gengival, corret'l higiene bucal, eliminação de .restqúra

ções e t::-abalhos prótetic01 incorretos. Em alguns casos,

bastam êstes' procedimentos pa':a cbtenção de melhora':

ra::1icais, os quais podem, ser m:mti.dos por meio da' boa

higio:1e. C'1S0 não haja regressão do processo: far�sE!·á a

eliminação por métodos, cirúrgicos, ficando a escolha dl
,

profissional a técnica que achar mais adequada..

Muitos vêzes há necys.,·dade de conter os dente'>

ab:'Ilado<; CJU1 a fina:idade de auxiliar na regeneraç- ,

dos tecidos de SU�lcrte. .A substitujção de dentes auS('!

tes, a Qbtenção de uma oclusão normal, são pontos iI1i'

pcrtante na mcmutenção do tratamen\ta periodontal; alél'1

de oucras medidas que o profLslon�l deva ou Inão COI"

sidcI:1r.

('

, � .

, .... I

, i
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,Os nossos dois represen- É pensando nas ,bat<Í:lha's
lue estão' -por vir'que a,yl(ia.
nas e figueirenses' deverão
se concentrar a partir' d�_
hoje. O "Leão"" I;,ue Jogará
ern • casa, .deverâ, à Íloit�',
treinar no "AdoUo Konder",
local onde, domingo, espera
reabilitar-se dos seus dois

>'e -- indiscutivelmente me

,.!101es do que no 1;\UO passa-

ilo, mas sem muna sozte,
vao, lutar desesperxéamente
piela cfassíficaçâq para .

a

uísputa do título máximo do

Estado. Há poucas rodadas

atrás, o alviceleste era dos

dois o que reunia maiorra

ehahces de vir a ;,b'.:er um

lugar ao sol entre (IS fmalis

.tas. Agora, Invertem-se os'
"o:

:", /, os papéis: é ,0 alvinegro que
!:

fstá 1 melhor, devendo; 130-,

rem" 'lutar para
.

vencer as

duas lJelejas, as Ç\uab estão,
marcadas para ter h;'gar NOS

redutos adversáriex, €nq_ultn
to que I) Avai,,/c'cm: apenas
uma chance, qual seja a vi-.
tória nos dois jogm.'l que. lhe
restam e as derrotas .do ,Mar- Seguem, Hoje "

.

.a '�long;i Ba:g:em até' a cidade
de lIoaçaba, d�vendo chegar
:à n9.ite ii "pl'idce,sa: ,do Oeste

lcpOilsando a seguir após o

pernoite, sendo' provávél
'que' o quadro

� orientado por

/

"', .

'

A -;(litetMia 'ÔÚ Pàysondú de Brusque já eloboron
o seu' lprógr�í:nl'l, para festejar condignamente o cinquen
:te'nárJQ de fUEldaç�ãD da simpática ,e tradicional agre'!lia,
�ç,ãQ ,el;v,i-,.v.yride .de Brusque. Os festejos serão iniciados
,nos dias� 28, 29 e 30 de junho' com os tradicionais fes-:

x:x:x:x:x

nestas duas rodadas 'que en

cerrarão a fase de classífi

cação.

� ,�

, A al<fet€>riá €16 Amazonas 'de E.�lmelnaú, rntegran-
'ti_(da pr'in;ieira divisão de profissionais da Liga" Blurne

Hoje m�sm�'�' Ílelegaçã� ; :�a;ve���' de Fu\ebol, vai n;ovinJent<1r sua" equ-ipe, �eali
elo 'FigUei�.ense' emple.eH�erá ,,$��,do' ulpà série 4e jogos amistosos.

cílio Dias v e Hercifio Lp.z

/

o amadorismo dia
a dia

Maury llorges

DOZE VENCEU BEM AO JUVENTUS
Dando seguimento ao 6arnpeonato regional "de futd)ol
de salão' tivemos na noite de ontem, tlO esta,(tio $qlata
Catarina, a partida' que movimentou as ,equipes do, Clu
be Doze de Ag{Jsto e elo Juventus, pela divis&o de: titu
lares. Venceu folgadamente, à clube dozista por � 4 x a,
após \lUn empate em branco Il�a primeira fase: Na preli
mitnar, entre juvenis o Caramurú marcàu boa vitória
dianfe do Juventus por 3 x' LI

I
DOZE TRÊINOU � Com sua equipe � ele t'i.tuIa�

res ,e juvenis: esteve treinando bntem à lloite;, nD está:
dto 'Sabta Catarina, a represelJ1tação do Clubê Doze ;(je
Agô2to preporando-s", para os futurás compromissoo d0

esporte da cesta, a ',er deter1l1.inadcl peia FA:CI.

,
I

) INTER VOLI A �DEVIDO ACIDENtE, -, A
� \

equipe de basquetebol dO' Internacional de Pôrto Ale-
�

gre, que deveria exibir-se em Criciuma,. fr�Elte aá -Do-
\, !

'

'-

ze de Agôstp, não Be apresentou naqllela cidade interio-
rana de Santa Catarina, devido a um acidente !i:om o

ônibus que conduzia a deleglção coldbada,' que ChOC0Ú
se c'ontra um caminhão resulta1ndo vários feridos.' �À
chefia da delegação, devido a falta de condições��fí,sicàs
dos atleta_), fêz reto.'rnar a' delegação, ficandu o préli(l
mareado para sine-die.

-DOZE FAZ mpBIÇ.t--0 - Devido a ausencia do

Internacional, que' devehia inaugurar a cobertura, do gi·
�

tnásio dO's Maristas em Criciuma, a represenüíção ',dQ
Clube Doze de Agôstõ, limitou-se a fazer uma' exibição
paro o' público presente.

(

I

WALLIG DA' C�OLEADA N"OS MARISTAS .--:-:

A equipe de futebol de salão do Wallig, de Pôrto Alegre,
atual vice, campeão ,gancho, exih�ndo-s� em' Criciuma,
goleou ao' elenco local dos Maristas pelo estcavagaate
marcador de 8 x O.

NEI VOLTA MAS BIAZOTO FICOU EM SANTOS
- O desportista Nei Viégas que esteve, em Santos

�companhado ao atleta Biazoto, da seleção salonista de
Santa Catarina, já retornou à capitál catarimense tra

zendo boas notícias. Em conversa com a :reportagem Nei

te_V€ a oportunidade -de agradecer por nosso intermédio
a receptividade que teve em Santos, onde o adeta Ober

dou, foi um verdadeiro, amigo, facilitando em tudo a

sua missão. Biazoto, foi examinado pelo ilustre faculta
tivo dr. Italo ConsentülO, e se encontra em tratamen

to se'ndo hem possível que Biazoto não precise extiir

par os meniscos. Biazoto deverá retornar no sábado,
quando então estará' concedendo uma entrevista à re

portagem. Nei, voltou satisfeito e mostra-se confiante
de que BiazotO' possa atuar pela seleção catarilnense uni
versitária que disputará oS! próxirnós, jogos brasileiros.
Fêz àinda, questão de frizar a atenção e a simpatià
que lhe foram. dispensada por dirigentes e atletas do
Santos Futebol Clube.

I, DOMINGO DUAS PROVAS AUTOMOBILISTI
CA - Teremos domiago, no Estado de Santa Cat:;rino
duas provas automobilística. A primeira de âmbito na

cioll1al em que estarão disputando volantes de Santa
Catarina, Gl1anabllra, São Pcmlo, Rio Grande do Sul e

Par:,ná, tendo por local a cidade de Joaçaba. A outra

'será desdobrada aqui na capital, promovida pélo Au-

tomovel Clube de São José. n I, ',', _, �,..; ()

'-'-') .

x.x.x.x:x

o campeonato de futebol de salão da cidade na

dilv',i�ão de titulares, vem sendo liderado nelo Clube
Dõze de Agôsto com O p.p. seguido do Juventus e do

.Ceravana CORl 2' p.p. vindo mais atrás Cãramurú com

4: e Bameríndns com 6 p.p.

x:x:x:x:x

i
Carlos Alberto Jardim ve-

nha a eí'etuar leve treino no
,

local do jôgo, P'U'l! melhor

.':tdaptação 'corri o gramado.
Os alvinegros tomarão, as

sim, as cautelas necessárias

para evitar uma possível
surpresa da parte do Co

mecíal, que; embora goleado
por 7 a 1, doming� último,
frente ao Próspera, é con

siderado time de resneíüo.
, r I

Avaí e Figuekensa· e a batalha da, clª�icaçãoi�Ii
����.�-�""",".��,,,-�,.......��

I
.

I,

i
I'
I

Voltaram a brilhar os árbitros da Capital que
rarn para referir jogos fia interior. Silvano Alves Dias
teve desempenho notável no jôgo MARCILIO X HER
CILTO LUZ em Itajai, Iolando Rodrigues cumpriu ex

celente atuação em Pa'meiras x Metropol realizodo em

Blumenau.: e Gilberto Nnhas, mais uma vez destacou-se
em Tubarão r�ferinj.o FERROVIARIO X BARR,oSO,
Como se observa há vár-ias rodadas que os árbitros do

Capital vem se saindo ótimamente no interior, mere

cendo por isso mesmo a confiança d02 dirigentes e do
Presidente da Federação.

em Automobilismo
I

. .

(,ltimos -immcessos, os qu�is
alteram-se proíúndamente a

sua 'situação .no I,�,crt.arn�. ;il.
pesar aIos .reveses J:rehté 'ao
Marcilio Dias e lntemàció·
nal, a moral do'tirile diiJgi�'o
por Saul OJi.veiT.á ,é dás"Jne
Ihores, .devende, ..

,

depois, tié �

amanhã empenhar-sé 'c' ao tejQs-j4niuo,s, ' "p'rolC!ngando-se até dezembro, mês
máximo para:' le;va� de v-en6i- .

qUí! comemorará 50 anos de 'fundação.
da a "pugna que sustenta}á � _;"

. .'
'

..

' " \
com o Cruzeiro, de Joaçll:�,a. � Dumingo as· "rrineiras ,1rês

de· ão José"

-

A localidade de Barreiros, '

no município de São José,
viverá, 'domingo, mais . um

dia festivo, com a realiza

ç'ão de nova prova autornobi

Iístíca. Será a disputa das

"Primeiras Três Horas de

bão José", 9w; ji,em como

objetivo incrementar o, es

poete do volante .ern nosso

F,;tado. Ao que soubemos,

�tomarão parte na prova vo

lantes dos mais credenciados

est�do, podendo ainda 'com- l

\

-----'-----_.--'�--

�QS juvenis, a líderança vem sendo oClloada por
{luas equiI?es Juventus e Colegial, -omboo oom 1 p,p. se-

guid€> d0 Clube Doze ,e do Caral11U!';ú 'coa: 2 p.p.
'_ EDITAL

x:�:x:x:x_ "

A djrctoria da FiCleraçãó Atlética, CatarinemL.
'Nem d� cc nvocar todos os. atleta's ,registrados ". nesta ca

,pttol, pará .participarem d;s tr�;��me'nt�s a s.erem mi

'n'iérllcl())s p,e:lo ct�sportista" Djalma-, "Hipólíto,da Silva,

tendo;pôr, local a praça de espoh�s da);Esç�la de' Apren
dizes ôe �Madnheiros. '

, _')

0-. �tacanté Pizolatti do América de .Joinv.il1e,
\ foi

em:p;footádo �a6 Internacional' de ,P6rto.. Alegre. Casn-'ve
nha. a agrÇldar, será c.ontratádó' definitivamente. Pelo

Cínpréstiino � �clube americane receBeu 5 mil cruzeiros,
novos. E' mais um ,catarinense' no futebol gancho.<li ,_.

x:x:x:x:x

o Depàl:ta:me1nto ,de 'Natação da ,FASe, estará
�

reilIlldo está semana, tratando de importaIltes assuntos

Íigâqos' ,àquêle esporte, nativ'J çlesde longa data em nos

E�tadd.
"

.

i'

MARC.... S E, PATENTES

P;EIX.oTO ,GUIMAR1U:S &' CIA.
\

Adv_ogados e AgeIl:tes Oficiais da Propriedade, Ind,ustrial

Registros de marc'as de comerclO e indMstrio, no,

me.s ç.0,mer�CIQ1S, títulos de esta?elec1rnentos, insígnias, I
frazes de propagaElda, patentee de invenções, marca& de

'ex,portação, .

ele.

-c Filial em FLORIANOPOLIS -;-

;Rua T1e. ,SILVEIRA, . nO 29 - Sald 8 Fone

3911,2. !Encd. TeIg. "PATENREX" --' Caixa Postal 97
Matriz: - RIO DE JANEIRO - FILIAIS: - SÃO

PAULO, - CURITIBA - FPOUS. - P. Ar,EGRE

;�� t�ô" --'l:�� .tl�, .. �,

, rDc';, 'orcrem �

do Sr. Presidente, ficam os 'sertb1b,çes

acionistas' cO�1Yidados, na conformidade do ,dcli,behc\o
na' Acsembléia Oeral Extraordinária, _re'11izada em

14-05-€í8, que autorizou o aumentõ d� capital da Com-

panhia, de NCr$ 5.250,000,00 para NCJ:$ ""'o".'"-

\ ". ..,

24.000.000)00 e ficou o prazo ,de 30 diaS pa�'a o exerCI-

\ cio do direito de preferência a contar da data da pri-'
meira publicaç�ão do presente edital, à subscrição da

parcela de NCr$ 700,000,.00 COlTsspondentes a, 700.009 Estão acontecen,clo certas coisas no Eute??l CI

ações, ordinárias, p!fOpmcicínalmente ao nO de ações,,' rilnense que nos C9.usom espanto, nôjo e indignação
pO'sstlídas

-

pelos senhores acioflistas: e a serr,m intewa- -'acima de tudo, nos'deixam� prepl;xo-s como êles ,e,

1· d t cedem TI.e,la falta de serenidade, de a1gUns atletas,lza ,as, lilO "a o. .!��,
�

, Findo o pr�zo acima mencionado, cujo início se- falta de autoridade de' algum diret01;es e inclu�ive,'
tá ,contado a partir da data da puhliéação dêste edital, falta de habilid1de de aloguns policjais. "
será convocada a Assembléia Geral ExtraO'rdi11ária pa�
Ta verificação d? aumento do capitll, mediante edital a'

ser publicado ná época própria.

•

SOCIEDADE CARBONIFERA" I?RQSPERA S.A.

I'-

Aumento de ,Capital
,�

Subscrição de Ações

Ctici�nta', 15 de maio de 1968

Eng. Lído Búrigo J),iretol'

26-5�68

I
\

�'----------;:----------,---_.=

NORBERTO C!ERtIAY

GlRURGIÃO DENTISTA

�ROTESE FIXA E 'MOVEL

DertÍ,lico Operatório pelo sistema ele -alta ifOtO'

ção (Tratamento indolor).
Edifício Julieta, c'lJJjunto de salas 203. Rua Jerô�

nimo Coelho, 325.

"EXCLUSIVAMENiE COM HORA MARCADA

Rádio Anita
Rádio como

:"1":"� \,kJ;;.)� � ��tJl:� �'Hnl. __ '-'"

______l.___..._�__

osta!

oras

};J�ecer carros do Rio Gran

de do Sul e Paraná. Para

e,'as estão senrIo tomadal
-Ios promotores ,da co

tição, com o ap'oio da
r retaría da Segumnça '

que

bem, Inclusive .11) que con

cerne 1 à proteção dos as

sistentes, todas as provídên-

,
I

Escola' de �rbilros cordimm. firme
I

Continüa em atividade a Escola de Arbitros,
agora cem os ensinamentos da, RGgra XI (impedim1�'
por ,SiMl a mais difícil de interpretar e que mais c'

tem criado no futeboL Contudo o i'nterêsse demolll

do' pelos aluno3 indIca que grànde; progiess'os já',
ram' alcançados, tendo inclusive alguns. alunos, !,

lançados em jorros amistosqs para trei'l:larnentó.,
. :,0

FALANDO� DE CADEI�A
, ,

Gilherto Nabas
"'\( "

• OCilsiÕGS" !�pr0telando ,a expulsão
�

da do. ,eCllé�::,á, e mando têrmos
�

0'0 'r • )'1
'.

'1.<

de elogios' ao árbitw.

_ ',' Temos tid0 jogos inacabado's, num flagrante a

n;speito a(i)s torce,dures, por terem existido expl:!1sõ�s
massa d(; :ítletas, s�Ja\ por conflito,

I

por briga. entre

próprios .atle.tas sej� p�r )'ndisciplina, e 'élesresfcilO ,

antOIidade do árbitro. A exouTsão de um atleta :de ca
-

, �

! Reo
pO' é medido

.

plenamente re'comendada pe1as�, "

,

d 'manede Futebol quando o me:ml,o 'não se porta ,e

conveniente, u�a de jogo violento, desrespeita' a aU,

ridade do �bitro. E então é justo que o árq,íúro ton

,� autoridade de colocá-lo oara f6ra de campo: ,
-

']"queO que não é justo, nem reoomendave, e

, '. , b'tro' nel'
tros, atletas se insubordinem contra o ,ar '

.

.' mer�
quase. semp:�" ,

,- .

-o
que

' �abemos' na

,

I
-

s aum,O que acontece, então, é que as expu soe
,

o
tam e o ioio muitas vêzes é suspenso por falta de,

mero dàs- eqll,ipe;:,�á vi muita equip,e inf&riol:i�adaea, 1

marcador e reduz;ido' a menos atletils que a equlP
,

�

• A

1 d 'd de e resp
vérsária, e ganhar Jogo. A fa: ta e serem a

sabilidade também de muitos, atletas, tem dado p

.,

d' +/'-"1 ó 'p[ioclube,JUIZO aos lretores, suas lJo,rcwas e a pro_ ",'
.

'C' a �
O }ifue n�o é possível, é o árbitro perml�� de!

ciplina, ou elntão eXlDulsar e depois voltar arras, c'
. _

. -." , .' '. SituO,
deClsao. Um verdadeIro arblt,ro, em qualquer 'a

. .
' MaS!

ou lugar, mterpreJa a leI da mesma formo.,
pr&

tempo de ,vermos q\!te não é só no interior com9 s� ,.

• .,

OS tive
pala, que estão acontecêndo casos, pOIS Ja

_ I�'
em nossa capital. E 1-ep�tidas vêzes. Poúcos saO oS

,i:
'( � se)

nadares que realmente mandam cm seus atleta
be

obedecidos. Raros são os' capitães de equipe que :;iirl
de suas funções eni campo e colaboram com a" a

��. ,
.' clubes,Quanto aos árbitros, acho que tanto oS :,

'á d
,. d ção, J.

propna Fe era
_ �

- - p�
distinaui-los bem" ,III'" ." 01(:1'
Quanto ao po]Lcla .ri

dever, r
se as vezes tem sido eficiente, C01110 é do seu .•SOI�

" nlv
vezes é simlesmente dimllilllto, desnecessa[lo

>, pedr�
'I

ouvindo impropérios, vendo assistentes jogaI
'

Me�
dentro dO' campo sem que se tome providêncj.��, rep�'

-b
.

d d
. -

ertafaspara Jens aos que tem toma o eClsoes ac,·'

-mind0J·a inc1isciplina,�m�me-à fôrça.." --
.,

�

,,"

mo a imprensa, 'púb�ico e a

conhecem e sabem e podem
podendo fazer comparaç:ões.
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reeeo
.

I
.'

De conformidade 'com a

decisão adotada pelo Consê-
.

lho Monetario Naci(iúal,' o

Banco Central do .Brasil
transmitiu aos estl�beleci.
mentos bancários .autoriza
dos a operar em cambio o

eomunícado GECAM n.o 60,
que disciplina o torneeimen-

. ,)
.to por aquele banco de co-

bertura aos bancos autorí
.

.

\
",-actos a operar no lllerca1lo
tle 'cambio.

'o BancO Central, em comu .

. a.ca�o reservad,t àfo institui,
me _

,

.• iJcs fímmceiras que admi

"siram Fundos fio Decreto-
111" ,

;ei 157, r.evog.Oll a -autortza-
.

�'o' 'que havia sido dada a-
['ai

.
-

f
; ávés do Comunicado 'CE·
,r, .

,

To/lf;C 6814, e deterrninou que

', •.5 recursos recolhidos du-

1'ante o ano de 1968 no síste

"moa' do Decret�J·l\'J 157 �o·
-.

me�!te JJoderão "ser aplicados
cm, emissões novas de ações

110S termos deste Decreto.
',O' comunicado _ GElvtEC

':�i4: admitia que os recursos

rifo 157 púdessem seI' aplica

dÓS em ações novas ou ve

,has, mas sempre de ernpre
sis registradas para efeito

do 'si�tema do Decreto-Ie'i.

oao, de pleno tuncionamen
so do sistema - e a situa

ção do atual das cota,
tia bol�a' - teriam autoriza
(\0 a revogação da medída,>
voltando a serel'!l o respeitá.,
,los rígtdamente 'os .termos
,lo Decreto-lei 15-'0

i A deliberação OIl> �.w�(f)tada

Rio, (Sucursal).r
/

pelo Conselho ;Monetário re-

Já foi feita a comuníeaçãe
.

ao Banco Central à;e que a

"reunião dos banqueiros pau·)
listas realizada segunda,fei·.

liutocontenção

) a na Associação dos Ban-

presentá a instítuicão de um

sistema regular c

.

permanen
te de cobertura cambial de
iínido sim�lesmente em ter
mos dé um' limite percentu
;11 até o qual o Banco Cen

tra] suprirá 'os bancos do

sistema 'e que poderá variar
em função' do comportanien
to do Mercado e da evolução,
do balanço de pagamento;

.
,I

"Comunicado .' GECAM H.O,'
ro ""'" Operações com o'

IMll\lcO Central -

os, decidiu. atender ao apê
;<l das autoriâades pa,,,aJ re�·
,lizar uma autoconténção do'

'crédito, tende em 'viS,ta .pre-.
venir urn ini}Jul�ht:i'l1fíacio.

-
"

r-�
.. ,,;,'

Hoje os báriqtl"iros carto-
cas estarão -: debatendo ,0-

mesmo problema, sendo pro

vá'l!�I qU!( igual:mmite
,
à�eÍ1-

:JcI'ao ao apelo das autvnll.a·

des, reafirmaNdo atra'Vés da

1<0LHA DE S. PAULO.

Pis Alltnrid",des ínterpre
tara a concessão feita pelo
C(Jl�unícad(), GEl'I'I�C 6Bi'1
como uma Inedidll, de caráter

cventúal' e destinada a redu·

,Ir' os recursos acumulados

)leIo sistema. A nov,J, siiua·

Coberturas

I I
Consoante deliberacão dOj

Conselho Monetário Nacioi
ilal 'Ievamos ao cOilhecimeH'

io dos interess�dos que exce.
I

'tuadas as operações à epi.
grafe, conduzidas em' moe·

·da de convênio oci ao ampa·
:tO. de empréstimos governa·
im�nta.is já reguladas por

. nOl'mas de c,aratcr especifi·
co o Bai1co Cent.ral passarÍi
<l partir dpsta I\ala o.�t forne·
rõer coberfura atJs estabele�i.
'llc,ntos bancários na'" seguil;1
ies candições:
a;) .em moedas cllm e;.'siveis

'para ,entrega 'Pronta de áté

L
'

\.

I

os

25% (vinte e cinco por cen

to) das vendas que efetuar
:1 seus' ):liente's 'no dia ano

teríon,
.

ítcando entendido
\

. .'

que da aplicação desse por-
centual somente poderá ser

utilizado o valor máximo

que. permita o nivelamento
de sua pusiçâo vendida;
b ) 'no formulado de pedi

do de cc;>bertura deverá cons
tar' a seguinte clausula:

"COBERTURA AO AMPA:
no DO COMUNICADO GE·
CAM N.o60".

2,) Para. habititar-se à ee

bertura de' que tr,ata o pre
sente comunicad"i 'i! pósição
vendida" (lo estabeleciment6
bancárie: solicitante no fe

chamento do .IHa anterior
não ríeverá estar:'exéedida do
ilmlte. de US$ 500 mil; -(.qUi.
nhentos ÍniI, dól�r�s,), eIU t�.
das as. moedas; !esta'belecid�

'. [!'elas normas, �ni vigõro
�"). Em consequencía fica

Iev'ogad� a; Oil'cÚlâr '., F1.Ç�Nl '

ri;q 62, de 18IUifl3·�.J .

ResoÍ.�dí:o, n.o '9i !
\

O Banco Central do nta"
sH, na fOl'ma di cteli!beraç!io
do Conselho Th:Iof:letãi:io Na·

cional e de acôrt'!o ·com o

(!isposto nos !l:rtíg,QS 4.ó,
.

Liçiso 5 e 31, e' 9.0 Uiit Lei ,n:o

4.595, de .31 de d€,;embr,� di
1964,

llesÍ')lve�

(
J ...:.. Fixar em lSU (centQ -e

oitf>nta) dias a cOI'.tar d,a da'

ta UO embarque o prázo má
"dmo �para pagamento '.de
mercadorias lmpo�tadas nas

con�içõês da Resoluções n,o

el rodomésticos

"-

COMPRE -O QUE OUI-
SISTEMA' DE\

AO CONSU-
Ã VISTA

SER' Q
[REDITO
MIDOR PAGA
POR VOCÊ.
'E PAGUE EM ATE 24

MESES DE PRAZO.'
AS SUASESTAMOS,

OPQ'-N'SL\ r�.:,.

I
I

f
/
(

IAmCATARINENS:E
.

DE CRÉDiTO, rtIN'ANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
AUTORIZAÇÃO 239 DO �ANCO CENTRAL DO BRASIL· CAPITAL E RESERVAS NCr$ 819.044,83

,'..,., . • \ c; ;, .• �
,

..... -,.

anild
Garibaldi, 10
fQnes: 3033
2525 e 3060

Camblal
� I

82, de 3-1-1968, deste Banco.

II - Subordinar ao regis
tro' nêsté íiíllíêó 'as" importá·

.

ções liquidáveis em prazo
superior a 360 (trezentos e

sessenta) 4!a:s consado,
. da

data de embarque da mero

cadoría,
III -; Admitir 'em casos

excepcionais a
'

critério do

Banco Central que o prazo
de que trata o item I desta

Reshíuçao
.

seja es�enindõ" a

fé 360 (trezentos' t' sessenta]
dias" hipoteses em' que esta

condição .'
constará expressa

mente da .Guia de Importa
ção, 'Licença dê Importação
oOU peclaraçãe\ conte rrne .. '0.

caso.

\I!!!!-

, I

Florianópolis, 24 de maio de 1968

'nosso equipên1erlto
" e ferrament�s
obed�t:em �s

�

especlflcaçoe�
Volkswagen

/

.�.1.gê�]c�a
("Rua: lí'edm DcmJm, 146M

- _ ....--:------_._�- ------ -.--,----

..Sg.ciedade··.rrÓ�Uesen
. "_

. -. ',' . i _', .' � �

í[slreilo [
P'REFElió P�EoQ�:tMANCIPÁÇ�O Dn.:E,sT'REJ.,TO Govêrno do Estado mostr i-se intcresado na dcsapro-

�, , priação 'do Ertádio do' Figueirense r.t., transformando-
I EM G0NF�RENCIA proferida' 'Fia: 'Faeulda_de d_e '0 em rn;çmrio estadual -- O Estádio Estadual.

, "I' ,--: _

..
'0 .::.', .�', • • .��_

,. '�::'" '''. _\:, I ", _- -". .1

Ciências EcquÇ)mic:as, ç'dnforme ch�g0u a,o.' I10�SO conQe- ". f.. i'l1iciatll/a é di:'DG dçs 'ma:ores oDiausos.

c-imeLit�, o;,;$r. _PF�f:��tO '·Munidipal·á�clà.:tõil,r q�e o ��s�
, ,

Co�venhaB1os porém, que a,ind3. l�enos oneroso,
so Sub-Disti;ico do Estreito deve se .:emofncipar . pass':ln-. -�·eria a celebração de convênio ti-iparte: Estado, Prefei-

dó, 'com isto, a oondição de muniêípio. -tum, Clube, _c01116 alias, já sugerimos. '

,", 'Teria ,declarado, ainda, guej'rrada ·há quanto' Íll!m Seja como. fôr.

po�síY'el de�envolvi,�ento da parte de cá da/Capital? en- Q Está,dio Orlando ScorpeHi, devidame�te conc1ui-

qUa'flto o E�treito continuar jungiclo à parte insular da do, poderá constituir-�e na grande práçl de"tesportes,
'o"� I

.

,
"

- ,

Capi1taL , ccm :1 Cj'w!, todos nós flOTlanO!1oJitanos sónhamos.
Mas Q ilIai0t' e ntal.$ notável àfirmação :.do ilustre ho�

mem :públ'ico d;e nós,a Capital \_cliz' respeito à faHa de

líderes que pocderiam trabalhar para a e!naT:lcipação de'

nosso S{lb-DiStrito.

'-�.

,.

j'. �", ' .... \
Com 'relação' à sl'lÇL' segunda afi:rma'ção, . deve.mos

esclar.ecer ,que, muit_o emhora o'· 'si. P.refeito mupicipal
pense daquêle .modo;, e razão existe pal'a 'tanto .'.

uItlw. vez
/ ."

.

'. . � I
. _ �.

que êle, comó �n:!feito, pquco tel.TI feito Para' que. o Es-

treito se desetnvolyà; êste. Sub�DistritQ ain:da nã9 P;If:9u I

g�aças à ,teimosia dos ql;le habitam esta pahe da'· Capi-,
tal., O .Estreito • tem crescido apesar dos bons ou maus

prefeitos que temos tido' a felicidade ou irifeJícidade 'de

eleger. Fossem' os. Prefe�tos realizar· a metade -do que têm

àfit.màndo e� suas camp('�n4as elêitóIai�, nêste lado de

cá do ponte "Hercílio Luz" e o.Estreito teuia outra

ÚS'iónom.ià. O Sr. ,-Prefeito mUfl.icioaf deverá estar lerr{�
bradQ .

dê 'sua� afirmações à SODE qu�nto ao trabalhb
que iria desenvolv€r p:ho a implaI}tação do esgôto, nê's

�e .Sub�Distr'ito: O que foi feito por êle até o presente?

�àb� o ·,Sr. /Ac�cio que nada foi feito por êle·· nêste sen"

tid(l. Sua onJi.ssão 'foi cO!Í'l,pleta Nêste, set9r 'como tem

sido ém .outros setores com relação à f)arte cotltinénta�
.

. '., ,. "/'
,d,a Càp�tal. './

E isto é tão verdadeiro qdanto são falhas as suas

afi�mações hó tocante ao. nenhum desenvolvimento do

Éstreito. Se o Sr.' Prefeito houvesse devolvido em obras

(inclusive ª' da limpesa pública e ao saneamento),. uma
melhor' parcela 'dó "quê, aqui tem: sid6· a ri'ecadad() { as

êon4iç!5es de nossõ--Sub�Distrito seria'in ou1Ira�. A pra

ça Nossa Sen.h�ra de Fátima agua�da, áinda, (j cum

primento da promessa de ser trainsformQdà em uni, ver

dadeiro'logradouro público à altura das necessidades

do Bai�ro e dos próprios fôros dé---'mnà Capital.
Quanto' à e�ancipação de nosso Sub-Distrito; afir

mada m�is de u'rna. vez pelo' Sr. .Prefeito, temos as nos

sas' dúvidas se talafirma�ãó é ou nã� sincera.: .. '

.

Se fôr,. dI:( fato./ sincera, isto nos leva a ac�editar

que (j Se1nhoi: Prefeito não tem encontrado os meÍ()s ne

ces'sarios para que a' Prefeitura- possa enfrentar os gra-.

ves problemas do' Sub-Distúto e que, há muito, deveriam

ser resolviqos. For outro lado, o que não acreditamos,

.

somos forçados a pe�sár que o Sr. Prefeito Municipal
não tenha a capacidade· necessária a um administrador

de. gabarito para enfrentar os problemas de tôda, a Ca

pitai e, como consequênc\a, pensa, verdadeiramente, que

seria inelhor que o nosso Bairro se emancipasse, Com

isto ficaria Florianópolis apenas adstrita à sua área iln

sular onde o centro atual pOI1CO teria a exigir do poder
municipal. E, por isso mesmo, muitó menores seriam os

problemas pára s�rem resolvidos por quem não en-

'contra meios ou capacidade pará resolvê-los Ino seu tü

do atual.
Mas l'lÓS não cremos na falta de capaCidade do Sr.

Prefeito. Pensamos, apenas, que \') Sr. Prefeito sabendo

o quão difícil ser4 o Estreito conseguir a sua emanci

pação use dêste expediente apenas para: criar em tôrno

de si um ambiente de ,�oa '���de por p::,.rte d�quêles
que estão do lado de ca, Sena Isto, como em vesperas

de deições, mais uma tirada demàgógica procurando
pare,cer ao. eleitorado o homem �caido do céu para re

solver aS�foblelUas de tôda. uma c_omunidade cansada

de espeTar por. um' verdadeiro administrador ...
,

Obvs.:. Sôbre a ,questão de liderança fica para ou-

tra oportunidàcle.

NOTAS E INFORMAÇÕES'

Por Um Ob:scrvador Estreitense

do
.'

Propala-se" aos, quatro ventos. ·no· Estreito, que a

nO�fao iNe{ável PrefeitUTo, não
\

construirá mais a Praça
Nossa Senhorél (le F�ítima.

;."
. Dizem até" que a ;lrea condenada, não será mais

desapropriada; qu� tudo ficará con1o est.ffi-. Seglllndo
I

ain

oa: �s mesma.s notícias, apenas, aquele canto de ja�dim
será remodelado.

Vamos aguardar,' paira ver o qu� de verdade �m tu

do isto!

----_ -'-.,

A'· pavimentação a "varejo" continua sua' caminha
clinha lenta e manhosa.., CPaviment:lram cem metros da

rua SQuza Dutra: o rôlO com1Jre� sor ainda não apare
ceu e os- operários já desapareceram dalíL,

D1queia listinha de ruas a sere1l! pavimeflta,d�lS em

1967 (róI de- uma .oito ruas, das quais só duas fotam pa
vimen.tadas, assim me,smo as que tinham ,ornadas du-

.

"
tentos metrôs) já se fala em unis .-il1guma,s ..

\Mas a coisa é assim mesmo.
(

Plano de' pavimeiltação, que "é b01n, não existe.
Querem uma prova: os rua, Antonieta de Barros;

Àracy Vaz C�llado- e \josé Cândido da Silva, por incrí-'
vel, quy pareça, ainda não tiv�ram 11 -l(ftVi�lentação con-

cluida. Estao pela metade. ,
v

, .J

Outra coisa!

O Bairro de Fátima (espeCle c)e Chácara do Es

panha dos pobres) desde a geótão do Prefeito Dakir Po

lidam, não tem as suas ruaos, devidaIl}ente, roç1das (o'
têrmo é roçár mesmo, porque o mato ·está -alto), nem

capin1das. t'

E' _úma vergciJl1)1a! Um desmazêlo! \,
I'

.Atenção!
A quem dê direito:

{ �

Denuncias, farfãmente ecmprovados por membros

da SObE., têm informado; o que vem sendo praticado
peia Empresa Florianópolis, como burla (verdadeira

burla) aos interêsses dos usuários.

Trata-se do seguinte:
Veículos' da Linha Canto, anós deixarem seus pas

sageiros no Ponto Final (B'aineá�io) recomeç1m o per

curso de volta à cidade, ;::omo Ee pertencessem à Linha

Escola,
Primeira �tJurla: Os passageiros, que pelo percurso

aguardam o veículo da Linha C,wto, são lesados por

�que perdem, acsim, o horário de trabalho e os ve:culos

deixam de cumprir vários horários contratuais,

-Segunda burlo: Em geral o veículo, que executa es-
.

ta escamoteação, nãO' tem tempo de trocar a placa in

dicativa da Linha a que pertence e os passageiros, jul

gando tratar-se de veículo da Linha Canto, ,usam-no
na mais doce ilusão, sendo, sorrateiramente, lesados em

mais dez cruzeiros antigos passagem.

Acreditamos, que 0' Sr. Aldo Rocha não tenha co

nhecimento dêstc fato. TI daquí, endereçamos à Sua Se

nhoria, .. ,11 apêlo, para que apure os fatos que estamos

denunciando � determine a sua imediata repressão.
A Diretoria ds' Ve:clÚ)S e à freleitura Municipal

apelamos, para que diligenciem, objetivando eliminar

ê;;te abuso inominável.
..

li",

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,
"

OS INDIOS' DE XANXERÊ
EDITQRIAL PAGINl\. 4

/
\

I ,

I,
,

'

Mesqu'ita \coordena
projeto IO'odoR'O·. '

I

o, Professor Ari Canguçu de Mes-'
o

quíta roí, designado pelo Ministério
do Interior para coordenar e exe-'
cutar em Santa Catarina o Grupo
de Trábalho, Projeto Roridon e, en
tre as suas atribuições - está tam

bém a- de instalação do Grupo e a
, - -

1
\._

sua organização' nos moldes do
Grupo Central, cem as devidas

a�aptações às condições regionais.
Para " o .cumprímento de \)ua ta

refa, o sr. IAri Canguçu �e Mçsqt�ita:
�9licitará ao Govêrno do, Estado
e" aos Chefes de orgãos , 'Federais

a}lui sediados a designação' .de re

presentantes e passará e��J_ãc a' to- '

mar as outras providências neces

s-úras para que a instalação', se

concretize.
,

'Serão instal�dos <:;rupos· Locais
e�>,Joinvi1lÉ) "BIumenau Rio" do
Sul, Lages. e Tubarão e os seus

,côordenadnres terão 'atribuições
" r

semelhantes as do coordenador es-

t�qual, j1,lp.to aos governos muni- ,

�Ft, l. "I
'
.: ,

'\1lF�Canguçu 'de Mesqurta
. •

-'I '�

. coordenação de todas
as' atívídades do Pró_J""o Rondon J

em Santa Catarina, englobando o

plarrejamentó,. a execução,_J> con

tróle e 'a ''3.náUse dos resultados das

díferentés ,opeI1�çõ.es.- Maptera liga- �,

ção com 9"G:rUpo Central, infor
mando-o (lo andamento dos traba-'

lho?! e submetendo à' ma aprova'
ção os Planejamentos Globais. As'
copías : dos relatórios dós trabã-"
lhos executados, -ígualmentà s�,rão II

'

envi�dos' ao Grupo Central.
"

' �,

" "

,

'A �. programação das ':uividades

de Grupo no Estado obedecerão,
'cm: princípio' a'\ uma descentrali- � ,

� zação com o funcíonarncnto" .das
ceordenações locais. Essas coorde
nações fiCarão encumbidas de oro,
ganízar, 'planejar, executar e apà
l''ar os resultados dos trabalhos rea-

1fzados. Os planejamentos locais,
\\ '" �

,

, pàssarão, antes de serem enca-

minhados à execução pelo rereren
'do dq Grupo ,Regi(i)naL As áreas -de

aplicação dos trabalhos serão 6 e

cada uma, terá como séde um mu

niéipio _inipGl1tànUé. As 'sédes se

rão: Florianópolis, ,Joinvil1e, Blu

menau, Rio dó .Sul, La?8s e Tuba
rão.

� '.

(,

",

Florianój_lolís, . Sexta-Iclra;: 24
e

, i

UMA . ADVERTÊNCIA �,
,
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Cãll1boriu não ,quer
,

'

Tendo, ern' vista, o' recebimento
ele 'emenda, apresentada pelos
Deputados' Pedro ,Har,fá �ermes, 'e
,Hélio Carneiro, a Mesa ca Assem

bléia; Legislativa retirou da ordem

do dia 'cta sessão de ontem, o pro-
'

jeto de "lei encaminhado pelo, ao
vernadcr Ivo Silveira', que consíde-
ra municípios catarínenses COJno

ostâncíàs hidro-mineraís e estação
balneária. A· emenda apresentada li<

p�IOS pa:rlamentare� i�enistas, oh

'j�tiva à' c);ei).:isão' do Baírieárlo de

Camboríú' do referido 'projeto.
,'�' ,

,

Como se sabe, o sn, Ivo Silveira
enviou à -aprecíação do Legislativo
em inícios de março proj-eto em
que são considerados estâncias 11i·

,dro-minerais os Jciunieípios de Gra

vatal., Águas, de Chapecó e �anto
Amaro da Imperatriã, :e· o Balneá- I

rio de -Carríborfú como estação
"

'

balneária, que teriam '�eus prefeí-
tos nomeados pelo Chefe do /Exe·

cutivo, 60'nfoirile prec�itua 8, Cons

tituição; �m seu artigo 27, parágfa-\!l
�fo único, ltem I, que estabelece:
"serão nómeados ·péto G0�erriador

l ) ,
\

,

já viajou para
Blumenau
Sônia, Maria>Scheidcm:mtel,. Miss

Flori"anópolis Hl68, seg,uiu na taro

de de ontem para a' eidade dE.' BIu

n;éI1au, 'ondc concorrerá;- àma:nhã a
'"

i(
.,J1 f

noite ,ao titl:llo' de Mis-s> Santa «a·
tarina, do corrente ano.

� 4

,S6nia Mària, disputará com unla
série de outras ,'canrlid'at-as, sendo

co�siderada, pelos "experts" corÍ1o
uma das �l1ai:s fortes ,conc;oirentes
ao título de Miss San'ta, Catárina.
'A substituta de Uiara Jathai� Miss

Santa' Cat,aloil�a 1967, será eleita

,
'amanhã ã� n'oite, duranfe de�file' a
l:ealizar-se no pavilhão da FAl\10SC.'
•

�
>

" ...

Domingo, tôclas as· candidatas es-

tarão
\
em Florianóp_�lis; desfilando I.

.:.'>-.("

às . 20.,30. horras
,

no 'GinásIO do .

SÉSc", opOItunidade 0m que Miss

Santa' Ca,tariQ.a 1968 ''será coroada. '-:o

Na mesma noite, realizar-se-á ,
des-

',file das fantasias premia'das no

carnaval càriÇlcà qêste ano.

'�,

.

,

','

t,

I

'perler I,ulonomia
,

"

" , �
,

a :;ó'\�dB��J,ui.ltti ,á e
unidades'r'�mUitare:i""perI "

Tôdas as unidades
.

miEtares
\

do k

PaIs estarão ,comemofani. o' no ,dia \

qe hoje a passagem da !::atâlhà 'de
TtÜuti. O' 14" "BataUíão cte, Cagado. \

r�s forneceu a O ESTADO � Or
dem do Dia do Min�stro dq Exér
cito, GencraÍ Lira Tavares, que será:
lida' e�ta manhã em tOd03 os quar
téis. É a segninte a Ordem do Dia

(\0 Ministro.
"O Exército rel\l.mbra e exalta",

nas comElmorações do dia de hoje,
urna das paginas mais.' brilhantes e

gloriosas da nossa :Éiistória Mili-
'tal'. 11

.' "TuÍuti é uma, eSj':Jécie de legen
da para o soldado bra,,;:leiro, por-
. �,
que foi a batalh� do século, a ba-

,tftlha dos bravos, a batalha dos
Patronos.
-"Há preci::amcnte,

,
'

lU] aIios� o

."l;Gsta. grande triurifo, que sagl'OU
a bravura das Ú:rças h1'asileiras, ae

f!istórica guardà e o nosso.Exér
:cito evoc�, todos os an()�; na sín
tese dos heróis e dos' feitos que
'criaram, para a:posteridade, a le

ge-nda. de Tuiufi. 'I

.J

,

"É nome que relembr,a um 'dos
fe)ltos' mais brinmntes e mai�,�_.ex
pressivos da uni.ã:o e do valor das
'nosslÍs três antigas Armas comba·l
'téhtes. Lá e5tava 'também, o Báta-

"

\

Ihã0 de . .Engenheiros, de Conrado

':i.\itléUDW(1 ri) então parte integrante
"do Comando Geral Ida Artilharia,
que com ela integrav:a, na frente

de combate ,0 binômio histórico'
da Artilharia com a Engenharia
dos t0mpos da guerra 40 sítio.

�
,"'All';1::; do fÔ,:SG lar!2:o e prefundo,

;

/

.
'

nosso I ("arpo' de ,E�él'c;'tQ, s�b o

comandO dO O�Ório� :atá�ado cm',
fô-rçà p�lo inimigo pocl�:roso e f�.

. l(citico, .' qUélr.:do se p�'e'pZI! z. "'..t para
reconhecê lO, ,deslumbrava as' Ame·
ricas com a cônsagracLia vRória
das Atmas ,CIliadas, trau.:;formando

,em data histólica o 24 de MàÍo ..
'''O grande acontecimento> marca·

va o ponto culminant� da fase bi'i
cial das' jornadas h2róicas e

ctuen\as; que vão do cn!11b[1�e\ da �
Ilha da Redenção, onçle moneu Vi·

lagran Ca:Jrita, 'o Patrono da Enge·,
.nharia, atá 0 desfecho vitorioso' do,,"
':cinco longos anos da Campanha d�
Triplice Aliança, no Paraguai.'
, "A 15 de, abril, ao vislumbrat o

rumo a segwir, através do obstá·
, cUÚi> 'no Paraná, que ,seria trans
posto. 'p'elo Itapiru, para n con·'

f,
)

sem, parapeito, aberto pelos
engenheiros da ArtiU'làha,

• I "

mantinha em ,vigilância as 28 pe·
ca;s' da sua "Artilharia·revolver",
postadas a 1.600. metrQs do 'inimi·
go, então segure> aa posição, que

'organizara e do vafor: dos seus ar·

tilheiros, que podia proclam'ar, co"
'l" ,

...

mo proclamou: "Por aqUl. nao pas-

então
Mallet

sarão. Êles' que venham"'.

1J 1"E êles vieram, é não consegui· �

ó\
ram passar.

Meus Camaradas:

Haveria muito o que vos r8lem

brar, I:)m lcmvor e para a honra do

nosso, Exército, neste centíssimo,
segundo aniversário de Tuiuti, des

de os grandes, e numerosos heróis
qU,í) s-e tlestaca:::am na lut8., c. té o

refôrço, na própria garupa dos seus
"

anirnaís.:'
'

.
"

guiou,�s

Passo da

,
'

"E11galar se 'a tremenéta p�leJa
,po'uço antes d9l meio'dia; para 'ter·

, riüna1�, áo,' díir da' tarc1�' dE' ,24 de

maio 'de 1866, com o campo de ba-
..... �)), � ,

.

.

-

talha Ji:, ,todo juncado de IY"ortos e

féridos, -çiuand0 ós clarins', anun·
.'.

' '01 •

"1
'

cJ.aràn'l:, a vit01;ia das fi)::ças alia·.
, das.

'

í -

,

·decisivo', esfôrço 80111,qH3 a' sustrn-
tou, nb trabaiho, incessante da; .re

taguarda, a 'noss? in(hiÚi;h�a '

mUi·
tar: sobretudo cem' as'arinas e 'mu·
nições do Arsenal de Guerra;' :da
Fábrica ria Conceição,. do Laborató
rio de Campinho e ela i,'ábrica lta
EstréIa.

,

'sh11,b010, do ."aqu� r�o PtlssiLl'ão"\;
Saul_l1)ai0, '

,o ipfal1te �uc\a;íí:;' 6 Co·

in3.ndante· >da f<;l_mosa' "Divisão En·

q'our;çada",':' que haverb 'Ide' come
Inorar gloriosamente em· TtlÍu�i, o

seu último' ani(,lersário, d<;1ta en·

grandecida vela' sua atuação e il)dô·
H1ita br,avura, para que o Exér:;;fto

j a .relembt-J 'e ex§tite tcjos Os &nos,
no dia 24 de maio.

"Mas parece bastante; para Idl'lfi· ,

nir a grandeza da �ais cruenta e

famosa oatalha travada nas Amé·

ricas, os três nomes maiores] que
. simbolizam e sint-etiz;:\ln, para o

presente, como pa'tronos das suas

Armas.-as g16rias e os sacrifícios ele.
todos o;:; q1i0 venceram em ,Tuiuti:

Osório, o legendário, cavalariano" o

grande s�nhor do' Cal1,1P,) de' bata
lha e Comandante do nosso 1: Cor·'

po �lo ExsrdÜ0; Mallet, O. artilheirQ-

-

J \

"E é sob a evocação, do seu pe,r
fi'! l1eró1c,O, de Patrono rl:J Infante

brasileird, e símbolo, das, sua3 \'ir

tudes gucrr�iras, que o Exército, ao

rememorar a Bata,lha de Tuiuti,
festeja, t.mnbém, o 'Di-a ela Shlf.\

imortal Infanta�·ia.
,

(a) Gen·E� Amélio de' L.)T�Tavares \

Min:stro cIo' FxéJ!'clto"
.

Sêhia', Maria; _.
, Ireleito ,da
ônibus à

.

'peuitenciáril

.- do Estado, com prévia auturiza'
'da, 4sser1,3uléia Legislatfv�. o

feito da Capital, dos:' f,lunicí'
considerados, em lei con';ple
tar, estâncias l1i'dI'o'níinénlis e

tacões balneárias". .

1

EstabelecC}.o projeto g((,yell;an
tal que o' Govêrno do Estad0, aI
vés .do seu Plano de Meta, e

ó!gão estacual de turis1YJo,. P
.vídencíará a eíaboração dos Ph
nos diretores' de ,desenvolvimern
dos referidos municípios e 0 P
Executivo celebrará: oOn"lêl'lios
suas prefeituras para a execu'
de .obras urbanas de saneamen
aforrnoseamento e comodidade
do que a celebração dos ccm�'
não excluirá a aplicação de remu

sos programados pelo orgão '

Estado.
,

Face à retirada do projeto da o

dom' do dia de ontem da Assettíbl'
Legislativa, o r,esmo será enc

'

nhado à Comissão, de JUF'tiga, q

ciará parecer h emenda r,prrsen
da, para posterior 'apn'JJação do

. plenário� )'

I '

Atendendo ,apêlo forrnulacto pJ:
mOfCldores da 'localidade de Viladl
Penitenciária o pr�feito Acáel

'.' 1

Sàntiago assinou decreto o!ltenll

tarde, criand0 a, linha' de ônib�

Que li-gari o ce�tro !1'\ r;;da,dc àqlN

la· ;Vila, (!uj6s sérviços sq-ãó'al'
didos pel:l emprêsa Tr.indadense.:
,A medida foil tomadá após csl

cio� , feitos pela M'LltHcipalirla��
qpe _

concluiram pela ',eonv:eni�nc�.
da referida linha, atendendo o

• dido 'dos mor�dores da 'llI:JJ õa

l1itenciárià. ,

D)e \ outra parte, 0" Ga:�jnete �
<,,) Prefeito Municipal distdbdil nO.

, ,informànd,) que '8, dern(ba�cla de�'

",(j)rês na .Praca Getúlio; Vargas ve:
sendo feita 2- consel'h� de lécn1c

, ,

,( aPre
DO' assupto, que orie,ptaratn:, ,e(.
f 't 't 'd d ',que f055'
61 ura no SEF!..1 o e li
,wbstituídas pór, novas. A not3tícil
divulgada e111 'vir�tude de ,no [lfr

, publicada \pcr um órgá6 de m1P

sa da ciçl,) ele,
"

Conselho: decide hoje
E r i S e �universitá[la'

,

\.

O Reitor Ferreira Lime. confiro
mou ontem a O ESTADO ter con�'

vocado o f_,onselho
. Universitário

para ''uma, reunião às 15 ,bora� de

hoje, quando será analisado ,o rro
testo 'dGS universitários catal'i�en.
ses face <.:0 contrato ceiebrado ten·
tre a UFSC e os propriet�rio? �as
casas dos estuç:lantes, bE'm como· a

questão da nova mensalidade fi'i�
da pela Universidade, na melem dt
NCr$ 2\),0.0., 1

""
Como se sabe', o Reitor Fer.reira \

Lima afir,mou quarta·feL:>! adES· \

, g�
. 1"ada

TADO a' rluestão relr.cIJ.' rJtt,
,

"ti o
contratos, celebrados ,pa,

nteS, Vii
guel das casas dos estuda ,C3�

"

qt!8 as
se o· sr. Ferreira Lll11,a "em alei
dos estudantes, surg1:al'J1) &e )11#
d:imento a vários apelOS interl�
universitárias vindaG ��: de qui
do Estado sobo a alega�aO --'egtiiS�
se a Univ�;sidade não, c�n\eri

, nuo Imoradias baratas, elas
Us eS

condições de continuar �:ersjdad�
dos, ingressando na �nJ ue leI.
s('ndo esta a única razao q

lltratO>,

" cQ
a Reitoria e cfetuar 0"
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