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Por interrncdio do INTELSAT UI, que iniciará o

sistema' de comunicações por satclite no Brasil, as cha

marias teJcfonicas entre a -Guanabara, São Paulo c Br�l:_

sília poderão ser feitas diretamente e o carioca assistirá

á retr-ansmissão di�'eta por televisão, ela Taça do M LIndo.

Estes são 'lOS planos do EMBRAfEL para 1970, preteri
dendo �inda este orgão instalar até o próximo ano _

sua

estação de terra.
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Smtese do BoI. Geumet. de' A. Seix� Nelto,-�':.ílida até

às 23,18 hs. do dla 11 de iúlho de 1968 ,

FRENTE FRIA: Negativo; PRESSÃO- ATIMOSFERICA
MEDIA: 1017,8 milibares TEMPERATURA MEDIA:

14,9% Centigrados; UMIDADE RELATIVA MEDIA:

81,0%; PLUVIOSIDADE: 25 I11m5.: Negativo - 12,5
mrns.: Instavel - Curnulus - Stratus - Tempo médio:

Estcvel.
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. SINTE'SE
A INDIA CONTINUA TEMENDO

�,PAQUISTÃO .

,

A p�iíne�ro-ministro indiana, ln- I
{lira Gandhi, declarou, "que se o

f6rnccimento de '�nn�s pela URSS
. 'dao Pasquitão for' confirmado po e

criar-se uma situacão 'perigosa"
Durante uma cntrevísta ,

â ímpren-,
sa concedida em .Gauhati, �10 Es

tado de Assan, onde veio consta

tar' os' -danos ca�sados pelas re

centes inundações, Indira Gandhi,
declarou que' o envio dessas armas

poderia "incitar o Paquistão a lan

çár novos, ataques contra" a In-

dia".'
.

PROBLEMAS DA 'COLOMBIA

II :-ANTES DO CONGRESSO.:
lO ,/E,UCARISTICO:

.

'r O pr�idente da Republíca.. Caro'

'110S LIeras Restre�o, declarou que,'
rj-as vesperas' do Congresso Euc'i

rístico Internacional, 'tenta-se criar

para o governo uma ,�it1:Íação de

carater
-

nitidamente

-'subversIvo. Essa declaração do
-'Lleras Restrepo .está re.lacionada II"'"com a' greve de 3.500 professores
do departamento de Santander, Es-
ta greve começrLl,

'

há dezesesis

'I dias,
em sinal' de, 'protesto 'con

:; tra a destítuíção de 27 professores,
.e a Feci(i!)ração Colombiana de �du·

_ cadorés Iormulou, ontem, a.mea
ças 'de greve nacional no caso de '

não serem reintegrados os referi) IIdos mestres, -

A SUIÇA' CONTINUA CAMPO

1,PARA A ESPIONAGEM DA

ALEMANHA OCIDENTAL

II <

O espião -

da Alemanha Oriental,'
Helmut Bruno Anders, professor'
da universidade Karl Marx, 'em I

\ > J Leipzig! ' I'
fui detido na Sl!i_ça,. nJ? _I "

.

'

departamento federal· de Justu?a' el -"
Polícia-- de Berna. 'Uma primeira ' .'

.

investigação provou
-

que Anders

_ n'\1o dirigia sua espionagem con-

II t,ra a, Confederação Helve�ica. Se

f'undo o. departa_mcnt� de: Justiça I I
•

1 'e Ifolícia, _An�er:s "estava' encarrega- , ,I
dr de míssõ�s de espionagem des- I
de\"llá -varios anos pelo Ministerio I
dc, S?gurança Publica Democl'atica !

- Alemã. I
/
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MAO AOS 20 ANOS:

UMA OBRA DE ARTE

Úma piútura a oleo, que rcpre
senta o pryside�te Mao Tse 'Tun6
aos 20 anos, o])ra de um grupo d8

estudantes pequineses, foi �auc;a
da pela imprensa oficial chin:'!

sa como urna. brilhan.te obra ele

arte'. O quadro, do qua'r chegaram

'reproduçôe,s a Hong-Kong
,

junto
'com exemplares do, '''Dia:::io do Po

'vo", mostra Maó' mar"cha�do el'h

um terreno acidenta\do, �bre u�n

fundo de Golinas. e nuvens de bri

lhantes cores. Ele leva um, ,guarccta
chuva sob o b::,aço direito, simbo

lizando, segundo a explicaçã-O ofi-
f' ,

cial, a grande distancia que per-

correu, 'fizesse bom ou ri1au tem-

po" pal:a trasladar-se à mina de

carvão, de Ap,yuam, na: provincia
ele Kiâng Si. O punho esquerct::>
apare?e fechado, o que denota "sua

resohlcão revolucionaria e sua fir

me creterminação"_
GREVE GERAL NOS SETORES

PRODUTIVOS DE ROMA

Uma greve ger,al da industria e

!la: agricultura, na região de' Roma,
foi lIecidid� para hoje, l)ela� cen

trais sindicais italianas. A greve

terá' mn carater s,ocial e de' pro:
testo contra, as' dispensas, pela

, -

melhora das coúdições dc trab<l:
lho c iJor outras reivimUcações dc

,tipo nãQ economiço.
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O Presidente Costa e Silva pre

side hoje a reunião do Conselho de

Segurança Nacional, a' realizar-se

às 10 horas, nó Rio, quando sêl';í

analisada a at�al situação' do País,

O Chefe da Nação chegou ontem

ao Rio, tendo despachado com os

,Ministros da Indústria c Comé'f·

',cio, 'Agricu-ltlii:a, Marinhá,' Ex�rci
to c Aeronáutica, com, quem deba

teu a agenda da reunião de ,hoj!�.
Ao mesmo tempo, os chefes das

Casas Civil e 'l)lilitar, juntamente
corn

'

o ,Generaf-Garrastazu Médici,'
chefe do SNI, reuniram-se com os

Minist'l-os dos, Transportes, 'FazeÍl'
da e Justiça, examinando os assun

tos que serão levados à reunião do

Conselho de' Segurança Nacional.

Após _ fi reunião do Conselho de

Segurança Nacional, o Presidente'
-

,da República oferecerá um almôço

aos componentes do seu Mirriaté

rio, ao qual também, comparece

rão o General Garrastazu Médici e

os presidentes da Câmara C do Se

nado, Deputado'.. José' Bonifácio e'

Senador Gilbe,rto Marinho.

De outra parte ao deixar o Pa

lado das Làfal1jeiras,' após despa

char com o Presidente Gosta c Silo

va, o l\1inistrQ da Industria e Co

mercío, General Macedo Soares in

fnrmou que -não está demíssíona

'rio, e nem entregou o cargo ao

Presidente <Eosta e Silva,

eosta r,enOI
\

.' I

o carlaa de, amanhã

Ida'Cetina e 'L,Úlz Carlos Ma=aihães são dois dos íO cOlu�onrlltes' do elenco'- de "Pato Torto, ou Mistérios do

,_/ ', �,exo", pe�a de Coelho Neto que estréia' r amanhã ne Teatro' Álvaro de Carvalho.

1"';1
, .

,�

Orçamento de I' JK
�

desmente Mulher .já tem
ó_.��,,/, ',. ,�,"��,<WI�J bálho
'presid'ente de Donâ Sara disciplinado·

, A MiÍsa ,da Câmara deter:l1):inou;,
ontem, a ieitura�' ém' }JICl�á:fio' 'da
del1uÍlcia d� De�ut;l(IO H�1io Nd
varo (N(DB)I contra o Ministro da
Justiça, P-ro��ssor Gama e' Silva,

, i�liciando, ,assim', Ó process\). leg!'l
lativo destinado a apur,!-r a· eXjs'-"
�cncia '9ti não dei crime de ICSj_JOl1'

saQilidac!-é.
. . ,J

{'

0_ Mini;;tçl'io _ do' Plane,ja;:nélto _ O 'cx:Yi-esld,cnte iuicelil�o' Kubi-
uJtil!lJa "'o "O�eamerÚô para o ano"," tscll'ck"" em ,conversas infoi·mais.,

. ",de' ÚJ6,9. '�, deverá nos pr�xiinos .
'corn 'a�iigos çolaboradores:e lJéiJu-.

dias enviá-lo ao Presidente da Re- ta;d�s dO- ex-PSD, ten}' afirmado

!1'ublic;" que tem' o prazo até 31' que D. Sara não será c,andictát"!-, ao
'(\0 co'rrente para rcmetê-io ao Con- -PaH,cio' da -qberd:ü:le, e ,quê' êle,

gresso'. ,�.
-.

pesso,alme,nte, não pretende ,_influir
.

Segundo Assess0r do Ministro no processo succss,ório.
Hélio 'Beltrão; o q-ovêrno pretende

Johnson fala
com Van lhieu
em Hooolulu

,

o presidente Nguyen Van Thicu
"ai se entrevistar com o prcsíden

"

te Lyndon Johnson" em <Honnlulu,
, depois' 40

1 di� 20 de julho. As con

; versações do chefe do regime de

Saigon com o presidente Johnson

: 'durarão dois' dias,
"

i ',,0 \ vice-presidente Nguyen, Cao

Ky assumirá a chefia do Estado

na ausencia de' Van Thieu.

O comunicado sobre a visita diz

que Thieu e Johnson , deverãó' dis
cutir "certo numero de problemas

. importantes e urgentes que exigem
"\ '..._

cO)lversações, diretas", como' as

�gociáções de . paz e o esforço co:
,

mum de ,guen:a.
1

,t ...

p

_'
... {

O ernbàlxador norte-amerlcano

no Vietnã do .. Sul, !:llsworth',

Bunker,
..
participará' certámcntc

das_ conversações em Hon01u14, rl1-

velaram os meios norte-america

nos
-

de Saigón:, ..
"

(LEIA 4.' PAG.)

O C1"-Presidente explica 'aos 'que
lhe vão pedir' apoio ou conv'ersar a

respeito -do pleito- de 1970 qlle, 'pe
la sqa 'condição de cassatt,oi não

participará, de' qualquer tilJO de

atividade lJolítica-, o que n�o' impe
de ,entretanto', que Il}anifestc 4li

amigos chegados su�s pref-erên�ias�,
110r êste, ou aquêle" candidato.
Não 'escondendo sua pref�rencia

Pelos srs. Murilo Badaró e
-

Rena-
I '

to Azcredo. -
, ,

,i"eduzÍl", as despesas de custeio no I
o'rçamelÍto, _dê forma que os gas

__�os públicos diminuarrl em sua .re

lação COlO o p,roduto interno bru-

, to, assim como minimizar a 'pr�s
são' atualment'e sôbre o setor' pri
vado ,o 'que significa não elevar a

, carga' "tributaria. Segundo ames-
•

ma font� faltam a'imla alguns pro

gramas' de despesas de certos '-mi·

,: nisterios para a confecção final 'do

'documCllto.

'o>

O titular da' Justiça é acusado d��
,

,

negar-se a prestar esclarecimentos
sôbl'� 'a atividll:de, no Pais, de Iii·

'versas 'organiz:íções -norte-ame�l
�an�s, "entre as quais os chamados

"rI'eace _C�rps. , ,

, A denuncia do De'p'utado, pau-

lista sera agora publicad� no Di.a-_

rio Oficial e, em seguida,' o Pre

sitÍ(�l1te "da Câma�a designará CJ'

missão' 'éspeciai para exan;Ii�ã,la.
/

,

( �.
,

(

, ,

Rondon ganhá
,

incentivo
" '

Partidários do sr. Carlos Laccr·

da contestãlrám que' êle 'tenha �lr

cidido sustar qualquer contato po
lítico cóm os ex-Presidcntes Ju'!cc

liqo Kubitschek e João uoulal't,
com-o primeiTo passo para o rom

pimento dOS\ Pactos (le Lisboa. e

de 'Montevidéu.
'

"

O. sr. Mauto_ l\iagalllães, qúe se·

guc a linha política do cx-Governa

dor, desmentiu quc''- o sr. Carl08

Laé'erda alimér)t� � intençii.o- de

int,el'romper os ,entendilnentos �:OJl1
lí!ieres oposicionistas, sobretíído
com os .selts aliados da extiiIta
'I'

'

fren,te, ampla.
P�l'a o Dep.u!ado Mauro 1\la;;a

lhães, "a l,Iora é de união d� tQ�las
as tendencias nuina luta qpe�'for,
ce o GovêrnoJa adotar nori�as de

mocratjcas". _

, \

Passarinho
.

teÔle que crise
gere ditadura
O Ministro do Trabalho, Coronel

Jarbas Passarinho, disse aos jornal
listas, que "a maneira'11atcrnal co

mo o Pre,sid()ntc Costa c Silva� csU

tratando os cst�ldantes tem-lhe/,
causado desgaste nas Fôrças Ar

madas", e acha que a evolução
\

•
'<

atual dos acontecimentos, sobretu-

do na 'áre� estudantil, poderá le

var or raís, a lUl1a "ditadlu'a direi-
�

tis ta;
..

Um clu;quc
I

de NCrS l�.OOO,OO foi cntl'l�gue !leio Gu 'VCl'Iladul' uo sr. Al'y C. de

:"
&:lJtCf UQ rfQjetu l�Q�Uqu em' Squtíl Çu'aj:i!l�.

"./

Mc:,quj�a) C:�ordellJ(lol' e çx�"

'�

A palcstl'a elltre o Coronel Jar·

bas Passjll'Ínllo c os jornalistas foi

marcada! pelo bom humor do Mi

nistro, qlU; enccrrou, contudo, l1umlJ

tom de veemência, ao scr interroga-
do sôbre, rumôres de evcntual

,formação de uma junta militar

em que seria o chefe,
\
"Tenho um

passado ele afirmações e jamais
trairia o Presidente da Repúblicu",
respondeu.
A pr'op6sito dos ultimos movi

mel1tos cstudantis disse que es1.i

surgindo U111 radicalismo crú tOl'

no cJ� pll\,i�i'j(;;s c nª? dI:) jllCtilíSl

O Presidente' Costa e Silva san

oionou ontem no Rio a lei que dis

cip!iuà: o" tra'balho da, illalhcr,
proibindo a discriminação fle scxo

para efeito de nomeação cm re

partiçõ'es públicas, autarquias ou

I entidirdes -pa;a,estatatais'-
•

A lei aprovada pelo Congresso
tem apenas dols, ar�igos, para t1�

terminar as sal1çi,\,es n,plicavei'S\ �os

orgãos' que não' cUl'p,prirem a, proi-
bição'.

'

I

'Ao sancionar a lei 'disse o prc"
,

_
sidcn-te Costa e Sílva: "a mulher

\ ating'e, hoje, u:na _posi(:ão em qUL)

se ig:uall}. ao hOl�em em direito",

_ mas,' at,é o inicio ,clo Século �, X,
\ '

o .- trabalho femin:no, exyeto o do-

méstico, inexistb /no Brasil. Até

'as escravas er:::m poupadas das

taref(l!s ,pesadas;'.

,
r,_

Aurélio prega
1:_

� a untao p'ara
.

desenvnlvef
O senador Am'elio Viana, l�flrr

do lVIDB no" Senado Federal, fez

um apelo, à uhião' nacional., "'1")

(Io's n6s desejamos que a naçao,
I

1101' intcira, sem qualquer {líscl'i-

luinação, una-se para a soiução llo�

seus grandes problemas", dis!:ic.

Para o senador, a união de to,

lIos é neccssada para. a efetivw;ão
de' h:�nsformaçõ_es profundas na

inl'i'a-estl'uttíra r:.acronal" "Sou con·

trario __:_ afirmou - a. qualquer di

-J'ercnca entrc civis e militares, pa

ra' a �oluc&o de nossos problcI11l\S,
pois acim'a da ranla <;_lo militar e

da roupa do civil, só deve existir

a alma do brasileiro c o ,rlesejo 118
servir à pa,tria comum."

,

.0 líder do MDE manifestou ain

da a sua il1lpr�ssãO, de que "u n,,

t:ão ch'H terá o scu encontro com

a naçüo ll,ilitar" .

.
Em apartr, o senador Edmundo

Levy (MDB-AM) disse que a divi

são entre civis c militares "é um,\

unomalia que sl1l'gh� no Bra;;í!

Rllés 1061 •
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Como escolher um produto, pfll'a a cútis?
;".;\

Dr. Pires
: ,),

A escolha cle qualquer preparado para o trotarnen
(o ela pele deverá ser CciLI el& acôrdo com o natureza da
própria epiderme e ele sua, re pcctivcs funções.
orientaçâo é aceita como sendo a mais lógica pejos der
matolcgistas e 6 muito natural' que assim seja pois não

"h{1 um preparado único que convenha a todas as qua
liela,lcs le e ct P :

..":

De um modo gel'al a, esoec.es de cútis ::10 ela -

.sificdas em três core-crias a saber:
1 G) Pele normal - é fàcilmenre reconhecível

por não se apresentar sob um aspecto brilhante ou fa
rinhento pois nl10 h.i aumento nem diminuição de se

ereção sudorfr-ara ou scborréica. Ao <er tocada dá a
, J .'.._

r '.:. -. '

scnsocão ,cle, urna sll�2rficie 'I:s1, acetinada.
2°) - Pele sêca - quando examinada nor meio de

.. uma. lente' ,0Li mcsmo ,« ôih� nú mostra-se rugosa ou pe
licular danclo urna permanente impressão de repuxaincn
to.

za pelo <1 pecto olecso] b-ilhante, 'lr:�,veniente' de: úm

I

A9ressão
pregressistss

foi

Esta A Scciedodc Br sileira ele Defesa eh Tradição, Fa
mília c Propriedade :'1\ moveu a distribuição ao pú
blico em São Pauto, Belo Horizonte e Guanabara', de
volante: c" ntenelo o texto integral do cart I cm que o

Prof. Plínio Corrêa de Oliveira. Presidente, cio Conse
lho N, cionol da entida.le, prof'ligando o documento do
Pe C mbiirl �',,'de' a D. Hclder Câmara; AiTcbi'�o de

. Recife, providência contra o sacerdote subversivo.
A referida- distribuição transcorreu num ambiente

de inteira tranquilidade, dando ensejo a que inúmeras
pessoas manifestas' em suo calorosa simpatia pela atitu
de eri.éJpjc� d t 1"F? face. a intervenção do s acerdote co

muno-caról ice. nCB, a?',unto nacionais.
, Uma notá 'dissonante ocorreu 'el1tretanto. na Gua

n: 1;6m, ('i\l :fl:Clí�e";� Igreja' ele Santo Inácio, E, COI,!!O
sobre ela se veiculassem' em alguns órzãos da impre'nsa.
com f1'an,de' alarido notícias inexatas. 'a TFP se sente

no d�,y,er de '!'prI'lI;éer ao núblico a exat i versão dos fatos
ocorridos.aumento de secreção da', glându as sebáceas.

O cl im 1 tem tnmbém grande' ill1�ortâp1'CjQ, na, se:e- r,cr ,\i9Jta dós 1:�;30 horas, [\()(.tolHe ·em fr'6nte à
ção de um !1roduto� daí a nece'sidacIe de .se'dm' prefe� Tgrej1 de, S\lnt,o l�ácio UIll grup_o cie jovens d�r TFP,
rência aOS fabricados

/

no rró�rio �aís ;em qüe' se 'vive. que leviwalll ,'col'1si;('o 4' estandartes- dá associa<;:ão �. o

pelo fato ele aue são fi?iúls cem fórll1ul<1s apropriadas bem ,�' conhecido estan'Çlarte I'ubro. cofu 'o leão Toúipante.
par'! a pe,e cl0ste ou daquele povo/ E, fa7�ndo 11So. a� liberdade que 'a Con-stituição cbnce-

'de â'Úodos os b'?àsiléircis, C(;mecaraal' a disÚibnir aos
/

. C;:nvém e'clwec.ern.10s que em qúa1(wer tino de ".o,' .' ,

-

< transeuntes '0.";6hlntc alusivo ao documente)'
'.

subvetsl-'cútis p"dem �c in t:llar defeitos como ·c�';wos, espinra'" ' .""',
.

L' "..

, , _ vo dó, Pe. Côrriblift: A di<:,triouição, feita com a. cortesiÇjpbros abertos, ca:Jas, 1111i1chas ,rugas; !'la�1àda �tç .. po�' "

"',
'

.'

; qlle Jlotor;ámente qiractér,iza' os jovens qúe em 'nom.e.. "

aárém os pontos p'ret s e 1 acne são ma:s vi,to: -na" f1e'cs ' . '

.

gorcJUl'O':a
.

eilquantd C]UÇ!: a� rl1gas se }:\.tm'jm· nos', epi. TFP' se cJir;gf-ll'l ao 'p{�,lJlic,o. era igulll11cnte aé,:}lhida' pe-
, los transeüntes cortJ n afabilidade' pe(üliai-' a n0s:0 po�dcrmes sêcac; ou desidr8tadas. As -arda'\ Ganos (m8f)-

chas) c a' !1�rada não têm predileçã'o. pO,r :tar:"ou ,qual
qualidade ele pele.

'

..
_,

f�.
Uma vez conhecida a espécie ele cútis que s� pe,s

sue esco'hem-se, qlti'ío, ,o .pr<?dutos. A indú,tl;,ia eos

métiço fabrica e'pecialidar1es ót;mas e não é dificil a

escolha d� U111 lplDocll:ório idôneo� .,f;

,
- ....... ---�_._�

/

[�:��'����;"'\"'�- ::7�-"-.'�-:,�-', -�.

s:,:Sôçl�d.�de:''i-1:mEyo,s de Earreiras � S.A.,D.
f;"'::�;-?:"';'�'-s;J>:t;,', ..
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,
, t '

_

�,',.:;: ".;�"i NrE�ç'ÃO� MUITA' ATENÇAO, GENTE!
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;;:,:'1;,�:;'�,,;:1'Jô,;:�lia ,�O dêste mSs dê julho - sábado, às '20

R��Y�6Fá.{:�ikBbrreiros� no "C �be Recreat;vó l° ue Maio",,�;...,.lf�_,,_�>_.··e::· ...:,. ':

�t�jP'é.5'üJ;ni,ê�t�'.,cedi�lo .1'el�l sUa diretoria: .:. ' ,' ...�,.'·:;t:l'�'\'r"i, . -.,,{ 1: -
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:e�:,�;,!:','i Gnin(lc ,rE:uni'ãd' núb' ica da "SOCIEDADE AMIGOS
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tJ��BE HARRBTROS ,- S.A.}?'::" - O'iálogo amistoso com.
:i""I�'."':"."· ,...:. ',ú'

, ..._.t':" "" ,,' -T' :':.'.... ,'. .1" •

'�;:��§ pÔ\iO .':"::__>LânçamontQ' da _cafTlpanha pró água� ,

;�;�'�,,;�� ;'r:1.úitq ,iJJ1B,o'j'tar1te 9 cpmfl�recill1eIJto de, todo", pois
�', qiJe�cs'e, lriii'a' 'd0isf in,terêsse3 d �I

'

ccllcti vi LI ade. " ,
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Ano novo ,em casa nova?
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é o cJe�a�jo de (

MU�LER, & FILHOS
INICIADOR' BNJ-I, que nnrcha

para a Construç�lo de mais,

100 residências.,
Faç1 hoje meslTI:) a sua inscriç<Ío.
�eceba sua casa em Dezembro.
Receba o ANO NOVO EM CASA NOVA.

IMPORTANTE: EM CASA PROPRIA
I

MULLER & FILHOS -.:- Fulvio Aducci ·763 - Estreito
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tra a distribuição dos .volonies. O motivo que os agres-·
sares alegavam é que erJITI entus iostas de D.· Heider Câ
mara e, assim, não perrn.tiarn a distribuição. Cumpre
notar, a; este propósito, que tais vclontes não contém
qualquer a: usão ao orcebi: po de Recife.

Enquanto tais fatos se passav.rn, '2,s jovens ela TFP
continuavam a 'ditribuição a apreciável distância ..do

porta da igreja, limitando-se a afirmar, por mei-, de me-
,
..; -

.

gafone, que estavam no exercício pacífico de mil direito
consagrado por lei,

,
. Em, determinado momento, o. f'onatismo dêsses inl�

tolerantes admiradores de D. H;lder Cârriira cheg u a

um tal ponto que caminharam' .rumo aos j.ivens da TFp··
,

e passaram á agredi-los, chegando cté a atingir um dê-
les com socos e ponta-pés. E5tes li ltimos defendernm-sc. �: .

. . . �

por algum tempo mas, notando que o tumulto tornavo

impossível a d.stribução dos volantes, retirrram-se. 'HU-
ma ,rura1-willys fIa. propricd��e de um ,dê�es. ',;,

, E' falso que um dos estandartes da TFP tenha sido
arrebatado e queimado pelos transeuntes, �"'�'

Düas 'v'ioturas da pol'ícia, pbstadas no ;1��81, 'a:sis-.

"� .'
,

tiram impássÍveis a essa flagrante violação das liberda"
dés constitucionais. . i

EFta a verdadeira versão <;10 ocorrido. Ternlinados
os incidente" sliéeeleram-se as pessoas que prQcurOvam
T,FP para hipotecar sç) [jJ riedade.

A TFP acentua que, em seu furor sectário, os agres
sores progres�istas não souberem 0liOr um só orgu�len
to ao vo:ante por el'3 distribuido. Suas armas fOI"lnJ a

.
....

l
.

-

câlúnia --'- pois' é ,notório ,'que 0<; diretores da TFP sem-

pre foram destem idos adversários cio fascismo' _:_ e a

vi9lência. Essa rne:J11a violência de que () Pe.' C0111b:in
faz apologiá em seu escrito incendiário, ,

, � . ."

Florianópolis, 11 de julho ele 19M

Zury Machado
Foi realmente muito sim

pático o. gesto do governa
dor Ivo Rilveira, em reco

ber .no seu Palácio residen
cial a imprensa, catarlnénse,
com um jantar.

xxx

Somente agora este colu
nista foi informado que ,»

Diretoria do Clube Doze de

Ag'ôst() escolheu para Rai
'nha dO'-a,no G8 elo veterana, '

Joice Beatriz Kowalski,

xxx

O Grêmio José Brasilicin
\

do Instituto de Educação,
h:jje às 22 horas na sede da

Clube Paíneiras, promuve
reunião dançante,

xxx

Do Diretor Social do Lira
Tênis Clube sr. Ariel Botsa-
1'0 Filho, recebem�s, um sim

pático convite para as co

memorações do 2,0 anivers{;·
tio do Festival da JU\Tentu
de, doming'o próximo.

xxx

l\'hlito apreciada a trale,·
tra do dr. Ernani 'Pereira

Botti, ,seRurida·feira 110 'Co-
, untry Clt{b, quando dava éS·
clarecimentO's sobre a Orga·
nizaç[{o -(�,; Sociedade Finan

ciaI dos Servidores de San·'
ia CaLarill:L

xxx

,;' Ascim', o.S, proQressistas, ,açul1dos nelo enra!vecicío
.

I
I S- P 1',. �, -" Proceden�e (e lO au,o

sa�rdote prétendeiam transformar as imediações ... ela -
ençontra-se em nossa cic\c:-.

igreja de,· Santo 1 nácio em um f-cuJo no ÇIÍJol :govel�nal11 de o shn]Jútico e elegante,

., / )
como ditadores, e on'de nãêJ tcm vigêlicia :1 Constituição casal Luiúto Lara Cam}los.
brasileira ..

,
,
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VÁ TÃO LOOOONGE!

,

,

O MEY"EI< TEM TUDO O QUE VOCÊ PRECISl.
. I

PARA A SUA ,CONSTRU'ÇÃO', EM DUAS L'DJAS
\ ,

�T,O CENTRO E UM"A NO ESTREITO.

,o PONTO' MAIS PRÓXIMO DA STJA

__l'

MEVE

VOo \_ . ......1
"

. 'A cerl� aitur.<l,:�roréi:n, saiu .da'kreia de;'Shto'Jná�
cj.:{ li;' 'qcel�Jo.te,' poramentàcJo o P�d1:e Ruliem Fer

reira. Cem 'êle vie;am alQumas pessoas m;ovonientes do

P;:Ó'l?rL� t��i�ip!�, é,:;�'o�t!'a�Y_p'rocedentes d� CCllégio Siif1tO
Inách6' '(éoluigrio à h�rçia). Oller o Sa:::er'dote, quer' os

"< )
""'-i' •

"
• • •• ,

•

monik�t:ií1te", ;�'a2s bTácks ChalilqyalTl' .os jl)vel1� do
TFP \Je Ü:cistas, 'e -DLcite�tavan1· eriraive�idal1)el1t� COI1,:;:tratamento, O l11esnio. ]Joc1fI170S em re!aç.ão ào' m(jdo que "� ) ,',

se vive. :Oevenl':'s evITar c;_"'mpanh;a<)�: tri,tes\� :�_çC)ntp]�xos. �. �'- ;,'_ ,�;, .-':" \

de quai qUer naturez1, noites mClI dOTmiGl'as, tfat��h���
ex_cessivo. Férias ne; campo, giná:tica;· boa leituH: 'só ....

podem auxiliar.
"

Noto: os nos:os leitores �ode!'ão di!'igir\.à, corres"
ponç1énçia de<ta secçiío cl�retal11ente par1 ,6',tDr�,;:rlres,· il'"
Rua México, 31 - Rio de Joíleiro - :E���d�,�,cfa' Gmt-}'
nabara. . ,; _.

1-, �-l ...

\ E'olipe. ,S,chmi�t,. �_� · fqlvio AdJlcci, 5,97
'�---.&------..

Ilt"

xxx

o Costureiro Lenzi, num

g-rupo de' amigos, comenta,
va a noite de ,gála sábado
último na cidade de Tuba·

r;l,Q. Mulheres bonitas e e

le!!'antes enconha·se em

to�is as cidades; não�'é nc·

,cessário procurar centros

g'fandes' para discutir sobre

eleg;ância cli:zia o discutUa,
costureiro.

xxx

.', �"

Maria José Sales, ó lindo

br�t(J' que representará Bra!
sília no Baile Branco d:1s

Dchufantes Oficiais de San
ta Catarina, chegará a nos

sa cidad.e dia 7 próximo;
xxx

"

A sra. Ministro, Cha).'les
Moritz (Nelita.) em compa,
nhía ele seus fiI1lOS: Ll�iz'
Fernando, Carlos, -,Edegard
e Nelita, estão passando fé.
rias na Bahia.

xxx

Em comparihia dó Depu
tcdo Federal Joaquim Ra.
mos, o Presidente da Assem
bléia Legislativa nep�tado
Lecian Slowinslc, ontem che-
gou de uma ,viagem
sul do Estado,

'

, ao

xxx

Não eram poucas as' cigar
,1

Tas da noite; que acontece-
ram terça-feira 110 Oitavo
botequim do \ Sarttaeatartna
CounÚYCIub:

.

xxx

Em

/
SU:;l .: residência de

praia domingo últimq, oca·
sal Aug'usto José Alvetti, re·
cebeu convidados"-.parà "um

• o)'

,l'autar. ')- '-(. \
,

xxx

Confirma o protocolo do

Iuimul'atí, que, dia 5 de Nu·

vembro chegará ao :Brasil,
a Rainha Elizabeth e seu

marido Príncipe Philip_

xxx

\ No Centro Univer�itári()
da Trindade, dia 1.0 de Se·

tembro: dar-se.á a inaugu.
r�ç.ão, da "FAINCO".

xxx

Con1 grande surpresa le·

mos em um :'jol'l1'al ,da lUla,

que será dem'olida::a;· Casa
onde, nasceu Vic.tor· Meire·
leso

xxx'

I{át,ia _; �egiQJ!. o brotinho
. que recentemente v,el1ceu o

Concurso Grande Chance na

TV Gaucha, no janta{ �fere"
citIo a imprensa pelo' gi}vcr-
nactor do Estado, canthu

,

\

Viola Enluaradà, hOPlenól"

geando o -Chefe do Executi
vo Catarinense.

xxx

Pensamento do dii: Se

.

queres esperar d.eiXa �e re-

recear. '"

.'COM TRES QUARTOS" SALA DE VISITA, COPA

:E BANHE[RO:�;BOM .PREÇO PARA VE�DA; OTI

MA LOCALIZAÇÃO:
VENDE-SE:

Jardim Itagu�çú - Um terreno medindo· 2b mts· ele

frel{te por 2� mts de fundos. Otima' vista ,para, a Baia,'
S·u!.

RE$Ii?ENCfA VEND'Ji>SE'
!

Em exccle'nte zona resid�l1cjal Ul11� casa, com do.is pa-
vimentos, PARTE TERREA: Com living, sa�a de jan
tar c(l�inha escad1 de "mármore, área dé serviço.
1 ° 'ANDAR': Com 4 dormitórios, banh'�iro social abrigo
para carro. e dependência ele el1'lprega'da.
l\llAHT:\!\1ENTO: 'CENTRO
DormitóriO<; ,:cm a:'J118rio emblltido - living lIniplo
banheir�) socia·1 - cozinha ciarmário':, �autilL1" fogão,
fi itro, etc., - quarto e WC de empregada --:-. e3celente
arca interna. Vende-se. ,-

/'

APARTAlVlENTO: 'CANÁSVIEIRAS
Construção niode.rnà - todos apartcmentos de frente
- �CI1l' living, 1 quarto espaçoso, cozinha·e área. com

tamlne' - bóx para carro. I Entl:<:ga \ em pr,,!zo fixo de
.,

•
I

éÍcôrdn COI11 'o contrato.)
,vENDE-SE

'�

APÁRTAMF;NTO: EDIFICIO NORMANDIE.·
S.'\LA DE JANTAR, e VISTA CONJUGADAS. 1
QUARTO, COZINHA, E Wc. GRAGEM E DEPEN-
f)_ENCTA DE EMPREGADA. !.�'-

MAIORES INFORMAÇÕ1�S .

'

,1'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Lejes Inaugura o

Hospital Espirita
'Resultante de um esfôrço

comum da comunidade lo

cal, Lajes Inaugurou com

vibração contagiante, no

dia 30 de junho p. Iirulo, ,')

seu Hospital' Infantil RSI,i·
l'ita "Seara do Bem",
Trata-se de' estabeleci-

mlmto model�r no g'ênero,
com amplas instalações, do

tado de todos, os requisito.>
modernos para bem corres

ponder às 1>uas finalidades,
ou �sejam, sem fins lucra,ti

vos, servir ;'t coleHvidade.
,A' Associado Beneficente
Seab do Be'rrr, �ob cuja di

reçãp foi 'levllJla a efeito �
e'xplêndida obra assisten
cial de que nos ocupamos, é
uma �ntidade eminentemen
te Espírita, tento s�do, fun-

.
dada' a 25 de, dezembro de

·',CINEMAS
-CENTRO
,,' São JO$é

/'

às 3 - 7 314 93i4 hs.
Robert Hossein

Ludano Nercier
-em

ANGÉLICA E O REI

Dy:diScopc Eas\mallColot'
Censura até 18 anos

�ilz I

às 5 7 314 -- 9 134 ·hs_
, . Fránd'o Franchi

Ciccio IrigTassia
- em-

,

OS 2 FUGITIVOS DE

SING-SING
Censura 'áté 5 anos"-

'Roxy
às 4 e íS hs.

Lando Buzzanca

Fr�nco Ang'1ade
- enl-

JAMES TONTO;' OPER1\;_,
ÇA.o D.U.E;-,•..

'!Schermo Panorânmico'
'Censura até 10 anos

BA1880S
-Glória
'. ' "-

às 5 'e S hs.

J{ervin Mathçws
Pier Ang'eli
Rohette Hossein

- em

PANICO EM BAI{Ül{
"

.

Censura até 14 anos

Imperia
às SllS.
Joselito '

em
.' •

,',
LOUCA JUVE�TunE

,EastmanColor
'

Censura attí 14 anos

·,la,."á''�,r' ,

J Jiiàs' S hs;

;,,� 'Ma,l'k Forest'
-i-: em:,--; .

,O GLÁDIADOR DE ROil/L\; ,"'CensÍlra-(até, 14 anos

A beleza' de C,íeopJ
Ira e o bom-humor
,de César.
ÍVlulhe,res cuja beleza eston

teou os homens a ponto de

mudar o curso da História
,.' '.' .

como Cleópatra '\ não con-

I ta.vam com complicadú�
processos de embelezanll�n·

to, como as mulheres de 110'

je.
Mas sabiam que a bell'êza da

pele, a boa disposição, ajo·
vialidade, ficavam assegura
das sempre que "pul'g'as
sem" o organisnlo, elimimm
do aS impurezas que intoxi
cam e, retidas, fazem eHgl!r
dar.
Também César' - vivevdo

, ,

constantemel}te em 'festins

'(O POD;lpoSOS banquetes -

v,alia-se de um efidcílte la

xante pal'a ,garantjt'-se da

saúde necessária a gTande
za do Império.
Hoje a tradição se mantém
dentre as mu!here,; bOlLitas

1915, por um pugilo de' es

píritas denodados tendo à

frente, corno colunas mes

tras direcionais, li nossa ve

nr-randa '<contreira D. Auta

de, Castro Silva (D, Autinha
como é conhecida) e o n05·

Seu
.\

rn, puderam empolgar a o

pinião pública local, obten

do auxílios, doacões e tôda

a: sorte de' c�ntriiJUições,
culmínando com a ínaugu
'ração do Hospital Infanta

que estamos noticiando.

SO I dinâmico confrade, Ge-

l1eI'al José ,Liberato Souto 1\0 ato inaug'ural esta\a

Maior, Di:r:etor do Consellw l)resente 'o Presidente da

Superior e 'Presidente do 'Federação Espírita Catad

Centro Espírita '''AlIam nense Dr/ José Antônio. de

Kardec", am�os rodeados e S. Thiago e sua �xma. esp5:
coadjuvados pelos demais / sa, nossa confreirá D. CI>l

espíritas 'de ,Lages,' perten· ra L,ange de S. Thiago, aque
ceriüis aos dois outros Cel1- le tam,bém; como Diretor
tros Esruritás locais 011 se.' de" "Revel'ação" 'e represen

tando êste Boletim, notan,

cl,o-se a ,presença de t,ôdas
as ,autoridades locais e' o

que' há de mais represe'l)ta.
'tivo' ,na sociedade lajeana.

,....�����-,...,.��--..._" ,e
Fizeram uso da palavra de·
monstrando' os sentimentos
(lc júbilo de todos os la,jea
.nós'; os confrades Tiago Vici

. l'a , de Castro e o General

Souto Maior, o primeiro fa

zendo a, narrativa histórica

das 'lutas e percalsos e tam

'bé� das alegrias que mar

car�m os dezessete anos,

que tantos foram os decor

ridos para construção do

Hospital Infantil e, o segul1
do, fazendo rel'saltar que a

obra era uma realização es

pírita com o concurso de

tôdas �s criaturas de bOi!

vontad,e. Finalmente o Pre

sidente da Federação Espíd
ta tatarin�nse, confrade S.

Thia�.o, em atenção ao con

vite que llÍc fôra feito, pro-
feriu o discurso final, de

maneira vibrante e eloquen-
te, em que realçou a sig'l1ifi
cação Evangélico-Espírih
da oora, altamente ag'l'ad:.í-
vel ao Divino Mestre que es

p/era qlie todos produzam,
por àJ;llor e, alto sentido de

fraternidade, o que 1JU,de:' 'i
rem em sua imensa Seaii-a.<";,,,
Referiu-se a.o ,júbi,lo rein�J;"
te, na família espi<rita cata

)'ihe�se pelo trabalho coêso

,que realizam' os confrades

.iam o "Cesar Sattori" e o.

'''Operário,s da Caridade",
os qúais, unidos, de manei

ra edificante'c exerllplicado'

\,

revendedo'r âuto

[< (Ízado Volkswa�én,
c. RAMO")' r., A.

C?rréí�ci_o e, ,l>.,g}:,,-'ciq:)
R, Cei, Pedro Den:.:- o

1466 - Esb::t) f'pc::'

/

PELAGRA

Dr. Carlos O. C. Esmera-Ido

E' uma, doença metabólica que s�' desenvolve em

paciente' cL!jé) denolil:nador cc;m�lIlí é a desnutrição e

cujos fenômenos mai� específicos' �'io d�rmat;tes, dÍ1r
ré:a demência, ao lodo dos deirnis sinais ,c�renciais. E'

-
"

endêmica entre pnpu'ações rurais de T10UCOS recursos

e se filia à" enfermidades ocásiollfld ,[ por' defjc·i.ên�i��s
a imentares, em geral de natl,lr,eza vitamínica.

A pelagra que vitimava sociais menos favorecidos,
apresent,avam -umo. 'sintomatologia ext�em1mente variá
vel cje indivk'uo P?"a ind,ividuo, quer, pelo aparecimen
to oe um e outro �inü ma 'prevalente;' q,uter pela suces

são e duração da moléstia. No períod'o prodrômico, cu,

j,o 'início coincide freguentem�nte cem a entrada do. pri-
,mavera, o paciente. <leu �a dores fu!!.azes do tipo reurna�
toíce, ligeiras vertigens, queixando- e de astenia e can

saço muscular, oa:,ticularmente do:;, membros inferior,es,
,

-

tOpl"lllUO-Se até penoso o trabalho, habitual.
;J\�k:.r./''''':�:r}.::.lf/ :-\'AY�;;"I{ � ;��>{ .,<?�, ......;,;��.".� ...�.:�

..

..

acentuár'ldôcçe< 'êstês'" '�Hritofnas, 'o paciente é.
de distúrbios digestivo: acompal1há.�o de

bôea e lín2ua saborrosa,

A seguir,
acometido

secura no.

n'ores abdominai::, ora' com

diorréia e' ti;nesmo, sendo a causa direto- da intensa

prostélção, E' nestél altura q ue se instalam.. os fenômenos

cutftne_9s: iniciam ,pera'mente com I'ubar e 'ãd caracteri

zacks p�l(jJ localj7,�ç'ão s-il1létr;c� nas. port�3 expostas aos

raios soh-es, O eritema pe'a!!.;·oso· que é favorecido mas

não provocado pela luz sojar, é nitidamente dellmito.do
das partes sãs e 'e aconlPanha de sensação, de ardor,

-

I '

inchação doiordsa e de prurido pouco intenso.

f�;�.��-

P,\GINA rn:VS,
, ,.

.r

) 'I da Casa' J(ç ,Sa'üel(·. ......

Frequentemente' se encontram astomatite angular
e ·fendas labiais; êstes a<;pectos simp;es podem sofrer

iilfecções 'ecundárias e eveluir até a gangrena. O lábio

superior, raramente é' afetado. A mucosa orai qtl1nclo
severamente comprometida mostra-se em sua totalidade

I
,

inf:amada y edemaci1da" A língud" apre::enta-se malS

frequentemente, um dos três a'pectos: _:_ lingua dolo
rosa vermelha e esfolada: - lingua lisa, atrófica, ver

melho e brilhante; - lingu1 pigmentada,
Aparece subitamente, atingindo o máximo de in-

ten' idade em poucas semanas e sua regr�ssão é, de mo·e os homens din\micos de -

nossa ép.oca, através de do geral, muito lenta" mesmo _nas formas trota:hs.
LACi'O-PURG4.. O tratamento' da pelagra é pura e s.Ímp!eslIlente,
É discreto", eficiente". uma �limentação adeqU'lda Ejllantit:ltivà e qllalitativa-
sem o desagradável sabor O I

'

,mente: 'emprego c o acido nicotínico (500 mg/ dia),dos laxantes comuns. Equi-
va'le - .

t t to para grande número ele autôres _promoveria cura mais. ,a mu mml" ra anlcn

,." �,�:.. }1!����Ici:t:�;.Neit�N}t ?J:," ,i;,.;;.,� r<mif!4:;A�?,,;,���Z;�}��j�flS e do quadro metlt,al.

" O,I1'SO' de Cultura .Blíbli
..éa: -'-- Teve .inicío, ontem, UQ..

,
.

111.01'l'0. das Pedras, com �ér.',
';uiúo' marcado 'para: ';0' áíà'" ,',

12 pró:l:Úno�' (, "curs� de cut-
.

, (�,,:, par+icularmente pela, voz

.,�tii-� UÍhlica,' que está sena»" "�o No dia 6, em Angeltnn, de D. Hélder Câmara � de Papa Paulo V I, que corrsti-
..

t d 'I' d" ,. t-
" tui 1,I'm d:o,cuh�;"nto íruportanmims �'a o, pe o, pa re "?11 ,o

, ppr E{. Excia. 'p. Atonso N ie-' denuneiar a injustiça" social "

nio Gugl�ehni. A "respeito do "

hues, �Arc,ebisÍ>o ' de, ,Flori:l. �e,.o mal-estar. material que tíssimo de ortentação
p'ad,re Gugdielrni

: convém as- nópolis,: "recebeu a oi·(Íena.' sofrem milhões de brasi.' tõdas as, pessoas de

sínatar, de .passagem,' ser
'

cão sacerdotal F�'ei' Jaime, ,,' leir-os", Termina a. notícia vontade 'G�hl .respeito
natural." dêste Est�d? .Sua

"

Â_ Clasen: No' (lia 7" reaÚ- '. pondo el�l �-elêvo que :o 111';' atuais '

p:r;.ob)cm�� , "

muu-

bagagem: cultural ,é exprC3- "zaram-se às pr'Íüiícjas,'ª que : vimcnto estudantil, se vi;��, dia.is.:'"

de Lages; recitando afinal, siva, .'senão véjamcs: 1ice!�-, conccrreram- numerosos li" "cula a: problemas . sócio-c-'
" """,,

sob :'os: influxos superiores �jad.o ,erií" Filo$ofi!J., e",Tt'ol,,!':, éis c'amigos"de Frei, Clase�l _.' �(}nômicos" que vêm .se «:
.' 'Cur'So" 'para' noivos

dos' 2:,uias e protetores .do -, l' PÓ t'""' U'
.

, "
.'

" Deverá sCl'>'h-iici:idO, em
�

,

gra �pe a "o.,�Hcra "lll'>erSl-" e de, 'sua f,innília. ,:Ao--:-nov(J, ""graval!do, 110S lfJtü.nos anos,,'Espiritismo,' a prece fínal.. d 1 G
•

d R breve, um "cml'sd .de o,.l'ienta·
Co'l1J:O'" não '»odl'a' deixa'I' , al_,e, re�:�.l'��U):" � .on�; ":�eryo do :,S�J111Or' "desg)amo,� ,em fl�c_.'QJ'l'ênd.a_, das SUC\�:3�- , '

, "
,

"""-

I, pelo, ,�,on!lf.lClq J.l1stitut·l" 1..,1-, 'frutuos.os. trabalhos' em ta." vas crtses políticas brasitei- 'ç:io para o' �:��ülJnel1t�, mi·"
lte assim acontecer, a Im·' bJ' o de R

'
,< r'"

' ",," "

' nish'adO" 11ó'I:, casais, íntegra-rc
,

-

orna;" rea lZOU, c�n-' 'v,or' da' 1'::' ,m-istr., e' uma v:·' raso
prensa, ESl'líl'it"a, esteve IJre.. ',' ,

/ '

,

'

."", "
, , , ·,()S na sua

' tot"ll-d'ade ,"t'J.'
so de' ot$entátfstica" bíblica ,da sa:ce-rdo,bl '"pleila de Ire. ':":'* '�t,' '" ,." '" , "

sent,e '1\ ato de tanta. signifi- "', \ ' ,.".,.. , ," ",'. ., "',

11rofessores,' it�S.j.st�IÚes- Sll-
'··enl Viena-AllSÚii!t, eS,tu'dns :.lizes realizàções."

_,
",:,' Refo�-ina -': Está, s'end,o '

cação 'nos anais do "COl1so: �,' . " 'ciais, ri1étlic,O's;' e pessoas' �s
,

,n.a
.

Academi.a: dé Al-queo!o,:" " .":":":'. .... aluplmnente reformada, COln , '

lador"" representada po','" , tudiósas ,do' ass,unto. 'Maio-
" g'ia de �etI1m,; c)iéfióu ún;iá ,:, "�o ':', Clel:o "

ila.' frerit� Um' o fim de ab'rigar 'mai\, fiéis
"Revelação" ,e "Ideal E,�,Sl�í' .. '..

' . ,

expedição . aj:qileoÚ)g'i�a, . ii.o, jórn,al. de B�uxelàs faz re- lJ,S missas que serãO ali reu<,

., IràqÍie·�. é "exegeta. bíbli�9' fáêneia as a.tiviiliÍde's d\'i lizadas, a !C�pela 'do Colég�o
em' div��sa'� faculdades da .'�lej.o 'hrasilei�O cm �elaçiío, ,,',.éatatinen'se., 1<:l1q�à:nt6 na')

,

. ;. ;':\':":'" ,
.

;
. Guàn'�bara. "Âlé�' disso �'h-, . ao' niovim,ent'o . €sÚIl:lantí:l "se' concl�i 'a.' r·etOrí�la,· <11 ':'Pensamenfo: . "Quem ]lo-

'do, padre .9��li�í,!:1li ,,'é 'l?ed�: ;��b,.i" riÓ;>'�,p ":país;: �ó�nSid�l'W1�, 'triisSas, reg'ttÍarmen'tt,,; reaH·
.

;de' dizer �;' ou� 'êristo 'faI'b'
.to d ..d:roncíli'o, ,58, siieúdotes'l '·,d_O-d ;.��O 'ú'i1i:Có'úl;li�d'Q verd\t: ,z�das ,na' l'Ilf�l:i��' ,Capela: ,((é nó� ��,:'6'Ú���s�n1O� 'pôr'
estã�

, illiÇritos�' )1:0 '�'lÍr�6>dé j '''déirQ ,�!,i6$:: ''ést"�a�t€'�, ql�e 'viliu seildo tezadas' na "lgTc-, 'em l'initiêa' a. sull 'do.uhina'''?
,dtátu:fa, l?í�l!.fla�,';,� :;�'�;

•.,�..�,',:.: :�.'i't��r.�,�:�?<;�I;ts�':p'â:p'�essou ::,_:_;. j�',,$ãó "sebasti��,: �róxit11'�' �
.

� ':;
.

';��..� ,/ç!�pp
,

�

- .�,. 1· f;':'j' ' •. j i 1

<, C'"·
:

" .1\(",' t ",'!1,.<�'IJ".!.�. '"'
_

.

li .

"

�, .Le.turn � Roeomenu.i-

se a leÚ'u;:�,· ,da encíclica

",POPlJ,'(ÓI'UJ)l ,l�l.'o��ressi()", d;,

"

dé

bo:1,

ao

.; ,

rita".
res .inforlllacões ' ,na 'Casa

paroquif\l.· ,,:�', .�.
, Aos' valorosos' confrades

da P�fl�çesa da Serta, OS nos

s.os dusivos abracos, com

,:i, 110�SI\-' rog'ativa lto Divino,
�astor :qli'e a, to(ios ampare
e abenç.oe.·

'r

. .,: h ,"-:' ';'_""'"

� .. ' o.,:
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j agora,'�na compra de "

sua máquina de cc)stura,
:

�;> ,>'"

.' .""

S I NG E R�todeOuT(/
,

.,' \ .

você leva grátis o utilíssimo
ap�relho zig�zag
resente vale NCr$ 25,00)

.�
1,

... / .

. ,

porque compra Singer ."Ponto qe O'uro" ,

"Ponto de Ouro" é a. máquiha ,de costura Slngàf:que tem inúmeros
aperft;Hçoamentos para .Nt9sturar fácil e confort?velmente,

"

Você'compra bem porque ganha logo um presente
Um grande presente: o famoso e útil aparelho Zig Zag para

. fazer lindos bordados automàticamente.

J..OJ,A,S.I N-G S.R, Rua Felipe Schmidt, 34
"

u,."Üt l ... ' t.,I'i , I ,.\,h t., ." T'" i �,', i'l
\
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Jeraalisías COIU o

\
Governador

GUSTAVO NEVES

Vale insi�ti� �a significá
cão do encontro que o Go

�ernador Ivo Silveira' pro
moveu com os jornalistas,
oferecendo-lhes um jantar
no Palácio da Agronômica'_

I É que a classe dos homens
,

de imprensa ;lão é ostra-
/ nha, de' modo algum, às res

ponsabiliúades pela boa

gestão dos negóçíos públi
cos, uma vêz que lhe cum-

. t( I
tpre,' se convemen emen e

�lertada de sua função na

comunidade, acompanhar· o
andamento administrativo
do Estado.' As prerrngati
vas- do Iivro. comentãrto e

da íníorrnação exata dos
acontecimentos correspon

de, 'cettameiüc, à plena ..
,

consciência daquelas .res-"
ponsabilídades. E se êsse é
o conceito' da própria im

prensa acêrca do que deve
fazer para justificar a sua'

exist�ncia
.

ii o direito de

ll1à�ítê;Ia, também é 'o peno
samento . dI>' Governador
Ivo' Silveira,

. que, convo

cando os jornalistas era:·
dialistas para um jilntar
no Palápio Residencial;
quis evidentemente, cQ,m
ato inédito, dar público
testemunho da estinúl coÍn
q!le reccbe a opinião' da

iI?prensa, na máis franpa'
expl'essij,o em que " l'epre�
sentá' a opiniáo"popular.
·'Sentiu,se . muito bem, ,

pois, , o Governado,r pàr;\ c
falar a todos quanros acei
taram o seu convite e entre
os quais estavam os que
tenha�v por vêze� di�cor
dado de suas atitude� e

ações, porque - explicou":'"
"é a tôda a;:imprel1sa' q't�é o

Gvvernador tem respeito",
,Realmente,

. havia l'ev,fC
sClltalltcs 'de cada

\ rCldào
onde' pelo men'os' um jo.rilal
reflita o pensamento. rIo

povo, ou uma radiodifuso
ra se' faça veiculo\. das ill
formações de 'interqssc cu',

letivo. Jornalistas é t�dia
listas de tGdos os, recan-

. tos eatarinenses' eoQfrater
nijl:aram, nOs salões fes'tivos
do Palácio da Agronôníicª
e todos, porventUl'll cala�
do restrições de ppntos d}�
v i s t a político-partidári(l,
eram no entan'to unânime,
em IGuvar' o gesto de' aHa. J

sjgnificação democrática
com que o Governadb'r, d,o
Estado' acolhia os hO�lt:\ÚS
·cl.e jornal e rádio, das mais

distantes e diversas,'. 11l'VCe
úêúdclS, .'

, f

)

o . Governador Ivo �ilv,ei.
ra;', estou disto muitQ ceÍ'o

�

t{j;"não 'preCisou' de forç,ll'J"
às próprias tc'ndências' papa
assim ahrir-se. de alma e

espírito, às
o

si�patias d'�s

jornalistas. �:�oment forma

do nos mais � sadios prin.(·í
l1i05 liberais, não pO'dendu
compreen:dcr as respohs',i
blliif�'des 'de um manda�o

popular �em as viUcula:
ções ao' di.reito de fisç�li
z�ção exercido pelo ,povo, .'0
Governante catarinense nao

é um simples cortejador
do apoio jornalístico' e mul-
to meno,s o induziria a, isso'

,o gõsto ,da lisonja. Ao con

trário. in(enso I à ostenta

�ão pUbli,eitária, entende,
toda\'ia, "que a il11pren�a
.�iio 'neve ser procurada so

mc'iIte, nos momentos em

que os homens públicos de

la. ,precisem ou, dela. .

te'

nham medo". E afirma: "9
Governador' não teme a iin-\' ,I

prtmsa que' bem inforllla,
porque' esta não pode Sei'

t�n1.ida pelos homens pú
blicos que cumprem eom o

s;eu dever'';

?'Icm, pois, pelo amor, à

lisonja, nem por temor ao

juízo da imprensa o sr. IvO

Silv'el"<1 pauta as suas açõ�s
de, ádmini!\trador dd Est?

do. - mas apenaiS pc}"
scn�itl,o duma per�eita com·

penetra9ão de quando lhe

cumpre ,dig'nificar a, 'con

fian:;.a popular. nunca atrai

çoando a �'\'Pêdativa' do�

seus cocstaduanos. 'il.'em si

(lo es�a, l'ljiis. a Durma de

!i,ln ['al'1"f'i"�l llnl'ítica, desde

o CXB1'cíei", do Guvêrno de

SAI' Ml'l�ió):lio até n de ,Go
vJnw (li' Sl'll Es� arln. Expe,
l'Í,me!1h."" l(')I1f":,rrH:)l'(� na

(Cout. n11 50' pág.)

O·E1STADG
O MAIS ANTIGO ,DIÁRIO DE SANTA CATARINA-, •
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.

'

üIUETOR: José l\1�tusale� Com��li ,- ;GERENTE: DoniingO� F�r�andes, de Aquino

I
"

;/

"11 1

Isoladamente, todos es órgãos. dí) Govêrno fedenll índiretcmente, dele partícipe. Trata-se do relacionado
por certo Já têm a sua op.n'ão Iorrnada" a,liesp�itJ) dã dífí- çom a crise estudantil 'que domina as universidades bra-'
cil crlsc.por (IUe atravessou ou ainda afra,:e;;�a 'o P�ís silciras" levando estudantes, pais, 'professôres,' clero e In-

.

nos dias prescutes .. Entretanto, sãd'p<!rito�: cIp,' �Iist�
.

'lue telcctuaís às ruas, exigindo reformas urgentes nos 'orcai-

mu�tas vêzes divergem entre _�i; �c�Si_()i�à���' uma cre�� cós -métodos ,de ensino c em outros .setôres oficiai".
cente preocupação jUllt� à 0p,ili:ão 'P'..bÜc�, 'nacional;, que \ Sab(\'o Góvêrno que ao proibir as, manifesta�ões de
não conhece precisamente quàl o, pen��tne'lÍt� ofidaJ sô- 'n)'�' não se viu livre i!o protesto estudantil" pois outras for
bre os mais angustiantes problemas quê. aflig�m' a, Na�a,o. ' mas existem de se fazer �elltir aquilo que se Ílcnsa_ Tem
São tantos os ccnceitos emitidos,' qUe .� 'ppyo fic,� ���f�� "bf,11l tem conséiência 'que' a !nstitllição de um grullo de

so;sem saberum qual dêles acrc,diiór.' ,":': =. ", '.'1
.

,tfHll>?�lIQ..para'cIabor�lr\a tão necessáría Reforma 'Ulliver-
.

TO'dQs êsses pQ'htos de' vi.�ta '&,6�� .cfr�J) ,'esta-rã�:-:';���'9 si'tárFl' 'nao foí o sufidenti' pal'o; atender as reivindicaçõe�
postqs em debate h�je de manhã. rio ,Ri9:' Jlm'�nt�','!l'r�lI- ' \ 4a 'Classe ,estudantil brasi1eirn.. Por isso, fatalmente, a,

nião do COl1s,elho' d� SegJlrança' Naciop:at, �:res,j����, �e,i� :
I

Í'e�riião ,do C�nselh� ,de Seguranç�' �adonal O€Upará
Marechal, Costa ,é Sdva, comandflnt� dos' dc�tiÍtos bras.i": grande parte do seu tempo ânali,sandó e buscando encon

leiro,s. Uni a: ,nu, os au�mar�s m���, dir�tô�}� :,PPy��� ,"t�a� solu�Ões pnra debelar a cd�� que envolve o �eio uni

te�ão'a� Qp,?rhmidade de expor seu� p�JÍ!�m�ptqs sô�r�':,o - 'v.ersitári6· da PaJi,'setÍt que ,s�jfl. n�c��s:ário empr�gar me
atual momento do, País. K' o Pres1deÓt� ��' "Re,p�l>Üc�; ,\

dt�as estranhas, aos prjn'cípi9� deÚlocráticos dos bra�iie,i
cô�sciO' 4�s responsab'ilidades ,q�e' uill' péSc;.Pl,;.}c�rt�úll�en- ,i(Js, que �cerh�mel1te s�rã� sugeridas,. Isto é' o que t9do�\
te saberá condizir � reuni&ô com' firnieia11 ,êns�n�:6' ,iirir.. " '; nós 'csp�rQmos com llnsieda$le',' poi� lá esta�os ca'usados

c�iIJente. em' propprc;on3f t�ariquniq�!1:�'�g ,p�vo" J�:�así� 'de ol,lvir 'd:zer ,!ue as eris�s ·,f'O�am, s�peradas, quando' to-
, leiro. -yoies Jllais e�plladas hão, d�'"s�:f��et9Qyi.., l?rp��, d�s sabem perfeitapten!e,,,q'úc' as soluç<;ês aplicadas 'para
ppn40 � adoçã� de medida's rígidâ;, 'i�i��O�tÓí��is '�9�, 0- 'ic�blve-Ias. não' pass'a� de ",�(Jid�s',�uperficiais, incom

de�ejC) �a �rande maioria dos.oiteIitá' inilhões ':de, h�Mta�- pl�tas, scrvindó imic;ql1c,ntç pará agravá-Ias" gradativa-
t.es d�ste imenso faís�. A essas V,9zeS," e�p�r���s :�q�� '''o

'

.

Inentc.
.

" "

,

.Çhcfe d� Govêr,�o saiba d�r ,a resp,ost�, !li�ds�, �onio já ,

,O povo aguarda 'lú� � .redriião de hoje, da' qual par
o fêz �utra�, v.êzes qué', ,�las, se IJe�?ntar�m'; i,t*�,�q!i1�:t,aíi�" ���iPa.!ão. P�esidente e' Vice.-��e$id�rte da �e,p�blica, Mi-,
do a v,da D��lona,; "

.

"-
. ", � ';.':' �:'.': ' :-;,,' m�tros'lde Estado, e outrQ� 'ass.essores ma!s, diret9s do

Entre os' di,versos assuntos' (lQe e:ita,�ã.b '��n�� �:fdcà... Nfarcch�I' Costa e' S;I�a, '�iÍ'v,a 'para encontrar soluções
fizados hi}je no R�o pélo 'CoD"e.lho df :SégQr��ça, Nae,i�- --: p�cW.cas. 'e denio�rfoticas para, ci curto 'prazo, trazer', a

n!ll! Wl1 deles se de,staca, pois, todo� ,0, p�vó" diretá' , ,ou trcilqumdade, a.o l'aís....
\
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Vietnam. E se-

reuni.ão, marcada

fortes, roüti-

vêrno '-o perigo
das de exceção.

as riledl-

i
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O cut,�s �UTR�S DI�E�t',
- �ç. ·��t

x �
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"JORNAL 110 G::OI\vfERCIO": :'Às bbilbas que cx;-'.:.. dcs 'pub;jca�. �o. terro�i<mo
plcdir"m: na canital bandeirante levàvam endereça certo: a estes pode aproveitar", '

vi. � avaril a dc�a��ticu' a r a. estrutura eeonOlll ica de Ul��" E-s'-
1 -: \

, I".. "/

tado, que é o níaior oent'·o industrial do, naís. ( ... ) ,Têm
pois um sentido' quase m!Jitar, renresenúlm a cm:pqrifi
c"cão de uma, esira�egfa onde são con ,ilderados objetivos
belicos", " .

"

,

. ,'.".
,','

t ·f .. �, : \

.1 \',,.'

r

é a arl11� dos liberticid.ls, 30

"O JORNAL": "Piratin;n'-a (,'1(,011Ira�s'e
bardeio do inilll'!:':o,' quase COt�l'o SQhSt'Il·'.:

"O GLQBO": "Em São' Paulo, 11udeos te'rroristas
.

arJ'e!!ànham 01"' rlent�s. ° sequestro de' uma \

iovem - pro
'cidimento ignobi] que, o� brasileiros descoriheci':m; e que
dende a st'n3ibilida'je 'llucio11l'al � re�fe'a o "i'au de radi

çalizaç�o de minor:as estt;daFlliS naquele E'stado. Scm
, e , _

falar n',s dinamites",
. ,

,':'1

,
'

"CORRETO DA TVfANHÃ":' ';J,i n?ío Ja't(lm,,�d(�- "

,

I I'
' ,,' --

rcs j'::Hlicais que nreté'nJ:)m lisa I' o IêU()6�rno umo pl'c-
texto Pi "a '11O\':J.� 'tilCdidas ck c\.(ccãt', Plctextd niJiv. ,O
terrorismo {ll'Olifero just:.1Ulcnte na" ,\us�ncla dos 'libcp;)a�

"

I
.'

"JORN,A T, DO l)EASlL": "Volta o \!!cvetl1() aí) imC}-

bji!sm'o que, ,é spa serrnrÍôá n'�tureza� Ni�'"uen1<- fo'a' mais
t'm 'fi:fo',nl:J. d,) J'vfi·nhteljo. :J.' li�() ser �';Ha din;'r que n�lI)

!la "?r;í. Ficou C dito' por Hão' dilo e (:) prometiJo pelo
ê, qu�çldo':,

\ ,

·CLASSE POLíTICA NÃO-,INFLUI NA,CRISE·

Na própria direção 'do siste ..

ma político do Govêrno já se 're
conhece que a evolução ,imediata
da CJ1sc, .depcnderá de Iatôres que
não estão ao alcance. da classe
politica. O processo se transferiu "

para o terreno das .decisões mili-'
tares, sempre imune' às influências
políticas que, nos últimos tempos,
ordinàriarnente são 'quase,' nulas.

'

Deputado que ocupa lugar
de grande responsabilidade no

cOIJ.1ãndo da ARENA afirmo que
o Presidente da República se,-

mantém no propósito de vencer a

, crise dentro da Constituição. Mas
nem por isso se tranquiliza: I "Não
ba' ta que o Presidente tenha, os

melhores intenções. A· posição do
Govêrno será determinada pelo
comportamento dos inimigos do,

.' ie�(me, e dos próprios aliados.
l'\inguém sabe, portante, aonde
êsse processo poderá 'levar', o

' f

� "País".

Inércia

vi

,

Aos ouvidos dos próceres da,
ARENA chega a voz irritada 'de
chefes militares. Os políticos são.
acusados de não darem cobertura
às Fôrças Armada-, mesm0' quan-

"

do o ref!!me enfrenta clesafios. Mi- ',,/
Jitares entendem que a. CÚ1Sre po-

.

] ítica não qtler'annrraç-se à s6rt�
do regime, -não serinte,ressa por
entrosar-se e dar .",�da ilo sisternl;l "

institudonaJ, compartilhan4o a_s

re�ponsabilidades, Não 'fôs$e a'S-

,sim, argumentam, ) o
_ t'egi9'1e, .' o'

Govfrnó e as, Fõrças Arrpadas.,te-'
,riam defesa, ençontrariam . quem
rebatesse eríticas e �cusaçÕes,'
quem procurasse desfa�er inê9m�
preen"ões qu'é se vão 'inculcando
na opinião ''Público,

·É mais: L

•

segundo
'

notícias

chegadas a dirigentes, do Partido
oficiais, a inquietação de alguns,
chefes militares iúmenta na 'me';

d,üla . em que veri'ficorq- não' "só a

aDaba da classe Dolítica, Irias tam-
. b6m a inércia do Go",êrno. _

$0'
brettido issó. A' por,tario COql q4«
o �1inistro da justiça proibiu as

par seatas logrou produzir ul11a

,trégtla. Eóso trégua" porém, hão é

áproveitada
.

para' @ ehçomiriha:"
menta de ql1álquer \ 'Pto�idênGÍá
obJetivar Tudo continua como

antes, espei'�Í1do-se que qualqúcr
fato nôvo ol:ovocará _ apenas algu=

d' • ,-.j.. • ��J,!lI�A,_- k-
.

...., .,;:4""
'El;1'C1" eClsao·maiS". grave', e' perf.ur-
ba\Íor;a, da�' 'es�abilid�de pplíticá.

.

\ \....;,1\
. �

.

A culpa

Enquanto
j

se I divulgavam tais
informações s'ôbre o preocupação
de chefes militares, elemento' alta
mente �itllado� no Govêrno apre-'
'sentava 'uma' visão ingênua, 'a
qual, no entanto, parece represen
tar a visão do 'próprio Govêrno.
"O Presidente cid 'República'', 'di
zia êle, "está chocado na sua
sensibiÚdade: queria fazer,' lÍm'
Govêmo de paz, voltado para as

realizações administrativas: mas

estas perturbações, êste 'processo \:
subversivo. comprometem tudo".
E' como se' o Govêrno não tives-
se o' obrigação de preves e anteci- {

par soluções. :,
, Nessa' apreciação, ��a, parte
da culpa é 'atribuída ao 'MDB,
Não pela reconhecida incapacida-
,de dêsse Partido para encarnar a

,

.Oposição, mas apesar disse., Ale
ga-se que o, MIJB nenhuma -: con
tribuição apresenta. Que,' ao ,

eon

trário,' "rolidariza-se com atos ile-.
gais, estimulando maniíestàções

'

subversivas ooino se qliisé'sré' - o
,piór ,_:_ ,talve;z por._ con?(cf�rqr
que' dentro do re,:,ime_ não' ttIO&lI�
çaria os setl:" 0bjetivos",

'.

li Na verdade: aí parece" estar
,
o 'centro da cri:e, N_ão o :K;1D}3,

.... ,na sua. debilidade, mas" a potcn
cialidad7 político .....do ':país nãol"en-

· contra b caminho da realizàção
d�ntro do si' tema institucional.
,O sistema é que teria chegado ao

imp�sse,', }
1 :.

çQm Lac,el'da

·
.

O Líder do MDB, Deputado
Má'rÍci Covo�, participa' inteira
men.te da preocupação . do Sr.
Carlos . Lacerda' quanto à. neces"_

sidade de �e evit3!r', a desmÓrali
zação 'das Fôrça3 Armadas, E en

tende, como ó' líder da
-

extinta
ffente àmpla, que isso só p@derá

"

ser conseguido mediante efetiva.e
seguro abertura política desünada
a garantir' a devolução do poder
aos civis, ,em '1971, através '\de

· eleições popu 1 ares.

Como chegar o 1sso, o Sr.
Mário Covas não sabe. f\pbps
'afirma/qtle'{l1enhuma soiução de

fôrça prevalecerá pari muito, tem-'
po: "Só o éamil'lho, político que
éonduza à .legitimidade pelo con-

,..;!i:: :'t�d(tilneíit� .,p<fpuIãi oerârarsol1Içào., . c,
duradoura", )

.'
.

,
,

,
�.

AGENDA. ECONÔMICA·,

Um I?rogramo de investimen-
\ tos da o.rdem de NO$ ,6 1 bilhões
no" sétor de emenda eiétfica; den
tro do,'pedodo com6i'eendido en,

tr,e, 1968 e 1'970,. está especificado
no rel�tório d€ a'tividades e ba,

lanço f!eral da Eletrobtás, ambos
reunÍdôs em publicáção qu� ai1U�n,
cia o alllTtento em màis'cte :93'0'
_n;it kW, oÍ1�de êste, !la capacida�
,de inótaiada nlo .País,
". O balan�à de 1967; em· si,"\
revelou um Pítivo de NCr$ 4�9", bi ;

., �' ,

lhões. em qu� as Contas ,'de Çcm�
pensação contribuiram 'c.om 'NCr$
2,5 bilhõe<;. re)J1anesc�ndo, por
tanto. um Ativo Efetivo de NCr$
2,3 bilhões, "Cqmparado cOm o

",lei- corresoondente' em 3 li de

dez�mbro d� 1966 (NCr$ i;5 l1i
lhão). resulta' um crescimento de
49,8% elde 1�.6%'·'lo ,freços de -

'. 67 e 66 res!,ectlyamente .'

I r
•

OUTROS SI�AIS , "

I

. Do valor '!!lobal do Ativo

Efetivo, 51 % (NCr- 1,2 bilhão)
eram representados pelo ih1Obili�.

'?a<'l'b, composto, em quà-e totali
dade. de i.)a)�ticioacão societária

� da Eletrobrás _:. efefiv� ou me

diênte aClia'ntaniel)tos - nas em

prêsas do Sictema. no montante

cL? NCr$' 1.2 billlão. "O realizá
vel R�cendeu a NÇr$ 1.04 bilhão
(43,8% )" cxpreíiSO Drcpondcrol1-
,temente nor- ell1�ré�til11os a curto

e lcn!w �raw, obrigações e títulos
,

a receber"
Na c�mr'oc ição dü.. Pa�siv,o,

demonstrá o docum.entt'l dÚt( se,

c1e�tGc,n1:J o Não Fxi,!lível.· cem

1.20 hilhão (50.6% k e o Exigível;
cC'm NCrS!; 979,:2 m:lhõeo "'"

(41,1 % l, O Nâo Éxigível é com
llr<�'O !' .... I('\ Can'tal,

-

Social ,

.

NC�'!t 700 11{;100es ,('i_SU %):,
"A._d,i'lill"fil'S I",Fa Po··tícil�ação
,F:",�ipl íl::;} �- NCr$ I Jº T' milhões
(12.7%), e Pr'e"và< P"ovi�nes e

·F\lwl,.,� - NCr$ 3'i6,2 mnh0es
("'lO 71/;,). !In IT10nlanlo de NCr$
979? do J.'::x:!ê:;v('l, poelem ocr' de
dúzidos cs dividendos de':tinaJo3

. f\, i

\,'

r

\. .

,.
f

à União' NCr$ 63,2 milnões
. qu�' i'étornam <'à_ Etetrobrás ,como'
réf@rçb. aõ' F�ndo Federal. de Ele�

'trificacão, .restando nois um saldo

de.Nêr� 5�9:'9 milh-ões,- em 'que I
NCr$ 411,3.44 milhões são fepre
senta'd'Os -pela arrecadação dp 'Em- �
pr:éstiq1o CornpulsÓ:rio. NCr$
3,62,4 !'leios compromiss03 de t�an
sação com a AMFORP (pagáveis
aó longo de 42 anos), NCr$ 7,8
,inilhõei 'relativos' a' fiínanciarnentos
,dQ mD e' NCr$ 45,3 milhões de

obrigaçõej para \ç011l hsidentes
lfo"Pafs, entre os qüais prep@nde�
ram os compromis;�Qs com ,o,

BND�, no, valor,\. d� JJ �cr� 43:,g
mi:ll1ões, referentes a ',cessões " de
créditos e adiantamen,tos para ré

posse a emprêsas de' wnergia élé-
triea. '�' ,

.

A
�
Conta Cle Lucros., e. Perdas

registra o crédito de NCi-$ 204,9 t

milhõés ',-:co\ltra o débito de NCr$
,80.1 mill}ões, )'elotiv03' �'o j'esul
tado. do, exerGÍcio,' "As. despesas
de cu�teio,- repre�entando !'apenas
18,9% do tot<ll de g.astos, s'ol11a-

.'. r<lm NCr$ 15.1 milhões, Q.os quais
,'NCr$ 7,2 milhões de Despesa3
Ge.rais _e de Ayministraçã6, vc
NCr$ 7�9 de Imposto c' T-axas''I.

<O#"j

Adianto o
-

Ielat6rio-balanço '

flue os ·Encargos Financeiros J'l
bastante vu,lGosos, aO"orverom os

demais S-0,9lt%, l1í.'5Jes '�C, d@sta�
cando o pagamento e a provisão
para juros dGl emprê',timo iw.s�jttií
do peJa Lei n° A.J 56162, 110 và\qr
de NCr$ 35.7 milhões, e juros,
pr.wos à AMFORP, de NCi$ 23,9
milhõ'es nela financiamento desti
nado à �qui-i�ão de, ações ê ç'r.é
diios das em;,êfks Dor elo ,con
h:olada3 até Í964.

"

- Da Reoeita '00 e)(eccício
· tio v'a'ar de NCr$ 205,9 milhões,

: pl'oviel'am\ de)!;<\p1icações ((m Par

I ticio0ção S"'-cietária NCr$ 99,8
mi:!:1.(lCS (Gên.:,a de 4��%), ti,veram

or;'f!Cm em FÍtlll1ciarnentos"',e Elll

nrésfmos NCr$ 96 3 m ;l1i"íe�
(45%) e. em A!)lieoç0'f'S em Tí�\
t\ll('� Públicos, NCr$ 9,3 milhões

, (6%). '
'

c
'
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.< o Tr�bun:ll �uFe!ior �]�ito�al divulg�u �cin�o colen- \ :2 � Encerramento do prazo de, alistamento (Codi- livros de filiação partidária '(Le! fi,o .5453, Art. 1.5),
'A-s

1 - In�alação da seção (Cód, Eleitoral, Art. 142).

dano� par� as eleições municipais que serao realizadas no go Eldtonil, Art., 67). 2 -::- Encerramento às 18 horas, improrrogávelmen- 8 horas r
País neste e no 'oróximo ano. 3 - Encerramento do. prazo para recebimento de te,

J

do prazo para registro de candidatos. (Lei na 545;3, 2 - Início .de recebimento dos votos (Cód. Eleito-

Três tratam _e.specifícattlel�t� do pleito nos EStados 'pedido de transferência (Código Eleitoral, Art. 67). Art. 17, Parágrafo 1°). rol, Art. 144�� ��)i: �;,
. \ "

ele Pernambuco," Paraná: Paraíba e Santa Catarina. Os Às 17 horas .> ,1

demais ião genéricos' e o de 1969 reproduz o calendário 15 DE AGOSTO DE 1968' - 16 DE OUTUBRO DE 1968 - 3 ___:_ Encerramento da votação (Cód, Eleitoral .Arts•
. dêste ano, alterando acenas as datas. QUINTA�FEIRA \

, i QUARTA.FEIRA 144 e 153). .

-

. ".,

,

......

\
\ .

Para á eleição 'de '15 de novembro próximo, o ca-
o -�, •

•

lendário do TSE,,' elaborado PGr determinação da recen-

te, lei de, sublegcndà.Jé :0 seguinte:
7 DE

\

AGÕSTO DE 1968 -

QUARTA-FEIRÁ
"

"

i. .'
\

1 -. Bncerramento do prazo para o eleitor que mu-

dou de residência, dentro do município, pedir a alte'ra
ção no seu, tLtulb (C6âigÓ Eleitoral" Art. 46, ,parágrafo
3 ° ,- II).'

' ",',

,

'

'l,

v

\ [

1 ____.: Data a.partir da qual os Partidos podem fazer

funcionar, das 14,às, 22 horas, alto-falantes pu, amplifí
"

ccdores de' voz, nas suas sedes ou em veículos' (Código'
Eleito�a'l, Ãrt. 244, Il. V. Art. 322).

. .

i,'
.

\

2 .;..,... Data a partir da qual lndependentemente do

critério de prioridade, os serviços telefônicos oficiais, ou

concedidos, farão instal�r na sede dos' diretório� devida-'
I ' ': .'

mente registrados, telefones necessários, mediante reque-
rimento do respectivo presidente e pegamento das taxas

devidas' (Código Eleitoral, Art. 256, Parágrafo 1°).
,

.

1
\ \

6 DE,: SETEMBRO DE 1968 -

SEXTA-FEIRA

,

1 - Encerramento do prazo para publicação no

órgão oficial do Estado' dos nomes dás �P,essoas .indicadas
(Cont. da 4: Vág:)' parÇl compor - as

.

juntas .>leitorais (Código El�iiora(, Art.
Cli�fia do Poder tél,l'lslativô " �r;lços de uma personalida·,' 3fi; Pàrázrafo 2°).
como Presidente � d!:lo .�sse:m. 'de em que as

v

esperanças.
.. ,

�
,

, - cat�.t�"l'nenses se' 'esta-o co'n-
2 - l?'nc,crr,ament0, do ,p,ràzo. em que os .títulos .dos

bléia em sucessivas l()gisla· ..
'

turas, nunca defOJ:'&�l,'il}' 'o� / firmando auspiciosamente, que requereram 'inscrição ou transferência devem. estar
.

. ", prontos (CódigoEleitoral) Art. 114).0

FAZ SABÉR, a �odos- 'que" êste Edital de Praça com o

pnzo de 20 dias. vitehl, ou do me:mo tiverém notícia,'
que, no dia 11 de Julho d� c�rrente ano, às i5 horas,

", . " \, "
--

o; porteü'o do& al:l;ditóriqs pêste' Juízo, levará a público
,pn:gãó de :venda �'. atéê�ataçã0. à 'porta principal· do �di.:
fício do ,Porurn·loeal '(Pn'iça .. Pereira Oliveir� na' 10),
a quem"'maior lance ófereGer acima da aVàlia'ção, oS

bem inióveis p_baíx9JranSG1;itos, pephorad('Js a 'ADI CA
,TAi�Ij"JE:t'J� I).� ;��LYA",,�9.s., putos da /�{�q,::É"xeG1f-;

'

..

tiva que lhe move CLAUDIO BARBOSA LIMÁ (au
tos na 94-67), em c.urso .�êste Juízo:
.-

-Uma c�sa é'ohsÍ'ruída. de tijolos, ,cobertà de teJhas,
fórrada, assoalhadá'" euYidraçaçia, com diversos com

partimento�, etn' bom' estado .'
de conservação, e seu

respectivo térrerío' coM a.·área de 350"m2, sito nesta
. 16 DE SETEMBR,b,', D,.Íir 196,'�,�.',!.'," ,I, .

; 'j,

Capital à rua .Josê Bbite1,1x" n?,.·16 A,,��om transcrição .10 \j � ',),d�,
no. 1 ° Ofício çi'b 'Rêgist�(j de: Únó�eis' desta üJmarca, SEGUNDA-��IRÁ .'

'I i

no Livro nO 3F, à, fls: 130, sob têtmo 11° 6�650. Ava- .}

liação NCr.$ 50000.00 1 - Data da nomeação dos membros das juntas
Em virtUd� ,de>que; ex:pede-se este, bem como ou- ',eleitorais (Código Eleitora!, Artigo 36, ,Párágrafg 1 o�.

tros iguais, quê serãà'; "püplicaclbs e. fixados na forma. 2 - Encerramento. do prazo paJ,:a o el�tor reque..,
da lei. Dado e p,ass6qohe�tÓ Isiddde de Floriqnópolis, . rer 2a via fora da zona de residência (Código Eleitoral

Estado de 8a11ta Gâtii-in:a; aos três dias do mês de Ju-
'

Art. 53, Pãr�grafo 4°).
. ". \,. '.

nhQ do' ano de 'il;l'if ,'#óveceI1t'0&' e' sessentà e· oit9" Eu; 3 - .Data d-a nomeação, pelo juiz. eleitoral em a1,1-

GVlaria Antôriia 'dá:',sfívâ�. Encarregada de Serviço, o diênci� ,públicil'j 'dos í.meml)ros das mesas Tecepto�as (Có-

datilografei.
,f·' ,', . .' '.

ciigo Eleitoral, Artigo 120).
,

.
1

.' ",
-' •

\.; í.
'

4 - Data .em. qué deverão ser designados os 10- 'lO DE� NOVEMBRO OE ·1968 ..:_
c'

,

cais de votação (Código Eleito�al, Art. 135). DOMINGO

5 - Data a partir da qual é assegurada prioridade
,

postal aos Partidos pa�à a remessa de propaganda de seus

candidatos registrados - V. Art. 338 (Código Eléitoral,

iNSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ
Art. �39). Encerrarn�nto do \pràzo nas eleições propor-

TOMAD.A DÊ PRE,C_.OS PARA A ALiENA,'."ÇÃO DE ..

f'l"" - t,ld" (L' ° <:4'53 A' 't,''''14ClOnaiS, para llaçao par 1 ana el Jil.,) , r ..
'

"
,

.

'VEtêULOS N° 68/01 ','
,

'.'

, ,Parágrafo 1°).

Jernalistas tom' o: Governador
:.,

Jtd20 de Direito' da, p'rimeira Vara Cível
da Co�ar�,a; de Floria,nópoUs

,

� � r

'Ed'ita� de Pmçii com :vr�z� de �O dias.
,

" !'
,';.',."

.

, \

O Doutor \VALDY-R PEDERNEIRAS TAULOIS,
. J�iz 'de Direito da 2a Vara Cívél, :rÍ0 ex�rcício cu

,mulativ9 do 'cargo. de Júíz de Direito, da' ·la
.

Vara
'Cível da Comraca ,da Capital, na forma ela tej.

I WALDYR, �EÍ>ERNEÚiAS 'rÁULQIS
.i,;_ JúÍz de Direito -

r

'';';===='=�='::±:±:::::::-o.::',::::::;::::::.:-....::===========

I

I;
Vende-se�através de Tomada de Preços, no estado

em que se eJ;1ctllltram; os ;eguintes veículos de, proprie
dade d.esta Aútarquia:,

.

MARCA
--

TIPO ANO MOTOR
1 - Willys Ovetl<:i'rldo - Rural -:-:- 1959 - B-827.012,
2 - I5KW Vetttag ,------ Jeep 1959 - 8.862.001.89.2
3' - DKW 'yetjiag - Ieep ] 960 � J-002.178

4 - DKW Vemag , � Jeep 1961 � J-004.000

,
As viaturas eril o!)!:eçd, Pbderão' ser vistas em nosso

Armazém Rib Maria-IBC,
.

no horátio das 07,00 às

11,CO e das 13,00 às 17,00, horas. ,

As prdpostas' deverão ser endereçadas em 4 (qua
tro) viáS ao INSTITUTO :BRASILEIRO Dd CAFE' --

.

':
.

\ \

Rua Antônio Luz, 185 -;:- Admmistração, em envelope
fechado - m�di�nte prévio depósito da caução de

NCr$ ,200,00 ('Duzentos cruzeiros novos),
.

que deverá e

ser cj_epositadi mi Tesourarià dêste ,Instituto :.:..;_ com

, os �eguintes dí:teres:.' ToMADA .DE PREÇOS PARA

A ALIENAÇÃO DE VEICULOS N° SC. 68/01, até

às 15,00 horas do dia 12 do cor�ente.
Faturamento à viúa, contra entrega em nosso Ar

niazém, após helIÍlt:ilogação pelo Departámento de Ad

ministra de nos�'a' S.ide; _Rio de Janeir6, r:eserv,ando�se
l

-,.
"

o, IBC, '0 direito de cáncelar a Tomada de Preço, in-

deperrcfentcmerÚe d�'\<iu'a!quÇ( ,aviso.. I

,
.

I,F'oria�6pJlí�, '�()9 de julho de 1�6g , /''-',o:

C.'·\RLOS ÀLBERTO GUIMARÃES
Presidente da Comissãa

l_ - pata a.partir da qual nenhtim c�ndi-dat0 podé
rá õer detido ou prêso, salvo no'. caso.,.de flagrante delit:o
�Cód. Eleitoral, Art. 236, Patág. _l O).

.' .

.' .
.'

,
,<,

2 ..- D�ta a partir·da·qual é proibida 'â di�ulgação,
F

� �A �
..1 :", :\.', ,._ �.' 1 \ '" ,l.c· •

"
,�,,'

;':' .!; ,l,�, h ",�'" ''',,1' ',,'

por q�all'1u,dj�rfi1�h�'tb' )resul�adól�dé ft;!)�evi�'ii��fd. fJtfefi! Encermmento do prazo uaÍ"a o mesário "-que ::j.ban;-,
tGra�,:I��t; 26s,�."."" i iii .•i ... á\tI.;

.... ( 'li<.

·!�tffit{dit�dD�1h8s��r� '-'a;lei�ão)requererjíistificé'ÍçãO,
.

'" •

:" (,;.:t' "fi"'1, ':, .:��{ ,:� ,i$Jt..'ii
.

. ',:' .

-

.

, " (. " 'o, i (Cód Eleitoral Art_. 124, paragrafo 40). ".'0
•..'

5 DE�2,__VIPM��� D�.;1.9()g �i;\ \P1 ii (. Jtiuli'lh!� . �·��H�i,tit,�,�;·H#q '.'
. "

, .' _

,�R��-r�II��� ,., '1,,1'<,',1.1 h,;/i 'id '1' .. 1\ t." 25DFf�N�,?V���I.t9;�l?��9��i,�.,q,'·ij ,1/'\' r)!iL,�:;., '!-' Yr,V'" ' ;�� ,. ,�,�:".,\' '! "li, f:,iti,!'6liiH �!:! SEGUNfiA-FEIR'ÂI" "f ':->�fj\jll
S.,l..-·};IncelTarnento do pra:zo pqra r�qúcrêr"ia vi<;t ,.., 'I "x;_·;,,-.''l.j I., 1(;:.:1;,'" . }};<> �','t. Ti,1' ;,;Í", .d'"

«MeL !EJeitoral, Art: 52). . ... ",r'

'

, ,'" :"l". :.' ...�, < i,-�hç;�;f�ento do ;pi�zo p�f�::��h61�s��! ,J��T{{faba.;
.

,.

2, � Encerra�ento do prazo l'�\o' U�ê. ��rtido ;re- 'lhBs �riínuhçãô;;rios 'júpfa's' 'iélê ioorah HitCótt' Éh:166hr..:
. Encerramento do. prazo para, a audiência públiéa,'de, gistrar. çanqiddto a',targo,m�j9iitár-J,ô já régisttádo;��.por

.. Ah. .159').�! "I�"
no,meação dos mesários (Código Eleitoral. Art.' '120).

'

�dÚ6' ('é4d:"ÊI��t��Hi�t,J.i 9991fii .'1,
- ,:,;. ':, '. '; "

\l:l,f" i d,,, . iq 'fI 'lH 1 § ,h!"J ftJt��l; � N

,
' 13; -"--; EqC�Haménto.. dQ

.

� i para o juiz comunicar ( ,

i d
; " \;1; (

.
'

> .'
k�f i \1

":: a�A<,cl'lê.'��:',�A,Mi�ep�tt, i�&Ú� il� e aos proprietários, 3d 'D_;� \�;,6Vf:.EJ\imRÓ DE 1968.':_�" . �' ."-� r ;;;-:'; � ,A?J I,!f.',)' l ::! �-l� .' �-f, I" 5-. \-i,Iur;"A.,lJ ,

arrendatâr'los' cri:{ a1firrinÍStra .0res"dé1S propriedades, par- SABADO"
ticulares a resolução de qu�,serão 'os respectivos �dificios, "

. ou parte dêles" utilizados para o funtiamento das mesas ". 1 _ En(.çra�ento do pr'azó pàra ,0 Presid-epte ;, dp
receptoras' (Cód Eleitoral; ArL 137). ·Tri8unal marcar a data da: eleicão se ·'deixarerri.' de' sd

4 � Data a partir da qualé proibida a realização i réúnir tôtlas as seções' de um m�ilicípio (Cód. Eleit'brr4,"
de propaganda eleitoral através do rádio e da televisão, Att. 126, parágrafo ú�ic�).

'

salvo a transmissão direta de cOWício públic,o oli a trans� "; ;2,- Encerramento do prazo m�ximo.par_,!- termiria�'
missãb dos ,hor�riÇJs qe propága·ncta .gr�tuita' (C4d: Eletio- .

a apuraç'ão .nas juntas, desde que solic�tad05. mais 5 dias
ral, Art. ;�54). .',

.'
v

• .

� :, ' de' pt6rro�açãb Céd. >Eleftoral, Ar!. 15�, §,2°).

9 PE SETEMBRO DE 1968 -

SEGUNDA-FEIRf\

, ,

(A partir desta...date ,.as secretarias dos tribunais í!
,

'

',- I -' ,e
"

" \. '.',
--

os cartórios eleítorois ;de\!ern ,p'erm,a,nec�r . (Jbertos -' ,a9s' sá- .

bados, domingos' e feriados, ainda qui com pessoal' redu-
. '( , . " ,,"

� ,'rio

zido), . . .; ,

1-�. Encerramento, do prazo para Ô juiZ comunicar,
ao 'Tribunal Regional Ekitorài os nomes dos escrutiná
dores que houver n�meado e para publicação, mediante
edital, da composição da junta-eleitoral /(Cop. Eleitoral,
Art.. 39).

.

,

'Z � Encerramento. do prhzq para entrega de títulos
decofrentes de pedidos' de inscrição € transferência. (Cód,

Eleitoral, Art. 69).
.

c ,---,
.

r .

.

"

,

3 ___: Encerramento do prazo paFa o juiz comunicar

ao' Tribunal Regional Bleitoralvo número de eleitores
alistados (Cód. Eleitor�l Art. 115). �'.

4 --;--'-" bata, a partir da qual as estoções de rádio .e

televisão ficam obrigadas a divulgai: gratuitamente comu- ':

nicações da Justiça Eleitoral, até o máximo de ,IS minu

tos, entre às 18 e às 22' horas (dÓ'd. Eleitoral, Art. 250,
,(

,

Parágrafo 4°).
. ,\ ..

'I:

'. I,

25 DE OUTUBRO DE 1968

SEXTj\-FÉIRA

./

.(

. �' '" "" .. ,

'11, •

Depois das 'i17 horas

\' 4 :'- Início da contagem dosvotos pelas mesas .re-, ..

�, ,. '
,

ceptor'a�" nas, seções em que êsse sistema foi autorizada-

(CM. Eleitoral, :Art. 192).
.

i

1 '- Data 'em que, às 14 horas,lem audiência públi
ca, será encerroela a -inscrição de eleitor:es, em ;cada ZOn,3,

e proclamaqo �o número dos insêriti?s até:às 18 'l}oras do
, dia �n:eri.or. �ubli�açã�. de 'ed��al 'C0m indicação: ,de l;Oll1e
do ultImo ele.ltor mscnto e numero do respectIvo tJtulo.

Enêerraménto de, prazo p,�ra� registrq pe, qndidito
em sublegenda, se houver recusa por parte 'do Presiden
te dSJ Diretório Jm efetuá-lo (Lei. fib 5453, Art. ,8 o, garág'i '

2). ..' ,:'i li � i'
/, �

31 DE .OUTUB�O DE 1�68,
QUINTA-FEIRÁ

'

.. ,'"

.

..,'_ "

- Dàta a partir da qual e até ,48 -horas depois da eIei:'

ção; ,nenhum-�léitor poderá ser prêso: ou detido salvo em

flagtarite delito, .ou em virtude de sentença ériminaL con-
. \

. ,

denat6ria por crirhC2 inafiançável, ou,.' a'inda, !por desres-

peito á salvo-co:nduto ,(Cód. Elei-toral, .Art. (2J6)�

'12 '!)E NOVEMBRO DE 1966 '

TERÇA-FEIRA
"

',-
. 1 - Encerralúcnto do prazo para o juiz eleitoral

remeter aO Presidente da inesa receptora a urna e o ma

terial destinado à votação (Cad. Eleitoral, Art. 133).

? - Início do prazo de validade de salvo-condulq
expedido pelo juiz eleitoral (Cód. Eleitoral, Art.· 235 e

Parág. Único).
13 DE NOVEMBRO DE 1968 -

QUARTA-FEIRA - às 8 boras.
1 - Prazo a partir do qual o Presidente da mesa que

não tiver recebido a urna c Ô materiàl deverá dilIgenciar
para o seu recebimento (Cód. Eleitoral, Art. 133, Parâg.
20). '''''',

,

2 - Encerramento do pra;w para pro�aganda polí-
tica meQiante radiodifusão,

.

t�Jevisão, comícios ou reu

piõ;cs l'lúbliças (Cód. Eleitoral, Art. 240, I Párá�. ÚnÍl.-o).

14 DE NOVEMBRO DE 1968 - .

QUINTA-I?ElRA

1 ...,;__, ;b.ÜCI,;fl'éi.lúçlÜü áo ptQZO piira eÜll-::5J. u'"
r 2-

Via (Cód Eleitoral, Art. 6'), }',:rá�. Únieo(
1', • ":---... '",.,--, ',_

� -'_ Vul;l C1.1 que serao n;colhlQOS os Íllu105 110S

1cprosáríod pâra SeJCíll desinfeiauos '((.00, bl.r,hu�ul, J�f(.
bi.i).

15 DE NOVEMm{O D'E 1968 ..-."
.

f;,EX1'Á-JiEIR..:" � j.S 7 nORW

16 DE NOVEMBRO DE 1968 -
SABADO .; À� 8 HORAS I'

\' ,d'

'I f
•
1 -- Início da apuração ,(t6q. .Eleltoral, Art. '119).

Às 12 heras I" ','

, 2 - Encerramento do nrazo.. para Ia comunicação,
pelo JUIz do número de eleitcres que-votaram (Cód Elel-

toral,-Art. 156). \
.

Às 17,horas

J ,3,- Encerramento do praia, durante '0 qual é __proi- ,

bida 'propaganda política mediante radiodifusão, .televi-.

são, comícios ou reuniões públicas (Cód. Elei!oral:, Art.
.

240; ;P�r��i '4IücoL: ! ? " -�
)! -x, .' v�

, .,'

17 DE NOVEMBRO D.E 1968 -

DOMl�GqvM����ffq�é�,
,

'.�·�";�i �;i��; t
.�

t:, • � lo.

Fornecimentô de cópia autêntica aos diretór�Os munl,Cl

pais dos Partidos, com idêntica' comunicação ao Tribunal

Regional Eleitoral (Código Eleitoral., Art. 68).
"

2 � Data em que será encerrad� a transferência de

eleitore,s d,evendo conSltar do telegrama do juiz e16itoral
ao Tribunal Regional Eleitoral, cio edital é da cópia dês
te fornecida aos diretórios municipais dos Partidos, c" da

publicação dá iinprensa, os :nomes dós dez últimos elei

tOres, cujos,' pr6téssos de transferênchi estej'am definiti
vamente ultima,cÍos, e o ,!?-úmero dos respe�tlvos títulos
eleitorais \Gódigo Eleitoral', art. 68). ,

11' DE SETEMBRO DE 1968 -

QUARTA-FEIRA,

18 DE SETEMBRO DE 1968 - I

QUARTA-FEIRA
, ,

"

f;."

'":
.

��_?�J,�z�:���. 1"' .' I,"�'
1 � Término de, neriodo de valIdade do salvo-con"

duto" expedido 'Pelo J�i� eleitoral ou presidetne da m��i'.
reéeptS.ra téod; _Eleitorah . .<\rt. 235, ;pq�ág�afo. ú!l-ico),::'

'.

.' \:2' '�i' �Tili-e,i!��iÍ1e!A;tô:'{ d6 �JÍ�dptlerit�o' do qual )'n'e4
nhum' .��i,�oJ .poderá,' ;��L�p.f.êso 9Hi: A��idot,;, sa:lvo en1, fl��':
grante' delito :\)i1�felt11i\firttidé de 's'en'têp.ça crinlinal con.�e" .

n.à�Qda.· P0.�: crim."e ... inafi�nçável,�;Qll;, /ai@_do.j uor,',d,éste�'pei-,
tg� �"1�'�lJ61-�ondi1tJ;�(tHõa� "Êi�it�r:�Ej<Art'�;;�36f�;"

," ..

;
.

"

i;�h�i'�ri;t�;�o;:��:ii�16�i{U!;a�U U� -IiJ it,: 'J"

"� .:; ,.
._

� ;
. .; _.

-

," l " t

ssti.w,N\11l.&�Fl�iR��r �, # lr""d-��'�: ,(,;.;r{r: - I...> .,
••

,,\. r,,\,,�t--f . � '.
,

"

•. 1,:.-t'1.

10 DE DEZEMBRO DE 1968 -

.

TERÇA�FEIRA
.

.,,'

El1cerran�ento do prazo para ds Pa:rtidos reclama-
r \

- -

rem da nomeação oe membro da meSa 'receptora (Códi-

go Eleitoral, Art. 12N.

21 DE.SETEMBRO DE 1968 -

SABADO ;.

Encerramento do prazo plra os membro's das mesas

receptoras recusarem a nomeação (Código Eleitoral, Art.
120, Parágrafo 4O).

14' DE OUTUBRO DE 1968 -

SEGUNDA-FEIRA .

Data i partir da qual as est3çõeô. de rádio ou tele

visão farão prop.aganc:!a eleitoral gratuita nas eleições de

âmbito municipal (Código Eleitoral, Art. 250, Parágra
fo la).

15 DE OUTUBRO DE 1968 -

TERÇA-FEfIRA

1 - Encerramento db prazo pÇl.ra·a realização de

convenções municipais (Lei nLlmeto 54-53, Att'. 5 ° Pará,;.

grafp 2 0). Observ�ção: na véspera da CDllvelÍ1;:ão dCVoClll
�er apresentados ao jui� eleitoral para encchaIJ.1ento'. os

,
Data em que o Tribunal Regional ·EleitoràLd�te.r,-. -

minará \la Comegedor,' ou Juiz niais próximo que apreen-'
da os dqcumentos da apuração da Junta"que ainda não

\

OS! tenha enviado (Cad. Eleitoral, Art: 184, Parágrafo,
3·b). .

' , .

,

16 DE DEZEMBRO DE 1968·..;....:,_
SEGUNDA..FEIRA

1. -: Enc,eramento do prazo para o eleitor Jiui;so
rfquerer ,iIstificação, pérante o Juiz eleltómi (C8d.· Elei�
toraI, Art. 7°). \ '.' .

2 _- Término do prazo! par.a o mesário faltoso re

querer j�stificação (Cód. Eleitoral, Art. 124)
3 -- Prazo máximo pata realização das eleições quan

do não se reunirem tôda3 os seções d� um mun-icípio
(Cod. Eleitoral, Art. 126, Parág. único),

4 D9 'JANEiRO D12 i969 _

SARA.DO

,Prozo lllüA1úiO pura !a 1\:;ü0v&çao de eleições 'qUall"
do, flf:d eleil,;ôt� :Ull!�icípais, o miwero de votos nulos

ating)r :íuáis dd iüeiaâú àd voLal,-ao (uus lllUlÜdpios em

que "o ['Í-,uraçao lOi realizací,� m fi-') �0 Li) óias)

9 pE JANE{IRO Vb i,6� �

.� f.J!r"l Ji.A-1< J;:Ü:-(,i�
l-r...zo 11l<llUlllO para a r.;l1oiu,_;,;�\) (1.;; dti.__;.G,cs, qua-n

&v liaS (;lc�éies ll!UIÜdpaÍs, O n-ú.;., ...í0 UI;! VOLOS üWüS :rüin

g;c jH�;S cil meiac1e da -votação' (!lOS lJlUlliclpios em que
:il apU1i:ll;;� foi reaÚL,OCLl no pL_<:O �;_; i _; úiu�) k':lAJ. :2lci·

tor"l, _'l.l::'" _, J.
,_ .: ;�
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TIGIEMOS 'O'
IPIRANGA CAMPEÃO

Decidindo o Torneio promovido pelo 'Ipirango Fu

tebol Clube,'; jogaram na tarde de domingo, no estádio
da Vila Operário, as equipes do Ipiranga ·e do Maria

no, Ao clube de Herley, bastaria Um empate para sàgrar
se campeão, O clube presidido por Alcino Vieira, aprt;'-.
sentando-se melhor, acabou por dobrar a equipe. da S:0s:..

'

teira, assinalando 3 x 1, gols de Gidinho 2 e Elcio, :pa:::
Ias os vencedores, Um grande número' de Jorced9res •

estiveram presentes, dando um colorido todo especÍi:ü ao
J

acontecimento esportivo.

OS CAMPEõES

o Avaí vai fazer seu de- tâncias que não podem con

dená-lo por esta ou aquela
manobra, o alviceleste vai

cumprir os seus compro-
. missos neste final pelo tí

tuln máximo' de 68. Lutará
com o máximo empenho,
como sempre o í'ez, não se

entregando um só instante;
quer venha a jogar em seu

reduto ou no do adversário,
onde obteve- três belos triun
fos.

FUTEBOL
tros jogos torcer contra, in
centivar o que é nosso, aní
mar os que vão ao' campo
defender as cores dos nos

sos clubes, comparecer aos

estádios em dias de .lõgo,
mesmo que o espetáculo
não seja 'de ,promcter mui
to. Assim, estaremos dando
aos nossos clubes os meios

para fazer, frente ao tre

mendão ônus que cada cíu

be não deixa. de ter toda a

vez que disputa um certa

me, mesmo um regional.

a rivalidade, rivalidade cu

ja .
consistência - empenho

e lealdade - jamais foi pôs
ta em dúvida. O Iutebofflo
rianopolitano precisa pas-
sar por uma transforma-

\.

ção .radlcalçcom maior ele-

vação' dos quadros sociais
dos nossos_ clubes que po
dedo ter, como consequên
cia, maior afluência de pú
blico. aos estágios que, Iles

ta forma, deixarão de apre
sentar '0 estado desolador
das praças futebolísticas
desertas e o caos financeiro
rondando as" agremiações .

. Agora, temos que nos re

ferir ao papel (lo público
flortanopnlitano. Não dire-

.

Vamos prestigiar o Av:tí
mos a torcida avaíana, por: , . nâs fi�ais; assim como., o

que o que está e,m jôg'o é Figueitehse que lbrtj�e '

esta- Os
.

f;'ut:�s' vi�ão c�m o, tem
.

o prestígio do ".soccer". na .rá disputando a Taça, Santa po ,e
. então .

nos sentiremos
metrópole, devendo cada Catarina. . Torcedores .: de � recompensados I de' ter . de
esportista consciente, mes- ambos os clubes devem ir- sã consciência iÍai:lo uma

mo os que costumam, nos manar-se sem diminuir o parcela pelo' fortalecimento
regionais e mesmo em ou- forte dos dois clubes que é do' ·futebol regional ..

A equipe do Ipircnga, sagrou-se campeã assim dó '

.Torneio de futebol,
-

nas duas categorias. Nos aspiràntes,':""
com apenas 2 pp, e nos titulares CO;lTl 7 pontos negati
vos. Eís os ca�peões alvi-verdes, pelos titulares: Di?ar�:

, tê'· Valmir Mauro Zulmor e Erico; Vado e 'Paulínho;'
., ,., ' ,. .

.' ,'-i ;"

Eleio, Gidinho, Camisão e Danilo (Acari). O�ltros, :qué,

::�:;P;::::'F:::'�:::�
Totá, Ton;c�, �,�no,

,

M a r ti i n e II i
o trio final de futebol-de salão do Clube Doze

de Agôsto e da seleção catarinense.: seguiu para a Ba

hia, onde irá participar dos jogos universitários brasi

,

Ieiros. 'Fausto, Biazoto e Lauri, serão os desfalques do
,Clube Doze de Agôsto para a partido in�ernacional do

r' I�'"
-

•

',-
'

f", .' l'
. I

próximo domingo, nesta capital, '. .

,.

FRATUROU /0 PE'

o atacante Marlio que pertenceu ao Guarany e que
joga pela equipe Varzeanà do Mariano, fraturou na

tarde de ontem o pé esquerdo num toclo casual) dman
te o prélio Ipir:.mga 3 x Mariano -1, na decisão elo tí

tulo eis TO'rneio-. O acontecimento foi a nota tris�e do

espetáculo que proPQrcionol1 a arrecadação de 6:'?,OP com

os associad<is do Ipira;'ga, não pagand� ingresso.

QtJINZE.CHEGA AMANHÃ

A delega.ção dO' XV de Novembro de Piracicába,
confinliou sua chegada para Join�'ile- para a' próxima
sexta-feira, cuja embaixada, será chefiad-a pejo Com�n..:
dador D'Abrósio, presidente da agremiação interiorana
paulista. O Quinze deverá enfrentar aQ. América; nas

comemoraçôes de ,mils um anive�'sário do' ch;be niofo
catarinens�, Hildalgo, Pilôto Claudinei, Jait,'nala; são
algumas elas atrações do clube paulista.

ELEIÇÕES

Faltam 60' dias, aproximadamente, para a reaiiza
ção elas eleições da nova di·retoria do {--vaí Futebpl Clu-

.

be e até agora sabe-se que dois candidatos s.erão lança
dos à presidência do clube' azurra: Nicoljno Tancredo e

Walmor Soares. Há inclusive conver�ações para que se

ja formada a dobradinha, havendo assim corrente {mi
ca à disputa do cargo de presidente e vice presidente
do clube azul e branco da capital catarinense:

.

PROGRAMA

VISITA DO "DEPORTIVO CONDORES DE CHILE"
A ESTA CAPITAL.
(Base da Seleção Chilena de Futebol de Salão)
DA 12/7/68 - RECEPÇÃO A DELEGAÇÃO AS
20,00 horas NO ESTADIO DA F.AC.
DIA' 13/7/68 - A TARDE '- .PASSEIO DA'D"ELE
GAÇÃO AOS PONTOS PITORESCOS iDA CIDADE.

.

D1A 13/7/68' -:- A NOITE -- 20,00 horas - ESTA
DO DA F.kC.

PRELMINAR ENTRE:'
JUVENTUS x , CARAMURU

21,00 homs
HOMENAGEM. AO I'RES.

ARAUJO LOPES
,DEPORTIVO CONDORES .DO CHILE

X CARAVANA DO AR E.C.
DIA 14/7/68 -'- 20,00 horas

PRELIMINAR ENTRE:-

EM WANDERLEI

CELESC SETOR FLORIANOPOLIS X
CELESC SETOR DE LAJES

21,O� horas
EM HO\,r:NAGEM AO PRESo LUCIO FREITAS

DEPORTIVO' CONDORES DO CHILE X
CLUBE DOZE DE AGOSTO (Campeão da Cidade)
NOTA: NO ,JOGO DO CLUBE DOZE DE AGOSTO,

I

OS ASSOCIADOS DO MESMO TERÃO INGRESSO

GRATUITO, MSDIANTE APRESENTAÇÃO DA

FEDERAÇÃO CATARNEl'fSE DE FUTEBOL DE
SALÃO

but nas finais do Estadual

de Futebol, que começarão.
no próximo domingo, ape
sar da al11eaça de seu ad�er
sárío - o Metropol - tle

não comparecer para o en

contro, pruvocando
'

com

seu ato uma crise que, espe
... ramos, não venha a ter

'proporções funestas para o

J futebol barriga-verde que lu

ta para conseguir um lugar
maís destacado' entre as .fe
derações do país. A respon
sabilidade do "Leão da Ilha,

. é tremenda; " isto ninguém
pçde negar., Vai ter pela
frente ad�ersã;ios' de cate:
gorta,

.

alguns íncontorma
dos com a 'sua inclusão' e
de mais 'três clubes' na eta

,pa' decisiva. Entrando nas

finais por torça das circuns-

\.

comemorará·
aniversário tom 'regata interna

A data: histórica de
de julho não passará' des-'

percebida pelos numerosos

adeptos do Clube Náutica
. Francisco Martinelli que
na .oportunidade' estará

completando 53 anos de c-

31 Passig, prog-ramou uma re

gata interna' para comemo
rar o acontecimento sobre
maneira grato para o es

porte do remo de Santa Ca
tarlna e do, Brasil. A rega
ta �m referência constará de .

xistêneia. A diretoria do cla cinco páreos, .a saber: yoles
hé rubronegro; tendo ,à a 4 remos, sing'le"scull, ou-'

·frf'!nte O' esportista Erich, tl'iggel's a 4, remos com ti-'

em'
..

Setembro
Bola·ao-cesto - Com apre

sença do prüfessor Brito

Cunha, ficou �cel'tado que
os jügadores a serem con

vocados • treinarão nos fins

de-semana, pela manhã é à

tarde, em ,.São Paulo, a par
tir de 16 de ag'osto e, no

(lia 10 de setembro, entra
rão _em: regime de 'cancen
tração no Hotel das Pai

neiras, no Rio.' Numa pri
meira fáse, os atlétas trei
narão COl11 os técnicoS de
seus clubes, as terças e quin
tas-feiras à noite;

,

"
"

Pugilismo - Foram man-

'tidas as exigências do COB,
referentes aos testes de ca-

rateI' internacional, os

'quais, apesar do resultado
do campeonato latino-ame
ricano, não

.

satisfizeram a&

condições exigidas;
, Hipismo - Os cavaleiros
e os animais da equipe 'na
cional viajarão\ para o Mé-

A. Schmidt
Na manhã de sábado último, no campo do Ipi

ranga, no SocO' dos Limões pelo Torneio Inter-Secções
"Evaldo Souza", a equipe ,do Diário Ofidal goleou 'sen

sacionalmente a equipe da Oficina .de Obras pelo escore

de seis tentos a doi�. Já no primei,ro telnpo, jogando me-
. 1_

lhor; o Diário ve�6ia por três a zero, tentos de Madalo- )

)la aos 23, Guinho aos 30 e Caeir'a aos 33 miilUtos, para
nO' -segundo, tempo chegar à goleada ao termino dos no

ventas minutos por seis tento's a dois. Marcaram ainda

para o Diário Oficial, Guinho aos 12, Jóca aos 25 e·

Relinho encerrando aos 35 minutos 9,/marcador, en

quanto Rodrigues aos 8 e aos 37 minutos.
,

O Diário Oficial foi Campeão do Torneio: forman
do assim. :Aldo; Zenon, Helinho e Zeca; Celso e Caei�'"'I,fr: \ 'd,i',)(1 '" .'

...

/'

moneíro, double-scull e ou-.

tríggers a oito remos e te
rá lugar, na baía

__

sul, dia 4

de agôsto. Após a. competi
ção que tem. por objetivo
também uma maior confra-

.

ternização entre os remado
res e dirigen�es e associa
dos qo clube, será einpossa
da a nova diretoria, a qual

"

•

Olilnpicos' do: Brasil.

RIO .

......., A delegação I'do
Brasil que participará dos

Jogos Olímpicos nü Méxicü
embarcará no ·dia 27 de se

tembro, segundo determinou
o sr.' SílviO de Magalhães
Padilha, .

em reunião. do
Conselho· de Assessores do

Comitê' OlÍmpico ;Brasileiro,
realizada ahtem.'

,

O sd. Sílvio de Magalhães
Padilha t01110U essa delibe

ração, tendo em vista a ne

cessidade d.e aclimatação
dos atlétas, � sua adapta
ção á altitude l11exicana. An

tes porém consultou o mi

nistro .Marcio de SQuza, Mel- .

lo, da Aerónautica,
.

que anr.'
müu haver, possibilidades,
para o embarque naquela
data.

PROVIDÊNCIAS

Durapte
.

a reunião, o CQI1·
selho �omõu também as se

guintes providências:

J".

Irao
•

xico parti'ndo de Londres;
sendo que os cavalos irão
em vôo especial, com os

defensôres da lng'laterrn;
França e Irlanda. Nelson'
Pessoa Filho, José RObe,·to
,Reinoso Fernandes e Ger
son Monteiro serão os

componentes da equipe;,
Iatismo - Os barcos. das

�lasses' Star, FIYl'l;ing' Dut
chl11an e Finn seguirão pe
lo navio Sirahg'er, I saindo
do Rio no dia 10 de agôsto,
rumo ao Long Beach, de on

de seguirão para Acapulco
- sede do confronto olím

pico - no dia 22 de setem-

.

bro.· Eric e Axel Sch�ith
- da, classe Star, Reinald
Conrád e Bukhard Corbes

-: Flyning Dutchman, e

Jeorg Bruder - classe"'Finn,
VIaJarao antecipadamente
dia 20 de setembro;

Natação - As eliminató·
rias para os indices olímpi-

/
será' eleita no dia 28 do cor
rente.

"I

_
Nos dias subsequentes à

regata, a' nova diretoria dI)
clube traçará os planos com

l'eferéncia à sua participa-
I ção llas regatas de setem-
bro (novíssimüs) e outu
bro (Pl'é·Brasileiro).

\

Diário.Oficial Campeão do Torneio·
, "

Inter�Se(cões "Evaldo Souza"
� .

.

.' .i,

",li
.

Florianópolis, 11 de ,itÍlho de 1968

ILHEU! I

,\

FALANDO DE CADEIRA

Gilberto NahJs

Corno árbitro de futebol, compareci pelo menos a

três Congressos de Arbitragens ria CDD, conclaves a

que compareceram pelo menos 4 ou ·'5 representàntes'
. de' cada Estado, reúnindo, no Auditório da" entidaele

máxima de nosso futebol, .
mais de 100 árbitros .. O pri-"

meiro foi em 1963, de âmbito nacional; o segundo em

1965 com o Professor Adolph Lindenberg, e lo 3 o
em

.
.

1966, com o Presidente .da Comissão .... de Arbitragens da
FIFA, .

I

Os
.

árbitros presentes à tais concloves não, foram

ali aprender regras de futebol> mas' traçar novos" �UTÚOS
para a: padronização de arbitragens, ouvir confereacis
tas' de renome mundial, cpresentar sugestões que pu
dessem' melhorar as' arbitragens. e dar mais segurança
aos aoitodores nos estádios, Para mim.. tais congressos
for'am-'de grande vali�, pois uniÚcaram pontos d�: vistas
até então confusos, ficando os árbitros de obedeçerern
os mesmos critérios,. quando da .interpretação das leis e

regulamentos. Na verdade, até' hoje, não se, observa .a

mesma padronizoção, nem" os árbitros usam do mesmo'
critérios rias interpretações; pois a' própria International

Boord é talha nêsse ponto, deixando muita coisa para
o único julgamento q�lC é o .certo: o do árbitro da par
tida. E, na verdade; em matéria de fato, as decisões do '

árbitro são finais e irrecorríveis, Verifica-se, portanto,
que um cidadão

"
que é árbitro

.

esta,"mu�ido de tantos

podêres ;, tornanha responsabilidade, que. íl.ecessària
mente tem que ser .urn homem cle bem, um cidadão ho�
neste, c, salvo êrros, .tão comuns, nas arbitragens' em to

do o mundo não. posso concordar com a malícia com

que tantos e' tantos- cha�arr ctt·tos árbitros de', venais,
Mas não' po rso correr O' risco de afirmar que não exis
tem árbitros' venais, Afinal, de éontas, 'não conh1eço o ínti

mo o pcnS�lllento, a monra e o é�ráter çle cada-um . .Tulgo_
contudo, que muitas �firmativas de dirigentes e tàrce

dores, e me' mo atletas, são na maiori:a das vêzes ocasio-

'nadas pOJ'l supostos ou l1le,sll1o verdadeiros' êrros que .,

possam ter acónt�cido, e no momen'to do, c�alor da lut'1,
da' vibracão do inconformismo em perder uma' pártida,� '. ' .

(-
-

se perdem' e proClamam coisas que nãO' podem siquer
pro�·ar. Os árbitros, na verdade, já deveúam e'tar bem

acostumados tanto �01l1 _

os palavrões, as ofensas...e l11es�

mo calúni�s dêsses d�sDortistas. A função' que' exercem
é, muito superior a e,sa� coisaô e sujeita mesmo a tudo.

Julgo, portanto, ,impresciIidível um congressO' de

arbitros em ;�ossa Capital,' reunindo, pelo menos,
. os

� -

.' . . -r-'" .

árbitros que funcionam no Est'1dual ou que ftmcionarão,

para uni-los. �lais, acabar com as discussões entre 6i,
dade e interior, traçar novos fumos para as arbitragens,

apresentar su-gestões e reivindicações para a 'classe, atLO

vés de ofício ao PresiderÜe da Entidade que sempre se
cos estão marcadas para os

dias 23, 24 e 25 de agôsfo,
ficando a segunda etapa mOstrou amigo dos árb;tros. E' preciso _que se apresen-

para 'os dias' 30 e 31 de a- te telatório sobre todos os estádios, '0 questão dos vês�
gosto e 1.0 de sete�:nbro; tiários, a segurança; é preciso que

\

os árbitros não omi-

Voleibol - Apesar de não tam em suas súmulas e relatórios, casos acontecidos; é /',

ter sido desig'nado' ainda preciso drmezo de atitudes, critérios iguais quanto
.

Q

o técnico da seleção, a Con- .'

Ih
.

'. A
.

presenca de. ext.T.anhos dentro d.o. cam,po, me o� apdren-,federaçC;o Brasileira de t

Voleibol. colocará em regi-
.

eia dos un'iformes, e çiepois (então, melhores taxas. E

.

me de concentração, no preciso sim, uma reunião geral, com todos os ár-bitros,'
Centro de Espor�es da Mari- da Capital e do interior, pois muitos_ que conheço no in

nha; na Ilha das Enxadas, terior, são homen� que muito t�ll) servido ao futebol de
a partir de hoje, todos . os

d
.

d'
..

A nQssa terra, homens de bem, e' to os, unll1 o-se relvm

jog'aqores convocados.

primeira -etapa do treina- dicarão seus direitos, apresenta rã\) sugestões para, pro-
mento ir� até o dia 4 de se- ,blemas que vem aflingil1do �s arbitragens. �!

tembro, quando será conce-
. A questão de datas, local e despê"as, é o 1l1lfllmO,

dida u�a. lic�nça até o dia J
e creio que o pl'ó9rio Presideó�e da ;F.C.F. acatará com

18. A ultIma etapa da cou-. /

.

f"" . / f'

'_
l'

- simp2tía essa idéia que so bene ICIOS trara ao nosso u-
centraçao se rea Izara el1l .• "

I
I Call1pos do Jordão. A par- tebol.

ticipáção do .voleibol depen-
derá das observações que

f\-lrem feitas pelo C9B, pois S J'a COV não conseguiu reali- Fuftehol. em 5.0 ase,

zflr ,os testes ,exigidos.

,....-. Vice E�critóriO' com

de 'Obras con� 3 pp., -

Jogando dômingo {{Jtin�o e[l1 Sãó José, nÓ cam�o
elo Ipiranga, o Campinas F.C. de Praia Comprida) v�n

ceu de maneira brilhante e categorica o conjunto 90
CrUz e S-<Juza F.C. Já i de' início evidenciou�se a grande
supremacia técnica e" de conj11nt� ,d'o Campinas, o que

não foi aceita pelos at1�tas do Cruz e Souza, '

que logo
apelaram para O· jogo violento e desleal, .s:_bm o atleta

Acácio e outro jogador da ponta -l(.reita instiganôd
seus companheiro� \..a p;'ossegtíirem no jogo bruto, cul

minando com os desagradáveis incidente,s que envolve;.

ram diversos jogadores. Lamentável que atletas que já
mili,taram tanto no futebol profissional tenham 'chegado
àquele ponto demonstrando v�rd�deira falta de sentido

esportivo e respeito à integridade física do adversário,

como aos atletas do Camprllas !to, Mário Santos e Má

rio Rija, e outros, que s�freram verdadeira caçada no

campo. T�lmo (3) e Ito marcaram os tentos do Campi
nas. 'Com, a publicação ela presente nota ',as diretorias do

Campil\as, e do lpiranga de São José, que ceeleu se�
gramado para o encontro, lançam um protecto e reriú-
dio aos atlétas do Crúz e Souza, que devem', antes de tu

d ,ter espírito de. equipe e desporLividade em aceitar

uma derrota como acontecimento normal de encontro"

entre duas equipes de futebol.
�

O. M.

/ ,

ra; Bolinha, Dadai, Madalona, Guinho e Jóca (Chiqui-
�ho). Oficina de Obras jogou assÍm: Leite, Lauro, Lo

terio e Alvaro; Botelho e Acilio; Noir, Zezinho, Rodri�
gues e Dé.

O Juiz da contendo foi sr. João Sebastião da Silva.

(Diâo). Anormalidade:' foi expulso no segundo tempo
Zezinho por reclamação.

Diário Oficial com 1 pp.
,

.

2 pp. - terceiro - Oficina

quarto - Revisão com 6 pp.
Artilharia ficou com o Diário Oficial; com seu

seu avante Guinho com 5 tentos seguido de Rodrigues
da 0ficina de Obras, com 4 tentos.

Não houve a preliminar, visto ter a equipe da Re

visão feito a entr�.ga dos pontos para o Escritório.
:l\.

.. ..
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mecanismo r p ração do cótligo ge'lnétic,o
.' , \

uma acumulo de erros no

código genético devido à de
teríóracão .

da funcão de con
,> >

trôle exato que cabe às di- 'por doses de radiações. e

fer�ntes "máquinas". Desta logo se observou, detalhada

forllla, a máquina duplica. mente o processo de \ repa
dora reproduziria, na ver- ração. De modo algum, eon- ,

dade, peças danificadas
_
do tudo, pode-se, afirmar que

cõdígo. \ as de "radiodurans". De

Na maioria das Investiga- para as células� de animais

ções (-utiliilOu.se a' bactérllÍ superiores, as quais contêm
"Micrococus radiodurans",' cêrea de mil vêzes mais
que _,é o orgánísmo eonheci-: material geNético do que

(�.N�S.)
!

Formam um caminho ao culo. í!:ste, por sua vez, rea- reparos necessários em- tõr-
redor do' qual gira' um gru- Jiza ó' trabalho de um 'ins· no do círculn, torna a íun

po de partes ativas, uma
"

petor enearregado, de desco clonar a máquina f'lsealiza

espécie de máquina rnolecu- brtr . se alguma coisa vai d,ora..',

/

lar, que se encarrega de duo mal no nôvo DNAi No ca- A máquina duplicadora
plicar ° DNA. Desta forma, so de .enccntrar um 'êrro, por sua vez, reinica s�u per
o 'cõríígo genético. é; copia- corta' a lJl,trte danificada' curso em tôrno do,' círculo.
do continuamente" íÍeslocan deixando um· falha no cír- - Desta, forma, a duplicação é
do-se as cópias para contro- culo. Esta falha é coberta e 'incessantemente seguida de

lar a esh;utura das novas, reparada por uma terceira, ',' comprovação, e, em caso

células e partes ativas. De· . máquina'molecular que che-
.

necessário, pela reparação,
pois de ter duplicado todo o ga de outra parte 'da célula. de forma que !nunca se per-
códígn genético, a "máqui- Só quando são ultiinad�s os mite a duplicação de uma'
na" termina um'circuito. '

O Dr.' Lett. formulou uma

teoria para, explicar como

êsse ,processo pode alterar.
se nas células velhas ou

enfermas, O enveíhecímen

tv poderia ser motivado. por

'\
\'

peç;t defeituosa do código
genético ,que possa, por sua

vez, transmitir erros a to
dos os corpos.

peso
em : no seu ínterlor um

ano' vital: o material ge
tico que lhe determina a ,

t�utura� Mas, que acon-
.

e se êsse plano se estra

? Quem' protege os guar
ões do organismo? Reeen
s pesquisas realizadas p�.
Dr. John LeU e colegas

o Laboratório do Instttn

, çle" Pesquisas . Chester

eatty, em Surrey, � Ingla
uma possí-

TEORIA�

\
-

,/' "-
\

COMO FUNCIONA,

'PAGINA SETE
I

/
..

do mais resistente às radia

ções. O código genétieo des

ta ; bactéria toi danificado

as, de "radiodurans", 0..

qualquer forma, .não del.\:;·
de ser uma possibilidade.
Com bases nessas pesqt»

sas, é possível <que seJa, ..
encontradas novas' técnic:-ts
para tornar as células

cancerosas mais vulne
ráveis à radioterapia., e

assim aumentadas. as efiei:,
êncía do, tratamento das :

diversas "formas 'de câncer
comum.

Inéonfo,rmismo .,
.', '.

. "

" ', ,I
, '

Ettucacão e Desen'yolvimént
j "

Salvo reconhecida5:'e')cceções, �s inst�l';1çõe3.'� ;são "e.ni
,gerál ma] aproveitadas, O ensino é defieientes, os bcms

]Jrofessôres('i�ãá' ,mal p'ago�,:, e não
7�á prdgramaçãó de

ni.atrfcula�, que, revelam insuficiente,s' 1118' proüssões, , '

que mais interes�arfl' ao progresso econômico e sociaL
'"

. ,.'" ,

"Perdura" 'ainda a tendência incoercível ao academicismo
A rebelião do� estudantes contra �s deficiê��ias<do, Le, 'âó;�\ve�baHs\ntr;.

-.

P'erma,necendo as coisas como estão,.
inosso sistema' ,ecíucaçiotÍ1l1 "tem o aspecto aita�e�t'/ '" GO�tii1Uaremos f<)Inundo" �ais bacharéis �'melnos enge�
positivo de sac'l1dir a consciência nacionrrl em tôr�'Q de "fJ'fÍeiros é:médicos do que PEecisamos/ E ,ac�barerrto�
um problema que precisa ser enfrentado e soluciotlado derrotados na corrida ,do" desenvolvimento, 'que depende
a qualquer 'custá.

r

«ada vez' mais do ,avanço tecnológico, e de uma adequa-
\ Só que a" inc.o,nformidade dos jovens está com en:

.

da e,strutura educacional

de'J:êço errado.
L " J

.

Dentro d�S'se quadro, o inconformismo q,os jovens
O Doutor

Da" mesma forma. que os estu'd:mtes, o dovêTU'b 'é � repito � salutar" na medida' em qHe coloca 110
Edull!!do, Pedro Ca.:neiro'" da Cimha Luz" Jiuiz de d

,,'

l'- também não concorda com o e�tado de coisas vigentes ar em do 0\ um probléma que não pode �ai:s ser
Direito Titular elo Vara dos Feitos do Fàzenda Pú-

no siste'ma educacional brasileh'o, que precisa ser ré'- adiado.' Mas êsse inc0nfOJ:mismo, ,se fôr mal endereçado,
,blica e Acidente'3" do Trabaibo da Coma�ca de Flo- formado nos três níveis de ensino e não apends no su-' pôde, ir(�nicamente, vir ,.o' funcionar COllW instrum,ento
rianópoJis/ Capital do Estadó de Santa Catarinà; perior.

.

') de ,mqnutençáo do estado de coisas, que d:preci�a r�"II-no'" forma da lei, /etc� f
.

P Presidente e seus Ministros ----,- ,e obviamente lilente de uma re 'orma de profun,didade.
hinguém mais ,intéressado ,gue o da Educação --;-: 'também ....Modificação des,sa natureza ,não se o.)?era. com

a todos quantos êste edital-virem, ou dê- desejam modificar êsse estado de coisas, que não foi simples atO's de Gqvêrno. Y:' muitO' difícil Teformar porJe conheci91ento tiverem, que Ó' porteiro dos àuditórios
criado\ ag�l'a" mas (resulta d� Io;n:gos 'anQ3" de" "sedimen- , decreto, de"cima para baixo, um estado. de coisas sé

d�ste Juízo trará a públ ico pregão de venda é arrema-
'"

tação' e acomodação ev\ .tôrnQ �:6 �êrro � :'fl;a' i�e,fic;iê_q_c�af' dimentáti?, em que. os erros se encol1�ram rigi�am�n-"-taçao a Cfúem hlãls-dêr-'-'c'm.aibi:"l<ftfci( oJet"e2er)'sõ't5í'e,
'

a' "",��J;;'" �'�' '''li;''
'<

'�4< F'"� '"

11.'"
'

" '.", ' ... 1' .. , "Sàlvo, encomjador�s eX'éeço-es;' táitã-se dê uÍ'ifQ";"'�friJt�:,,;'..<i1ie. cdm�O'l)iuád'08'. lVle$:IiN(».",p�;r1I'1tle \')'(j)&'� ins!l;r-liltt!:in.t;os,�eiga:i:s',avaliação,- no elia 30 (trinta) de jHlho, às 10 (dez) horas', ra ar'cé1ica, distanciada de nossa realidá�e social e eco-
. de. que disp5e Q Govêrno para operar. uma. I119difiéa:n'a se,de 'dê�te Juízo, à Av, He:rcílio LuZ; 57, dosbens' , ,

nômica, divorciada .das exigências do dçSenvOlv.imento çãC; profunda s�,o. muito mais, limitad.os do/ q11e se pen-penhorados à VICTOR FERREIRA DA SILVA nos
' ._( , \nacional, que precisa ser reformada com urgêl�cia. A sa. E, qléni ete limitados, só açlquirJrão algúma e�etivi-

autns das ações executivas fiscais que por êste Juízo lhe' pf6pria reforn:'a preconizada 'peja Lei de Diretrizes, e clade'!la medida. em que forem ciê�ej:1dos e" apoiados"'move a FAZENDA ESTADUAL 'a �aber:' "Um bal- '. . .

I'
,

IS'
.'" ",

Bases, perm(\nece em grande parte virgem, ignorada, pe o, cémsepso gera.- em êsse ,apoio reformas
.

dessa,'Cão frigorífico, marca Eletrofrio, F.R,S. -'- 13/4, com ' , , ' ..

, .
. , inaplicada. '

_
,

,

'''natureza; jàmais acontecerão.
' :

,:_sor,.vet�r.ia, 'cô)' a1l11rela, � m
..
�clindo 4,5 m, de _compr,i- '-' " .. "" , '

O f
'.

d
. Á

, ','
-

--, 05 três níveis de eclucação oferecern falh)ls ..lameli: incem onmsmo :1 juventude, se esclarecido, "em,enio Dor ] ,20 m, ele lar�,Llra, com uma _Dorta, em ,re- \, " ,

táveis, a começar pelo ensino'lprÍmádõ;. oridé aindá pre� conduzindo no caminho oerto, poderá vir a constituir
guIai- estado de conservação"; avaliado por NCr$ " ·t·· 'doriüna a noção errada de' seletividade, já sllper'ada nos o apoio decisivo de que precisa o Govêrno - e os res.,1,300,00 (um 111�1 e trezentos cruzeir�s novos). Em "se 1 d' d'

.
._.

, --

. .. ", países cultu�'almente adiant,ados_. A educa"ão de base, ponsáveis pe, a "lreção o ensino supynor autônomo __:.

fhl4;ando de segunda p,' .rap, ser�o reduzidos .20%,0 (vin-' .

d/" .

'obrigaçãó ào Estado, univer.-sal e 'gem2crática,' não po- para ef€tivar a gran e e nece,ssária revol�lção na estrutu- Como se vê, o Dwblema não é propriamente çlé fal-
te por ,cento) d'a im_Dortância da avaliação,' \úi r.onfor- I •

.

-.'
.

�
/ de ser sel(Hiva. ,A média de, reprovàçõeõ, ').'ep�,t�ncia� e ra educacional.

r �
ta de recursos. O que há ê Uma estrutura que" com' as',

m, idacle do art.·' 35 da ",Lei nO' 960,. de ] 7 ele novembro ' . ') �

deserções no primeiro ano primário é da o�:'dem ele A reforma está programad,a, Mas não é possível 00 exceçÕes ele praxe, funciona c6m' baiXEl Gendimento, nãode' ,i938, devendo os Úcita,ntes fazerem seus lances sô� ,

,_, ,

J
" '__ ."

f
' ,

,o/,' 60%: Não é passiveI derrotar ou rejeitm'.. criáriç;ls no Govê'fno Federal efetua- a sozillfio. Em primeirQ . lu-'
..
está preenchendo satis ,atàriamente sua função, social

'br� NCr$ 1.040,00· (Um mil e qU,arenta cruzeiros' novo,). , ' ..
, "

,

primeiro' ano 'escolar, mormente num país "em que tan- gar porque tem�de abranger os três níveis de ensino; e ... de democratiZjação de oportunidades, 31em ,\ está forman-
E para ,que chegue ao conhecimento dos interes_sados;· , .,..

"

, tàs crianças, procuram a' esc;ola atvaídas pela merenda, e' o ensino primário e o médio não estão sob a admi.,. do os profissionais quantitc;ttiva e qualit�tivamen!ç. n�-passou-se, o presente; edital, que será publicado na for- .
-, .. '

"

-

,. �

gratuíta! A obrigação do 'Estado é,jJroporcionar édtic,a- nistração federal. E. em segundo lugar porque, mesmo çessários à aceleração qo I1bsso de'i=nvo'lvime';lto.:mei da lei e fixado ,:b' luga,r' de costume. D1do e pas-
. .

:-.' " . ...,
, ção primária a todos" sem distinguir: entre �riá'nças ma,is com ielacão ao ensino - onde se localiza a maior res- Em conolusãm estamos todos de acôtdo nH urgentvrsado nesta . ,cidade de Florianópolis,· aos vinte e cinco '

,

.

dJ
v' "/

.,

. . "
-

inteligentes ati menos inteligentes, brancos' ou pretas; ri- . ponsabili ode federal, 'será necessári'à, em fate da legis- necessidade de r"formar a nossa educa�ão. "Ninguém,ldias do mês de junho do ano' de mil novecentos é �es- ' I' "'.
. "

" ca'S ou,
. pobres. A criança é como ela: é;' o' ens\ ino é qu,e lação vigente �. que consagra com acêrto, a autonomia quer a GOntiiluidade desta situação, d� qual todos '50�senta e- oi'to. Eu; �aulo Henrique d�,Moura Ferro, Ofí- '

ten'l de adaptar-se a ,ela. O aluno primário progride; bio- .' u!niY�r:sitária -

. que cada Universid'l..cle �stu'de, pro- mos vítimas, a começar' pelos jovens, que· JiJrotestam"ci.ol maio'r, o subscreyi, JUIZ/D,E DIREITO:, Doutor)' .

,

'

., ,-., -
,

. logicamente, com um mínimo de anos de escolarização ponha ao Govêrno e ponha e·mexecução ,a sua própria com razão, pois não lhes cabe a culpo de êrros ,,,--que seEduardo. Pedro Carneiro da Cunha Lúz. ,. , . .

assegurado pelo Govêrno; ','
'

:Ref�rrha.i: A�glrl1}as Universidades, aliásl· já' se mobili- Çtcumulam corn
'

os 'anos. Tampoúco têm culpb" os 1)'ro-
O nível médio _: .cUjo primeiro" ciclo mals deve zaram para a reforma, apesar. }ias obstáculos que tive� / féssôres, quase sempre tra,nsformados

- en1f blscateiros;
ser do que\ o prolonga1Í1'enÚ),

c

da: edúcação de' base ,_,i rpm de' enfrentar,· entre O'S quais .n·ão.é de desprezar- com salários repartidos em diversos :'bicos:';
\

nem se

oferece, de. saída, uma barreira, impedindo/,o 'pr__ogre,s-, se o antagonismo dos interessados no manutencão do deve simplesmente lançar a culpa sôbre os dirigentes
sa e cC/.rtando- o futuro �de milhQes de blàsileiros: o estado de pesquisas, e as dificuldades relacionadas com universitários, que não' podem, sozinh�s, fazer o ml-

chamodo exame de admissão, que condena o reprovado a jus.ta' remt{neração dos professôres. Outras nasceram lagre; ou sôbre o Govêrno, que é o ,alvo preferido elos
em 1958 disllUt�da na Sué·<, à escrávidão do salário-mínimo, retirando-lhe a,�ó;tu- já sob a. inspiração da reforma. Mas a verdade é ,que, � ,ataqúes, porque está situado 'n6 tôpo do ,sistema... "

ciaA· CB·
.

,

; '-'
.
�lÍidade-i-de contribu�r Pilra o�désenvolyiníento, do' pa,ís. apesar. de ésgotado o prazo fixado, _

muito poucas, em A culpá não é de ninguém e,m pprticuJafl. Mas é,
. ,D. telegrafou a FI", "'" d

. , ' -', ;
, -, ,

Ih d I d
-' "', '

.
'

FA solicitando as datas de Alem ela abertura, ,o enSInO medlo, e. prenso trans-. todo o país, ja apresentaram , ao Conse o Fe era . e afinal, de todos nós. Ninguém deve fugl( à' sua parce-
lO ou 12. de' novembro pró formá-lo em instrumento fin,;ll e bastante; na maioria Educação o plano ele reestruturação exigido na legisla- la de responsabilidade na solução de tIm problema co-

ximo, uma ,vez que a' Rai· dos ,casos, para preparar o homem p,ara o t,abalho. çãa vigente. mo êsse, que, por ser difícil e -complexo, exige a coo-

n�l� EI.iza,be�h d.a Inglaterra,' .

país que tem pressa nã@ se pode difundi�' à idéia de que. Quanto â tão propalada - e, tão pouco inv�stiga- penição de todàs.
.'

.VISItara o BrasIl de, 6 a 10 f
._'

f" 1'"
"

I
'....

d
-

d d
- -

d O t' I
. A .,

d
'

I'I
- " a ormacao pro ,lS':OlOl1a 50 se comp eta no enSlllo supe- a - esca:ses ,e recursos para a e llcaçao, nilo eve

. que es a r�a mente em Jogo e o eseQvo v'Imen'
daque e mei'1 e deseja pre'. _

- -' , - ',,,
. .;;:

,

senciar o encoQtro, porém 'nor. Nao podemos despender 17 ou 18 anos de enSIno servir de secusa para a acomOdação :� o imobilismo. I to do País, que depende fudoamentalmen,t�, da reforma
a FIFA aind�, não deterpii. para fonnai- um profissional. E' cpreciso 'prestigiar, 10r- Enqu,fllto prevalecer em nosso ensino superior a média do énsino, Os caminhos dessa reforma são 'conhecidos e

nou a data para tjsse espe· talecer e dign,ificar o ensino médio se'm prejuízo ele J'.ua de' um professor para cada cinco alunos, a quase gene- estão estudados. Os programas e projetos COllstaÍltes de
táculO futebolístico. " articulaçã.o com o nível superinr; é necess'ârio mobiJizar\ ra1iiada capacidade ociosa de instalações elaborató· Plario Trienal - elaborados pelo Ministério do Plane-

,

,..

o brasileiro para 9 trabàlho. O paL Jispqe �. bma in- 'rios e a proliferação da unidades dedicadas ao ensiná jamento em rntima colaboração co�i_ o Ministério da
dústria integrada e 'diversificada,

. que, para' �xpOllldir- puirmente acádêmieo, não. parece Irazo!vel que se co� Educaçã.o, o Conselho. Federal de' Educação e qemais
se, carece de técrÍicos e especialistas: de níve� Í'rlédio, su- loque tanta, ênfase na falfa de recrlrsos, quqndo seria Q setores responsáveis' - estão identificados e quantifico"
cedendo o ,mesmo com os demais seto'rés da economia, caso de protestar contra a improdutividade, desperdício dos, com recursos perfeitamente assegurados. Recursos
em processo de expansão � modernização. E' preciso e a falta de rendimento dos recursos disponíveis. que serão sem dúvida suficientes, mormente se mais

formar gerações que saiam do ensino médio ,.habilita� Houve, ",sem dúvida; algum problemas neste ano, bem utUizados. ,

das a auferir bons salários, �judando� o Brasil a cres� ligados. a:� mecanismq bu�ocráti\o" liberação d,e ver- A mensagem que trazemos aos jovens é 110 senti
cer d,epressa. bas e a dificuldades d� execuçã'o orçámentária, proble- do que unarp sua inconformidade à nossa, a fim de Ique

/ Não obstante a� "'graves deficiên'cias ,do� níveis pri- ',mas, êstes felizÍnénte j� superados na área dia Fazenda. juntos - Govêrno, Universidades, professôres, pais . e·

mário e médio, é no ensino superior que oc0t:re a niaior. Mas haverá, realmente, falta de recursos para a estudantes - possamos revoluci.__o:nar uma estrutura dis

explosão de inconformi,smo. Em porte porque é nessa educação? , \ sociada da realidade nacional realizar a reforma edu

etapa qU,e os jovens atingem a idade tia rebelião. Mas O país despel)de com a educação' cêrça de 3,5 do cacional indispensável ao êxito do Prejeto' Brasileiro de
sobretudo porque o problema é realmente grave. Conti- Produto Internp bruto: E' um esfôrçô igúal ou maior do Desenvolvimento, consubstanciado no Programa E
nuamO's a praticar um ensino suoerior excessivamente', ql1e é realizado ,pela maiória cios paíse<; culturalmente tratégic6 elabol'ado pe!o atual Govêrno, que se propõe
rígido, estn�tificado em \ôrno de- carreiras e currículos adiantados, e bem maior do que despende a maioria a duplicar a produção nacional no prazo "máXimo ele

inflexíveis, o que não faz mais sentido.' O desenvolvi- dqs menos desenvolvidos. Estamos"nos referinclo ao dis- 10 anos; e que se fundamenta na confiança do futuro

m_ento Qras-ileiro e,zige uma variedade de carreiras, pro- pêlldio total do país em educação, c�mpreendenclo Go- dêste país· e 'lIa capacidade dos brasileiros para CODS

fissões e habilitações
.

extr,�n,-ta�pel;te divel�sificadas. E vêrno Federal, Estados,· Municípios e {�artiCulal'es. Este truir êsse futuro.

" ;I; 1 '

'Indicaram eles' que as

de ácido

que .aln-i-

Ao chegar novamente ao

comêço . do circuito" produz
automátícamente outro com

'" /
.x:--
-", ,.

.

genético, são- plexo enzimático durante oi
pereurso

. em' tôrno do cír
"

-<' ••",-"

Hélio Beltrão
,

I. Cursos .' de . duracão: variável' NãO'
c
há ;_por_que, exigir de

.Mitíistm do Planejamento e .• ". 'todos os pr�fissJíon�is �ii1có ou seis anos -de -universida

"'''CoordcQação, 'Geral
'

,'" �.d�� numa -época �m que as qualificações são 'ràpidarnen
'te ultrapossadàs, bó{s QU três anos bastarão em muitos

; "

,_-' --_._;_._----".... -,--..;...:",...-

.

dos Feib],S da Faaenda' e ACide;nles
(.

,

Somos u�a �aç,ão Ade, jovens., Sé o Ineot1f�rlT1isp,O',
da juventude e um fenômeno: , universal, qUe :.§e revela,
em �têrmos·· d,:amáticos

.

�os
•

p�ís�s de maiO'r ,dis.e,�/o]Vi
menta, é nà'tmal que" êl�' também se apresente no. I3fasi.1,
"que é jovem, tem �ress� de.érescer e ainda não" res�rveu;;"
àlguns. problemas bá�iCS:ls que entravam', o, ",eu cr�"c-i�
mento.

casos. ii'

,C:r·rhsrio d� ''Vira' dos Feii1JS da; Fazenda-
/- -

.

Piblica e lci�enies do TrabilUui
\'

EDQ'AL DE PRAÇA IC01\1 .0 PRAZO DE
VINTE (20) DIAS

"

�, .

FIFJloi Disse S:m ao· 'Jôgo Brasil x M.undg
t '",

'

A FIFA .lá disse sim
. quanto a efetivação de uma

partida do futebol reunindo
o selecionado brasileiro e

° resto' do mí:_lndo, a ter lu·

gar no Maraeal'1ã, provaveJ·
mente"'em novembro do cor

. ...
. .' .

rente ano. o. .encontro entre
o Brasil e o resto do mUI)'
'do, será em comemoraç.ãtJ
ao déeimo a:ni�ersário da

.

conquista da Taça JuJes�Ri·

met, pelo eserete nacional

/

Ghayra BriUua na Vázea

A equip� do Guayra F.C. da Almirante Lamego,
..

'

G.ontinua
.

brilh�ndo na várzea, Sábado à. tarde, jogondo
'. : n? can�po�do Abrigo ele Menores, goleou ao Floriano'
F.C. eb Agron�iJ1lica por 9 x 0, _Já na primeira etapa
vencia' por 5 o) -o com gois mClI'ca�os por Cacinho 4 e

Nen, Na fase

,i'nal'
voltando a Jogar todo o futebol

,ápresenfhelo 'no primeira etapa, não teve nenhum 'pro�
blem'\' para cm liar ó marcador para 9 xlO. Os gols da

etapa cOmplem lItar f(\)ram marcael'os por Toninha, Ca-

cinho, 1'otol1ho
>\AdolfO. . .

FOrmou ,equipe .vencedora .com Mário, Adolfo,
Toninha, Pa-ulo e Neri; Incalício e Jorge: Totonho, Ca

\ cinho, MU1:ilo e Ricardo.

/

,i

é .o único critério 'válido de comnaracão 'com outros
:..
I'

J

.

países. O esclarecimento é. necessário para COTIigi�' o

ehganoC:frequente dos qU€ �
costumam avali(l-r: o ésfôrçp ..

do país em determinado setor atróvés de análise simplis
ta' de percentagens do orçamento federal; dos que con
,,' \.

'fundem gastos em educação com orçamento , do' :'Mini';;'
.tério

.

do Educação; dos, que
.

ignoram que os ma'iires
di'spêndi_os em �ducação --:-;- relativ?s,a0 ensino prim_:_i---;..
.rio e médi0 -;- estão ª--,cargo dp-s Governos' Estaduais "

Municipais; e. dos que desconhecém a natureza 'dos
.. 01;

çàmerto,. públicos e as mec�nicas das', tral,1sferências,
sub\'�nções

'

eO partibpações. '

Cumpre, igualmente, regi'.õtrqr gu�, \ dp��aréd_as "

de-'
fiGiências .estruturais apontadas a .y,?lícação. 'evolüilh
muito no Brasil', nos' últimos anos, (m têrmos quantita-

" ,

. tivQs. De 1960 a 1967 .as matrícula.? efetivas no enSl-.

'no . p�ill1�rio quase dobraram; as do ensino médio e urii

versitá-rio mais do qn�' dobraram. ,

,- .........

't
.

� O -Brasil' está ga�tando e vai, g1stO{ eft1 eclucaç:ío,
até o fim d�ste ano, .perSa. de três .,bLhões de cruzeiros

il1QVO'S, ou s'eja, três c:tÍlhões antigos, cabendo cêrc� de
31% ao Governo Federal e 5% aos" E5;tados e

Municípios (aos· quais o Govêrno Federal está transfe-
I' .

.

rindO', s-oménte·:'no corrente, a,no, um trilhão e, meio', de:
crúzeiros antigos, à: cOl)tar de participação Íl�" receita

,

'- ' " .

,

federol). Os restant�s 15% representam dispêndios' da
iniciativa ,particular 00%) e financiamentos obtidos no

.:exterior" (5%) .. :g::'aQs àispêmdios programados P'àr.-a -edu
'. cação: éJntre Ú68, e, 1970; otingirãO' sorn-rs' I;llllitó --:(ú'pe
riores a 9 trilhões ou ,se quiserem, 9 bilhpét de cruzei-
ros novos,. além de cêrca de 700 bilhões o.nti.gos, ha, ex- '

pansão. dos progr.amas ele Glencias e "tecnologia:.

.

Ainda no cámpo dos recursos, sensílle\ <)mpliação
se poderá, obter· através d,e uma -'integração mais efetiva

entre, a' Universidade e á Industria na6ion:1l, 'que' �stá
interessada na' pesquisa tecnológ'ica e em recursos, . hu-

I �
manos.
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Segurança em Debale (Edilorial pga 4)
•

•

•

\

Dialogo em Honolulu( (EdHorial P9, 4)
\
,�, . ,

O. MAIS ANTIGO OIARIO DE SANTA CATARINA --

Florianópolis, Quinta.feira, 11 de ,1ulho de 1963

Sunab aprova

, I

. \

aumento do leite
a

. domicílio a
I'A Superintendência Nacional elo
Abastecimento autorizou ontem a

majoração da taxa cobrada pela
ernprêsa concessionária da, Usí
na de Beneficiamento do Leite no

servãço de entrega do leite a do-

micílio. A Delegacia da SPNAB
1. comunicou a, concessão de uma

margem máxima de NCr$ 0,30 por
litro de leíte entregue na residên
cia do consumidor.

o Delegado; do órgão controla
dor, sr. Roberto Lapa Pires as

.severou que' a decisão' de conceder

o, aumento ,prellendid.o pela conces-

Rondou inicia
, "

.; m,'�!'ilÇãQ,i/f"
pa".}�.ur' :,'
1.. ; :;!W/i( ··;'b(C'. ;\;�<\t:�. j q

��til�ftJi��� �fb��entes d6 :in�
te�j;pi�� ci��t-E'Stado';; c,hiÁo:ar� i ài':iki1d

•• 1 "��,, �\�'l� 'j' 1_� "'i.'i'I?:t fi, t. �,., r�
dade ii" iritegrahdo-se� 1" à" Óp"Emlcão" I

, "

'! t �l 4

'Rpn4qn; �lllaiHÓ4ai, 1ª·�iA"·cag.�, �Jàír�' i, ; jt1t·\l i !t�! Hf·;:'1 Ir!;l �'. �l!:r;. I l�í ,

tQ<!l9';! 9'�''9r�s�i;Cio ;;u, Iv�rflt�r1D i
cdm$bneWée-s'"H'6' ,

Pt'Ó'.l'Eito. "'11.' �tfrl v
vana de Rio €lo' Sul, foi convoca.
'da da Faculdade de Administração"

�de Emprêsas. Os' estudantes C�lr'
. sam o -prímeíro e, segundo ano da

Escola,Superior de' Administração
e de todo o grupo seguem dois pa
ra o' Estado da Bahia, dois para
São Pàulo, dois para' o oeste de
Santa 'Catarina e �m para � re

gião de Tubarão.
-'Os estudantes" estiveram ontem
na redação de O ESTADO e 'dis

seram' estar todos preparados para
bem desempenhar suas funções,

i
- , r

sionária "inspirou-se no entendi
mento .de que a entrega a domicí
liô constitui-se' em uma interme.
diação a mais

.

nó consumo desse
importante produto da alimenta

ção habitual da população e que
corno tal deve ser preservado seUl
aumento excessivo de seu preço, o

qual não deve, importar numa ele.
vação de custo dérnasíada, senão
em um confôrto comercial que
convenha, especialmente, ao consu

midor.

"A preocupação da SUNAB
disse - é' evitar que essa ínter
mediação se transforme eIp 'uma

\

Telefonistas
-escolhem" sua
Miss· amanhã
O Sindicato dos Trabalhadores

fonte de lucro à.empresa conces

síonaría, que, nesse caso deve pre.,'
caver-se, desde já, para -a even,

tual ,extinção' dessa peculiar ·nti.

"vídade, intensificando, poís, a-V'en
da � através dos Postos de abaste-

, ,

,cimento e estabelecimentos ccngê
neres, '�omo .se impõem' as condi

ções da vida econômica. atuais",

Com a majoração concedída na .'

taxa do' frete, 'Importante em

NCr$ 30,00 Q litro entregue n do

micílio o .produto paSsa, a .custar
. \ "

NÇr$ 440,00 aos usuáríos desse ser-

viço e NCr$ 410,00 nós ,postos' da:,
.Usína,

,\

rnunícípío do Rio do �i.1l no dia- ta ..
O ponto álto das' côrnêmorações

'

, ,

será o Concurso "Mifss TeleIôni

ca", concorrendo môças de todo. o
Estado, funcionárias das errlprpsás
telefônicas.

'

\ \

O pÍ"ograma inclui ainda um al-

moço de congr�çamento 'no Clube,
'Caça e Ti,ro Dias Velho, uma par
'tida de futebol às 15 hotíts e 'à

noite 'um coquetel no mesmo clu-

b3, seguindo-so o côncurso

�pontará a "Miss Telefônica".
quo'

.

_

, '

" Arrastão
-,

fica
proibido por

, ,

.

,,' ,

Caça e Pesca
c,

o Departamentô estadual dó Ca-.

,�a;e, Pesca probiu 'o tar.rastãq:' no-,
turno que pescadores pratícàvam,
�!Dritrar��n�9:;!'� 1,leH Nor���,jígi
das' ·fdráir.hl;t:(f,lstab,eledidas;':·I;culmi-
nando com a probição na área que

,se .sítua ao sul .dá.' linha imaginá

ri.a· partíndd da ponta leste do

Forte de Ponta Grpssa.

O sistema conhecido como

"Arrastão", vinha causando verda
deiro mal-estar no próprio 'seio

das' "coIlmnidades pçsqueiras', por- \
qU� alguns I pescadores insistiam

. eIp. praticar a óperação, proibida,
agi-rido' com deslealdade '-para com

aquêle�, qué .oxercem suas, ações
c�m 'rêdes . de espera ou "espi-
nhéi�". '\

.Agricultores cata.rinenses
!'

,
...-

\

el:e.um� diretoria -da Faresc
!

O'sr. Max Hablit�el foi eleito on

tem presidente da Federação d::t

'Agricultura do' Estado' de Santa

Catarina - FARESé --;- para o pe
ríodo 1968/1971, numa eleição q!lC
contou com a parÚcipação dos'
Sil).dkatos Rurais de Biguaçu,
Guabiruba, Herval D'Oeste, In

qaial, Joaçaba, Joinville, Lajes" Ro

deio, São Ludgero, Urub'ici, Vidal
Ramos, Or�eães e Criciúma. Para
os d�mais cargos de direção da

quela entidade' foram eleitos os

sr.]. Telmo Ramos An'uda, 10 vice

,,·.·f,idente,- Ivan José Rodri

gues, 20 vice-presidente, Luiz O:;.
valdo' D'Aéâmpora, 10 secretário

, , ,

Ivo Saviato, 20 secretário, Gregó
rio }'j<)l'.. 10 tesoureiro e Waidem�ro
Batist,:" �' tL-.sou�·dro, t,cüdo como

"U'.JluIlI,':,s t,,,) srs., Otávio JOSE; Bo

tini, 'Pedro l(l.arques, hlalino Sar

tor, '.RI �hra.O H(.,,�pers, Watdemiio
ErtnaJ, i:)everirw lVtengarda e Cuni
iJenv Kreutz.' U. Gonselllo Fiscal
.t::U,,-..'�' _'_ • .cOlli.llUÇ p�1';:5 ;:, '.;:, El.[d�o

'J

Maestri, Paulo Fleisc11:h1ann e Gue·

.fino Piva Daleanale, ,que' terão co

mo suplentes os agricultores Pe-
- dro Zampieri, Armin Hoppe e- Ar-,
lindo Gaudêncio Cant�J:ellr: Na"
eleição de ontem também foram
escolhidos ?s' representantes da

FARESC junto à Confeder�ção Na

cional ele Agricultura, srs. Herd

lio Luz 'Colaço, Max' Ha�litzel,
,Otto R,ichter,' Ahibal Guaresi, Hi

lário' Scoz, Evaldo Zipperer, Este
vão Niehues e Jos.é Retore.

A- nova diretoria da FARESC �oi
empossada ontem mesmo, logo
após ter, sido eleita. Na sofenida· !

dé de posse falou o agricuíJ.tor Es

tevão Niehues, do Sindicato Rural

de Braço do Norte, em' nome (los -

agricultores, catarinenses. Afirmou

que os recém-eleitos envidarão to

dos os es[orços para' "traba-lhar

pela classe "que tudo espera de
nós,l. Pediu 'ao' pré�identé eleita'

QUo' C:�lC� con:VCfillC; rJr� o' trc:.1i::t ..

lho e tomos n; certeza que, des;a

forma, daremos melhores dias aJ
homem do campo".

'

Ressaltou a co��boraçãó quo a

a&,ricultor catarinense tem recebi

do. da "valorosa classe dos enge

nheiros agrônomos de 'Santa Ca

tarina, .que sempre estêve ao nos

,so lado, que está ao nossb lado O,
temos a e,erteza, temprp ficará ao

nosso lado, lutançló parfL que al

cancemos noss2s objetivos, q��is
sejam, um crescente desenvolvi

met"tto ,'da I agricultura catarinensc,
propórcionando melhores dias aos

homens do cann50",. AÚrmou qúe'
os agricultores vêm no trabalho

dOf? ehg��l�eiros-agrônomos "o es·

fôrça ,das noites indormldas 'pela
nossa causa, a causa' da agricultu
ra. Nos saberemos reconhecer és

te trapalho. Seremos irmãos na I

luta que sorá desenvolvida. :::íamos

agora, uma só classe, não' h6,vencl.o
â. menor distinção. Nós l'lO� senti·

mos hOlftaclos disto", finalizou.
I

A grande feira ..

/ !-

Os promotores da P 'FAINCé:>' relataram ontem à imprensa o que sérá a. Feira de
I Amestra:.' c;a

Comércio •

Organizad.ores da
. I

.1-,'

Ia ultimam seU$ preparativos
I - ,'., ' .• , �",� fI(.. "I' • � �,.-1 ,

.;, (

;..
'I � _,�;

• 1 0�:'univcrsitári6s:"Athilêàr ,'Gai:t
níga é Benedito. écarra-r�, compo

-nentes ela comissão, de relações
públicas ,da '1:' FAINCO - Feira

de Amostras da
.

Indústria c Co

mércio :_ informaram .que já c,s.'
tão praticamente "vendidos os 70

stands cobertos"da Feira ,bem co

mo tôda ,�, área externa ..quo, junta
mente com- a ínterna, alcançam

cêrca de 5 mil metros quadrados.
A informação �foi prestCJ;da na .tar
ele: de ontem, durante o 'coquetel
ô':I)erecido, à ,imprensa . local pe\o '3

, prClmótores' daquela mostra,' rea
•
lizadQ no Hotel Querênciit:

Arte dos Publicitários, próm.ovici�, 'Il: ,v6r�!t�rios :Amilcflr Gazaníga e Be '

pelo O ESTADO, a instal�çã,o'. élo: nedito Carraro, será a apresenta
um circuito interno de te'Iévisão, à -ção ',da fórmula M ela WiÚYs �m

'exposição de cápsulas e vestímen" primeira mão no ,Brasil, 'antes mes

tas espaciais, provas automobíls- mo do Salão de Automóvel de S'ã�

tícas e apresentação de peças tea
'

.

'Paulo. "Para tanto, 'Já foram ini,

trais, Destacamos o apoio que têm -cíados os entendimentos, tuão l�

recebído dos podêres, públicos, es.. vando a- crer que s�j a concretiza

pecialmente do Ministério da In do".

cl(;stria e Comércio, Govêrno di)

Estado e P�efeit�ra Municipal,'
"o que nos dá a certeza do suces

so da La FAINOO, fazendo com

ql\o o camin!1o seja abe�to para

promoções congêneres nos an,s

posteriores'.'. Anunciaram que' a

Primeira 'Feita da Inâústria e Coo'
111ércio será oficialInente lanç'"di
no final clêste: mês.
Uma outra atração da 1." FAIN

co, se�und�' i�formaram os uni·

. 8

A 1.,' FAINCO; conformá' já no:
,

"" .

"tíciamos, será realizaàa ·C11). Plü'

rianópolis no poríodo de Lo a 15

do setembro, na Cidàde Univer.si·,
tária, É promovid�' pelos estudilF.

,
. t, '

'tes ele engenharia eletl'icísta dl

UFSC, turma 1969 e com os' hrcr-os

'auferidos os integrantes' ,ela tur·

ma, em ntitmero de 10, percorreriio
vários países, da Europa, e-l11prCJn·
dendo viagem de 'estudos.: "1

.

\

ReveIaraIp. ,quo al�n1 da feira do

,amostras ÚIlJa série de at�açõ8S
'paralelas, : já estão' ,programada:3,
destacando-se o PrimeircY'Salão de

Obras' da pre(eHura ofer
I "

\ '

, Falando 'à' imprensa na tarde da

0l1tem o, Prefeito Acácio Santiago
. declarou que a "Municipalidade
'constitUi, hoje, a' maior> frente qe

, :,." trabalho em Florianópolis, ofere-
\ , . ,

.. cendo ,atrav!Í!? de' seus cont:ra.tan-
�es de' obras; emprêgo para l�a:s
de 600 operários". Re'velou o Pro

feito' que, ap�sar da falta' de cimE(n
.tp no n,l�rcado local, a Municipali
dade 'nãq tem medi'do esforços pa
Ta' dar 'andamento sátisfatórió D.

todas as obras programadas, in

formando tiue já .

foram ,i.niciad.Js

os trabalhos de construção do mer

cadinho de Capoeiras' e a reforma

total do segundo pavilhão do ,Mer
cado Público.

em execu�ão J'sti reprcseptado, :10

lTlomento ,pelo calçri,mento da Ave-
I nida Mauro R�mos,' em seu pri
moiro trecho, � das fLms Raul Ma

chado, Corália da Luz, 13 de Maio,
São Francisco, Souza Dutra e S0:'

vidão João Moreira, bem como' das
ruas Afonso Pena, Manoel Rames,

Osvald� Cruz e AHnÍl1Ío Tavares,
estas quatro últimos �levcl1do l>e1'

c

rego Gra'nde e PàúLaJ,1O ;do Sul, l'Ü'

formando o jardim Nossa Sen11o

ra· çle Fátirl1a e �ro0ramanÇlo a
. '

construção de um �Olltro' na pr�
nha, abrindo a estrada 'quo liga

1 Inglêses a Aranhas e progra!nan-,
do a edificação' ele um grupo eS'

colar, com _jardim de infância

parquc I.nfantil, em rbguaçu.

COOPERATIVA AVÍCOLA

iniciadas proximamente. Anunciou

talTibém qJe a Municipalidade vem

construindo mais dl'l::ts escadarias

cm morros da cidadc, pavimentan
do a rposaico português os pas'
seios da Praia da Saudade, cons

truindo 'postos médico'pdont�IÓg:
co$, em.Pântano do Sul, Inglêses c

São ,João do Rio Vermelho, mon-
f I '

, .

talldo parques, inIal1lia em Cór-

·e· ,j.. ,

De outra parte, informou o .Che-
fe elo Executivo Municipal tcr rir-I
mado convênio com a CoopéraLiva
Avícola elo {FI�rianópoüs, objeti·

v,ando deson)olver a a:vi�ult)Jra na

CapitaL Par,\ tanto, o Matadouro

Municip111 seIj'á utiliz1do racional·
,mente, prop,circionando p desdo'

bramento �1 refe::ida: atividade...

j
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Informou' ainda o ,sr. Acácio

Santiago que, o volume de ::::crviços
/

"

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




