
síJltcs� do BoI. Geomet. de A. Seixas Netto, válido atê
às 23,18 IIs. do dia 30 de janeiro de 1969
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FRENTE FRIA: Em curso; PRESSÃO ATMOSFERIGA
MEDIA: 1009.6 milibares; TEMPERATURA. MEDIA:
34,4 o Centigrados; UMIDADE RELATIVA MEDIA
DO AR: 85,9%; PLUVIOSIDADE: 25 mrns.: 'Negativo
_ 12,5 rnms.: Instavel - Cumulus '_ Stratus .:: Chu-
viscos esparsos Tempo médio: Estave!.
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Prazo de declarações fói prorrogado
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o Ministro Delfim Neto, da Fazenda, prorrogou
optem o prezo para a apresentação dos declarações de
rendimentos dos .pessoas físicas, que recebem de orno

só fonte e tenham obtido o rendimento anual 'bruto de
N<::r$ 7.00 I ,00 até NCt$ 13.000,00. O prazo irá até 31
de maio. Paro os que tenham renda bruta anual entre

NCr$ 3.500,00 e NCr$ 7.000,00, o �razo é de até 30 de

junho.
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SINTESE
CONGRESSO DE POLICIAS

MILITARES

Foi dlstríbuida pelo Dcparta
mento de Policia Federal, a pro

gramação df? VI Congresso N�·
cional de Policias Mi1it�res e do
Seminario de Segurança Interna
a ser realizados em Brasilia, Es·
tc ultimo, do (qual participarão
todos os secretaríos de Seguran

I ,:a dos Estados, será Iniciado
I dia 6 de tevereíro com a presen,

,j ça. dO. mdi�list8ro oda J�sti�a, e ter-
mmara Ia. prrmerro come

ti çarã dia 3 e será encerrado dia �
1 5, com a presença de comandan.

r tes c assessores de todas :JS

PMs, No Seminario deverão sei

II
11I ,

Ir

deba tidos os seguintes temas:
"Moderno conceito de Segurança
Interna e seu Planejamento '10

Campo Politico"; "Mpderna tee
nica de Planejamento de Centro
le de Distúrbios Civis" e a "ln.
tegração dos Organismos ?oli
dais no Planejamento c Execu

ção 'das Operações de Segurança
Interna".

VACINAÇÃO PARA

Tu'RISTAS ISerá. instalado em Londrinsi,' 'I I
ainda este ano, um Posto Inter .

,

nacional de Vacinação. Poderá i ,(-<' ...., I ...

�
vacinar e fornecer ,atestados 'a: IIpessoas que queiram viajar para '

.

+ I
outros pa:ses. Atualmente CX1SLf' I Isó um posto, com sede em Curi- r f
tíba, A informaçãô é do secreta- IIrio da Saude do Paraná, ,SI. ,1'.1' I f'_J�al�� ,rB�it,i����:� ': "'" t l'}

ri.,, ,

PIAUI: SERVIDORES

c�r:�A:e ::::E��A:::dores IIdo Piaui deverão ser dispensa-
'do[;'� 'aposentados ou co}ocad()!i ,1
,�,�, (]tiSllonibilid�pª" ;�:��ll�1y,::�eóôt
nÍ'e,lltos proporciohais. Alérri"'clJ",
so, o governo es"tuda outras nie'
didas 'de economia, devido à r(!·
dueão de rcc�usos fornecidos

pelo Fundo d 2 Participação., Jei
foi constituida comissão para ele

tuar Uill levantamento de cargos
acumulados 110 E�tado.

JUIZ SEQUESTRA BENS:
CEARÃ

O juiz federal Jesu'3 Costa
Lima decretou o seqllestro dos

bens de Francisco Mendes pj.

nheiro, acusado de enriqueci-
mento ilícito. Como tesoureiro

elo DNOS, em Fortaleza, inseria

na folha de vencimentos dos

funcionarios nomes de pessoa;;
ficticiais, para, em seguida, rece·

bel' as importancias em nonw

delas. O sequestro atingiu un�a

j:.,equena casa de sua propriceb

II
de, para cobrir 537 cruzeiros no

vos, além ela elemissão do wrvi·
, ço publico. "
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Goordena taxa
,rtdoviária

"

, ',;, A Secretaria da F;tzen:la .coor·

llen�rá, o, r,e'colhiInento da taxa

rodoviária fedend ch1 ,Santa Ca,

Líwil1a, !ú�gulld!f) inforrnOtl o Sc·
cretArió �

Ivan Mat�s. Disse o t:,
tular da /Pas'ta que, I) 16" l)RF de·
verá expedir regulamet;ta:ção 'a

'respeito nos próximos dias. A

taxa, eriada rec2ntemente, sed
cóbrada ainda' no ,cOl:rente ,� ano,

segundo informou o Serviço Ib
Receita ' Federal. De outra pu·
te, o Sr. Ivan Matos afirmou que
os incentivos fisc�is dc Santa, C.I·
tarina serão mantidos, 'com ,J,

aplicação 'de m% do ll11pô�tO siJ·
bre Circulação .d e q'Cr'cadorias
nos projetos de novas indús-
trias a serelU imJ)Iantallas no

Estad'o.

Kossiguin
apareceu'
em públiCO

o Primeiro lVUl1istro Soviéti
co Alexei I{ossiguill apareceu
ontem em público péla- primein
vez deslle o misterioso atentada
contra a caravana dos cosmomw

tas das 11<wes Soym;, no dia 2:!.

Kolsigui'll apareceu 'ao lado do

Presidente POdgOl'l:l no almôço
oferecido ao l>l'eshlellte du
Iémen.
Os círcules ocidcntui-s de Mos·

cou reforçaram ontem a convie,

.ção de que o l�tentado da sema·

na passada foi' dirigido contra

Leonid Bregnev, secretário·geraI
do Pfll'ti<lo comunista. As ,balas
do agTessor causarmn a morte

do motorista de um' dos veicu·
los que aco!l11Ja!111uvu" 03 u§t!'.

11.autas.

NCr$ O,ZO

alarina já foi c,nstilui a
N'o'va lelll do gaçõ�s,C::�:��: ,�:ra�i:c s:�veSI�: Cosi!) �llnr!3presidência do Ministro Gama l' U II I b U

Inqul·ll·nato
Silva, designou o Bacharel .JoíLl

compOSIRça-oMomm e o Professor Carlos Pas-

soni Júnior 'para comporem ':/

já foi assinada �;:�::':t:�'�:al,�::::�:�:i:'�. de Jribunal
O Ministro do Planejamento la Franco Aché. O Presidel1t� Costa e Silva

anunciou ontem que ,já foi as- assinou uecreto-joi na tarde de

<,inada a nova Lei do Inquilinato. -ontzm alterando dispositivos lh'
Durante a reunião, que duo

Disse não ter havido congelamen-
td\' dos aluguéis, nem tabelamen- I'OU duas horas e meia, foram

aDI

Lei 11:) 4:1:;7, de 15 de junho dI'

to inicial, mas' apenas um rea

justamento que ficará '
condicio

nado à incidência do salãrio-mí
nimo. Disse também' que pela
nova Lei i os encargos do imóvel
ficarão sob a responsabilidade du

propríctárlo e que a locação li

vre no início dará pata 'preservar
os estímulos das construções.

De outra partç, afirmou o 1'I'li
nistro do Planejamento que os

Estados mais atingidos com Ih'

recentes medidas governamentaís
serão beneficiados com um fUI;'"
do de dois por cen�:&:' a fim de

quc não se prejudique o seu pro
grama de obras prioritárias. �I\
declaração do Sr. Hélio Beltrão
[oi prestada em Petrupolis, apõs :

despachar com o Presidente da

distribuidos

examinados

1!)(i5. que instituiu o Código Elci.

toral. .'\. alteração r.,i feita na

parte referente à com josição do

TSE. .Segundo o ato presiuencial,
o ítem II do artigo lG daquela
Lei passará a vigorar com a se

guinte redação: "Por nomeação
do Presiden:" lua República, de
, lois dentre seis cidadãos de nu

tável saber jmídico e reputação
ilibada, indicados pelo Supremo
Tribunal FEderal, em listas trí

plices, destas não podendo cons

tal' nomes de magistrados apn
sentado ou de membro 110 Mi·
nistério Público".

O mesmo decreto-lei ontem
assinado pelo Prcsitlente da lt.!'

pública revoga. os parégratos 1(1
e, 2" do art. 16 e os parágrafos (i"

e 7" do artigo (.:l, todos da Lei

novos lJl'ocessof o

os pareceres emiti-

dos nos processos encaminhados
ant;riormente, Tôdas as repre

scntações recebidas, sem o nome,
idcntificação 'e enderêço dos de-

nurrciantes, bem como

concreta da veracidade da

núncia, foram abandonadas pela

Comíssão.

Ao final da reunião foi dis-

tribuída a seguinte nota- oficial:

Repúbllca.

"Reuniu-se hoje, (ante-ontem J,

novamente, a Comissão Gcral -de

Invusügações que,' \ além de I;:is-

tribuir novos proccssos aos seus

:::::?::::::��:�(:::::::�: EUA mieiam
dos trabalhos das subcomissões

b
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, Estado de Santa _Catarina COl'l' f'l, ,
•

I

posta d'os seguintes - membro;;::

Atila' Franco Aché e

Um iIrcêndio de grandes 111'0'

pOJOÇões "irrompeu na tal:de .
de

, ontem no bloco do Ministério rla'

M ,.n a's :.

p rend e'
Fazenda, cm Brasília. Tôdas as

,
"iii,

'

"

_ •.
:

g-uanliçÕes do Corpo 4e Bombei.'
�

,.

1'O'S do Distrito Federal, com o,

aSS� I t�nte� �Xí��o�ri��la el:m::l�:�á��:ea�Xé��;�
II II Im .';J ti) ,I _"

balharam durante "árias horas

d' a' flj O i s" I, � 11C,OS" '���:��i:�el��a�:���:��:� se�ãr��:'
b li � U II RI 9 \_

pessoas feridas para os pronto.
SOCÓl'l'OS. Uma senhora saiu 11e
lo basculante do 8" andar, lltIlí.
zand�.se- da escada magirus. Ou·

ira, conduzida ao pronto·socorro,
atirou-se do quarto aIlda�' sôbre
'a lona dos bombeiros. O illeê,l
dio teria se originado do quarto
andar, onde funciona o Depal't,�· serão iniciados pelas
mento do Pessoal, um bar e um '

berç5.rio. A falta d� água dificul- súcs, mas o panccr final

tou grandemente o trabalho dos ','
,processos sCLá atribuição ([a

bombeiros. • missão central". ,

Milharcs de soldados amerj·

canos, armados com canhõcsAlalÍl'antc

(pl!esidentc) ha c fi a r c I .João

IIIomm e o professor Carlos Pas

soni Júnior.

tanques, deram ('l1';em início à

,maior manobra lnilital' já reaH· I

zacla pelos E�tados Unidos cm

território d;l Alemanha Ot:lder.·

tal, l'cpreEentando, ,segundo (I:',

obscrva:iores, um centingenl,l:
militar destim�do a caUSíl'r imo

pactos politkos. Cs ex( I_'cicios
são efetuados a apenas 40 lJuilíj·
melros da TCheco,Sslováquia,
ocupada p::lo� soviéticos. 'Entre,'
tanto, para cvitar quc oeorr"m

aeiãelltais penetrações em ter·

ritório tchcco, () "Exéroit@ e.';tah>
tcceu' pOl1fos de contl'ôlc à rar!_;o

'

ue unidades mecanizarias, ,b

A Subcomissão dc Santa ,el'

A polícia mineira manteYe

ontem cerra,do _iroieio com a

quadrilha ql�q a�salt()u dults

ag'ências bancárias na cidade de

Sabará. Os ban:(idos, el1tl'f' PS

quais se inclub uma mulher

lou'l'a, foram cercado's num bair·

1'0 de B�lo Horizonte. Resistirmil

à ordem de prisão e reagiram à

bala, cau[·undo a morte Oe' um

inspetor de polícia e de um guaro
da·civil. Ficou ainda gravem,ente
[crido um, investigador. lVIesInp
com três baixas os policiais con

s�g'uiram prcq,der "ctp bandidos

que foram interrogados no DOl);;
(la capital' mineira. Em suas pri
meiras declarações' os oalidid05

conlÍrmaram a autoria de vário:::

tarina jã havia sido instituida h:í.
\

duas seman�s. Ontem, apella�

mais dois, membros foram desig
nados panl integrá-la, ambos 11'.:.

t'ural dc SailÍa Catarina.

As l�onnas de exccu�'ão
trabalhos elas 5uJJcomissôes li-

competências manobras, \ ulltccipa(!.as
mêses em "il'tude da
da Tchcco-Eslov � }ULI,

CP" 111.' bt:Üi

ocupaç'ào
dever.j,u

xam as suas

suas áreas de ação. Os processos

[ubcomi,,·

díls

Co·

transcorrer durante sei" [Has, e

foram iniciadas ao amanhct'el'
com um atarluc desfechado na di- I

J;eção da Alemanha Ocidental.

�.i.,,," ",., , ,

Foram lodastà praia

::Hisaltos.

\

Papa denuncia
quem desafia
autoridade

O Papa Paulo VI l:evclou un,

tcm um certo otimismo no qve
'c refe-!e à agitaçãq o'�serva!l,]r
no M'io lia Igi'cj,t Católica. Em

discurso que 111'011Uiwinu u Sumo

Pontífice surpreendeu i1 muitos'

ao abaúdol1Jr o tom lJCssimisLa
quc vinha cmpregando nos últi·

mos meses, para úcmmcial' ulj_Tlê
les que desaliam i.1 autol'ida[le da

igreja c exigem llHJdificuções
drásticas na vida eclesiásticas. O

Papa admitiu que as leis, co§tu.�
mes e estruturas' vêm sendo dc

�ati:At!as desde 05 Concílios Ecu-
\

mêniccs ele V: c 65, ao ressaltar:
"Sabemos que se trata de um

fenômeno circu!lsçrHo, embor;J,

seja evidente que 11:iO care,ce de

irnpo�1ância".
- \_--�-.-� - -�-----�

A elCHlda tellljlcmhlG: que atingiu a Canilal nos últi 1110::; dim, j'O! Q caus:! prillcilwl J)'HCI mUllculm () llÍlmct'O
�.__,.�_..... , ,�, '. ...._,..._ .

de IJnnhi�tQ:l çu� J,l(J(i�Q� ll[��í\�.
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LONDRES (E.N.S.) ;_ Há
trinta a:l(lS mais cu menos as cri-'

ancas C111 Londres podiam jogar
futebol c u um arremedo ele "crie
kcf' cm qualquer r�la modesto de
subúrbio. ,<\ único coi:a que po-
.diorn temer era o �-,erigo, de que
brar Lima vidraca OLl a cólera do
..

h
'\

,VIZIJ1 o 00 cair a bola relo quar-
la vez no canteiro de flores do
jcrd i 1lJ.

Hoje os carros tornnr arn t"
elo 'isso im-iossívcl. exceto cm 01-
1:!\lI1l�lS veas ou na, raras ruos

epecia'rnente reservadas pelo
.prcf'euu: o como ãreas de recreio.
As crianças poderão enfrentar os

perigos do li'{!f�"o - como ele fa
to al�uma, o fazem - mos há tan
'los carros estacionodos em am

bos os 1:1]:)" do meio-fio (uma
vez que 8 111 li 01':0 das co' as não

jlêm gwagfm) que resta pouco es

paço 50;VO :'a;'a ,1:'I:-a' d<> r-a+ins
;ou para co uma brincodeiro im
provisadn que nosr a ser feita na

calçado.

Os inr.l{h's ando mlc'n" e

preferem DlJrar, no m1lor p.orte
c]:IS vêzes, em regueml: casas

.ccm ou �C11l '_iwc]:m, ao invés de

lapa;itam;:nl'::;" ,mas c;; c-iancas

,permanEcem cic'nt'ro c:'e c(\·a lll'Jis

'tempo do que "cU' :--:1�� 8IfT,·I)
da mesma tJaje. Como resulta
elo, a fomíi io tornou-::e mais iil
trospectiva du que '·ónti!:,.1mcnl e.

Introspectivo. ev: �\C rít�íll,':1 i "'.
a fim de Doder' permal�ecer mais

tempo dial�te da televisão, e o

que as cn:mças imqloram hoje
cm dia não é niais :'Posso ficar

I brincando até os nove"', mas,

Isim, "Posso ficar. oco)'dada e a

sistir a televisão até às nove?" -

ou dez, o.u J11�smo ma\Íí tarde.

Crianças de tódos as icfades dor

'mclll mais t�lI'de elo que anti�a
mente.

MENOS RIGOROSOS

O: r"i" de hoie são, sem dú
I

vicb alg11111J, J]1�nJS rigoi'osos com

0$ filhos cio ouc ns seus �'ais: 11S

: pois, em toelos às níveis 50ciai-;,
tornaram-se mcis "liberais" desde

o' Segunda Guerra. Ninguém sa

b� exatamente porque isso acoh:
teceu. embora há qÍJem, atribua

dr fato a uma maior prosperida-
.

d�. Os !_'ais "não querem que
sem filhoJs passem pelos mesmos

dissaboi"es DOr que êles passa
!GJ11 qllOlldõ jovens".

Mas essa "Ji·beralidade" é a

p�1l3S parL, do quadro. Nuno!
hçllJve uma �eração em que os

A. Seixas NeHo

.

. '.'

o SEGREDO DA' A'l'MOSFER.<\,
ORIGEM, SEU FUTURO,

nlÍnca foi bem. compreendido, e

meSlllO a sua origem mmea f(�.i
estudada no passado. Todavia,
seg'uindo o eSl)ídto de nosso pre·
:--ente ensaio, acreditamos que
cientistas de oUh". hurnanidades

I que
nos precederam tivessem

apreendido a essência da atmó�"
fera e talves mesmo indicado as

regras e leis a respeito, que se

perderam nas Catástrofes' (;ósmi,

cas que abateram sôbre a Terra

Nosws trabalhos, porém, seguem
a hípótese que enunciamo's" a

Hipótese da Terra-estrêla. SOmen·
te agora, depois disto, é que será

possível, cremos, uma compreen
são' plena, exata, positiva 'do:l
atmosfcra, pormitindo-se, daqui
para a frente um melhor e amplo
contrôle . dos comportamentos d·o

envoltório de ar da terra. Neste

I'upítulo, divulgamos as sequências
tohJema. A PRIMEIRA LEI

pais di.cutissern tonto entre SI e

cm os demais se "estarão dando
U melhor que podem a' seus fi
lhos'\. A educação secundário é

agorra oratu ita paro todos, A' c

ducação superior não é tão difícil
de couseguir, e se os pais têm

pouco dinheiro poderão até ob
tê-Ia gratuitornente. Na verdade,
há cinco vezes mais jovens rece-

, 'bcndo educação superior hoje do
.

LJLle há trinta anos.

Todas essas novas pos. ibili
dades, entretonto, dão mar!?elln a

muita, dúvidas e exames de" cons
ciência Deverão os' pais ajudar os

filhos nos deveres ele casa? (em
muitos fornílics os pois "dão uma

núozinha·'). Terá sido ju.to o re

ha ixamento, para uma classe

1ll.'Jis atrazada, de uma' criança
que não cento com o o juda cios

pais nos deveres?

Deverão 05 pa.s pagar aulas.
particülares? Deverão sacrifi,c�l'
um '1.CUCO dos prazeres da Iomifia

o Lm de noder
,

matricular os fi

�,l,U; num

-

cc: pOllCO'S colégios
pa'ticulares que 'ainela, existem?

(Os alunos ele tais co,egw·s pal:':

dm l11Jis educados, mos será que

o ensine) é melhor do que no co

légi.o do Estado?) Ou- ainJa, em

que ida::ie ele ve,<l urna cricnç. 1

aprender a ler? Deverão os pOIS
ti::n.tar ell iná-los ,a ler antes GC

irclll ral'a a escola na idade cDm

pulsó::ia de cinco ano'? E assim,
os _Der�ulltas ,e sucedem.

c.

A maioria oos pois desapa
rece tôda a lTlOiU1hiií pa�'a um IljJ�ar i

misterio. o chamodo "trobolbo",
'e se querido voltam preocupam-se
apenas com os deveres de casa
dos filhos, c os brÍ>nquecd'os, ou

com a televisão, ou saem para
passear de corro, o:;.,Jilhos sen

tem falta pelo menos, de um e

xemplo adulto que sirva de Ji110-

'dêlo numa idade Cj!uancl:€l j,J1;Cd,nsc
cientemente estão à procura de
um. As csiançcs llece�sitollí])1< tre
mendamenie de um' exe1'll.i!Jlio ,ad:u.l
to paro imitar, e nâapooe-ão fà
cilrnente encontrar Ulíl1 se os � eus

pais bondosos ccrnoseeusíveis e

liberais. pa t.ceuem poaco mcis
do que um raeio-têsmo entre um

professor e uma babá ..

E' nois er.n al'í,vüo, elll.C0,)'J·-
tÓz. ,

f
tr ar, de vez eJlil C]'\iwlildo, UJ1\l.:J a:
miiia '�antiqu;ada", como poderá

I o,nde as
parecer para o guns

.' .

meninas não estã.o. lllteJ.l:amente

dispensadas de lavor a louça .ou
arrumar a casa ou de aprendei a

cozinhar só porque têm dever '00

cc.légio para fazer, e onde O"" Nl.�
ninas or!:'.ulham-se de competFl
com o n-; i em trabalhos de C3'r

pi.ntoria -ou em consertos no casa,.
na jarclinG�,em ou na lavagem do

carro�

RECREAÇÃO NO JARDIM

Felizmente lima !:'.rande 1'J1'O
p�rçf1o elas f:JmTos

v

britâl1isac,
mesmo em Londres, consegue es

capar dos prazer.es pa sivos por
ter um pequeno Jardim. A ,vl{la
no. iaxcli�n subsütu:i o vida nos ca'-

Perguntas como esta.s, que e- fés: como é o caso em alguns pai
r.:lIn discutidas aOerIaS entre umo

m inbrià daô' fam-í·lias ele classe
ses.

médio antes do Segunda Guerra
t �.' Na Grã,-B.·· ret��ha', a_ �.0rwer..-..s,ílo a$Çlra abordadas por famí.lí�} � j-sa 1091 os aml.goslé _Çondll� da 11)1

ele . tôdas as cl,asses, e alguns JO�-.· J i tosa . ou no JarJ,im, e na nmn

oais de grande popu!arida,de rnan café e felizes são as cl'ioncas que
tÉom uma� coluna s,emanal de con: • p.od�m ouvir a conversa

�

ad�'íta
selhos aos pai3 no q'ue diz respei- .'.

d;OS' famí-lías _ sóbre o muado,
to à educação dos filhos", e pro-

\
a,s pessoas, e o natureza humana.

põem-se a res!_lonc\.er a todas os Não preci.sam,· necessàriamente,
p'e,'glmtas Cj.l1e jbe são end.ereça- pal,ticipar da conversa. Podem e-

'das. : ,lUC31-SC, scm e fúrçG)� só' ouvi,n-

r·co siGnifica que a maioria do, pois as crimlços precisam ser

do" _r-ais estão m::Ji.s p"óximo dos dei.xadas a sós ,uma grande parti:
seus fi,hos do que antigamente. do tempo para e�iuca[em-se a

Éstão hoie mais envolvidos nos si mesmos, e numa c.i,da,G1e cormlil

pr-O,p'lcmos dos filhos, o que é LoncL!;es, cem a vica, cheia de de-

certamente um8 b03 coisa, mas, vere, ele ·casa e programas de te-

não t:bstaHte, !.Jarecc haveJ' ainda levisã-o, ist0 nã'o ·é COiSR Jl1ui!to

u 111 a o e s v a. n t o g e 111 COnl- fácil de conseguir hoje em dia.

parada com o Dassado: à me- A recompensa pára os pais,
dida que os pais participam mais ,turalmenfe, vem qlla,L1do sen-

ela vida dos filhos, há proporcio- tem que estão aprendel�d(J com os

nah11ente l1l�nos op.ortunidade de fill10S: "Crí·afl10s os filhos m<1lS ê-
'os filhos participarem do vida les também nos criam" d,isse cer-

das pais, \'0 vcz um pai.

CONSELHO AOS PAIS

GE NÉ TliCA DA ATMOSFERi\

decone da lJipótese já formulada.

Enunciamo-la assim.: A atmosftlr�
da Terra é proeluto das reações
risioquímicas. ocorrentes no inte
da,r d'o pl:aneta. fiesd-e então·,
u,tili71amo,la em nossos trabalhos
como fundamental. Esta lei é

síntese, p·ortanto, da hi·pótese geo-
,

estelar.

A HIPÓTESE GEOESTE'tAR.
Há um bilhão de anos· a, Terra
ainda cra uma estrêla no Sistema
eló Sol; estrêla minúscula, em

f.orma lenticular, de alta rotação.
Reações mantinham à periferia um

envoltório de hidrogênio incandes

cente. \Mas, por' exaustão fisio

nuclear elos mais ,diversos elemen..

tos iniciou-se no decorrer. do pro
cessus físico, Ó aniquilamento d;a
cstrêla-teri'a; uma cr6sta residuaJ

foi, dêste modo,
'

envolvendo· Ü'

Astro até que, de todo, enéobrin
o brilhante componente do Grupo,
�·()la,r, ap'l·isionando,. nesse invó

lucro o núcleo estelar em reação.
Assim, aquela primitiva estl'ê!:1

flicou seccionada em três partes
notáveis que, até hoje, })(irduram
e continuam o mecanismo inicial:

Do envoltório de hidrogênio incan

descente formou,se o anel de !tjz

zodiacal; do encostamento prhni.
tivo; fíxoH-se a s,u�('rf.ície sóli:da;
d·o núcleo estelar res,ta o núcleo

planetário. Provàvelmente qual
�uer estrêla no Universo, chega à
fOl:ma última de l)laneta, se não
ocorrer o proc�sso de Explosão
característico elas. novae . Ê a

� ordem certa, de vez q,ue tôda
estrêla inicia-se num processo
implosivo d� energia, - imp,losão
centirpeta -, pa·ssa a, quas'e
estrêla, - ou nebula -, e, fina,l,

mente,3)el>trêla, prop.rllJ,mente dHa, .'

antes de alcançar o final evolu.tivo ..

O encrostamento vai sendo pro

gressivo até qne, um dia, daqu� a

bilhões de an.os, desapa:recfirá a

cstrêla central. Neste momento, o

l)1aneta. estará. inteiramente mortG;
cessarão tôdas' as reações que lhe

dão vi1a em forma variada; a

atmosfera deSapál'eCení.

7

Preie.ifura Municipal ·de. Flârianópolis
A V I S o

A Procuradoria Geral da Mllni�inaliclade de ,Flo

rtonópclis avisa aos abaixo-rel'acionados, com-iromis
saclos com lotes em Conasvieira, de' propriedade desta

Prefeitura, e ainda não quitados, que poderão fazê-ln,
I1tO prazo máximo de (30) dias, a c,ontar desta dala, fin
do o qual- os ceenproniissos serãe imedi,auafililem,te ccnce

llal!ios: .

r:

/
MARIO LOBO; llEDA MARLf N.· CARDOSO;

JOÃO ALBERIO SI'LVA; DANILO F1UJRE DLJAn:

TE; LliA LUZ ALMEIDA; DR. JÓSÉ IRACEMA; NI

CÁGO JOSÉ DE BRITO'; JO�É EDÚ ROSA; UMRJE

UNO JOSÉ DE MEIRELES; ARARAI DUPI DE

CAMPOS; ANGE�O CREMA; DULCE P'ERELRA DE,
OLIVEIRA; NABOR, JUUAO Dl; OLIVEIRA; MA

RIA FfALHO' .DE ÁNDRADE- EBRANDTNA XA-
.; " ,

VIÉR Sn:VA; ALDO BELARMINO DA STLVA;
KRASSTNE GARCTA LIVRAMENTO; MAURIUO
.LOPES DA STLVA;, MAURIU.o JOSE' NUNES

DE ABREU; ZITA M A R I A B. MEIRELLES;
LAURO' SOARES' DE OLIVEIRA: PAULO A,

M. CAMILO;. AMtLTOll.,J R .. S. VASCONCELLOS;
_

ELIZABETH MARIA ELIAS; ANAIDE C. DE ME�E

Z:::S� MAU_RICIO DA UBA; . LÉA BONASSIS; JOÃO
ELEODORO FERREIRA; WALTER TANG; GEOR
GES WILDl; ODORTCO DURIUEX; CLALJDETE VIA-

'

NA UMA; CID GdMES; ANTÔNlO CARLOS VIEIRA;
JOSE' MEIRELLES; LUIZ CARLOS DAMIANI;
WALDIR LUKNEBERG; MARIA E1\nUA LUkNE
BERG E NILTON' BROGNOLLI

em família· hoje em

loo res é bem diferente

US, a Terra, os
omens [XXXIV)

·

!
I'

.)

Procuradoria Geral, em 21 de j eneico de 1969

Proc�1ra,dof ,Geral
ti\'Nlü

.

CARNEIRa DA. CttJNH!\ LUZ

,

i.
!

.,

BREVE'

Ruo:. Tencétc
"CENTRO

Silveir.a, 21 Sôbre Lrjo 16.
COMERClAL DE FLOIUAN<óPOUS"

� ,
'

./

J I

I�r
, I ( ?

VÍlrtude fÕ"liça Inaior permuta;se uma resi(lêmiia [te

d'Ois j)a.vimentos, com cinco quartos, tres salas, dois, lJ3-

nheiros, haU, cQsinha, De'l1cndênda de elllpreg�da, alH'i�{j
p.ara au,totlu',vel" tanque, ál'ea$ cimentadas, situada à. rn'íl.

Cristovão Nunes Pires (Centro), tIescortinando tôela a

baía sul,. PO'I' outn� casa que se;ja, tel'l'ea e ampla, mesnw.

situada longe do cenho.

Fonar 3003

I )-t.'o�essor de Psiquiatria da Faculdade de l\1ed.i-ci-í:Ia' I)tn.
blemáti:éa - Psiqui.ca. - Neuroses

DOENÇAS MENTAIS

Consultorio: Edifício. Associação Catarinense de
Medicina - Sal,a. 13 - fone 2208 - Rua, ..�t:rttIJ;imo
CoeUlo, 3:.-=;3 fi'lorian,óp1tli'í.

TELEFONE COMPRA·SE

, i
I

Compra-se um telefone. Os interessados d.everão se
r .

di,rig'ir pessoalmente ou atmvés do telefone 2088 à FUND!\·

'CliO SERVJ'ÇO ESPECIAL DE SAUDE PUBLICA - Ihl'3

Santana, 274 - FlorianópOlis, com o sr. Oci Silva

RE�X MARCAS E PATERTES

J i

Adv(I)f!adlJs e Agent�s Cimciai.s da . Pmpricl&at4e ItHII)�tria

Reg,istrp, de lOan::� s de comé' .:io e indústria, uo

mes comerciais, �iul:Jlos de eq'abekcin-,entos, ,l1sígnia�,
frazes de propagandas. ratente�' de ip"enções. marcas d.e

I exportal;ão etc.
- Fi·J.ial em FLORlANOPOUS -

Rua Tte, SJLVEJ;RA na 2:9 _:_ Sala 8 � Fone 31912
I

.

End. Teheg. "P,'A"fFNR:r;:X" - Ca,i\Xa Po.' tal 9:7

Matriz: - lU€> l)E' J'ANEm:O .- rfLl'AIS: � SÃO'
PAliL.O -- ('UfUTrI3A FPOUS - P. ALEGRF

Escola Técnica de Comércio "Senna
Pereira"

EDITAL

A Direção da E. T. C. "SENNA PEREIRA" avisa aos
"

interessados que em reunião da Congregação, foi aprova-
I. ,

do. o f,cg'i'bilibl'e calendário para o ano letivo ele 1969. . ...

3 de Eevereiro - Início da Matricula e recebimen

to .eíos requerímentos para prestação de exames em 2.:1

�Ícp'I1l�U:.
]�), :Í H de Icvoreíro - 'Realização dos exames em 2.<1

época,
4 de marco - Reunião dos proressôres.

.

A Secretaria estará aberta diáriamente, das IH às 2::

horas.

A DIRETORIA.
.

i

MMicu' de üÍ'o-nços
üm:",tlf�6rio: ma 'fira:ot'-ntes.,. 7 - 10. :md-.tr·.

fone 2934 � Atende tKi'lr�ameJ:l,fe -&:lG 17 às II} horas ..

;"

-'

Caso récern construída, cm !� quartos, 2 salas gran
-c, de', banheiro. cozinho e abrigu ra a ClI'!'O, situada no

,
I

rua Jr.aCju·m Cesto !lo. 28 na i\iTrontm·c.8. 1 'ITla!::r na rua [)._w-le Sclmtcl 11.95. I
I

, !

:1
'I
:i
'1

P�i6FESSOI DE INStES ii

Lec:o:iía se Jng és �aFj-jcular, método modemo� proL·:1
ll!i,'111\')[,l1ia"lo !,lcla Facu!elaúe de Ciências e Le[J�'as cle CZuri-

l'iba cem especialização em Filode:fi'Ü EE.UU., os inte

ressoldo; poderão procurar o prof. Lundstedt. no CfTY ii
HOTEL Fone 3294. :130.1

II
I
1.

..

'..

/'

AVISO

TOlVIADIA m� P,tL'';OS N.o 2/69
O l1J>iI'eloí' F.sta�1-ual tio lVlinisttl'io da Agricultura em

Sal}ta (;a.tal�i'lla tOl'lml pú-bli,co', que a. Comi's�:ão d,� licita

C;âo, desiglilad'a pela Po-rtari31 n.O' 2./09 (lo Diretor doo Es

Cl'i'tól'io :l'e Engenharia (el<!- D.ivisão de Obras), re(wbetií
I· .

às. 15 hor.a,s !!lo dia 25 d'e f2veTciro d'e 1909- as propostas
da,s numa·s Habilitadas. para a cons�rução do pavilhão da

E:.:tação de Avaliação de Suínos C1U· Concórdia - Sarit,a

Catarina, de acôrdo com edital afixad'o l1a· Sede de�ta

Uirevolli-a à rua SanÍl.ls Dumont 6, nesta Capital, onde l"C

.rão presta:los os esclarecimentos necessários.

Flol'ianópolis, 2R de janeiro de 1969

Francisc6 Hoeltg'ebaum
Diretor Estadual tIo' I1'linistério da

AgricuTtura em S. C .

A f:u"ilJJ.ia de

LAURO DAURA

'agTadec� serisiÚilizada a todos que a confortaram no d{l

lol'oSO ·trase por q�e passoul e convid.am os pa,rentes e

p-ess.oas amigas para assistirem a missa dê 30° dia,' que
será eelehrwda na Caie:lral Metropolitana, às 19 horas do

(Ha 1Q de fevereiro.

'Ai'i�eci]1adamente ágradece, 31.1

�
revendedor aui:erizado.Vo"ks.w.�gen,

� C. RAMOS S.A. - Agencia e Comércio

�- Rua Pedro Demoro, 1466 - ESTREITO

i
--_._--�---

....
----

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Rondon-III
Jequitinhonha

revela que

dos
vale do

•

maiores

problemas de Minas Gerais

Os 357 universitárias enviados

pelo Prejeto Ronden-Hf 310 vale

do JcquitiJthol1ha coneluiram rela

tório
'

pa� .ial das 'suas atividades,
onde mnstram que aquela região
é uma dss mais problemáticas de

,
,

Minas,
!nfO'rma o coordenador univer

siiário do Pro;jeto Rondon em

Minas, Sr, Etalvino Teixeir.l

Coelho, quc a equipe de bjnqu�mir'a
constatou que a verminose, nos :�s

ID'tlnicípios do vale, atinge 100'V,)

'da população, Além disso, existem
llczenas de casos em que a morte

!idade é também d e 100"/0, ten�o
sido encontrada uma mulher que

perdeu todos os seus 15 filhos.

CONCLUSÕES DESASTROSAS

No que se refere à\ educação, o

relatório preliminar mostra que

,Jiia maioria das cidades os grupos
escolares não têm portas, janelas

�e quadros.negros, As protessõras,
muitas vêzes, escrevem na parede
com pedaços de cal, A equipe de

saúde está vacinando uma média.

de 1,500 pessoas por dia contra

varíola, tétano e coqueluche, mas

não foi possível a Sabin contra :\
infantil, por falta (la

o povo do vale faz filas nas

portas dos consultórios impro vi
sados e das salas cirúrgicas de

emergência, enquanto no setor llc

odontologia as equipes se desdu
bram: foram feitas até ag'ora 1,900

extrações', Um dos grupos instalo'I
cursos de emergência para as

'lideranças locais sôbre' primeiro",·

'�Clube Doze
CARNAVAL .,t: 1969

LOCAL: SALÃO DA SEDE

SOCIAL

PROGRAMA E REGlTLAJVIENTO
L PROGRAMA:

Dia 15, (Sábado) - tirande' Bai·
'[e de Abertura

, Dia 1(j (Domingo) 2.0 Gran·
de BaiI�
Dia 17 (2.a Feira) Baile ln·

fantil
Dia 17 (2,a Feira) 3.0 Gran·

'de Baile
Dia 18 (3,a Feira) Grande

Baile d,e Encerramento
2. HORÁRIO:
Bailes

..

Adultos: - Início às
�3 horas
Baile Infantil: - das 14 às 20

horas
3 .. TAXAS:
Mesas: 4 noites" - NCr$ 60,00
1 noite - NCr$ 25;00
Convites: Casal 4

Lira Tenis
PROGRAMM:;ÃO E REGULAMEN·
:TO PARA Ó CARNAVAL DE 1969

PROGRAMA'ÇÃO
Dia 15 (Sábado) - Baile de A·

bertllra
Dia 16 (Domingo) Baile lu"

fanti!
Dia 16 (Domingo) Monumen·

tal Baile de Carnaval ,

Dia 17 (Segunda·feira) -- Gran.
dioso o Tradicional Baile de Caro
naval
Dia 18 (Terça·feit'a) - Baile dr

I Encerramento
j BORARIOS

'

, Os' Bailes para adultos terão iní
,cio' 23 ° h•

as .. , O oras.
� O Baile in f�ntil terá início às
15,00 hs., co_m término previsto pa·

,

ta às 20,00 hs.
,

REGULAMENTO
1 - VENDA DE MESAS
A venda para os Conselheiros

�etá dia 28 de JaneirO' (Terça-feira)
1 as 20i' • ,00 horas.
1 l As senhas serão distribuidas dia

, i,,�9 de .Janeiro (Quarta..fe!r�). às
i

';
,,00 horas e a venda tera 1I11Cl,O no,

t '�esrno dia às 20,00 :::-Is.
'

,

�Indispensável será a apresenta-
: c[�ao da carteira social em tôdas as
�st' .

l� IVltlades, juntâmente com O' ta·
ao do mêS' corrente ou a I!nuida.

socorres, verminoses, nutrição,
higiene oral, planejamento· fami
liar, cursos para parteiras, gestan
tes e outros,
Sêbre a situação santtãrla, o

relatério diz que a equipe 'de Bio

química instalou laboratórios de

,análise clíníea e verificou que a

verminose atinge ii 100% da popc
laçã.o,
Todos as medkamentos dístri

buidos ao povo foram doados por
e;prpllesa.s. particulares, sendo que
o 'Govêrl'1o da Itália ofereceu uma

tonelada de remédios, além de

ajuda técnica, enquanto que a

Uquigás dOflll 50 lampiões Liqui
nho ,

Ainda na parte de educação, os

universitários dã-o aulas às protes
sõras rurais sôbre técnicas modero
.nas de ensino, mas foi observado

que () �roblema educacional do

Jequitinhonha é mais sério do que
os estudantes pensavam, pois há
dezenas de escolas que não

dispõem nem mesmo de carteiras,

TECNOJ_,OGIA
O setor técnico está concluindo

um levantamento topográfico da

região, além de projetar pontes,
postas, clubes, praças e ruas, Em

Araeuaí estão sendo' construídas
cinco praças com recursos do

povo, enquanto em Itaobim duas
pontes foram jirojetadas. Em

Iting'a, estão /sendn instalados
transformadores na rede elétrica,

l

já que a voltagem é pequena, al1e·
nas 45 volts,
Os setores de geologia e geo·

de Agosto
noites
Idem 1 noite
Individual 4 noi·

tes

- NCr$ 80,00
- NCr$ 30,00

- NCr$ 70,00
- NCl'$ 30,00Idem 1 noite

Estudante 4 noi.,
tes - NCr$ 50,00
Idem .1 noite - NCr$ 25,00
,Intercâmbio 4 noi·

tes
Idem 1 noite

- NCr$ 50,00
- NCr$ 25,00 '

A posse da mesa não dará di·

reito a' entrada, sendO' obrigató.,
ria a apresentação da CARTEl.
RA SOCIAL e o talão do mês (fe·
vereiro ou anuidade de 1969), ou

o convite acompanhado de docu·
mcnto de identidade.
4. RESERVAS DE MESAS:
a) A venda de mesas será inic.ia

da no próximo dia 30 ,de ,janeiro,
às 8 horas da manhã, na Secreta·
l'Ía dO' Clube.

b) O pagamento s'erá efetuado
no ato da aqmslçao e o associa
do deverá,' apresentar a Ca,rteira

Clube
, de de 1969.

O pagamento das mesas será e·

fetnado no ato.
2 - CONVITES
Os convites deverão ser solicita·

d,os à secretaria do clube por um

sócio proprietário, e êste se fará

acompanhar de seu convidado e,
obedecendo às prescrições es'tatu·
tárias.
Os mesmos serão adquiridos me

diante pa,gamento de uma

TAXA DE FREQU�NCIA
Para a aquisição de convites a

Secretaria do clube, fucionará a'

partir do dia 15.02.69 até 18.02.69.,
no horário de 14,00 às 18,00 horas.

3 - TAXAS

PREÇOS DE MESAS
4 (Quatro) noites NCr$ 60,00
1 (Uma) -tI0ite . , " NCr$' 20,00
OBSERVAÇÕES
TAXA DE FREQU�NCIA
Casal 4 (Quatro) Noi·
tes , , , , , , , , , , , .... ,. NCr$ 80,00
Casal 1 (Uma) Noite NCr$ 30,00
Individual (4) Quatro
Noites , . '.' . , I, . , " NCr$ 70,011
Individual (1), uma

nGite ... , , . , , , , , , , " NCr$ 20,00
Estudante 4 (Quatr,o)
noites .. , , , , " , , , , . '. NCr$ 50.00
Estudante 1 (Uma)
noite , , , .. , , . . . . . . .. NCr$ 20.00

grafia
meAtO'

estão realizando levanta

completo dos recursos

minerais da região, e uma primei
ra análise reveja que o pleno aproo
veitamento dos recursos pode
fazer a independência econômica

do Jequitinhonha, O setor sócio
econômico esÚ faz�ndo o levanta
mento completo dos recursos da

região: tipos de habitação, t)POS'
de família, índice de salário per
capita, além dé trabalhar junto às

prefeituras, para levantar a aplica
ção dos impostos arrecadadns ,

Êste setor também 'orienta aos

prefeitos na distribuição de fundos

para os diversos se ....,1"I)S locais,
distribuição de pessoal e outras
atividades sob, responsabilidade
das prefeituras.
AMAZONAS

Ao 'chegarem à localidade de

Parentis, no dia 25 passado, os

integrantes do Rondon-Hí em a

t)'vidade na Amazônia tornaram
conhecimento de -um surto de po
liomielite com um eaao fatal.
A representação do Serviço

Estadual de Saúde Pública havia

providenciado uma remessa de

vacinas, que foram aplicadas por
médicos da cidade e pelos univer
sitários,

CONTRôLE
Até anteontem pela manhã

tinham sido vacinadas 2.96!l crlan
das e ontem o resto da população
infantil da cidade foi imunizada,
A§, autoridades de Parentis iufo!'·'
mam que o surto está pràticamen.
te sob contrôle,

Social.

c) Os convites serãO' fornecidos
mediante o cumprimento das e·

xigências estatutárias e poderão
ser solicitados à partir do. dia 10
de fevereiro.

d) Os convites sómente serão
fornecidos se forem solicitados

por sócios quites com a Tesoura·
ria.

e) Somente a Secretaria do

Clube poderá fornecer cnnvites.

f) A aquisição de convite não
dará direito à mesa.

g) A reserva de mesa para um

noite sómente poderá S'er efetua·

,da, após terem sido procedidas
as vendas para -tôdas as noites.

h) OS MEMBROS DO CONSE·
LHO DELIBERATIVO E CON·

SELHO FISCAL TERÃO PREFE·

RENCIA NA AQUISIÇÃO DE

MESAS E 'DEVERÃO FAZE�I.O
,NO DIA 27 DE JANEIRO.

Florianópolis, ,janeiro de 1969

A DIRETORIA

\
'

OBSERVAÇAO
'

A posse da me�a não far,á dirf� ,

to à entrada, sendo necessarlO a

carteira social, acompanhada d6
respectivo talão dO' mês de f'eve·
'l'eiro ou anuidade de 1969.

OS' convidados apresenta,rão o

convite, acompanhado de doeu·
mento comp�vador de identi·

.

dade.
A compra da mesa deverá ser

feita pelo próprio sócio, seu de·

pendente, ou pessôa devidamente
credenciada para tal.

DETERMINA'ÇÕES·
A entrada nos BAILES NOTUR

NOS é vedada a menores de. 16
à 18 anos. Somente, é permitida
a entrad� quando acompanhados

r pelos pais ou responsáveis, quan"
do êste se responsabilizar pelo
atos.
SERÁ RIGOROSAMENTE CUM·
PRIDO ÊSTE ITENS
NÃ SERÃO ATENDIDOS, SOB

'QU(\LQUER HIPOTESES. NO
DECORRER DOS BAILES, ES.
QUECIMENTO DE CARTEIRA

SOCIAL, TAXA DE MANUTE�.

'CÃO OU ANUIDADES DE 1969,
BEM COMO AQUISIÇÃO DR
CONVITES�INGRESSOS.
RôLHA

NCl'$

Arzua �uer a�ão inte�rada �OS. munici�ios
na solu�ão. �e' �ro�lemas .

da
.

a�ricnltura
A atração de investimentos pú

blicos municipals para a solução
integrada dos problemas agrope
cuários peculiares a cada região,
é o principal objetivn do Proje
to "MuniCipalização da Agricultu·
ra", encaminhado ao Presidente
Costa e Silva pelo Ministro da j\.

gricultura, Sr. Ivo A�ZUà, e cuja
execução deverá ser iniciada êste

ano, em caráter experimental, em

áreas selecionadas do Estado
.

do

Paraná.

Segunde, o, Ministro Ivo Ar·

lua o projeto permitirá a expan
são de mercado de trabalho para
técnicos especializados, através

da criação' ,de Centros Integrados
de Técnicos 'Agrícolas, com a con-

tratação de especialistas, pelas,
I próprias prefeituras, em regime
de "'ajuda recíproca", e propicia,
rá .o desenvolvimento dos Clubes
Agl'ícolas para Jovens, corno prr
meiro passo para integrar os Mu-

mcipios no espírito da Revolução
Tecnolõgíca,

POLíTICA GLpBAL

Revelou o Sr. Ivo Arzua que o

projeto prevê ainda a criação de
Centros Agropecuáríos Munici

pais, .com faixas de atuação e res-

, porrsabífídade limitadas, dentro
do espírito de descentralização
,preÚoníza.do pela .Reterma Admi

,nistrativa, mas erientadas harrno
nicamente de forma a não que
-brar a' .unídade da Política Agro-.
pecuária' glebal do Gnvêrno,.·'

,

Com êsse objetIv6, o MinistériO'

da'. Agricultlu.:a' prornoverá, perio··
!-

Ilica,mente, .reuniões com Prefeí-:

tos dooperativas e organizações
� ru:ais, visat'tdo à conjugação de'

esf'orcos no' programa agropeeuá
rIo e�' execução no Estado, na Re·

. gião e no Município,· em razão das:
diretrizes traçadas pela "Carta de

Brasília", que representa um de

talhamento do Programa Estraté·

gico de Desenvolvimento.

ESFÔR'ÇO INTEGRADO

Disse o
'

Ministro Ivo Arzua que
a criação de Centros Integradds
de Técnicas Agricolas visa integrar
os Municípios 'da mesma área no

estudo e na solução de problemas
agropecuários idênticos, atenden

do às peculiaridades comuns a ca

da região.

Frisou que, dentro do e§píritn
da ReflHma f\,dministrativa, cabe-

1'á ao Ministério da Agricultura
apenas a'eríação dos Centros, que

uma vez instalados passarão a

funcionar com especialistas con

tratados pelas Prefeituras ínteres

saias, transformando·se em pulos
de irradiação da moderna técnica

agrícola.

Maior producão de trigo, algodão
soja e arroz (, objetivo do MA
Objetivando o aumento da pro

dutividade nas culturas de trigo,
algodão, soja e arroz, técnicos dos

Institutos de. Pesquisa e Experl
mentação Agropecuãrias< do Minis

tério da Agricultura .deram início
a uma reunião em que examinarão
os resultados obtidos no ano pas
sado e traçarãO' planos' para as

atividades no ano em curso"

Ao instalar a reuniãO', o minis·

tro da Agricultura anunciou a cria;

ção de mais dois institutos,· um

em Colombo, no Paraná, com a·

tuação sobre os Estados de São

Paulo e. do Paraná e outro em

Campo Grande, Mato Grosso,
com atuação sobre ,este EstadO' e

sobre o Território de Rondonia.

l\/fAIS '!<'ERTlLIZANTES

Coordenada pelo é'iretor do

Escritório de Pesquisa e Experi.
mentação, Agropecuarias, do NIIÍ·

""

nístérío �da, Agricultura� sr, Ail1'

to Zanon, a reunião, da,' pesquisa
agr�riomica estender·�e·á por tod.a

esta semana. Seu temario inclui a

expansão da industria nadonal de

fertilizantes, que deverá permitir a

elevacão dos niveis de consumO' de

fosfatados, nitrogenados e potas·
sicos a precos mais acessiveis aos

agric�,lt6res: Será debatida' tam

bem a elaboração' de projetos para

o aprov,eitamento das jazidas pota
sicas dO' Norqeste.

SEM,ENTES MELHORADAS
.

Outro ,pento importante em pau-

'ta é o desenvolvime,nto de um pro

g'l'ama de produção de s�mentes
melhoradas, para obtençao de

variedades agrícolas mais resísten

tes às pragas c doenças que afetam

a lavoura, e de maiores índices (h

produtillidade, por area cultiva�a.
conforme pl'evisto no Plano NaclO'

nal de Sementes. Este utilizará. em

sua ex�cucão, l'ecursos internos e

externns, do Ministério ,da Agricul·
tura, do Banco Nacional de Desen·

volvimento Econômico, do Banco

'Nacional de Crédito Cooperativo,
de Banco lnteramerieano de De"

senvolvimento e do Acordo do Tri

go; no total de NCr$ 120 milhões.

A to de confisco já tem vigência
Eqá em vi?or o Ato Com

plemEntar n.6 42, baixado pelo
pre:idente Costa e Silva, dispon
do sôbre ,p confi'>co de bens per
tencentes às pessoas físicas ou ju
rídicas que �e hajam enriquecido
de forma ilícita p�r meio de suas

relações com ao' administrações
da União, dos Estados, dos Ter

ritórios, dos Municípios, do Dis
trito Federal, ou, aindà, de enti
dad�s piJblicas de diversas natu

rezas, Jurídicas.
Ó Ato Complementar no, 42

1.J íhte!_';ra, é o �eguinte:
"Art. 1.0 _ O presidente da

República, após investigação, po
derá decretar o Jconfisco de bens
d� pessoq_ natural ou jurídico que
em relações de qualquer nature
za com a administração da União
dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municípios
autarquias, empresas públicos, so

cied'ades de economia mista e' fun
dações instituídas pelos poderes
públicos, a:sociações ou entida
des benefieiadãs com auxílios ou

contribuições estabelecidos em

lei, permissionarias ou concessio�
narias de ,erviç·.)s públicos, se ha
ja en riqueeido, ilicitamente, com

bens, dinheiro ou valores, sem pre
juízo das sanções penais cabíveis.

Parágrafo ú�ico _ Aplica-

o registro
Entre ,os portadores de le

tras de câmbio -de aceite d:.ls em

presas de in�estimenbs,' "�i(!dito
e financiamento, paira certa dú-'
vida quanto à exat�. aplicação elos
1!iispositivos do D�q�eto Lei n.o

427169, supondo muitos que a o

brigatoriedade do registro dos e

feitos cambiais se estendem tam
bém ao aceite das Finançeiras. A
esse proposito, e,sclarece 'Ü presi
dente da ACREFI, sr. Americo
Oswaldo Carripiglia, óer de todo
infundac.i'a aquela interpretação,
uma vez que o referido decreto
lei, no § 40. do Artigo 2,0, dis
põe expressamente: § 4.0 As e

xigências deste artigo, não se a

plicam: I - Aos títulos emitidos
diretamente em favol' de estabe-

se também' o disposto ne�te arti

go a quen;, cle.;qua!quer modo,
concorre paro o enriquecimento
ilíeito.

Art. 2,0 _ Con:idera-se en-

riquecimento ilícito o que r�sul
tal' de:

I _ Vantapem ou benefíóo au

ferido, ilicita�'ente, ná qualidade
de diretor, gerente superintenden
te, administrador,· sócio, ou em

pregad'O das entidades mencio
nàdas no art, 10 ou outros que se

mantenham, no todo ou em parte,
, mediante contr�bLliç6es periodicas
populares;

II _ Exploração de jogos de

azar ou de lenocínio e do comer

c ia clandestino de entorpecentes;
III _ Declaração, fellóa: a)

em medição de serviços de cons

trução de estradas ou de obras

públicas, executadas por emprei
teir0s, subempreitei,ros, concessio
na rios ' tarefeiros; b) sobre quan
tidade, qualidade, pesõ ou carac

terísticas de mercacorias ou bens

entregues a serviço de qualquer
dos entil�adles mendon<!:ldas no

,a1't, 1.0;
IV _ Inserção de elemen

t0S inexatos ou a omi,são' de ope�
rações de qualquer naturezá em

documentos ou liVros exigidos pe
las leis fiscais, com a intenção

cimento de crédito, e com este

negociados, ou sacado ern fun

ção de contratos específicos de a

bertura de crédito, celebrados
c o nl insaitUiç\ões financeiras.
As letras de câmbio aceitas e gi
radas pelaS FI,anceri as resultam

precisamente, da hipótese previs
ta no citado diploma legal, pois
óão emitidas em função de con

trato de abertura de crédta.

CONTRA O "MERCADO
PARALELO".

Aliás, nesse sentido, lembra
o presidente da ACREFI que o

ministro da Fazenda, prof, Del
fim Ne,to, fizera, recentemelnte,
declarações sôbre a exclusão das
letra das Financeiras da obriga-

de se subtrair ao pagamento de

tributos devidos à Fazenda Pu

blica';
V _ 'Altenições de fatura: e

quaisquer entras documentos r�-
.. lotivos a oneraÇões m::rcantls

(Cm o ljrüpo;ito de fraudar a Fa

zenda Púb'ica;
VI _ Fornecimento ou a e,

missão de documentos graciosos
ou a alteração de despesa;, ou

outras verbas não especificadas
com o proposito de obter redução
cc t:'ib�tos- devidos à Faz�llda PÚ
bl-ica.

(

Parágrafo único _ Os casos
- de enriquecimento ilícito acima

referidos não excluem atos ou fa
tos que possam ser abrangidos pe
Jo di�,pcsto no art. 1.0

Ãrt, 3,0 _. Os bens confisca
dos, de acôrdo com e�te Ata

Complementar, serão incorpora�
dos ao' natrimélnio da enfidade
jurídica prejlTdi�da com o enri

quecimento ilícito e, se nenhu
ma o tiver sido, ao da União.

Art. 4.0 _ Nenhuma sanção
fiscal, de qualquer natureza se a

plicará a contribuinte beneficiado
�i.Jr anistias fiscais anteriores a es

te Ato Comulementar.
Art. 5.0 _ Este Ato Comple�
mentor entra em vigor na data de
nra publicação, re'.'ogadas as dis
posições em contrario".

toriedade do registro, esclarecen
do, admai::, que essa disciplina vi
(, a, objetivamente, os papéis parti
ollores que alimentam o chama
do "mercado paralelo". Da mes
ma o!"inião é o sr .. Teofilo de A
zeredo Santos, presidente do Sin
dicato dos Bancos do Estado da
Guanabara: "O objetivo do decre
to-lei é o de' criar' um obstáculo
aos a(>iot08 ou aos onerc.dure3 do
"merc"ado paralelo", l'oto que de
terminará um maior encallJinha
mento de novas poupanças' para o

mercado bqasildro de capitais.
Os poupadores preferirão agora
os títulos que tenham a garantia
de um� instituiçuo financeira, tro
cando o' fator "renta'bili-dade"
pelo fator "segurança" .

,

-

\
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Presidentê. Incentivos do
da E HRITUR: IR tê guias
chega 5" feira especiais

A Casa Civil confirmou para
a próxima quinta-reíra a chega
da nesta Capital" do Presidente
da Embratur, Sr. Joaquim Xa
vier da Silveira, que assistirá a .

solenidade de posse do primeiro
Diretor do Departamento Autô
nomo de Turismo, Sr. Armando

Gonzaga, que deverá ser realiza
da na' sexta-feira. O Presidente

çla Empresa Brasileira de Turis
mo vem a Florianópolis a convi

te do Govêrno do Estado, deven
do permanecer nesta Capital até
o sábado.

Durante sua estada será eíc
tuado o lançamento da pedra
fundamental 'do Centro Interna
cional de Turismo, a ser construi
do na Lagoa da Conceição pela
A. Gonzaga Br.'lpreendimentos
Turísticos Ltda. Para bato, tam
bém foi convidado o arquiteto
Oscar Nierneye'r, [autor do pro
jeto daquele Centro.

O Delegado Seccional' de Ar

recadação, Sr, Moacir de Moraes

Lima, está comunicando aos

contribuintes do Irnpôsto de RO:1
-,,'

da, pessoas jurídicas, que no

sxercícío de 1969 os recolhírrren
.tos de incentivos fiscais para a

Superintendência do Desenvolvi

mento do Nordeste - Sudene --;,

Superintendência do Desenvolvi
mento da Amazônia - Sudam --,

Superintendência do Desenvolvi

menta da Pesca - Sudeje - 0

Emprêsa Brasileira de Turismc
- Embrutur -, somento pode
rão SOl' feitos por meios de guias �

'impressos, tamanho 13,5 por 20
centímetros,

Informou o Delegado Seccic

na;l de Arrecadação que os con

tribuintes que desejarem reco-

lher os ínce nt.vos fiscais pode-
rão obter maiores informações
dírigíndo.sc aquela Delegacia
nesta Capital.

Amigos da LauDa fazem
plano para o balneário,

Segundo iníormações pros- aquisição ela sede própria .da soo

tadas pelo presidente da Socie- ciedade, cujo terreno, localiza.-·

dade Amigos da Lagoa, Sr. De: do na parte final da avenida dos

merval víeíra, o Prefeito Acácio eucaliptos, 'já se encontra à sua

Garibaldi Santiago reiterou 110 disposição. Foram 'estudados pla-
Início desta semana a sua dispo- nos visando dar prosseguimento

, síção de iniciar nos primeiros à campanha pela deLÍ1,/.i,r,...ãQ __,do_,
dias de fevereiro a construção ele quadro social da sociedade, com

«ma ',pr,fiçp. "pública e .,de um par- "idâil�ntegração de fados os veranit
que de estacionamento na Lagoa

- 1 'Ilâs',' inclusive os, projfríetárícã
d1r;� �Ó!1t€l�a6i'C "'com':6 >:àja'fçlim(:. }�. e ,j·é�í:clênt1:Ht,�*:q*e'f;. �fp\����e,��Bêht�:' aó tod� a faixá' prii!icipl1] ";;": o 'in�rlo1'; '-p,erniarfeéeJiT� tl;Jou.ccs'
!\ia área.

�

A informação foi> trans- mêses no balneário, Ós cÜretoreT
mitida aos diretores daquela en da SAL deCicÜrám na mesma
tidade durante sua última' reu- oportunidade realizar a' neces

niao, ocasiao cm que também f;:;l sária jPl'evi!i4io orçarnentüría pa-
confirmada, através do vereador 1'80 (1 instalação de um telefone

Isauro Veras, a implantação da púbLico naquele balneário, e in;-

avenida dos eucaliptos, que deve· oiaram os planos que objeti:�al11
rá ter início na última curva àa a instalação de úm Museu Fol-

descida do morro e tor'nar a di- clórico da Illn çle Santa Catari-

reção do balneario em �inha 1'8- _na, com o. aproveitamento do
ta de duplo ·sontido. prédios antigos situados nas pro-

A diretoria da SAL, por cu- ximidades da histórica ca)::ola da

tro lado, prosseguiu nos estudos Lagoa. As casas construídas no

.visando as próximas nwtas a se· inicio do século passado scrviriarn

re11':\ ,perseguidas pela entidade, também, segundo os estudos ini-

_Objetivandó' dar maior amplitu- ciados, ü localização de uma ex-

de ao desenvolvimento turistico iJosiçào pormanei1te dos artiges
da Lagoa, da Conceição. Durante de renda e pesca integrantes do
o encontro ficou concretizada a artesanato ·iihéu.

\

Sunab explica
portaria das
anuidades

Carlos Simas
suspende sua
viagem a se

o. Minislro Carlos Simas, das

Comunicaçõcs, não mais campa,
recerá a solenidade do inaúgura
çáo da nova agência do Departa
,menta de Correios e Telégraio.s

,
de B.lumenau, a realizar .. se na

tarde de hoje. Igualmente o Go

vernador Ivo Silveira não C0111-

parGcerá ao ato, dovendo enviar

um representante. /

O Delcgé'odo Regional da Su

porh1tcndêncja Nacional do ,Abas
tecin�onto, r3r. Roberto Lapa Pi

l:es, promoveu a efetivação do
.

reunião com l'ej::resentantes do

Sindicato elos Proprietários ele

Estabelecimentos ele Ensino Par

ticular, nesta Capital, oportuni
d�de em qUH lhes prestou infor

mações LI rcspoito da portaria
baixada' por aquele órgão e qUG
torna obrigatória a elevação nas

anuidades escolares em 1969 CID

apenas 15'Vo. A diretoria do 'refe·

rido sincJ.icato, contudo, adianLou

que proporá o aumento do per,
centual fixado ,após :os levanta
mentos que serão efetuados nes·

te objetivo.

o. Ministro comunicou 'a irn

possibilidade de viajar a Sant.a

Catarina, cml virtude de compro"
missos iuadúí.veis na Guanabara.
Com sua ausê!1cia, a solenidade

. deverá ser presidida pelo 131'
Aloísio I-Iermelino Ribeiro, Dire
tor do DC'T.

í�II�·!
: o Chcfé c'o Cerimonial do Govêrno do Estado, convido as

Autoridade3, Civis, Militares, Eclesiásticas e ao povo em ge'rol,
paro assistirem a Missa em Ação de Graças pelo pJssagcl1l ,do 1er

ceiro anivel'sál'io do Govêruo' Ivo Silveira, u 9,30 horas do dia 31
do corrente, na Catedral Metropolil,lllJ,

L::,?�����:::-=�:�l�--""_'I'-l'�"r:r�I:�r,!l'll�,�-:-�--;F�';:." '1:�-::."i����=�-:.�5� r� -��__2'���'�'�
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O MAIS ANTIGO OIARIO DE SANTA CATARINA

TURISMO CONJUGADO
Editorial 4a página

Florianópolis, Quinta-feira, 30 de janeiro de 1969
,

'

*_ .

Expediçnte da DYIP iniciou
prefeitura é 'I . emplacamento
normal dia 31· na Capital

, .

Programa de·
.11 , •

aniversariO
vai sair hoje·

O Prefeito Acácio Santiago Corri alguns dias de atraso,
determinou que o expediente se. motivados pelo retardamento da
rá normal nas repartíçõés muni- remessa elo material. pela firma

cípaís amanhã, data em qU'J contratada, a Diretoria de Veícu
, sua administração lmunicipal, los e Trânsito Público desta Ca-

Par outro lado" o Prefeito Mu pital iniciou o emplacamento dos

nicipal resolveu,
-

prorrogar por J. f. veículos ',na sede do município,
mais'; 1& ''dias o prazo para a 10-

"

devendo a mesma providência
cação de boxes nos Mercados de ser, imediatamente tomada no in

Capoeiras e Trindade, que serão terror do Estado,

entregues brevemente pela Mu

nicípalídade, \ à população daque
las localidades.

De outra parto, .? Prefello
Acácio Santiago, apelou' mais

uma-i vêz às várias firmas' comer
dais :da cidade para que' não var

ram o lixo para 'a rua, principal
mente na Rua Conselheiro Ma

fra. Salientou ainda ° Sr., ACácia'

Santiago, que a necessidade ela

cooperação das casas comerciais
é valiosa, pois a cidade é var

rida tôdas as .noítes das 23 às 7
horas da manhã,

Fonte do Gabinete de Rela

ções Públicas do Palácio do Go,

vêrno informou que no dia de

hoje devorá ser confirmado
.

0\

programa do' terceiro aniversá

rio da' administração Ivo Silveira,
que transcorrerá amanhã. Já rc:

confirmada a celebração de mis

sa em ação de graças, às 9h3011�

e um pronunciamento do Gover,

nadar, às 12h30m., através de
uma cadeia de emissoras, quando
será feito uma prestação de

contas. das atividades do Poder

Executivo durante êste triênio.
Ainda no mesmo <dia o Sr.

Ivo SEveira deverá inaugurar a

exposição fotográfica de obras

-da sua administração, montada
defronte à Catedral Metropolita
na, estando ainda prevista a roa
lização de um jôgo ele futebol,
no estádio Adolfo Konder, entre

as equipes do' Avaí e Figueiren
se.

O emplacamento refere-se 30

exercício de 1969, e fonte da Di,

<retoria de Veículos e Trânsito
'Público informou ria tarde ele

ontem quo além da' obrigatorie
dade da apresentação do certifi
cado de pagamento da licença
de emplacamento junto i:t Coleto:
ria Estadual' e à Prefeitura, as

sim como do, pagamento do se-

• gUI'O obrigatório, será exigida
previamente a instalação do

triângulo luminoso e de espelhos
retrovisor externo e interno.

Cineclube se
.exibe hoje em
Rio Vermelho

Com ,uma programação selo.
cionada e em côres, 'a ser apr�
sentada 'hoje no distrito de Ril
Vermelho, o Cinc Clube da Ft.
demanda mais uma vez o interi
ilhéu, levando a cultura cinem:
tográfica às locarldades distam
da zona central da metrópole j
tarinense. O início da progran
ção está marcada para às 19

horas, tendo por local o Sal'i
de baile elo Sr. João Gualbert
em São João do Rio Vermelhl
e a apresentação abrange Um

série de sete filmes curta-ma,
gens: "O Maríonetísta", .de Je

Jacuges Languepin: "Os Insetos
de J. V. Durden; "O Monte Bra
co", de Max Gerard: "Vida

Pântano", produção do The N'
tional Film Board of Canas
"Conserve Seus Dentes", ,de Ji

MacKay; "Quando O Céu se Zar

ga", de Pierre Rihouet, e: "Sof
e as Gamas", de Julien Pappé.
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E tlIm renovar constante

de maneira segura,
>

'

os caDlinhos do progresso'
eolftpleto e total.

';

para UIII Estado

nôvo e dinâlDieo,
próspero. e ordeiro.
Hoje, 3 anos depois,
ternos Dlais es�radas,
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:mais escolas,
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estarelDos trilhando,
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,SANTA CATARINA
EM TEMPO DE PAZ E PROSPERIDADE
No 30 ano do Govêrno 'IVO SILVEIRA·
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




