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o TEMPO
síntese d? Boletim Geometeorologlcq de A. 'Seixas Netto,

, válido até àS,23h18m do dia 10 de junho de,1969
FRENTE FRIA,: Negativo; PRESSAO ATMOSFERICL\'
MEDIA.: 1013,3 miliba.res; TEMPJj;RA'rURA MEDIA: 19,Óo
Centigrados; UMIDADE RELAT�VA MEDIA.: 88,6''iíJ;
PLVVIOSIDADE: Comulus - Str'atus Chuviscos es-
parsos Tempo médio: Estável.
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Respondendo à saudação do Co
mandante da ESG, o Presidente

Go�ta 'e' Silva louvou o programa
executado, acentuando que a Es

fala constitue em si, mesma uma'
evidência da transformação pela
qual passou O> conceíto

"

de guerra, '

dos tempos modernos:
- O fato de estarem mutrícuía..

elos na Escola mais civis elo qE8
militares prova muito cxpres

sarnente que o que importa hoje
'ii o. conhecimento- exato c global

.

E�o§ problemas, pois a solução eJe
.todos êles implica na idéia ele s,�,

. 'gu·tClI_lça an:ndid'a e portanto à cer

te��' ele", que 'estamos caminhando
, para, alcançar a, paz em cada país ..
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". d1.J8-s.�tli.rll1tl:;; nas quais 'se divide
. 'a ESC0lá na atual excursão pelo
Brãsil; permutassem intorrriações,
R�ra " qúe caca uma 'elelas pudesse
t.er elos problemas regionais uma

.
vísão suncíentemente clara c -in

tegraÍ .do, ponto ele vista da percop
çã� ?O tra�aUio que está sondo
realizado pelo Govêrno rcvolucío
nárío para o desenvolvimento '.).')

Pais. \
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A favorHa do público
,

'

'A favorita, do júri
O Clube de Diretores Loji�

tas desta cidade empossou a nó.
I' I

"a . dlreturía da entidade que tem
r

•

)lí1 Presidência o Sr. 4ddo Caldas I
Faraco, o. ato foi "r.ealizado "illl
�ol;aJjdade de Prímélra Unha,. Qca.
'siã,o em 'que foi horÍ)enag�auo:;:o'
antign Presidente, Sr.' Antônio 'Cal.
deíra GÓe�. com �'u.â ,: �Iaca. � d� I
reconhecimento 'peles ·.'rele'fantcs t
servicos prestados à entidade.' O ,
nôvo Presidente do CDL crteiú- j''meÍlse confirmou s�a prçsellça em ,: jItajaí na III Convenção _do Cfl- j
mércío Lojista dé Santa Catarina I.

"

a ," :l'lizal'�se de 12 ,� 15 PtÔ�i�ÓS.
I.
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C AMP O S N O 'V O S

Está sendo ministrado
'Curso de Aperfeiçoamento do

B R II S Q U 'É �.·cái1didata de, Tubarão, Marta Rinaldi, ccnquistou a' preferência 60S seie

miÍ' expectadores que lotaram upavíürão da Famosc -(leia última pâgin'lÍ);,

.

t

,
'

\
,

''ler� I·t:isch·e�·,,'. representante de, Blurnenau, fui escnlhida- pelo
representar Santa Catarina 'no concurso Miss Brasil.

�
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2s'mil sDldados dôsDIA ,Brêlha "de Burro,lolpara
penitenCiária' anteln

�,\ t.J

. '.

O Conselho Municipal de

scnvolvímentu em sua últim� reu
nião, presidida pelo, v�rea'dor Aí;· f
110 Ristow, estabeleceu como obra f
prioritária a ser atacada' de iÍq!"- r .

diato é a Construção do Pavilb�o

para a' Peil'a de Tecidos e ainda 'j,a instalação pata abrigar o Ensi-

no Superior de' Brusque, atual- I
mente funcionando c�m.· � Divisâo l �
Universitária de' Brusque da
FURB. vao. deixar·V,ielnal11logô·· a

�

I " ' • , ,

.'
'

',Estã sendo', aguardâcÜi: -paq os

próxill'ÍG� dias. lil" têtü�ê),da de '25,
lúil

.

sorctados norté·ainericanos do

v.�tna:m, ',conf�núe ficou 'colnoi·'

rí?d� clurante' o encontro que.' o
Presidente Richard Fixon mante\':=

comi o Chefe de Estado s1ll1·yietna·

.. /

do S;ul, General Créíghton Abram«,
. depois de' Thieu ter-lhe assegura-
o do que a divisão .norte-amerjoana
retirada seria substituiqa por ou·

tra élo Govêrno de' Saigon, Ob'se ....

vaclores internacionais viram com

bons olhos a medida de Nixo;'1,
acreditando que ela r�'ossa signifi·
car

.
o início de um processo de

retirada ,de tropas, que poderá pôr
fim à gUEl,Tra, T.hieu, por sua vez,

acha que suas tropas estão aptas ,

a substituir as norte·americanas.

nambuco, que em l�ã;�ço último.
ao serem perseguidos. tocaiara,in e

'mEtralhara111 na' BR:n6, o' gual'aa
',rodoviário 'Hamiltoh 'E'spírito :'�an.
to Veran e o Ehgenileiro Lui� );';,n.
nando de Sã, . '1

Foi cncàminhado na tarde de.

ontem, à Penitenciária do Estado,
'por medidas dê segurança, o co·

nhecidO' meliante Getúlio Samue.L
Beck'er" vulgo "Orelha de Burro",
prêso no últir110 dia primeiro pe
los policiais lotados na Delegacia
Regional ele Policia ele São Miguel
dq Oeste, Orelha de Burro fazi�

parte dê uma quadrilh� ele puxa ..

dores de car:-o;;, juntam'snte com

Severo Almeida e Segi$nanelo de

Alencar , Castelo, BraIico, o Poer.·
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mit.a Van Thieú,· na
.

véspera, na

ilha ele Midway, no O.ceano Paci·

Com a caplura nu Últ,ÍlTlU ,·scxta·

feira ele PernumJ;>1Jco,· fica d�sarl i·
culado completamente o tr+o, '1,lI11:1
vez que o ,terCE\r8. elemento, SeVe·

1'0 Almyida, encóntfa:se pr'êso, em)
Porto Alegiê.

'

fico,.
'NixoÍ1 cxplicou qU3 sua decis;io

fOi i:ecomendada 'peló comandante·

chel'�, l1orte,araericaho no Vietnam
"

umento,
.

os co' etivos será
..

ecl
t
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\ ,
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A

overn
o Presidente Costa e Silva es

teve na' tarde de ontem em visita
à Escola Superior, de Guerra, a

fim de conhecer os 71 novos esta..

giários ali formados, oportunida
de em que foi recebido 'pe:J' "Co
mandante da ESG, Generaí .A:i.�gU$'

s to Fragoso" que lhe proíoríu mil

discpi'so ele saudação,

Apos apresentar ao Presidente
os estagiários - 47 civis e 24 rní
-Iitaras '-'-, o General Aug�isto Pr2.·

goso declarou em seu díscurro

que "o processo revolucíonario em

c'.%env0.lvimento não poderá ser

detido é todos nós estamos certos

de que -a clarividência de Vossa
,.. I ,

..

,I

Excelência vai encontrar, no I'n0-

menta oportuno, a forma .jurídíca
apropriada, representativa da von
tade nacional, que assegure o jus
to e necessário equilíbrio entra "

liberdade do indivíduo e a auto

ridade do Estado",

O deputado l<'crna14do. Eastos é a
•

partir de haje líder do Govêrno na

Assembléia (leia última
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r beirlOS e Itajaí ganha
, ..

h i 'n AVO ,réfôrço e faz demonstração

, ' ,

Pnf.eifura Biumenau /Iapç� ..se- à, ofensiva
de'C-á:mboriú '

'
,

,'" ,

coatinul ,vall em In,l_os Q3 plupos �a Eduça'çijo
J:1LUMÊNAU . (Correspondente) 'HLUMENAU, (CorresPoúdcrrtc) ,'PúJj!ica M�lnicipal pe-la

. (Lei na' �etodo,� d� ob�s.erva�ões instaJ;l,Lâ-
-(Segundo' üotici�s;veiéui.adiis �na - O Prefeito Carro� purt Zadro�- , '1533 de i5 de. Out]lbri:/ de 1968. neas,: simp1ificacão' do tràbalho,

Imprensa �atia.i·lnif�se 'â� :'::que� o ': n,,y' .V&l11 at}l�ndo·.,·deskj,cadamêI)-te'· Ó 'Ln�t�tutd Nàcional de. Ednca": '. 'lei;: da;�c����ii�. 'qo:: mQvimeJ,1�o,
Governa'Çlo'l' "];'v-;'o :'8; :'. \a ter;i� con- 'no s�tor d::', ensinp com a éo,{stru- ",'o �e �ase., dídgido pelo Si. ,bl-' .... gst'�ldO;' do ""liJ,i',,:out;', ctonómetr:a-
viêlad6,�'

! "

adr No- �' "vç�o .'de novas,,i fonsÓ, ct'Ó1( '�3ant6s -Theis§, in'stalou :" gem � �ncei;lti:;;C!� salaria;is, contrô-
• v�Íl()t�'

.

:' t���;"o.\.l_t.'J,\lJ,��� iª,s'
"

�JlÊ��J,W��sr; ,

.- '�...MJ>I�'��, íS,�lG0,,;cJlCFd:fli\l,altd�<;l� I �, ta-"
" '

,"/., "".), .,

�_.... '-:.,,;Ji;�,. I,*.:I:..,_' ... :sr' õ " "'\ -.l .

� ...

,+ "t:.
� " t' • 11f." �

'- 'ã � ,.(..:�)� ,
,

suóessã ntôhio p.a
.' 1e1to i tm ,n,lQ', �"

�
, '. c:;' da' .çidade, ten.:do m' Aê!o, os ',. bnc, <';�O', aecr:a1,. "

'

'Silva l\à PrE:leitúra ,di) Balneário públicas, 'n1Unlcipais'. Os '<cursos cl� prim€:]j,rQ� e'i)s\mlm<;,ntós 1934 ',"" " ..
' ,,� .':'\, 'r

� . " ,

-

,',,,
.

. , ' , ,

p'r"or 't t'd' ,
•. 1" 1 t d 1 t rl I' , 'O, 'cert'a'n'1e', 0b]"é,tiva car)aciúLrde Cambóriú ,in'fo:rll10u o,Sr, M0ü" ensmo Sl\' €:]'1,. ,e}n" 1 d, eSI!-eC1a. ,a 1:!-:p.os, en re ,a o,es,cen es e, a\-t1u,-

CÍl'-NbvelletQ' qÚ�",20�'�m�,tivos �u�:.
'
') ât�nção� d9>E�ê,cutiyO'-, 'Múnicip�l, \to�; c,on'tando atualm�.nte�_'c'óm�52�> �' 'p_ràtic�me1fte. rpessóà rrá; ..resólu-

ciona'is" nã�' podÍ'�ia aC:}�::j.r à in,. fLln?iO��l)d? en?,,:}q�atro )�líOdalid�-. alunos matriculados q�e freq-lÍ,êr1� '.' çãÇJ dós' Wobr�n:la;s ,de, planejamén-
diN;wão' do Governad'cir do ES,ta,do.' de ]un�o' a Funtilaç;ao Unlll'e�S1d2.tle \ t[ln1 nor1I1a!m�nte as aulas ! nÇJs ',' 'to 'e' 'eoií'trôle' da '�pródu'ç�o, �nte-
Em) d,cJ:�r:'(1:i5.e,s à Imprensa,' Q �n- Regtdn,ál:'d� Bll,üneI!�n', Tambinl', d:v;crsos' liúcl,c,os existefite�; .� ressandç :,SijrÚám:epte: '�?S' enge-
genheirQ; Iyroh,cir 'N9v'elleto revélqu a., allab,e,izn,ção ,�e! adu]tqs, .t�m·81'-', ,,'iJ:heiros,>chefes,: 'suQerinteúdentes
que' "21,0 s,ér- inforinaciQ pé�o' Go- do :;tIVb d_as a.te"nções mup,k'ipaiS Nulma prQu;lOç�o conjunta a Ft;-' de nroducão"''?-,e' aos empres:;l.nos.
vernad�;' Ivo Silveira, da sl,Ja>pre- com a escOla. flj:n,ciol'l@,nQ,O, jlJnt'0 ..

ci:ração ct0S Indústriás dO Estado AOS,- parti;ipántes ser�ó, fOl:llectdos
tensão, eth ihdicaÍ"7'Ó meú nOll1x,' a,o S�n'ç!�calO' l\1'os, Ttql);�:ll),?-dore,s. de Santa 'Catârina';e o Centr,Q d,e-

. quadros, g'�áficos, apos�i:las, stindo

para substiÍ'utt 'o' p'refe'lto -do Baf,. , nas Ihdu,str,ias tl'� 'F'iitção :(t., 'I'ecela- pioduÚvidade iria 'rndú'�trlá; '·.1'ea·-': ilj_ue está: �preVista a p�e$ença' . de

,neário de Camboriú, solicitei en- gem qe Blumenáu.,
' li2i�rã�' na próxil'na' seman.a l1essa \ 5Q ,interessados,'" .;

""
.

,

carecidamente, àquela autoridade, Uma outra entidacle ,de ,ensino cida,çle um Curso sôore a' Produti-
.

As aulas. .' s'erã() ministFi;1.êJ.as l1as

as minhas esc'usas por tão elevada q1;le é beneficia'da com v'érb,a: mú- viC\�J:le. IndústriaL Durante o con,- dependência� do'-8ENAI, ,a c,aJ;gq

di'stinção com que me honrava", nicip:3.l é a Cruzada Blumena.lense· 'clave que), contará 'cmn a palj't�ç;i- do PrOifessor Paulo' ParÉ\al, no ho-

de Alfabetlzação, hoje del'lomipada' pação (,ie.:..empresários cataripen- rárió da 9h às 12h, e as i,nsçrlçõ,e,s!
Inst,tuto Na,Gional de Educação ses, serão çleb,atidos' p.foblcma:s a,ti- já' se' acham abertas aó prêço çle
de Base, declarada de Utilidage': n2'ntes à's estr�ltul'a� .das em13rêsas cincoenta ,quzeiros novos.-

ITAJAí (Correspondente) O

,
phf,e.ito de Itaj ai, Sr.' Carlos de'

·

fa,clq Seira, conrírmou para ho

'je a vís.t,; do 'C('lronel FábIO de

.Moura Lms, 'Cc,mandJ.nte da Po

licía Mditar, àquele município, a'

fim/de 121:0(;1' a entrega d� mais
um vi.itulo 9,:11'8. o COrPo de Bocü

teíros da crdadc, apos
'
o que será

e1E �uad3. uma demonstração de

'combate a incêndios )elos mem

bros daquela Corporação. revelou
o Prefeito �c: expe d'ido. convite às
autor.dados e povo· do município,
para presenciarem as solenidades,
Informou de outra parte o Sr.

Cal'los de Paula Sóares que a Pre

fei'tLlra de Itajaí, com autorização
da' C3.mara de Vereadol":s, c attCn-,
elendo l;,_dido d,J presi.dente ela Li-

..Acres,centou' o Engenheiro Moa

cir l\ove�1�to que t-OD;l,cm; 'a decisão

por ,rnotivos de ordem funcional

"sendo óbrigado a declinaJ;' do wn

_ ..-vite do Governador Ivo Silveira

'pa'ra c,ontil1uar emprestando sua

colabóúl.câo con10 profissional e

h"Omcm llgado .ao Govêrno. Finali

zo:il o Sr, Moacir NO'lclleto dizen

tIo Que ('s::m membro do Plano de
t'

:I. ., <_

:M�tas d0 Govê�'no para, o Balneá-

rl'o �le ,CaD,1boriú- e, meus' a�s.zeres
seriam. aurncntados em l111;,itO,

'c6rn o car,,'o cl," Pre'fei�o d,o Balnei
" .r\ó ele, Cal�lboriCl".

l���Sãij Pauro vai
\'I( .'

l(',' .c.
.

:li '�, ªguD� :
I ver sambaquIsI "LAGUNA 'cCohespondente.J

·

Diversos prof8ssôr�s do Instituto

de Pré-História . da Universidade

de São P�lIlo, virão a essa cidade

a fim de pesquisarem no próximo
dia 16 os s:;tmbaqúis do lugar' de

nominado ,Cal'nica, cOIJ,siderados,
de "cultúra aparentemente re,c.en

te" pelos especialistas que retira-
·

raln' �squeletos e objetos nêle de

positados p,Qr tribos /pré-históri
caso Os índigenas que \;'iveram na

região, sE(gundo as a�álíses efetua

das, eram culturamente desenvol- �vidas, pois nas jazidas foram en

contrados objetos confeccionados
-

,

'I'
em pedr�s e esculturas mais ber..n.
elaboradas 'do 'que nOs samb'aq' ,IS f
descobertos em outras áreas lito.- 'f'râneas do País, '

Os gf1.1pOS sambaquieiros, tidos �

C0mo mais recentes, se de�envol-:
veram desde' S,ant'a Catarina até

São Paulo, entre Canaméia E! Igua

pc, tendo sido investigados- diver
,:;<í\(,"; I(\('Q iq 1 i j ()t'fl"np()� n_p.s,�::1 S tPQ'jões."

, ,

(ga Itajaiense de, Desportos, Sir,
'

FranciSCO. Júllo �ippel, já adq'ui
riu, LÍl1;1 terreno p.,ara. a construção
do Ginásio Coberto de Itajaí, já
tendo o mesmo sido entregue ao

Govêrno do Estado para que as,

o oras sejam iniciadas no mais tal'
,

dar até Julho i�róxtri10, conforme
lhe informou o Governador . Ivq
Silveira, que _);l),'etende ínaugu, á-o
la no menor espaço' de tempo p,o�-'

, sível.

Revelou ° Prefeito de Haja) que
� Gmásio ooberto, "uma das mais
legrtírnas aspirações dos desportis
tas e mesmo da cidade de" Itajaí,

,

.1:1. que servirá dé local, pará as

reuniões esportlVas, dando pcis�tbi-:
licL(Lc; d� rnaior'A:)resença do mu

nielp.o no eLnál'iD esporiiv,b do,'

Estado � mesmo do País, já, pode
s�r consíderadc uma r�a1idade'l.
D' Ginási.ó será construido dentro

[1')$ "tI,draes ,�stabelectdos' pelo
�io,n\�g p��a êsse tipo de' obra.

FAéuLDADES

$obí'e '0 problema das faculda
des do rnunicípio de' Haj aí, ínror-
111,O1l o S�:. .Carlus de Paula Soares

que at� o' próximo mês elas esta

rão integradas a Universidade
pára o Desenvolvimento do, Estado'
de 8a'nta Catarina - Udesc. Es

.clareceu que durante o último con

Uúo que Írjanteve com o Gov�rna
dor IV9' 'Silveira tratou do l),ssunto,
(:onfo'l'me' preposta qL!e' receberá

ci�' ProL Celestino Sach'2t" Disse

que dentro em breve' será ,'C9,I!sti:'
tuída U1Ua, comissão para tOrnar: ii
falar com d Qovernador ;e R�I�O�'
da, Udesc, a respeito. 4p a,ss;u,ri'to,
adiantando qlle a Udesc já inc1p,u'
estudos pará integrar '�as f;1culct.a-
des de. �tàjioiL "r

OPERAÇÃO CALÇAD�S

Disse POJ;' ;fin1 o PÚlfeito de :rta
jaí que em caso ,de' ,a população
local não. atender os, apêlos que a

Prefeitura têm feito para a con

�ervacão, das calcadas Jilo' per�me
tro 'u�banb d� cidade, b�'rá' fé�li
zada no .mês,'de julh� u�á:"Op��
fação Calçadas",

.

que arrumam,

de uma" vez 'por todas,' os passeiÇls
..de Itaj aí. . "

L.1GES (Col�resp:mdente)
Câmara Munlcipal d2', Lages apro
"OU' ;101' unanimiOade o l:cqueri
llJJ2nto llpresentado pelo ve'reador'
Cl:ú,dlO Ramos, Floriani, líder da

Arena, solicitando o_ envio de des

p3.cho à D'lrelQúa de Aeronáutica
Civil - DAG - pedindO seja con

ctd da licença. à Sadia Transp,or-

A v'os tratores de estei�a, também

já comprados. Informou que' do

plano consta a aquisiçãó de duas

motonivelad'oras por ano, até que

seja fprmado um parque capaz de
'\ atender os ,1.800 quilometras de es-

tradas eonstantes ela

m ul1lcipaI de Lages,
rêde viária

[,es Aéreos a operar regularm6::nte ,.

neste l11mÜCipiO. Os lageanos res- '" CENTRO ESPORTIVO '

se ntem-s@ da falta de' transporr,es
aéreos há vários anos, possuindo
atualmente um aeroporto sem que
êle. seja utilizado para vôos 'co�
merci,ais.

Ainda ná, nJesma sessão, a últi
ma aa segunda l�gislatura, a Câ

mara Municipal .de Lages aprovou
uma série de matérias, tõdas em

regime de urgência.

NOVAS MÁQUINAS

:A Pr'efeitura 'Municipal de La

ges elaborou um plano . para a

aquisiçã0 de D1áquina ' rodoviárias
que permit'am o perfeito cumpri
mento das metas da

'

admihis,tra
ção Áureo Vidal Ramos, Co diretor
do Departamento de Viaçâo do

Município, sr, RogériO Rafael Gui

lMl'�le, infmmou que a Pl:efeitu-
.

ra já adquiriu duas n'lotonivelado

ra, estando prevista para os pró-

O Dl?partamento qe Obras dJ.

CRICIUMA (Correspondente) ..

Está orevisto para êste mês a

realiz�çãb eto II Congresso da Fé
deracão das S{ociedad,es Amigos

"de S;jrros de Criciuma, Al)ter�or
mente o conclave estava ll'lal'cado

para' o último mês, tendo sido

adiado em v"irtude do afastamen

to do Sr: Elias Eufrázio da Rosa

Presidente da Federação das- So

dedades Amig'os dos Bairros de

Crioiuma. A�'()l:a já com nôvo Pre

sidente a entidade reiniciou seus

preparativos para a efetiva reali

zaçãó Jo referido cOl1gYesso.

COMPANHIA SIDERÚRGICA N�CIONA,L
(Sociedade de Capital Aberto vinculada ao'Mlnist. Ind. e Comércio)

AVISO .IAOS ACrÓNISTAS
DIVIDENDOS

Comunicamos aos Senhores Acionistas que a partir do dia 23· de junho
de 1969' será iniciado no Departamento de Ações' ela CSN, a Avenida Rio

Branco n. 15? - 2u s/íoja, ,s/331, no horário qe 9,00 às 11,00 e das 14,00
as 16,00 horas, o pagamento do 39° 'dividendo das, ações preferenciais classe

"B" Neminativas e o 4° das ao "Portador" (cupom n , 4) ambos relativos <ta

exercício de 1968, a razão de NCr$ .0,06 por .ação e mais NCr$ 0,02 (pro-rata)
também por ação representativa da bonífícação de 50% 'concedida pela AGE

de '5,9,68, Observar-se-á na escala dos pagamentos a' seguinte ordem:

I ,
..

NOMINATiVAS' PORTADOR

\
-Dias

23, 24 e 25/6
,

26, 27,e 30j(-;
1, '2 e 3/7
4, 7 e 8/7
9" 10 e 11/7
14, 15 e 16/7
17, 18 e, 21/7
22, 23 e 24/7
25, 28 e 29/7
30, 31' e .1/8

Números

,
001/ 8,000

8,001/16,000
16,OOl/24.0ÓO
24,Oq1/32,OOO
32,001/40,000
40 ,001/.:t8, 000

4,8,001/56,000
56,001/64,000
64.001/72,000
72,'001 até final,

Letras

A

'B C D E

F G H)
J K�'"

,L M N

,O r Q R

,S Z

.pias
23/6
24/6
25/6

2,6/6
27/6 '

30/6
\,

1/7

I - ,

,
"

2, É i'na,is�,ensável a apresentação da prova, de ídentidade para as acões

r,o,lpifla,tivrt;s. cabendo aOS possuídores de .ações �� "Portador" apresenta� os

re:s�ec,tiy.os tírulos para ser .processado o pagamento,
3, ::

..

De �cpi'do COlTI, a Iegislaçâo vigente e .por se tratar de SOCIEDADE

]iJEl ,C4l'ITAL ABE'RTO, será observado o seguinte crrtérto:
..

I

a) estão isentos de. retenção na Fonte os possuidores de ações "Nomi
,

n�tivas" e, -quando 'identfHcados, os de ações ao "Pcrtador". Cabe

'._ :e�ç)al<;!cer, pOr0J;l1, que 0S beneficiários de rendimentos de Ações
Nommatívas e de Ações ao Portador identifícados, poderãoxíace aos

tê�mo� do Decreto-lei n, 427 e mediante declaração por escrito, optar
,pela incidência do impôs to de renda de 15% (quinze por cento) na

Fonte, ficando, dêste modo, dispensados de incluir tais proventos,
-, ,\1 ':I \_\

em suas Declarações de B-enda anuais;
b), désconto de 15% (quinze por cento) quando os possuidores de ações

ao Portador optarem pelo anonimato; ,

)o-

'c� desconto de 25% (vinte e cinco por cento) para acionistas residentes

nó' 'ext.erior, tanto sóbre ações
l Nominativas, como ao Portador,

identífíeado.
4" Nos' têrmos da legislaçãQ em vigor, fic\l-m suspensas entre os dias 23

de junho a 8 de julho 'p/vindouro as transfelências, averbações" conversõ«)s
é desdobramentos de ações, cujos serviços a partir dá- dia 9,/7 /69, �nquanrü
dl,ll'l:\f. o P?gf',mento de diviGlendos, serão realizados no horário ele 9,00 às

! 11,00 'horas, '

I

ENnmGA DE TíTULOS

�; Simultâneamente com o pagamento dos dividendos a Co�panhía: Jará
a 'én,trega dos títulos cOl'resp.or:(den tes, à bonificação de' 50% concedida'pela
39" A', O, E" de 5 de setembro de 1968,

'

1;'01' oportu:lilO, 'esclarece que as transferências e averbações de ações só'
ser;ão ,feitas Ç),om di�eito até 30 diil,S após ter sido ·iniciada a entrega' dos
titulo·s.

,
,_.

.,. 1
'

, RECOM�N_DAÇ�O ESPECIAL, '\
, ..'6,:' 'Coh)ulil,Ícamos, fina;mente, a todos os Senhores; Acioni�tas que de

a�q,rdo com Q DecÍ'eto·lei ri, 484, de 3 de março de' 196,9 e demais atos

GO�llP,leqlel_1tan�s, "decor.:r:idos �O (sessenta)' '<lias da publicação, da, ,Ata da
A a, q" que autoripou:o pagam®to .do djvidendo em referênoia, o valor
�lã(j, rêc�am�dC? ,�elos, a�i'9ni'i?�as deverá ser depositado no Bando ,do ,Brasil

S/Á: en'f cortta' vtnculada aindâ não �eguLàmentada, exceto dividendos anté·
1'.1or6s aos do exeréíGi!) de 1968, que continuarão sendo pagos' normalme'nte
em nos.slJ, Cail(a, Será" portanto, de tod6' o

.

in'terêsse para os Acionistas d
recebimento do dividendo\na Caixa da Co{npanhia dentro das datas acima
:-irididc'fasJ'e':'até'6' dê ag'ôstn [1� f�)69,

.

II ,éj .', r . " �" t, , ,1", ',: "

.. R�� cie."Ja�eiro, 2 ele juni10 de 1969.

,..

< '

Plínio Cant�nhede
, Direto'r-Tesourefro

_, 'para residência
térrea ou edifício de ,vários'"

pavimentos,
',-

\
a,'escol,na é'uma $ó:
lY:O�TANA
• 'SILENCIOSAS !li . DURÁVE(S II .SONITAS
.',

\

As única,s testa,das para funcionarem soo altas pressões (até .40,
metros de coluna d'água)., Fáceis de instaiar Indeformáveis -'

'lováv'eis, prefira sempre as caixas de des�argo M0'ltana. de
embutir 'Ol! !;xternp.

,
.

a,gora em 4 mocJêlos:

. \

/

Prefeitura Municipal desta cidade
estál trabalhando ativamente . no

Ctntro, d'e Esportes Vidal Ramos

'Júnior, a fim de que o mesmo pos- A PROCURA DO PETRóLEO
sa estar concluído até o final dês- ., ,.;

,�:"::'v!�b�:,,,�,c;�:,�, d:e::� d::�áU:n::iá�g�f_���:, ::::��:: "'_:i:(::11��:���'-���==-I�i:' (r�-�=_E==--=Ii�sJd'o construido na administraçãó � nicas, a fim de confirmar as sus- I. Ipassada, a Federação catarinens� peitas de 'existência de um exten- f I

de Futebol não aceitou sua oficia- so lenç'ol de petróleo, especiall1!en- I II
'

I I I I :
liz,ação, a,legando que no me,smo te na Praia do Rincão. Os, primei- i � , ,.

II ,I "

'
i i

,não havia os vestuários dos atlétas ros tmbalh_os já foram iniciados
I � I l� \ I, !

e camarins, dos juízes, bem como e fl instalaç'8.o de um tôrre deve- \-::::--1.L..._ J ) IIos túneis de' acesso �o gramado. rá estar concluída até' o Próximo
'

'-'--�r;::,�--- / Th':''; -:-::::::::::::::/--�_ ,)

Segundo informações do Sr. Joel dia 15, quando chegarão ao local :}, �-f�
. .'-i<-;'ú'-'-j.••. '·•••';')�;;;;'�;,[,:il -'X

..:c.t!·'.,;.�,',··•..'.:··' '1' '-;_':::::::"-=Y.".<.Uitii\'Pereira' dos Anjos, Diretor do De- cêrcá de 27 técnicos com a'pare- ,

"

II
Partamento de Obras da Pre'feitu- lhos !lspeCiais, para estudo e per:

"

,,'(
.,,' .

Ix'
ra Municipal de Lages, o Prefeito' furação do terreno: O avião bi-mo- ',' 'MONTALÚX .),,' f",O�HA8EL
Áureo Vid9.l' Ramos de'terminou tor transportará até Çriciuma os

�[r
,

'

'\ '

"

�"�-"�-�Sque as obras sej::mi efetuadas em' mais modernos equipamentos de �1to::r,t..:r"r..í:G.... :1:lIir..c1&.. s.��. Ilri "' Cc,o' "
"

ritnio acelerado, para' que dentro pesquisas 'de solos, para, OS estudos ,,\ �
ç

de alguns dias esteja concluída o finais da possibilidade da existên- �;o de Jo •• .o;,",'·' Siio Paulo, }l'elo Ho>;.i.-lOnle . Pô,tol Alegu, .- R"c,fe ' Cunt,bo �"

,)�l$�:���r --=:stádib de San ta r-n rari-
_ �a de petróleo, ",=,s�e:t:!g.2u""nfldBo�i1su"!:ss.:p�e�i",t==as========_.......==-- .._À""""",V,,,'t:!_"..,n",cl:;::o==r!=l1=S_.__b_0_;tiilSiii1iiiiiic...O..5.a.s_.d_o_lIir_a_r_n_O_Lr_�......_,_,_�_,_._. _
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,

n·Cidade
I I

:7::;.-7 -'fi ,...,F
..... i�

r '

ram presididos pelo coronel,' Rui
Stockler de' So:uza,., secretário de

Serviços' Públíccs da Prefeitura.

, Além do cel, Rui S,', de Souza fi

zerarn. parte da, Comissão os V8·

readores Aloísio Piàzza e 'João Otá-
'

, vio Furtado, l'epresental)J;es',' (ia
Câmara Municip�ú e os E)rs: Hun:i·
beito Machado, do DER, Ivo Li·

betato, presidente' do Sindicato
das Emprêsas de Transporte de

Passag'eiros; pedi:-o Rita, da Sacie·
dàd61 Oratória, Estreitense; HU!ll:
oerto Moritz, do Sindicato d9s
Empregados no éomércio; !üexàn·
dre Evangelista, da 'Federação do

, 'O Sr,' Ivo Liberato, declarou' que
em �utras cidades, do País o's p'Jé.
éentuaís de aumento c�ncedici,Ji;

AVISO AOS SEHHÓRES ACIOlllSTAS

Aumento d·os coletivos vai· sJer
gecidido' hoje pelO Prefeito

....
,J

A Comissão Especial que examí- Comércio; Alcino Teodoro da Silo tos verificados' desde a última. ma-
na o

_ pedida de aumento nos pre- va, ela Associação, dos Sérvidores '.J,oração concedida ao� prêcos
'

dás
ços das passagens das empresas Públicos de :Sarita Catarina, e te- passagens, -, há 'dois anos -, os .

'dé transportes coletivos que 'ser·' .nente ,Alaéi�io LOP�S;',dOt DeIJar'ti1� empresas tiveram' grandes gastos
VEm 'a esta, Capital entregará seu, "lnento E;st,ad�::t� 41,e 'Trânsito. ;,:' 'na manutenção de veículos, alézn.
relatório hoje à. tarde ab Prefeito, ' Durante- as I'euàiõ'es 'a' Cótb'issãb dos 'melhoramentos introduzidos'
Acácio Santiago,' Ó documento foi, 'E�peGial examinq�' :por���O�iza4a:',j ,

'UrIS trotas de ônibus, receritemen:'
elaborado na reuníão 'realizada b�· v mente, 'os',))alanços,', das,' di,:,,'ers��s',' te' verificadas.

\. tem e sugere aumentos que
:

va- emprêsas,"
.

deterrdS:de,' : ·princ,ip,uI.
ríarn eI"tre ió e 20%. mente" n.a ,sÚl,laQãQ �tlJal e,i�às "1i. , .

,./\ Comissão', 'discutiu' o assunto times aumeiltos"
I coneedidos " há

'

durante um mês e os' trabalhos ío- dois anos :p�la ,f;r�ÚitlÚit. >- ,

','

. :' .
" \

-

"rauamento d,e Djvidend�s
/

,
.

"', , Tendo em vistá que a-partír
'

de '10 de julho próximo, estaremos efetuando 'l

pagamento dos dívldendos referente ao primeiro semestre deste ano, ccmunícamos

'que, pata êssé efeito, de 10 a 30 do corrente mês, estarão suspensas as tráns-
" �/

x-.

fr'l'ências de nossas ações.
Outrossim, de acôrdo coin o Decreto-lei �, 427, pOderão: o� Senhores ACiu:

ni�j as, optar pela tributaçãó do írnpôsto de r:�nda 'exclusivamente na fOnte, sõure
, 0S dividendos, à 'taxa'lde 15·%, ".

"

'
.

,
"

-

'.,

Os interessados deverão proclÚ<ar nossas ,AgênCias', através das quais �ecebeól
Sf'US dívídehtlos, até o dia 20 dêsj;e';rt)(�Sj ímpreterívelrnente, 'para �lssi11�r oU Un'I',�

(II', opção, '. "
,

" i,;,
",

,',' s�ndb, 'n?,ssas, 'bJ;'ghhizh�ões" ,�Õéi��:ideS d� Capitâl : Abeíto. le:I�1:)ramos< :,'rr::i,?, ;' ,I " "

sÁr, vamf,àjosa "a opçãb pàí'à ai? pessoas' üs�éfl,s que, neste ano, nao venll,a�n,,&:' ;
teceber; dividendos �üperiofes '.ab limite, a ser' ekttibelécido. rela legisía:ã-ói do . '::',�,', "

'

Imposto d� R�nda (Éist�'limite éf.ã, de. NCr.$ ,16i30,001",utlia vez que l�bdei�{lÍ)" :;':':>, I
.:

::ib�tê íeis: aié o 'total " qtie IM eslabel'écido, em suas déclarãções ele r�rldime�i,tí)-;' ", '

'

.

.
.

""<.-'
"

"'. c"; \ �

'no ex:e:écicio de 1970, "

" ',', ,'. ,

... Os (Úvidendos percébídos. por p�ssdas 'jurídicas, poderão ser 'abatidos 'LI;)'
'

,

. ,',� ,
'

,

�

lucro real, rnetivo pelo qual não' ;Vemos �azão para a apção .

",,' Os divitf,én,dos ,dos'acionist�s'que não optarem deverão cser incluídos, lior,m:�l�
'.,'

mente, .na deciáração de rendÍmentos' nó exercício de 1})70,
. " ". �

,

,-

São' Paulo 4 de [unho de 1969.
,

,

)"
,

�
..

'-

BANeo BnASILEIRO DE. DESCONTOS, s/A.

A 'FALA DOS ÉMPRES'ARÍOS
.' ,

',' ").�'," ;:',',. +,\:> ,.,�, ,'),
, O Presidente ".d'o,

. Sindicatb'" das
"

Empresas d� :Traiísp�rlles d€ PM· y
-

sageiros, ifif0:rm.op, 't:lU� J�� b� íritlf·,
ces do al-\ij1'ento:;' à' :�é,i :co)!yed�d6
'[orem ',pequenos, :, oS :p'iop,riétáribs ',' ,

-

de empresas-: :qüe;' expIÓ:raiJ?_' �s ;li".,
nl1as da', Ca'fli:tal" nã'O'" poderao· co:,.
bl'ir os. alimentos ' v��iHcádOs� ,n;üs ,

pl'eços da gas�lií-la; pp.eu�i pégas':e
acessórios, é' aInda, o 'l:j:umento' do
sa:lál'io mínimo' i'ecentemerrte de·
cretado, 'p�ló' Pres'idenhi' Ctilsta 'e,

Sl!�a. Ácresb�ntoÚ que', 9� ,'�\1meh.,

chegaram 'Iem 'a-1g�màs delas �,
'33(01, cobrindo assim" as despesas,

. 'çluranté .
o perí�do em que não'

houve majoração, e que incll.ish'�·
o. DNER que estuda os aU111el},to�
das tarifas ,interestaduais,' conce-

.

déu um aüment'çi, da ordem dê,
27%.
'FinaiÍzoú o Presidente do' Sih·,
dicato ,elas Emphisas de Trahspór� ",

t�s de Passageiro:s afirm��d'o" gu�
os ernIJl:ésáI-tos aguardam a deci·,
süo. do Executivq Municipal, com

,relação ao relatóri.o a ser apreser;t·,
t.ado '-hoje pela Comissão Especial
. ' ,

que estudou o aqsunto,
:/,',

,$SP proibe'.bomba�e!halãu.
'próximos às 're$�í;ntlgs-

OIServico de Armas '8 Múnicôes'da Sc- "

"i., d,os'·e/.onttoS: ,dlDbS materiais,
('ctaria de Segurimca ',Publicá' Proibiu, ,a

..

";B::Qr�{\Qú; o ;s�'.;,;).t;fuá;lido ;Rc1mos M:l

xplosao ti,e bombas juni.nas e a soltura de ,;' ;�_;]'�qué a::f\oji.�{à; ::dio/h:,y�,i ·:côlaborai· COll
balúes 'i-iena cL; 'res:tl0ncias e pF!llc,palmen- �''''fsC'r'!Fçp;:�ct�, 4\:1::ti{às; ,ê :Ív.l'CIiiJç{les na fisi':lJ i
f,:� nas proximidades de casas de, siúdé' e

" t'�&.r�'1 :,,'rl(lu<úúojtiã·,fund�)ÚáriOS ,do lns;:,
esÜbfleclülULOS eSCdÜl.1'ES. t:ttltd Bra.sileirO:dé, Deselwolvimento Flo-'

. '
, '

.'
.

,

í'nftal n:cd�,àb .'a.ie�tas "'àh: evitar casos' de •

r,. d retor daquele setor dJ.· 8$P, Sr. Ar:" ínc:e'nçllü: "Q)lant�i' à: 'fisc'aJizflGão nás ' vias
mando Ramos 'Maciel, dedai'ou ser neces- , püblica�,'cÍisst/;��,:dji1ciÍ Dois'raramente se

sário, à colabor�ção' de tôda a iço'Í11unid,',d"
'

;lt:;_.;� �ié' Jocaiízd( o q�tb�':,'
para_ ó perfeito cllmprimepto daquelas d, -'

'" ','
-

,

termiüacões, esclarecel1do q lle os in,fl'aL)1'cs
'

estàorsu'jeit�s a pj3sadas l111,iitas e a p lU

ele d'ct.cnção.
,.

,

I

Disse que em caso de prejl1ízds graves
_r'm imóveis os ihÚatóres, alêiri' das penali

,

01 d?�, res!)Qnde'rão a 'processo" e serão obri-,
gados"·á indenizar os bens at�n:gidos 'por,, ':' \

!

"

'Cubai não tem·
planos· para .

expaodir·têde·.i
.' ,

o, elele'Q'ado da 'Cabal em 'Santa,Gata'-,
réiui: Sr:' Rfinaldo Feldman, declaroQ, q;l'e
não existem planos nó momento ,pai'p, ex�
p'a�dir a rêde. de !1ostos, d� venda do ól'�
gào, 'tendo em y'ista que a políUea do 61'- '

g[,o é não investir na aquisição de 'imóveis,
pois 8. empi'esa se encontra em {ase de

transição, resolvéndo vários assuntos dEj
ordEm interna,

Disse 'que o grande p_roblema. para a,

expansão da OQbal nesta Capital é a, falta
de' locais arhpl.Qs para iIístalação dos� pos
tos em ambientes confortáveis, nos . tipos,

/'
,dos supermercados pegue-pague. ,Adian,ou
que' se foren) conséguidos locais rnais arn

p!os, num futuro breve a Cabal vai insta

lar novos l'ostos de ven",da em Flodanópo
lis-:-

. /, "

,
In! armou que elurante 6lsta· serilana S'('-

'�\O fiscaliZados OS últimos postos de .gasa
'lna .situados ,na mi.a 'para' d�pOiS ser lni-'

, ado' tal trabalho no Continente. Cong:d, �
"O�l ,proveit'osos os primeiros. tral;Jalhos de

fiscalizaQão\; lá feitos; te'ndo, os mesmos

:,presentado' uma série 'de irregularidades
em hon1bJ.g' q,ue foram Pl:onta:11�ente 001',

l;igidas.-

Mais· de "mil disputarão
.
44 vagas para fis�ais .

j ,

O Diretor dÇl s�rviço de liscalizaçã� da undos �o, vizihho Estado do Rio Grande do
Fazenda" Sr. Orozlmbo Caetano da SIlva,' Sul estao entre os inscritos, assim como

que preside a 'comissão encarregada ,da rea- \1uitos fistais em eXél�cício.
lização do concuqo de fiscal da fazenda,
informou ontem q'ue está sendo' feito le
varttámento geral cl,os candidatos inscritos
àté a últimá sexta-feira - data ele encer

ramento das inscriçôes - acentuando no

entanto .estar informado de que, mais de
mil candidatos foram. IÚlbilitados para os

exames. Sàmente na região da Grande FIo

rianópolis, as inscrições chegaram a 555,
sendo, qúe mais de setenta candidatos orí�

Existem 44 vagas a serem preenchidas,
e 'os candidatos/aprovados eleverão ser no

meados para atuarem eli1 nlli�icípios do
interior. Segundo, afir:mou o Sr., Orozimbo
d::t Silva, as provas serão realizadas no mês
dé �julho, e111 local a ser ainda deter111ina
,d,o, podehdo ser no prédio de Instituto Es .. ,

tadual de Educáção àu da Faculdade elo'
Ciências Eqonômicas.

•

Mesmq que ,-n�da'tenha a pagar:,;tod.6, brasiíeir-o" assalariado' ou não" está obrigado a

apresenta� d�clàração de, relldln:ieofós ',des"'dé que: '.
,

a) te�ha auferido, no .ano de:�196B,��ré:hdiihe�:' ", ,6' -, àções bu quotas 'de Qapii�J im, :val,or
, '.,; to bruto superior a <NCr$" 3:5üO;ü9 (t,rês,':. 'l,uperior a lNCr$, 3.()OQ�()CJ, (três, mil

, mil '$ quinQentos cruzeiros novos).: ,AN,LJ./�.�,:·, '" cruzeiros novos), in�l,wsive- :.fIrma :ih':',
,b} te'8�iaJ sid'q ,clura,ntf3,o';9-no�base:·ge-lg68j'

,

'; ':: ,',divi'éJual.;,' ,J: ;" ::<::". '

•

,I ). poo�f:i:e�á�io de, ,q:uálquer 'dós :��g�,intes;h�nsJ. ';' 7'.' 7" embarcação, qualqiJe,r :�ué ,s�j'a.'; Q 'tipo.
, ou"'OWéltos'

"

"� ,,' I ,. ! �",

'Qu .t9rí�lage<m; ,"",'; �<�;,:",',::: '

,

,;
I �� ,

\

: I/II' �:Gt?�,Óvel'. ()� ,�efcul.9 :s.�rnilar:�'" , " ,S ,títuto ds. propriedade dê.dub�: recrea ..
" ,2' ':i/lmovel', resld.encl�J de :area ,construlda '.)ivó oLI ,�ociedade ,dé8portiv� ,:cJi'e valor

-

i

: \� �� ,s)Jp�rior, a .-100m,-2; ':'
"

", J:'
'

'( \íênalsuperior a NCr$ 5.000,Op {Cinc,o,: 3�H4;. resid�.n.ci,a' de veraneio;'"
,

, 'mil cruzeiros' novósJ;4 ,,.;.,, irnóv.el p_lugado ou desocupado:
,.5 �, títulos, d� renda el ou títulos de crê-'
't 'di'to,aé valor superior a NCr$ 5.000,00
/';', ,(cinço mil c,ruzeirós novos):

.
t,' ,. .

__

r .�. : ..
'

'

.,
.

NAO ESPERE O ULTIMO DIA!-
,

Procure, curr;prir:\a', sua obrigação o mais cedo possível.
Lembre�se. de' que' o desenvelvimento do País depende do
recolhimento ,dos impostos. O Impôsto de Renda, pago
corretamente, revert!i em benefício do povo através de mais

escolas:<'r1àis, estradas, melhores .Comunicações', num' pro
cysso di'n�mico de ,multiplicaçã'O de oportunidades de tra ....

balho e educação, enfim, de, progr�sSOimaterial e espiritual
para. todos os br,asileiros.

'

LOCAIS 'PARA'ENTREGA DA DECLARAÇÃO E

INFOFi�.A,ÇÕ�S: I'

.

Para s(J.a Ifacil'Ldádé,: V. pode apresentar a sua de

caração �m; qualquer das Agências, da' Caíxa' Eco·
'

nô'mica Fe'deral. ',", , � ,

,

l' ,

',,, '/'

,�, ::

,

BANCO BRADESCO DE INVIi:STIMEI'<iTO, SIA,
, FJNANCIÁDOf1,A :Éü�AilÍtsco, EliA

'\

,
,

9 aeronave;

imóvel rural;
cavalo de corrida.
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.
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Lagoa' Turislien
GUS'IAVO: NEVES

A Lagoa da Conccição, re

canto ilhéu' destinado a cons
tituir, 'nesta bela "terra de

sol e mar", um- dos mais {li.
torescos atrativos turístreos
de Santa Catarina, está ""ti.

"

vimcntando iniciativas
..

vadas ,e 'começa a interessar

o espírito ass_ociativo do flo

rianopolitano,. Anunciada iú
ra breve .a construção 11'0
projeto Niemeyer dum Cen
tI'O Internacional de 'I'uris-

. I "

• �
mo na Lagoa da Conceição,
o entusiasmo 'de, quantos já
lhe prevêem o êxito, e o eu

canto se põe manifesto, em

'- tõrno de um empreenrllrnéii
to qúe decorre da visão glo
bal do gênio arquitetÔniço,
'brasileiro: a criação do "La.
goa Iate Clube", cuja sede fa·
rá parte do harmonioso con
junto que formará o monu
mental Centro Internacional.
ce Turismo, idealizado 'pelá

.

. \.

Empresa A.. Gonzaga; numa
felicíssima hora em que a�or.

� reu ao empenho, do Govêrnn
do Estado em prol do descn
volvimento do turismo de

Sanda ' Cajanína.
Em reuniã,o efetuada a,' 29

d o mês passado, f�i �efiniti. ,

vamerite constituída'.' o .' ·'Li·
goa Iate Clube", com a arú;ô,
vacão de seus estatutt.s"', e

.
,

,elcição de seu prip:leiro. COl�'
selho Deliberativo.' Coqbe,' a
presidência dêste ao dr. Hf.r.

.

eilio da Luz CoI-laço "e" a Se·
cr2ta,rià ao dr. Augustó Wqlf,
enquanto a presidência da

.Pii'eto�ia recaiu na 'pesSo'a
,do dr. Paulo de Tarso da ,��z
Fontes e a- vie�.presi4�.l�cia'
na do dr. Renato Rà:m6s ,da

,

,

Silva.
A Garantia de que tudo ali

, camÍl��la 'pa-ra o mais compi,�-,
to resultado dos eSforçós '�o
int�nçõcs Ilue giram em "tO).l.

'''i " " '

no do turi!jmo na Lagoa da
Conceicão está preciS�n;e�i.
te na, rer_;ejJtividade' dessa
iniciativa, que ven�,' 'encQ�"
tÍ'::mdó, não, sõmen\t�' nos dt.
culos sociais de Flori,ànó}16.,
lis, "mas também 110'S (le oi.
tras regiÕés do Estado, ab�Ó�
'luto apoio" manifestado', �tn
numerosas ad'esões, q�� , : ic�

'presentam filiaçãQ à S,6Cle,.
dade rece;lltemente .f'undad;i..
Com efeiAo,,;o �:'L�,g:�!!i lá:,�e

Club" logrou, c�ncel1'trar,,, ,Ç�l
derredor de uma feliz idêLl,'
interêsses 'que sc gcn�râli.
zam ante ÍI ,evidência �o ti,f!e

,�ig'nifica, para um 'fu�urô
não remoto, o funciona"ment�
r!e um Cenh'o Interna:cional
de Turismo no -mara.vilhós�
pedaço elc' nossa ilha,' OIj�C
encontrarão panorama físicp
surprecndente os que , rÓ;s,
�am e quciram desfrutàJ'
'(;i<ls de contentamerlto pára
o cspírIto e beleza para ',9�
olhos. ' ""

o

I
: ';,'

O "Lagoa Iate Clupc'.' \scr,\
um ,dos setores de, divel'sãti,.'
espotte e repóuso' que,,;'ju:
ram previstos para Utlt, p'��:
feitQ conjunto destinailo':' fl
proporcionar descanso ,e' d'i:;;;
üãcão aos que ó fí:eqücn.;
ten�. Os que' se inelinam "a'
ag'uardai' mais minuciosó�
iüfo,rmes acêrc�, dessa enti·
dade social, Ja ag'ora enl
franco p�ocesso' dc compl;.
mcntaçfí,e, podem obte.l�l�

, deu tro de poucos dias mais',
quando fôr instala::la caber:
'ta à visitação dc todos li ex·

posJçao qU'e est';j sendo TIl'e·

parada, ainda para o' cQrrçIi�
t;) mês, em local ql!e 'serfl,
oportmiam.Clltt; 'fixado e em,
que será in,iciado, 'o lànça.,
'mcnto da notável 'olm,l, ao

amparo tia: cOQperação" do,>

que por ela se intcressa:rem,.
Não crdo que haja queÍll

'oponha, resérvas à (),potttinl.
\ ' ,

r�ade e aos merecime�tos ,da
iniciativa, 'que já agora con

ta com esfatutos e organiza.

.,)'

ção definidos, tanto máis' �'e·

comelldávCls quanto há, pá·
ra atestar·lhe a exeqüibili;Ja.
de e garalltir·lh�s a coricr�ti.
zação completa, os nomf�s

que \ compõem o Colisem:,)
Deliberativ,Q

.

e a Diretoria do
"Lag'('Ja Iate Club�", bem c_Q"
mo 05 que já se illClucÍll' en
tre os s'ócios fundadores 'da.
qHela agTc.miação. Pertencem
todos à ,sociedade local - e

t'stão ,nas' ,class�s liberàls,
comcrciais, industriais,,' poli·
tic:.\s c .outras. São, h,Olllen� de
Hihado C,Ol;CCi10f quc nãü, ,ti.
veram (IUVl��as em oferecei' ,a
t'ua mais resoluta adesão à

un) empreendimento de tã,h
alta expressão socjal e ue
tamanha: re)?crcussão no <le.
scnvolvimcnto do' tUrii;ll�V'
catal'incm:c.

'

omeçar
, Os pelitícos cataríncnses deverão enfrentar, nas 'pró-, l_ítico-partldárias e a normalização institucional, do País. 'Crf�,,�-��"""-"""_�-�'�"""--"""'-"""",",,,,,,_,,,,,'-�-��-�'-�'!T���"��-�-�-���������-��!"!í-�_����'R-�'-=!"���������'����,

. '

xímas semanas, o Problema da reorganização dos ,Parti-, O Ato Complementar n.o 54 �. a elaboração do ante-pra-

dos, em face' do que .díspôe
ó

Ato Complementar n.o 54" jeto de Constrtuiçân - est�',,�;,eargo do Vice-Presidente

bem como as instruções a êle relativas, baixadas pelo Su- Pedro Aleixo � foram as soluções preliminares adotadas
períor Tribunal Eleitoral. Amanhã 'e, depois, a Arena e o pelo Govêrno para repor o País ,no processo normal das

MDB se reúnem em âmbito nacional para coordenar às suas 'atividades, ressalvados, evidentemente, os ínterêsses
, , ) \ , ,

suas atividades futuras, esperando-se que destas conven- revolucionários: " ,
'

ções ,sejam definidas 'as �irctrizes partidárias que presi- É nesta situação que os Partidos políticos, com as de-

fecções que sofreram em virtude dá cassacão de manda

tos 'de várias dezenas de pàiiaÍl1el�tare�, deverão inzres

sal' na fas� de reorganização. ESti ímplidíto na reto;ad�
do processo J)olítico-partidário que as soluções políticas
a partir de agora adotadas para a récomposiçào do qua

dro não deverão ter 'um sabor merari1e:qte provisorro,

n�as vêm para ficar, excluldas as possibilidades de se re

petirem os êrros em que iéc-aftam' Arena e MDB durante

a sua exístêncíâ até o 13 de 'dezembro.

Vinicius de Morais, ,sâbre a,mu-

lher: '

,

- Não a vejo só ,como amant�;
ela tem que seI' mn pouco de mãe;
essa palavra chata ,,��,pôsa," fi.,.
lha e amiga. Faz parte ,da sua crLlZ

uma 'maior B.,ap:�cidad:e de abnégà!,.
ção, E' um ser profundanienté
adaptável.

, Sobre o homem:
- Éle deve procurar se refor

mülar a cada dlá;' d'eve procura...
dar à mulher a cada instante' um.'
senÚmento nôvó de qúe ela existe
sentimentalmente' e 'está 'relacio
nada a si de ,uma maneira muito
funda;

. '

Sobre ambos:'
- Q hornem é um cosmonauta; "CUCAS" A PROVA '

.

a mulher tem o seu fio seínpre 1,- 201Jl: OPISSEIA 'NO ESPA:ÇO,' é
,gado à terra. Enquanto o ho- um dos melhores filmes apresen'-
n1em é um sonhadOr a mulher é ,tados em FlorianópoÍis' no COrren-
um ser plantado na, terra� Dai, a ·te ano, Está sendo levadà no São
importância tia mulher na minha José e, a _julgar pela segunda ses-
vida, EU' sonho 'permanentemente são no dia da pré-estréia" não fa-
e a mulher tem me colocado ,nos

- rá muito' sUcesso' de 'público 'na

,\ 'N'"
.

E t t
" ..

,

' meus' verda�eiros 'limites.
' -f

Ci��de. duas cenas fundamentais

" ,Ova \" S,': ,ra. e ,0,_',1,8'',,' ?A BELEZA
, ,ro�r� �e���fr��e��ã���OI�������;: '

,

Gente que assistiu Q� desfile dó', macacos, a p8,rtlr da q\lal sELma-
concu<rso de "Miss" Santa Catari-' , nifes'ta o p.ri:meiro sinal ,,(je, 1nte- ,

"

I
na achou que o' padrão ,de beleza ligênci9-" no -uriiverso; e;Q mom'eJ;ltQ .

• A realização da. conferêricfa inte'1·nác.ionul dos PCs reccneiliáVeis êsses dois sistemas. O critério da' coexis-
. Ii�s eandi�a�a.s. esteve acima ,da, e�1 �ue ,o _cosmon8:úta (Keil' :9ul-

'

, ' ,
'

, .. ",' ,

_,. _'.' ..

'-",
. ,. ,

l1lvél dos ultm1'Os anos,0 que r8per, leIa)_"se' poe ::). ,deslIgar 0 ,computa-
, p'rp,�oviético§,�"cni M9scpu,,j PQdji!l�á,,-1fr,.i �nl.

'

significad<') ..� ,tenCla, ',a�Slm, IHl,O' Sl'gm,�lJ,;a;. que ,os coml}l1lstas eS,te]am I cutiu 'bem, até, cerbo ,ponto, foi,' o ,_ ',.
' 'dQr" cuja ..marg,ep'� q:e êZ'r.o �ra ze;-"

muito alais a:mpló do' qm;,J o espera�o 'p'eJos observadores a:')e aproximar do mundo livre' para negociar um meio' .t 't' comportaiÚ�nt0' do 'rúbl�co'; ,�bJu.2, '" '.' r?i':'l'azen,.€!u""O',,,ppr< i�to, l')le:')m@,! Íon:...•

pol;·licos elo chau1ado mund'o 11'vr'"" e,m, I'e,'la'ça-o' ao, futu-' t" 'd t d : h' t
'

f' d I menauense que, achando a ,candl- fmItamente ,�Upel'lOF �o homem:[• ..
_ elmo, mas acnna, e u ,o para, gan ar empo a 1m e data de' Tubarão �lais bonit8: ,que, '\ n� ,s�la inteli&,ência; A perfeição,'

r� das negociacões entre O�ident� ,é 'OriÉmte. ·realizar o vaticil:rio da derrocada final do liberali.;>mo. O ,,,' a de Blumenau, nao poupou a re- nesse �aso, cheg.a a loucura' e o
,

- �"' -' ., , - I ! prese-nt.ante .sll,lina, .chegando-'até,l COluputador desfalece canta�do
O )1rimeiro asp,ecto impo.rtante à ressaftar, é a si- q�e talvez não esteja aind'a'tão evidente e até que :ponto I

a apupar ,o'jurí, após o veredito' únfa.cançãozinha primitiva, "A

tuação int'�'l'I�a da U:B,SS, on_de a'posição dos atuais di- ,todos os partidos comunistas 'pré-soviéticos estãp consci- finaL'. , Margarida". '

rigentes' tem se tornado .cada "vez' mais" enfia'qUeCida'\e entes, da eficácia dE;ssa ,estratégia marxista. Esta atitude, longe de significar Antes da �l1etade dó 'filme, mur-
. , '

., .' ..
' , .' desaprêço, i:, bela Veta Fischer, de- ta gente deixou o cinema,. ,com

difícil, pri,neipalmente :dcvi,do às relações c'o;n' os de- E' �erto que a ,tese, dé �hruSl)chcV temjse hlO$trad,� monstrou o elevado ,espírito', es- uma. fumacinhà saindo da '''cuca'',
llia-is :'_)aíses comunistas, O

1descoi�tental11cnto popular eficicnte, mesmo tendo oontra si a certeza '�ae .que 'não' portivo d\), público que em matéria' 'Já em adiantado estado de ftlsão.
, "

'

, '" ,

'
)

"

de beleza, não' faz' concessões' nem
.

l11a,nifesto' ,nos pril'l:eipais �entros 'contràri,arnente à po- s� !)ode coexistir eternamente., Mp.itas pessoas do mun- mes1'no à prata da casa. FIM DE CARREIRA
,

,

líti:c, ::)i ,intel'n,'atio,nal e int�rna do, KremUm' representava do' ocidental tinham' esper,ança de que na medida em
Será ,ainda esta semana a' api'o--

,

- * * * vação, dÓI nome do Pep:u�ado Le-
uni, desafio aos dirigentes, $oviéticos, que optaram afi- que a União, Soviéti'ca construía a forte base material a

'

Apesar 'da' beleza de quase' t6d�á 'cÍl:l.l1 \Slovihski para o. Tribunàl de'
fiaI.�cla con�ocação da conferência de �úPilía. E' notó- que aspirava passaria a fic.ar mais interessada nos as� as candidatas, "'foi' e$pecütl}11eJ:ite Contas; pela Assembléia Legisla:ti-

,
' .' ' ,"., notada a elegànCiru e o .charme de va. A aptovâção deverá'ser uüàni-

rio,,'�o'tta'l�to; que os diri�'entçs dos p"Cs us\�r�ó da con- pectos práticos, de, sua drga'nizà,ção, do que no exp:msio-
'

LNrdes Cata0 que; fazendo parte me e, em seu lUg�l�, assumirá ()

fer�ri:cia !J,arà' ei1frmtar' o pl'oblema, e adotar, s� neces-. nisnio comunIsta. Os <i.nÚ�cedente's' históricos, no 'entan- do juri, foi por muitos considera- sup�mte Vivaldo Herbst, da ex,-
,sário" no,v'eis' inetodos de convivência não apenas ent'l'e, t,o, estão a .des,autol-izàr esta êsperança.' O POI'O, "soviéti-

da como mais bOl�ita, que muitas UDN, \
'

.

- jovens qu_c dGsfilavanl pela 'pas-
'

q, próximo a' ir ,para o TÇ sBrá
p�

� t�i$es mernbros da c�i·tina' de Ferro, p1as também co, ao que' se pode presuni.it: estaria 1?ront� em

'

qu'al- sarda. o 'Deputado Mário Cmnger.

'e'liti'� êstes ,e a's naç?cs do mu'ndo �emocrático.' quer m�nfél;to' a aban�?n�F,)', resolução �1undial, que • =
·

........õõiiia

, ,,'um dos problemas de ordem interna a s'er tratado nunca foi' 'programada por êlo. "Mas não é o povo sovié-

du:rant�' êstes dias,· a élesúnião dos PCs qu� seguem a li- ticõ quem faz a política sovié.,tica. E' o Partido Comunü3-

ta quem a faz. ,E aos seus cli>tigentes o sucesso, em esti-
.

-
- �

lo comunista, nãp inspira; nerü1uma von,tade de uniT os

dois' mundos" exceto hos' têifuos comunistas elô, coexis-
/

.' - .!�
.

tência.

);\; .

em
pri-

dam a recomposição dos Partidos. '.

Em, Santa Catarina, fic6u'demonstrada a íncompati
bilidade reinante no seio das agremíações políticas du

rante a sua vigência até dezembro do ano' 'passado. Uma'
séríe de razões contribui ,para a desunião partidária,
pj-ínoípalmente na Arena, mas também no MDB. As tA
díções políticas do Estado, girando quase que exclusiva

mente em tórno das racções da ex-UDN e do ex.-PSD, e

ventualmente compostas por meio .d2 allancas com o ex-
"ti

.

I"
: •

.�
-:

PTB, contribuiu decisivamente, na ,formação' política dó

eleitorado que, em sua maior !:\art�" não admitia a fusão

de grupos tradlclonalmente antagônrcos 'sob urna mesma

legenda. Os' politicos, por sua' vêz, com as exceções que

confirmam a regra, também passaram a agir dent-o dos

Parttdos' como gr�pos distintos e não come-um bloco coe

so' que caraCteríza'sse a união partidária ..A pro,va maior

da incoàipatibilidade foi largainente dada durante as e-
o

,
' \',' ,

leiçpe� munici9ais de 1,968, quar'l-do llQuve' munieípios

.
. .

.
.

.

Isto significa, poi't,antôí� que. a maior preocupação dos
.

' ",".!. ""�t ',,'

políticos nesta fase; :,Sejfl.ll�,f;Çtes catarínenses ou de que

Estado ,pertencerem: :de:v�{ �� .a 'de organiza-
.

Partidos
com condições' permanentes de união e sobrevivência,
deixando-se de lado QS int,�:�ê�ses pessoais e as,:�'onveni-

\ �:::::i -. .

.

êncías eleitorais índívíduallstas. Para que rsto seja possí-
'vel é preciso �ue, desde Ó ,c��nêço, passem os políticos a

'�gir em conjunto, cOl�eçand�' certo um trabalho que não
-' '

"

,

poderá decepcionar' mais t�i'de. Não devem' ter iJ:usões

acêrca de ,benefícios' pessoitÚ/ que a recomposição do qua- ,

dro lh�s�,trará: pois muito":�cima dos interêsses dos ho-
,

.

',' . '·'i' '- \

mens 'que, formam fileiras 9-entro da agremiação, est�o
colocados· o inte'rêsse dos 'P#tidos, con10 bloco político, ca
.' .

.

.:J o

paz de refletir o pen�ari1eh'tp da opinião pública em fa-

,Se da .reaJidade ,n�cicpa�. :', ( ,'.
\

'" Assim: fazen�db., h�verá)� possibilidaçle de possuirm'os ,

Partidos, inais autêntic�s, -Q'úe possam efetivamente dar

'aO PàíS a: tí:�_rÍ�liHida,d; de!tque êle necessita para a con

'solidaç'ãQ da ,:')u� v�da; �Qhtida. E, no c�'so de Santa Cata-'
o

o

,I,
I: ':i t J_, ,

rina; de,finir 'de uma vêz po'r, tôdas o quadro indeciso que

em: que as correntes ex-uden,ista ou ex- pessedista pr,efe
riam;' articular; ,)imà, composição com o MDB a marchar

o j ." .... I 0., -

ao. l-asI0 dos se'4s comp,anheircs da Arena, pertencentes a

um 'óu a. 'outro d'os :pa.rtidos adverJsários.
.

:Jtsse fenômeno, aliás, não �correu ,s6mente em Santa

'C��ari-ra', mas 'cm outros �scalõe� d� vida política,' nacio�
naCccn,tribuihdo tg,mbE:!m" a par dê olltros fatôres, para

a'�dição do Ato Instituciosal n:o 5', confonne consta do

,própri0 p�éâmbulo· da lei extraordinária de 13 de dezem�
, -

'

bro' de u168., Durante os pl'imeiros mêses do ano em cur-

so (} OovÚno .Federal' lançoU-l'e ao cumprimento das me-
, ' ,

se, arn1Du' desd�: fit j.nstitui�ào' do bi�partidarismo, � fim·'
4e que' êste EstaciQ;' Pbliti:Câ�11E:nte consolidado, parta re

s�lu t� e, lrrey,.f,�Si\�e�l�eh t'e '�O,.� en�ontr0 do de,senvaivimen':'
, )

to pelo qUàl vep1, 'lutanCló. :1
":"_

didas que hoUve' nor bem adotar
� - '

' -, ,'-

proces�o revolucionário e, já agora� alcançadas em 'qua-

se, sua totalidade as metas que se propôs atingir, está no- '"

vame,rite disP6sto a p).'omover a 'volta das a.tivid,ades Po-
,

na segunda liase do

-,:1
,', l.

nha:, sGVi:éttca, apresenta-se Gomo sintoma de que os di

r:igerites cOl�uni�tas ,estarã'o dispcstos a uma condena-

ção ou- a uín isolamento dos partidos da linha chine,sa,
:;tg'ravando-se corri isso as relações entre os dois prin(:i-
',' ,

. I .'. . �

'pais blocos comunistas e faciIitàndo�se a manutenção
da, politiCa de coexistênçia pacífica cam o mundo oci-

, ,

,

dthtal.,
E' precisammte êste últimoJ pressuposto que l'esulta

talvez importantissimo para õ futuro das 'relações entre

os, �u�dós demócrÚico e ,comunista. A "ori,entaçio do

r.atti�� COinul,lista da União SoviétiCa, estabelecendo a

versão de Kh).'ushcl1ev, ',ainda é- de que há no mundo'

dois :sistemas &ociais mundiais irrecohciliáveis -, o ca�,i-'
tali�h10 e o socialisrÍ.10. Repetidas vêzes resoluções do PC

sovlétieo têm deli10nstradó claramente o quanto são 11'-

• �,' Á l '_�",

Há que se' m:esul'nir, portimto, que a união dos PCs

pró-soviéticos s�' àssente ,nl:!:"çl+i!110 objetivo Ide margin::)-

"llza:r os' partIdps dis�idepte� da linha' chii1�sa e fortale-,

ce1', perante o O�idénte, a doutriha da coê�istência pa�

cífic.a. Só ql,le novas diretrlze's estaJtã'o :)ob a ,tutelti des
sa coexistência, pois 'do, contrário não se' justiflcaria uma

. ' ,

revisão da nolítica internacional' soviéticá. E' justam�n_:
te essa nov� estratégia que c,onwete' a;s ,observad�res
oçidentais gerquirir, pois dela dcpenderh, em,

'�arte, as estratégias políticas do mUJ:1,do livre.

grande

"

,
,

" I

DlrefO'rtg'�ral' da FAO ertalH�ée,
a' poliUea arraria' do gover)1.ó

,
'

"

\
; .

" ,

,o. dú�etài'-,1eràl da'!FAb, fiue 'ésteve' lia Brasil 111:1n-
,;
sil e a FAO; pois o' Brasil 110s�ui excelentes tecn�càs' que

tendo 'coi1ta�o cor11 o presidente Costa e Silva, .viajOU pr,estam otimcis ser�iç�s, à FAO", Disse tel�-Se ayistado'

para Ron1a dÚ!C�ld0-se "encantad� com a atual ,politic:1 ,com ,o ministrC'l .Ivo Arzua, com o qual discutiu a ação da

agra,ria btasileíra e 'coni. os progre,ssos alcançftdos, pelo FAí,: no Brasil em c9mbipação com o Ministério da, Agri

Br�Sil nesse setor". ç\.lltur�, e anunciou qu� eS�lepa volta{' brevl') a) nosso

'Revelou o sr. Áddcke Boerma que. o presidente sê Pais, on�le �steve pel9- primeira: v_ez em' 1947.:
'lnOstrOtl interessado !leIo aümcntq imediáto' na pl'Ddu-' ,-' Ao ,embarque do ditetor-geral da F.(\O, compareceram

ção agricola brasileira; partind'Q do princip,Lo ele que a os srs, Juan "Felipe Yl'iarte, dii'etOl� da FAO para a Amc-

falta de alÍmentos, além ele auménbar constantemente o ric?- Latina, Pompeu Â�cioly Borg�s, �Uretor da FAO pa'�
custo de vida, obÍ'iga o governo 8, importar produtos ra o Bi'asil, Claudio Fornari, assessor d:; Informacão

&gricoias e a convetter ',divisas em gastQs. .d� ,FAO, Otavio S'Üuza 'B,anCÜjra, direto'l�' d� DÍVisão· de
'O QUE FEZ Organização de Entidad.es Não-Goven1am�ntais no Bra-

Falando soprID sua visita, o sr. Addcke _Bocl'ma 1'es- sil, 'e Rui Lopcs Correia, chefe do' ga)J�nete dd 111Üüstro

saltou �ue, ":foi utilissima par" a cooperação, entre o Br" Ivo Arzua.

'"" ...... "'r' ............... -, .I•• � .....� ......vl;'v ........ , .......... -:;_ .v ......... , ...... oJ ....
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TRIVIAL . VARlano
,

\

M�rcílio Medeiros, filho.
\

FALANDO DE, ROSAS.
"Poütica & 'Atualidade", que figurou nesta pagina durante um bom

par de anos, d::ixou de circular no, dia 2.9 de dezembro de 1968, por abso
luta falta dê màtéría-prtma. Tendo como suporte a política prõpi-iamen
te dita, a sobrevivência da coluna ficou seriamente comprometida, dada -a
escassez ,de atividade nessa área e a terrív-el sones:ação de Informações
que" aliás, não é novidade na p6lítica catarínense. Depois da edícâo do
Ato Insti�ucional n.o 5,' quando '�s atividades, poütícas .'fararam �

-

de vêz,
mãís impossível ainda se tornava 'continuar escrevendo sobj'e o inexisten
te. como a ficção não era be,�n o gênero da coluna, decidiu- parar, do que
não me arrependí. Talvez possa me arrepender, mais tardé, de ter voltado,
mas isso fica par<!- depois.

' ,;'. '

A necessidade de comunícação - talvez, sei la ��me impeliu .novamen
te a reingressar no' colunismo diário, embora mudando um pouco o gêne
ro. Aqui se falará, inclusive, de política, mas também nem tanto. Afinal

de contas, há assuntos mais agradáveis de se abordar, como' vedo, E quan
do

_

quase nada mais houver para se, continuar, .escrevendn, cotinuaremos

Falando de Rosas, que, aliás, é uma exce�ente peça a ser apr�entada no

TAC dentro de poucos dias�

ÉLA & ELA' A \HO;RA E A VÊZ I[t' t
.

t d ,i,".,A e ,on em; o nome maIS co a o

p.ara ,GC\lpar a presidência ,�o Di:.,
,retório Regional da: Arena era o

,do Senador, Atílio Fontana. ,

- Nos últimos mêses, com o reces-
so da Camara e do Semi.cto, 'o re

presEntánte catarineJ;lse tem, ,pau
tado ',seu COmPortamento com. o

maximo de ponderação' e eqUilí
brió fazendo com que tenha su

bido muÍtos pontos na cotação
da bÕ,lsa árenista. A presidência,
que. ocupa atualmente : é apenas
te,p1porária; até qu� $eja eleit.o O'

preSidente 'definItivo que, de res

to, poderá ser o mesmo Sr. Atílio
Fontana.

, /

,

",. "

, ''\'
'

Arzua quer mais 'recursos para. armazenar IrigQ
o Mi'nistro f� ;da Agricultura, ma.

Destacou que o relatório que
lhe foi apresentado indica· umf\

,mudança de mentalidade para o

escoani�mto ,da·, trigo, acrescentan-'
do que há' uma tendência gen�l'à"
lizada no sentido de r1lOdificar· 'a

,
'

I '

comercialização' do cer§,al .para
granel, á fim, de 'que sejam evita

clo� problemas e gastos, eom a

sacaria para acondicionamento.
Mas' essa tendência - frisou -

t01:na necessária a readaptação 'de
tôda a infra·estrutura, ele trans·

porte e armazenagem para :';,S.j

operações com' o ,trigo a granel.
Outra das sugestões feiras pe·

los participantes da r-eunião incU

ea, como medida' a ser \ adotada a

'curto prazo, a transfe;rência, por

emp,résti1no, d'as fer�o\lias do

Centro e do 'Nor,te" de 350 vagões
c 10 locomotivas_ até, que se con·

cretize a aquisição de vàgões gra

neIeiros, anunciada pela Rêde
F@rroviáría Federal, devendo ain
da ser adquiridas, caçambas auto�
r11áticas, destinadas a equipar OS

guindastes portuários para embar·

que.

Apontou-se, ainda a neeessida·
de de construção ele nóvo silo por·
tuário na capital gailcha, que
atuará como auxi:lar no' carrega
ment.o de navios, em cOJ;nplérnei1.

. tação ao silo de Rio Grande. Suge·
riu,se também a construção de

,tIl:n um, silo interme.diário no pôr·
to, ele Mariante, às margens do
rio Taquari, para atuar como 1;'e:
guIador do abastecimento do si
lo de Rio Grande.

Sr. Ivo f\rzua, irá propor; nos
próximos dias, que 10% dos fi
nanciamentos concedidos pelo
BanGo do Brasil, para custeio das

lavouras_ de trigo, sejam aplica· _

dos em obras de arnr:Hiação e me

lhoram�nto da estrutura de arma

zenagem ,elas safras do cereal.

A medida. se alia a' Ulua, série

de outras. 'que estão Sentio, cstu·

dacj.as pelos órgãos t�cnicos do

Govêrno, com vistas ào estabe�e·

cimento' cl,a,s 'i:�lelhor_es condições
possíveis para a armazenagem e

,

escoam�nto c.'Ia prodttção da pró,
xima safra,' estimada em 1 mi· ,

lhão de toneladas . .Nesse' ,sentido,
já têm sidO realizadas inúmeras'
reuniões entre .os órgãos compe

tentes, para o rápidQ equacioná-
menta do problema.

.

OUTRAS MEDIDAS

Paralelamente, o Ministro Ivo

'Arzua informou' que irá solicitar
a liberação de NCr$· 700 nfil, pa·'
'ra que a Compalhhia Estadual de

Silo:') e Arniaz�ns possa
. adapt�:'

suas unidages· do pôr-to' do R50
Grande' para a recepção e movi,

mentação do trigo a granel, com

o objetiv.o de aume.ntar a sua ca·

p<1cidade e dar maior velocidaeJe

à éxpedição do cereal. Essas deci
sões .foram tomadas logo 'apó3:
examinar ,um l:elatório qU0 lhe
foi entregue, peio seu assessor' p�-
1'a assuntos econômicos, que par·
ticipou ele uma reunião' em PÔ,,·
to Alegre, pardi c�túdar" o prol�le·

, 1"1': '



lury Machado
,

Informou-nos ri' direçãó ' do ::'

Museu ',d� Arte Moderna de Bo'-'
,;r'ianópolis, que o; Poeta, Osmar'

Písaní, acaba de organizar uma

antologia, 'de 'Escritores ·'catari-
, ,

'

nenscs,

P'���'�2i:��_�.�,,"�.�� ,/

",�,
�

P!1-S' Nbrma'listtts d,o ,Colégio
Co;rª,ç�o �e/·J�sus. ,,' Mafia: ;Marta
Laus, 'W!:\fné�a. Bittencourt Cor-

'.", "'. \,
rêa é Êlli�.abeth Lang, acabo , de

'receber simpático 'convite pára .«

noite Junína dia. 21 ! à� ,22 ,}io�as
no Clube da Colina.'

I'

;
,

Muito satisfeito' fiquei em SJ,

bel' que com' um 'grupo 'de amigos
,: esta�a 'sábado r rio. S�nt�,catal,'iha'
• C01.m'trY CIub; o acaâe�nico "de ::Di

, � reíto Sergio eh Costa' Ramos.
\ '

:� *' :�'* *

,

..

Já estão c'ircularido os convi-
, , ,

, tes para o casamento de Ezir Mo-
rítz e Ner'eu

-

Buf'rerri, que selá

'dia 28 próximo a;; 18, horas .na

,Cap,la do Divino �spirito Santo.
. A ma Souza França' 48, Ezir e I

Nere1.l, após a cerimônia' religiosa
� recepcíonarão os convidados.

.. 'I
"

J

* * * * *

* * * * *

: Festejou aniversário na sema
\, na' que passou,' o Chefe da Casa'

Civil do Palácio do Govêrno Dr.
* * * * !li Dib Cherern. .Um jantár muito

Grande
.'

'

Moacir Pereira
IREITO QUJ3:R P'ÓS�GR�DUAÇÃO ,:
: O Professor Henrl.(Iue .st�(Üeé]( que' se encontra na Guanabara tratando
a ahltorjzaçao pelo Conselho Federal de Educação para, o funcionamento de

Jl1 Curso ue :Pós-Un,duaçao na 'Faculda�e de Direito ,da Uníverskíade Federal
e qan�a C�t��'!n�/�nlºrr�1Q4 que -não acr�dita numa manííestação favorável

, o ói"gão competênte.· Esclareceu. .o DIretor do �nstitllto' de Direito do
, rabalho que nOâ§)l"á .oconrer o. inçeferimento, apesar de o processo "já' se
1 i\{:ontra'r totalmente atul),li�ado, desde' sua, :remessa', eIp 1966.

'

1:*

I,

�.... \' 1 ';' - � t. � .,- ',l -'.. . 1
•
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CQ'MEtrá;iLIZAçAO :DA 'REN·D.� " ,:' ;"

,'. \., \' '"
.

�,

Várias ipstituiçõe� ,éuÍtul'ais . dest�' Capital estãd, 'trabalhando para a

nstalação d.e umiJ. . .I:jlxp6sição-J"eira de R'0uçiaS.' ,O grupo pretende funQar -a

ssoeiaçaq das 11-end.el:é�s de Santa ,Catatma com a:"fmaHdade de ,aumen"tar.
prodúçt1o e com,el:'éi'A-!IZªÇP.O ua renda., qs ,idealizadores I} executores são
ralécio S0í}reS, Presiden��' da ,Co�iss�o qatarinense 'de Folclore; João

orge Lim!l' e lVIariiJ,' ConCeigiio Bento, da ACARESL!; PlíniO Francisco Hahn,
da CQD,EC;' �ecorador Mário. lY�orit�, Muril<;> h18�rtins SVva, _pela:. U�SC;.
Moísio Mongullpot, pelo Insôltuto oe PesqUIsa::. e' Estudos ,ló;cononucos;
Malra Asto1,' <;ló SESI; Salete .(1ndrade,' da .Diretoria de Assistência Social;
Tânia Oliveira, da LBA; Maria da Graça, pela Prefeitura Municipal e ainda

Mana Lubi. 'pessoB,r> ligaâa� ao s�to.r'que' pQdem conseguir o objetivo não
fáltam ao' grupo. f,. Eiposição·Feira\déve tornar-se uma, realidade.

0\

.

ÍNCONVENltNTES PDS ESPETAGÚLOS
, 1-

-

, ,,' \
-

,

, ,

r '" '41 ',l' ,

,O ',Diretpr do Teatro Alvar0 de Carvalho 'recláma 'publicamente contra
I, O excessIVO' qan:llho 'provocado pelos coletivos da Viação Trindadense, no
!l' que'é'acompanp.ado"pelus frequentadores do,TAC, No Cine São José, sessões
'1" ,dominicais, 'a plat�'Hl; �rot�sta contra os infernais barulhos provocados pelos

cOilJuntos que al;fl'1'Í!lantan'l a:s lestlvictaaes, "do ,�ai'neiras. tls expectattqres
do \jine .Gloria "rio Estre1:fó vão 'p8dir a iIitervençf\.o da Direçã'o ""'Oerai da'

" Exibidorà pant ,tentai' 'uma fórmti1á conciliato!!'i.a que translira p'al'a ·outro.

local,'o mlctÓI'ió instalado sob. a ,teIa,. Finalmente,. no ,Cine "Cort<lL .os"
.

amantes a� se,Hinli/ -áHe; ac0siumadós';>-a.,... Ífhnes"-G.0 ã.ta êâ'i;egorià; sorlcitam '.

,ao programador, quo evite' futU'famente p�lículas com "NlaZál'oppf", pois
antes Cie pose}uir, um bÍõmi fh-cllibe na Il.:hlSSe irlueleétuaiáwnte interior, a

, Capital já �iida cheia dêsses2tip'os cômicos.
" "

,t

DUAS ItESÍ>OSTÁ,s ..tO J>ÚBLICo'
,

'<.-
\

:_
,

,"
-

•

•

.'

'!
,

,,

,

, j . '\ '

'

I

Estas podem ser fotneCidas exclúsiY�mente :pela Pi'eféitura �vI\micipal �
PAES. Em 'prirtleir'o .lugar ·serHi conveniente que a', mQn!cipalidade, 'sempre
que possível, l;&iessEÍ a: p'l1blico atravé� das portas' sempre abertas da_

imprensa, pará'jnfon:nar' tletalhadàmeQte _-os rnotivci� da
-

tomada-'de certas
lneuidas. Êselà}ecendo, por exemploj',por que flaO f,Of. liberadcu ao tráfégo
de' VelCulos o trecno; da Í'táça UGtulJo,:Vàrgas, CUJO serviço já está concíuíCio
ha mais, de seis dIas. E� segundo,'. bem, que, o JJeP1=lrtaplento AutQnoíno, de
Eno-enharia -S<\nHária podériá (!;xplicar as causas G.e tantos' rompill!-entos lia

, carra1ização. As que!?tões .ficam.'
" , 'e "

, .... ! '
"

.'

"

intimo' 'aconteceu na: resídêncla ,

'do casar Cherem,
,

::: :I: ::: :;: :!;

1'-
\

,"o{

Volta o Santacatarina, Coun-

try Club, com a promoçao do ;;0

Campeonato de Bir'ib�, tendo ini-

'cio hoje. f
I ',. '

* * �: r* 1*

I
Modelli Industriá "de Artefa-

tos em Couro, que recentemente
terá' sua boutique êrn nossa cída

'de, I c()m
� quatro "mane'quins da

capital
- gaúcha," dia 19 próximo

nos salões do Lira T�iÜs'" Clúbe,
apresenta sua espetacular cole

ção,
:li .* :\: :;: :j:

Sociedade" Hoteleira Qm-
1 :.' i:

lára Pêdrosa
TRICOT & MALHA, JA" QUE
i'. 'FIUO NÃO FÁLHA

Já" falamos aqui em trícot li)

malha. Agora, diante' dos lança
mentes do último inverno curo-

,
.' f •

'

peu, vejo: que foí O' que se uso,u,
por _lá. É às "coleções da.� nossas
'tioas cóhfecçõ'e'�', ,adota;ram "a ma

lha, como 'vedet-e d�ssa. estação:.
.

.. '. 'AptQ�eite suas . tâ:rdés de' la�
che' 'e ',as noites' 'friazinhas' para

tricot�r:, Nat�ta,lm(m{e: vqcê �od,�
interromper : Seu trabalho pata
�er o "BetO'''. Mas sÓ'),Jai:a ver.

�',B�to'"., "

Com �'m'alh� 'tecida à mã0,
.

, ., •

- �

• 1 ()-
ou à.maquina, você. poderá fazer

. coisas
. liiida�� Oo�Juntos ,de saJa

e, jaqueta, calças 'compridas com

'éãSàcos, e coleteis.,

No jornal 'de domingo, Maria
!Eduarda usava saia e jaqueta
ein tlricot. A, saia era simples e

reta,
-

li) a jaqueta comprida, seJrt

mangas" c com. ·bolsos aplicados,
em qlalhá sai1fqnada. Um cinto

,metálico marcava, a cintura. Com
,

piementandO', uma' camisa em

flanela" e echarpe em cÚ�s ale�

gres. 'Foi ela dtesma
"

qupm' .fêz.
,

� _- . 'I '
•

.

Não "deu trabalhO' ncnhwn, e fICOU

..uma: �,raça:

-. , �' .�, ,,!;,�', 't ,.�_

rêncía, �!=1x,ta-feira as 20 horas,
com um, coquetel em ho'menágcm, ', ..

� .: .Ó' ,_'J � ':\ 'f'
,";-

as Debutantés' OnqiaIs' qo. Balle
Branco; recebeu, convidados, em
seus salões. Entre' as líndas : jovens
que farão seuDebut dia 16 de' agôs
to próximo vindouro, serão s�rtea
·dos presentes' oferecidos pela bou

tique Carrousel 'e loja Galeria
das Sedas.

:j: :� *

Em Blurncnau, o Deputado e

Sra. Abel Avíla dos santos. em

sua resídêncía 'receberam um 'gn,,
po de árnígos, p'ara uma reunião
informaL

',' * * . .,. *

Evandro Castro Lima esteve
em nossa cidade mostrando em

desfile no Clube Doze de Agôsto
,suas luxudsas fantasias. Como

sempre conquistando aplausos,

Conjlmto
"

üe padt�iona' c casaco
. ém tricD! marron: 'Bolso >:1plitado

l, ., _,

'
... ,

.,: '''1 C.01�L"barril1har',san_fona.dal,.A cami·..
"',' :' i�Ainda em tricot;· você· poderá", s'a, 'também em tricot,. com'\.lis�
"fazer' um _rooo de chambre belís- tras horizontais, n3s' côrcs mel e

simo, Depois de. ínçÍntado, debrue-o, . vel1de musgo. Gola espprtiva e',
i�feirameúté em· cetim da mesma' àbotoàda, barra sanfonada c cin,

• (- e';. " , , .; _, • �\: ' "', '. '(
•• ,'. " '.

•

4i' ,� .
.'

d')r., E 'assim, ao acordar;' voci! to:, � 'to de' courô marcan!io a cintura.:
mará 'seu caIé .da manhã, bem' 1)'adinha pede déscull�as ans na·

'quentiÍlbo e' bem', queúbnha. morados por estar hoje de perú.
Se; você preferir ao tricot o 'ca .

loura. É que a'chou que CO�l 1

.

" �rochê, não hav�rá� p,r0blema. ' D�s- rolflJa escura, ficaria mais bohiti.,
de 'que soja' ma1.ha, v'0cê estará n'o nIla de cabelinho claro. E n�o
rigor da mo'd�. �, é que" ficou mesmo?...

" í"} : '"

Paulo Leão, proprtetárlo <la

loja Escala, está com a responsa
bilidade da decoração da, "Agên-

.

cia Credimpar Florianópoli�";
que será inaugurada quinta-feira

'.

próxírnax

,\
,

reUlüão! ...

"

�Úas / morecídos pelo bom-gósto. I, ;

Tudo indica que· será muito

breve, a mudança definitiva do

Secretário do Plameg, Dr. Colom

bo I Sales e Exina Família, do 'Rio,
para nossa, capital.

Amanhã as 11 horas' na Praça
Imperial Marinheiro Marciiío

Dias, o Comandante do 5° Distri

to Naval, comemorando a data
"Batalha Ríachuelo";" recepcíona
rá autoridades, '

'* iI *'\.,'"

CO::1 Ó cásal Fulvio, <:Mari�l
Leonida) Vidra" jantavam no

Country Club, sábado o Sr e a

Sra. Brno' Melin.·
.

:j: * ,* =i: 1i:

'. PENSAMENTO DO DIA: ';0'
amoJ;_ nada pude recusar ao amor.

Augusto Buechler

WES MONTGOMERY '/ JIMMY SMITH

\

-'>!'��·I
Pâ.ra: 0�-,hómens, blàfsers c eolstós. ElGI5' tàmbém têm .� clireit� .

'de �ndar chiqúes pO,r ai.' Más nuncá, mais do que v0cê. Assim, se fi:
zer' ,u�il conjunto parà:você, faça :um. colete pa!a seu' marido. Sempre'

, ,éin tons',di$cretos,: o se. êle fôr avançadinho, você poderá jogar COm

cô,i:c§ ffiàis,vivás. l\[a.s' façà:o- de tal man:eira, qué\ se por acaso osti·

vereíl1 ,os dois de, málha, s'ejá você"sc'mpre a mais el�â'l1te.
.

Se 'você ,Uver tempo e paciênciâr;� tricote um"longo para receber,
nàs ndite's frias. � Séiá ,éntrto i:êto, goia' roulê, e mangas compridas.
Cinto dourados ou prateados' mamªndo a cintura. Uma saia longa
'em malha trabalhada, com ��usa em ',malha_lisa, também tem o �eu

,
- "L,J

valor: Use entâo correntões ,como complementos.
Agora, se v.ocê �� chamar Sará"Abreu Ol!l, Leonida Vieira, far;a 'a

'saia' em tapeçaria, e use com blusa de' -gol3. roulê
-

em malha sanfo·
nada. E então' será aquele luxo oriental, e você abafará em <_lualquer

',/J"

'[I',

'Encontrà-se, a venda no Rio, um excelente clepê, trazendo: dois
. génios do jazz: Wes Montgomery (guítarrísta) e, Jirnmy Smith (Orga
nista): O. disco infelizmente, é importado o que o torna muito caro.

Entretanto ',se você é grande apreciador daquilo que é feito', com

esmêro ,e principalmente cl.e grandes solistas deveria fazer,;um esfé!J'r-

�o;e inandar 'buscá-ia. Fuithe:r AdveI1tures of Jimmy, & Wes (VERVE
,V6-8766) �Cr$ ,35,00. ,

Jimmy Smith é un1 organista donó de uma 'técnica estüpenda.
'

- j \, '
- ,

Êle tira do, orgão um som éle água correndo dentro de garrafa.
"Som ,garr.�fai", e. como, eu costumo chamal:. ,

, .' ,

Wes,' Montgomery já foi citado por mi;:l1 €m ,outra' çoluna '1118.S
eu v(,)lto a fazê-lo,. porqQé .nunca é demais se falar de U).'li, gênio somo'

",

êste: Mor'reu no- ano passad'ÇJ 'e é bastante
_ Oportll:DO. 0, lançamento

dêste' disco. O som' que êle tira da guitarra,: tlmbém é, todo especial.
Tem-se·à improssão que êÚ� não usa a unha ou palhêta para obter o
som. Parece, 'Usar ª parte lateral d'os dedos e"o result,ado' é um ,som,

_ que' só você ouvindo, pode verificar. Já fora::n editados pelo merios

,dQis
�

discos ,seus no, Brasil. Um '-tendo 'êll� como figura principal
(VERVE), e outro \atuando com Winton' Kelly Trio e úavado ao vi�
;0 "Bali NÓte Club", ��, cidade de Nova yor:k Fazem part� da apre

sentação, além de Wes fi Winton Kel�y, o cO!ltrabaixista Paul Cham-I'
bers e o baterista Jimmy Cobb. Todos os qttatro/�ão excelentes ins.!
trumentistas e como resultado disto, temos um elepê de grande ca-

, -

JJ
• f

tegoria. Eis as' referências dêste segundo disco: "�mokin" at the

Half Note" -,- ,Wfnton Kelly Trio & Wes l\Iontgo:'l1efy. _, VERVE I
\,

_

' '_� !:_r- \:; -

I

•
•

�'/-
COPACABANA' __:_ VMLP' 14068.
t

' '

,- <' :._� \ "

- � \

\

"

, Nó abo' pàssâ:do a ODEON lançou também, um disco de Wcs' in-

titulado ;JÀ' Day' 'in the Life", trazendo composições rec�ntes bom')
"A Day il� th� Life"; "Eleanor Rigby". Compcsições conhecidas como

,

",\V,hen a Mau Laves a Woman"; "The Joker"; "Watéh,Wl1:at Happens·'.
O' :elepê tra'Z'�i:iindaf'�'part\'ÇiJi'lação"�de "0u�ré)s nomts .'faÍ110s0S-"C0��'Oi:>:'
"Herbie� Hancock (piano') e Don Sebesky. (arranjos e ,.regência). ·"k
Da'y in. the LiZe", para mim, é,'a grande' f�i:;{a do 'diSc,o (nó tamanhG

e na qualidade do arntnjo). Seguem-se:-"Angel" Cctà autoria de Wes)
e :.'Whim ,a,Mau Laves a. Woman", que tem a ce,rta ,alturÇ\. ,a partid·'
pação da ;orq�est�a, �estacaúdo:se a atuaç8 o dos viQÜ-nos. ..

._,

"'As outras faixas' são bo1issi'mas também. Não faço, sôbre ehs

um comentário mais minucioso "porque ainda n�o pude O'uvir com

cuidado todo o' dis.c'o. Eu o comprei l;1á pu,CO ,tempo, embora êle ja
tenha sidO' �ditado em H?-6�. Ouvir um pisco .com� êste, �·equer. U:U
tral;Jalhõ cUldadoso, necessItando-so OUVIr Gauii!- fa1xa mUltas vezes,,'
pára que haJa uma perfeita assimilação.

\

Wes ,.Montgomery; sem dúvida nenhuma, é uma boa pedida para
,a sua. dÍscoteca. E Jimm:y Smith, tap1qém. Todos os dois são consi

derados gênios cm suas especialid'ádes.
.

'7

"';,

i
I
1

\.

. I FE'STIVAL 'DE MúsIcA DA, GUANABARA
Deu-s� há duas s�manas" atrás, o -encerramento do Priméiro Fes:

Uval 'de ÍVIt':sica. da Guanabara,? congregando�,os nossos' compositóres�
de ,múSica ·erudita. O' sucesso fo� absoluto' e noite alta no encerrâmen-
to,: dO'üühgo:' dia 10.

j '\_.
-�

,

, 6 ,festiv�l 'teve h patrocínio da Secretaria de Educação, do De

pal·tài1:i�nto de Cultura, do Conselho do Mu�eu da Imagem'e do Soth,
e d0 Teatro' Municipal. O grande ideaLizador, entretanto, foi o cata

rincnse Edfno Krieger, filho do grande maestro Aldo Kriegel', tão

conhecido· e respeitado, -no meio artístico brasileiro�
É i:1teressante citar, Edino Krieger aqui,' porque, além, de seus

mé'ritos' indiscutíveis como· compositor erudito, tem 'participado'
de festivais de música popular tend0 obtido - ótimas classificações.
Êi8 é o autor de "FugE! e Anti-fuga" e "Passacalha".

'SÃO JOSE GLORIA

1;; e 20h
Keil' Dulleia Gary Lockwood

MargauetPatrick \ Wimark
Johnste.n

2001 :_ UMA ODISSÉIA NO

ESPAÇG>
BONECAS DA M:9R�E

Ccnsura 18 a;nos

Cénsurá 10 anos·
,

IMPERIO

RITZ -_ 20h

James Stewart

Inger Stevens17 _ :;lQ151l1
Ro'Qert �itchum
_ Hetiry Fo�da

Jo1m ,Wayne
O ULTIMO TIRO

CU113ura 14 anos
..

" '

O MM� LONGO 'DOIS DIA

Henry Ponda

" RAJA
Censu:fà 10 unos

Marlon Brando

'i:ay'lorROXY
Elizabeth

; 1 ;-' .�

"" ·Censura 11:1 anàs

TEl.EVISÃO
,

'

L \_

, l

TV PIRATINI CANAL 5

1411

ZÉ COLMÉIA
14h45m

Sl-IàW RISO PARA TODOS
i5h45m \.
SERIADO DE AVENTURAS
16h15m
JET JACKSON

�16h45m
'ELAS. POR ELAS

17h45m

ANTÔNIO MARIA

'I

191)45m
DIÃRIO, pE NOTICIAS
201105m

SHOW SEM LIMITES
21h30m

BETO ROCKEFELLER --' Novela
22h1Gm

"

<QIÁRIO DE UM REPORTER
221115m

,éONVERlStl DE r ARQUIBANCA
DA _ Esportivo

TV GAUCHA CANAL 12

1511
DOZELÁNDIA _ Filme
17h45m·

A MENINA DO VELEIR,O AZUL
- Noveta

lSb10m

AS SOGRAS _ Comédia
18h45m
A ULTIMA VALSA .;_ Novela
19]110!11 _

LEGIÃO D09
Novela
HJh45m

ESQUECIDOS

OS ESTRANHOS
20h40m
CAMPEÔES DA

21h25m

Noveli;l.

,I

Novela
18h15m

PAPAI SABE-TUDO,
18h45m
O DOCE MUNDO DE MARIA

GUIDA -_ Novela
. ,19hlOhl

NINO,

POPULARIDADE

A ROSA REBELDE _- Novola,
22h

TELEOBJETI:VA CREFISUL

22h15m

AGENTE DA� UNCLE Film.e Fo·

licial
'23h:J·')m
ESPETACULO

I

ESPORTIVO

15 I't 2.06
Lon Chane�

OS PECADOS DE TODOS :rW8
I

• vela
SHOW DE Na1;ICIAS
20h05m·

Exposição dos alunos da Escoli·

nha de' Arte de' Florianópolis -

Local: Museu de Arte Moderna.

TEMPO

O tempo hoJe será bom com

chuviséos esparsos - temepraiu
ra médib. 19' graus.
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:1 Ao empalar na larde de domillgo em JoinviUe em 'O a O com

o Caxias o Comerciaria' de ,�rici�ma deu imporiai.1h� passo
para a conquisla do campeonato Esladual de Futebol de
1968 �,O Sr. T_eodoro �(Jgériõ Vaht foi eieHo n� 'manhã�

. de domingo o nôvo presidel1;l.e do iliar;lnielo Calli�®onam
lo da Prímelra divisão começa em julhe,

.

f
Esportes

,

,

,\

,. '/

��§§�§§§���§i§ª�'f�·��...������§íi,P�.���àw�'�_��'!ii'i!ii!l'�'�',ª�.�.�.'-����� &&:tJiii&i_íij�'''t�. ;1

)

08tal. e Figueirense
aula' Ramos nos juvenis.

,
\ �

Com as duas ofensivas tomando
tôdas as precauções para não so-',
f'rer tentos, lia tarde de, anteon
tem desenvolveu-se a

_ prjmeíra
partida da série decisiva do Es-�

tadual do ano passado, entre Ca- [
xías e

-

Comerciário. Mesma atuan-
uo no reduto adversarlo, o Comer

ciário foi mais equipa na primei-
ra fase, graça à boa' coordenação
das jogadas que em parte chega-

,

ram a desnortear <il adversário

que viu forçado o seu reduto fi

nal. o. Caxias tratou de reforçar
sua defesa, com os' dois homens

do meio-de-campo plantados na

destruição e usando de cautela
, l

derrota o
o campeonato � Q" 5'utspol da

-Cfdade, cat8g!Jl;i.:::. d,) jl32nic, pw

ssegt12 na tards rt: 8.iJaado, quan
do fOram efetuadas duas parti-,

I '

das m.arcap.do as es�réias do Avaí,
Figu'eirense c PIJst.::..l �'?l_;:.l�á;fico ..

G' )r�n�(.:.rG 'J" '
.. ' _: 1._'L� I::.1.U

Avaí e Postal rwl_�,rG.i':''-,J; v\Vn-

. "
Ctmdct de

.._J ...

can:pc&c

n}an�.�l'a l·:'�.J�.i'-. a�la o
,

dL -t�:_'.l" .. __ � l�. ..'J' que
rnarco'L:. três t:� r�tcs

nhum dos postal:is,_a'3. L2:�n'o' (2)
e M:aneca cons;gnaram 03 p,ontos
pi!ra o tlllO,e v'C2�C:" do;

,'J,y_. '.�' '��l .;,:.',' ,�.'��

P:."LUDU
'" d

. ;..t,... ·

.

��3,\
":d' '-;JtT,

b'ôrto 2 ??" J,: C·;,

�cs li�bJ:!,r�O; J':h' .;::. n
L?l.Ii}ro c ::v!an�:::'
(:ido J.L""nh'J·u: "\7 :'T�,�: L

'Rcn3 .. to <:" rlr,�{t. -J �

;1, Sair,

t
quando l'lOS contra-ataques. Em

vista disso, o Comerciário foi mui
to alais perigoso, mas chegou a

desperdiçar duas excelentes opor
tunidades para marcar. Co Caxias,
contando com os 'fator('s çampo e

torcida, deverra procurar mais o

gol, 'pois seria lógico Q alvípretn
[oínvíllense jogar maís no a,taque'
.0 que entretanto não aconteceu.
Na etapaTínal, os dois times 'tl'an
caram-se mais nas retaguarda e

o' jôgo perdeu o seu colorido, mas,

evírencínu a
.

superioridade do,
, '

.. '
'

conjunto criciumense que, ama-

nha estará jogando. em seus do

mínios, quando então procurará

:�1- (

to, Luiz, Antônio, Valmir e Mar

cos. Na direção da pel2j� fun::io

�ou o sr. José Ferreira que expul,
sou de, campa os jogadores Antô
nio e Carlos Alberto, '_ por terem

rUSClttid,C, 9�l�e \le
.

empf'li),�H:':rrdo
',é!2 ,l·,�t,a corporaL

'

1\: partida de Nndo l'eun 'u l"i

gueircns€ e p'aulq, Ramos num jô
go qu.e p81'tenceu por inteiro ;10

pelotào alvinegro que mar'cou na':.
'da méUOS d'é' seis tentos contra a

pomas, um dos paul:aiIi�s que se \

isolaram, no último 'pôsto, já qúe
'btr'éiri" contTflJ" O Sã.o I Paulo

:-, l ',:.l.Hi ,) do clsrrotados por 3 á
J.. .... +L·§�?t.;,;) ,.(4), Dnton e Ica con .. ,

-�'Tntt':'"al:::' para ,o vencedor; caben
'l') g, J0',�,Ô anfJta� '(}. 'p')nto dos v(�n-

c. Y; ',;(};<2; 'da mh'8, Mello foi o

.. � roüJ\Üntos j.0sara:n
I

"\ '

de. fôrça dos clubes
-dis,p "tldade, n

'

estadual,.
\
\

pro
o Internacional, d') Lagi;13, foi

O clube ,que mais yitórias conse

guiu na etapa de cl?tsi3�ficaçào, cu-'
ja última rod),c�f1 deü-s8 c.omil1go:
Qu'cP.1 menos d,;rrotas �ofroram
foram G1.1araní e Mo,ropoL O

cont.rário foram Paisandú e Pr6s
'pera, que, vecel'am apenas duas
vêzes e b mesmo Paisanclú, que

'. sofreu dez d:;;l'rotas. As artl1ha,r,ias
que mais VêZ8S funCIonaram . fo
ram as do MetropoI e Internacio

nal, com ,29 tentos ,cada m:n e a

defesa que ml1is vêzes deixou

passar bolas ,foi a do PEtisandú,
(iom 38 gols. Eis 03 números, dB, fa
sese de classifi_çD.çào, \; nos três

g!Upos:

1.0 ,ll�,gar .-.fL::�-�·.-.."Ci;C·1� c�:..�:i 3 vi

tórra�, 5 erIl.patc.S' e 1 derlot.a;' 29

tenteG a favor II; 13 ;�pntra. S37l.do
16 tentos;
2.0 lugar'- Comerciário, com

7 vitórip,s, § empates e 2 derro,tas;
15 tentos a favor e la contra. Sal
do: 5 te:p'Gcs,'

'I

) >".:'
-

':htn 5

empates e 4, dd·i'O�;,l.':;; l'.i: kntos

,a favor e 1l contra. Saldo de 2

tentos.

3.0 lugar Hucílio Luz, éom 5

vitórias, ;) empates e 4 derrotas;

'i ,', nb
4.0 lugar -- 'Atlético Operário,

com 5 ,dtórias, 3 empates e 6 der-
,

o ';;-I'I� IIl1r�l"
(i ....._.� .-._-�

IIII";-f' II�I"'" 1':r:�."'In ...
-

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

./'

'I,

rotas; ,19 tento(a"fs;vor e 18: 6;n�
Ira. Saldo de 1 tento.

5,0 lugar. _; Flg\IeiJ.'ei:is�, cQm'
4 vitórias, 3 émp�tes é, '7 derrotas;
11 tEntos a favor e 18 contra. De

fiçit de 7. tentos, "
...

6,o'lugar _ Av,aí, com 4 vitó

rIas, 2 empates e 8 derlfotas; 19
tentos 'a favor e 29 çol1tra_ Dr-

'. ficit d2 10 tento�.
7.0 lugar _ 'Próspera, com 2 vi

tórias, 5 'empates e 7 derrotas; 14
J. t.entos a faval' e 22 contra. Deficit,

ele 8 tentos."

GRUPO. B

4

Lo lugar _ Américà, cbm 8 vi

tórja�, 3 el1,pates e 3 derrotas;
, 26 tentos a favor e 10 contra. Sal
do de J:6 tentos,
2.0 lugar _, Barroso, com 7 vi

tórias, 4 empates e 3 derrotas;
26 'tentos a- favor e 2 � contra.
e3.Ido de 2' tentos.
'3,0 lugar _ Palmeiras, CQm

"

7

vitórias,' 3 eI11pates_ e 4 derrotas;
�o tentos o, favor e 18 contr8.. ISal
do de 2 tentos. ,
"

4\0 lugéj-'r -:- Marcílio Dias,. com
6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas; ,

::::2 tentos a favor e 20 contra. Sal
('') de :2 te;ntos.
5.0 luga,r _ Ca.xias, com 6 vi-

tória,s,' 2 empates e 6 derrotas; 19

tentos a favor e 16 contra. �aldo
de 3 t.entos, /

,

6.0 lu.gar _ Carlos ,Renaux, com
4' vitórias, 4 empates e 6 derrotas;
15 tentos .a favor e 17 coútra. De-

"

confirmar o título que' esteve em
seu pode!' por poucos meses. O
escore em bra.nco representou u

ma vitória para o quadro da ter
ra ,do carvão, pela maneira como

atuou, sempre' levando l?red01n-i,�
nancíaís nas ações.

Os quadros, foram êstes:'· ;CA--
GIAS � Julínho; L�izinhd, Get'ú-

. lia, Acíol! e Antônio oarlos.iNe-
-

nê e Chiquinho; Jairzinh6, Fon:..
ran, Mickey e Clide .[Dinho).' CO
MERCIARI,O _' Batista, Alemão, ",

�LiH, Conti e Tôco; Jair e Bita;
Ma!cos, Silva, Darlan (Ivanzinho)
e Oliveira,

.

,

assim, formados:, FIGUEIREm�E
,_ FernanC!0; Euclide�, Daniel, Fre
dolino e DiCinho; PInga e Au'gus-

.

to;, Ica, Afrânío, Dailtoú é A,de.
mi1'. PÁULA. RAMOS --,- Etlevaldo;
Indio, Osvaldo, Paulo e J'ocely;
Heleno, HonQráto e paihgo/ João
Paulo Roberto e Avair.

Com os resultados aeihla,'a elas

sificaçào dos, conco�l;ent�s passou'
a ser esta: ,:". ,-

1.0 lUl?ar Avài, Fi:gueii-eii�e,
Guáraní e São Paulo, O ,p.p,; 2.0

lugar _ Fostal Telegráftco é 'Ta
tnandai'é,' 2; 3 .. 0 lugar � Paula

Ramo;), ,4..
.'A próxima rodada, terc,eita' e1'o

'turno, maxca para á tarde dó prÓ
x'mo s<ibado os seguintes elÍcciri-
-!o-�"�" ,. n ...

'

, • �., .'
.

t',·

"u)·), Q,.I<"an1 x. Flgcl€lrénSe e

''1iio Paulo x' Tà;mandaré.

ficit de 2 telHas.
,

7,0 lugar -� Olímpico, eom 4'V:i:.
tória3,

.

2 q:llpaÚ;s e 3 deú'ota:s;' �5.
tE.ntos a fa�ol' e 29 contra. Defi-'
cit de 4 tel1tos,

8.0 lugar _ Paisandú, com 2

vitorias, X'empates '2 10 derrotas; I

17 tentos a favor e 38 contra. De
�icit ele' 21 tentos.

>I,

GIWPO C

1.0 lúg-ar ,,_ Guaraní, Corl, 8 vi

t6l'ias, 5 el�1.pates e 1 derrota;
13 tentos a favor e 5 conLra. Sal
do ele, 8 tentos.

Lo, lugar - Internacional, com

9 vitória", 3 empates e 2 derrotas;
·::'9 'tEntos a faVor e 13 contra. S�l
dJ de 16 tentos.
2.0 lugar _' J'UventU'S, c'om 7 vi

tGrias, .:: empates e 3 derrotas; 15
tentos a favor e 8 'contra

.. Sa�dp ,

d'C '1 tentos.
3,0 lugar -- P�rdigão com 7 vi

tórias, 3 empates e 4' derrotaS; 18
téntos a hvor e 11 contra, Saldo
de- 7 tentos.
4.0 lugar _ 'Cnlz�iro, cO,m 5

.

yitól'ÜÚ: 4 empátes � 5 derrotas;
11 tentos a favor e 22 contr'a. De-,
��cjt de 8 tentos.
'5,0 lugar _ Vasco da Gama,
(om 5 vitórias, 3 empates e 6 der- "

rotas; 14 tentop a favor e 29 cOÍl-
.

tra, Deficit .de 15 t�ntos.
6.0 lugar _ COmerciaL com 3,

vitórias, 2 empates e 9 derrotas;
7 tentos a favor e '22 contra, De

_,"_'t de 15 tentos. \

fCf reune.
cartolas dos>:
classificaddi I:' .

.} ::�ni&ithã, I)a . 'sede da F,C, F
'

,

',sçrá, reallz.adá : ima,'xe\m�ã0.' '�q ..

'i'esideÔ'tfl Osiü' ·MellO., .. com os,'
,

, "

",��pfc�%��f��i+:dÕS�"'el;;bi�� 'c�ff1\fa�J"
, ...�-

dos ,qa:á, a, etcipíi. fiI}�l,.Q? .�staduat ,
d-e' Futebol de 1969,. mC�l1slY.e Her·

cÍiiô Luz,' e
.

Ferrovi_ári0 'que estão
,iJmpatados na",t'erceira Vaga do

Grupo A. Em, pauta: tabela dos

,jogos e taxas de' arbitrà,g:em, •

II

ln
1" Divisão
deve .começar
já enlfulho ....•..
; Segui1.do. í10S' informou o,:presi-':
den,te do 'Depar.t�merito de' Futebol' �',
'cii" éapit�l; sr,

.

Osn: Costa, por-
. êstes dias será' convocado o Con-

selho, Arbitral' que tratará' da reali
"',. zação do C,�mpeonato' da Primeira

; -. I_ �;,

Divisão. de Profissionais que, acre-

dita-se, venha a ter seu inícío mar

cado para ÇL primeira quinzena do

próximo mês de jÚlho,_ Sabe-se
. 'que displ,ltarão, o certame os

m�smos clubes do.a�o passado, ou
seja: ,Guarani, PauliJ, R,amos; Postal
1'elegt,jJico,. São, Paulo e Taman·

daré que \

estão em franca ativid.i'

\'lc, ob_fetivi'1hdO a conquist,a' de
valàres tanto da cidade COlrlO dos

lu\.miéípios viZinhos.
;

,-

Basquete 'vai
'mar por falta
de atletas ..

···
.OsvaÍdo

. '�ilveira, o' ex·arque�ro
do Pá,uiâ RarhO� e do Figueií'ensé,
rngis conhecido por Vadicão" COIl

ti�\ua a tçt3ta' dá direção db eleiwp
de �ofa ao,' �êsto _

do. Lira Tênii:�
Clube .:' , A reportagem" mantêve
Cdl'CÜ;1 ,palestra c6m o 9x�élelilu:L
déspotÚsta, o�asião em q,ue 'téve �
OlJOl:tüÚid.ade de abordar a faltà . ,

Ae�n}éihó.r material hUIT:\an? :pai:à ú
.

disj:n.ita ,dQ: certame,' ,est,a0val- de
1::iasqL:cÚbol, Disse po.rém . que r

espera ds.r melhoria acentuada ao

conjunto,! pois deverá éonseguir
n:.ais dois 'ou trê's reforços p�Ça a

equipe, todos:' de estaturá alta 0

" de .bom índice técnico, Com a

concretização dêstes' refôrços, pod,�-
,

-

rem9s reali2mr, urna boa campanha, '

CGílcluiu Osvaldo Silveira

i!OJE
14 .:..._ 16 - 20 e 2211.,

�' ..... ,:.::::.�. - ----= �

'I
,

n ai
]11

!
\

Rumo
, '"

ex�'co
�I
s'ao

Walther Souza
:r;'�larGi .hoje ünicamente do ÍI Campeonato .Mundíal de Foot B

realízado ern 1934 na Itália.. Dezesseis 'países particípararn 'dá" cbrnpeti;
apenas dois ela América' do Sul: BntsiJ. � Argeptinà, ambos de.sclassifica�,
nas primeiras partidas, O sistema de disputas de 1934 difere completam,
do tle hdje, senão vejamos:, agora os dezeseis países' são dívidídos ,

quatro grupos de quatro, países, saindo para as quartas de finais 01\ di
primeiros colocados, depois de cada país disputar três partidas no mín;
"I!;,TI 1934' a rr.odaíidade era lYUÜS exigente, não dando a mínima chance'
país que perdesse 'Uma partida. Os 16 países foram divididos em oito gru
de dois e na primeira partida o perdedor já 'estava .desclassíücado pala r

mundiàl. Dos participantes de 19'14 na, Itália, dois países- ê(aIi1 e ainda s'

,completamente leigos em matéria de foot balí: ESTADOS UNIDOS e EGI
Mas vamos aos' resultados das citavas de finais: Suécia 3 x A_rgentina �
Alemanha-Ocidental 5 x Bélgica 2 :_ .Suiça 3 x Holanda 2 i.: Tchecoslováq :
�' x. ROI1).ênia 1 - Áustria 3 x França 2 - Hungria 4 x Egito 2 - Espa'.
3 x Brasil i e Itália 7 x E, U, A, i (deram um mole,para a Itália daqueles
Com apenas oito classificados se detenúinarap.1� às partidas dás quartas

,

t' I .
,

:final e seus resultados foram êstes: Alemanha 2 x Suécia ,) - Tchecosl
váquia � x Suiça 2 - Állstria :2 x Hungria 1 e Itália 1 x Espanha 1 (

, p:útida desempate a Itália venceu pela contagem minima, Dos classificad
'para as: semi finais co'ube Q mais fraco para a Itália, à Austria ,no caso
os itahaIios venceram sern maiores dificuldades por' três � '·zer.o. ,Na oul!
rartida ;Semi final Alemanha 1 x Tchecoslováquia 3, No jôgo final a Itá'
cc;-n gntl1'"e dificuld&de vence'u aos tchecos por dois a um. Pela tercei,

.

posição a XUE,tria perdeu pm'a" 3,.:, Alemanha por três ·a doi.s.. poqem I

rl:T!rt.;CS'�'8Úor8s n0tar e0l11 f�"cilidad�' que desde 193,4, Alemairhá, :Austria
plincbalmente Te:heedslov::iqula 'já' dispunham de utn bo{n ÚlOf ball. CD;

,
.

,

: elaçào a pa�ticipaçfw elos slll·arne,ricanos não posso dizer, pois foi fral
f

.

-

,

c!.wnais" prinripalnwnte, 2. Argentina derrotada .p;:la seleção sueca, Nosl
�d3Ção perdeu para g Esp(:mha que nas 'quartas de final, complicou CD

urn a '_Im a vida do::; its:lié�os.· Voltarei 'amanhã 'fàlando'a respeito :10 t!l'll
:

_ J;! ,v

dOl$ dn �l"ir(lp�t :r

j'

,Teodoro Rogério VimLé
'presiíJeiífflJW rácb� 1"'10

> •

t\
.or;' 1 \i'

"

Co,mo se esperav.a,' ú' Sr. 1'eodo- José Gm-los Mül1'€r' \Oràdor .,J'Oe
� '\ "

J

1'0 RogériO Vahl, ex-remador do,' orge H,lch�ircl D:aux;' Diretvr di

Clube Náutico Riachuelo, 'foi, na Dap,artainento Técnico _ Flávil
münhi d2 anteontem, eleit6_ pre- cVelGso d�' Silva; 6Úetor do De·

sidf;nte do. c,rúbe da Rlta Maria, partani.ento, Médico j_ Léo. M�urú
A_' elJ ição deu:..se por :;�l3,l'nação Xavier Clínica Médica," Joãú
visto a apresentação de. un,a cha- Alig.l;lSto Sa,'aiva \e Paulo Motta
pa ú,nicfl,. Eis c.omo está constituí- Clínica Odon'toióg,ica _ João Bu·

da 'a. nova 0rientação do' cluhe, ,tista Rodrigues Júnior; Clín1ca
- qlie amanhã cbmpleta 54 anos de Farrj.1acológica ..,-\Migu.,el crità·
existênda:

'

-
'

kis; Diretor 1?epaptamento Indus,
Presidentes de. Hon.ra --' Profes- trial -- Nery Piráth; Diretor De'

SOl' Jcão David Ferreira Lima, partaí:néntQ PaÚirn€Jnio _ Ams}
do Chirigh\ni;� Dir,\tor Departa·
mento. Jurídico _ \Jmberto Gril'
lo; Dil7.etor DfPa�ta\.nento Social
Ademar Nunes Pires '\lúnio!'; Dire·
tor DepartamentJ Ee" cÓes Públio

,',' "

\'�cas
_, 1'.1oac:l' \PE'_teiI'a R2y,eSfll'

tante Junto a, F.-'\SC ',Joao L20'

n\:l de Pa·ula. Conselh� Fiscal
,

I '�Heitor Ferrari, "V_alter .' .Lange

M'nistro (!jhárles Edga,rd\' Mcritz é'
Engmbeiro CelsQ Ramos Filho;
Pres:d:.nte Rogerio Vahl; 1. Vice

presidente _ béeio Couto"; 2.0 Vi:
,c!=.'-presid2nte � Ds,niel ,BarrÚo;
3.0 vice-presidgnte _ Ronaldo Sa- .

h;,l11; Secretário Geral _ 'José Fer

nàndui Neves JúniOl'; 1.0 Secre-'

tárid � Érico Azevedo Coutinho;
2.0 seeretário�':__ Domingos Veloi30
l':ettO; 1['0soU1'e1ro Getàl � Aluí

zio D'Óóei;-; '1.0 tesoureiro:_· Alber

to SchiÚz· Júnior;. 2.o,tesoureiro -

I _. "

I-�-'-'

José Gil.
Na oportuniÇlade

, que ,a posse
d,ia 21.

DIlo
UltOLOGIA

OB.Ex-Médico Residente do Hospital Souza Agüiar
Servico do Dr. Hsnrique M. Rupp

_ PEOGTATA -� URETEA _ DISTURBios (SEXUAIS
2as. e 4a3: leil:tLs, das l� às -19 horas: -' Rua Nunes ia-

mM BEXIGA

CONSULTAS:

chado, 12,

Ciné Coral HOJE
1'1- lG _' 20

)

GENI
PRf>DO
WANDA ,

MARCHETTI
JUDIH:
BARBOSA
ELlZABETH
8ARSOSA
'CARt.OS>
GARCIA
IVES \

,HU8LET
D'OMINGOS
lJRPA

ATiLÀ
IO'RIO
ELlZABETH
HARTMAN

YARATAN

ADE"LIA
IbRIO
RENÁTO,
MASTER
(LA,UOIO
,;OBERTO MW'I
TONI
CARDI

. ,.e::::
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Polícia foi hábil para· prender
Pernambuco na casa da amante

• I I
-

i/J j ç A S
Grande industría f�amaceurica necessita de moças para entrevista

Junto a classe medica. Requlsrtos indispensáveis: Curso ginasial ou equi
valente, excelente aparência, idade 13 a 24 anos, Solteira, ordenado íní
cial NCr$ 400,00 mensais lfixos as candidatas deverão se apresentar dia
10 terça-feíra, às 8 às 14 horas, no Hotel Royal.

. -_._--------------'-- .

o titular da Delegacia de Fur
tos, Roubos e Def'raudaçôes, Capí
tão Sidney Pacheco, falando a O

ESTADO, informou detalhadamen
te sôbre as atividades daquela es

pecialízada, quando dos trabalhos

para a recaptura do indivíduo Se·

g�snando de Alencar Castelo Bran.
(;0, mais conhecido por Pernambu
(;0, acusado do assassinato de
Menelau Claudino e de co-autor do

,

duplo hornicíd ín ocorrido em mar

ço último na BR·1l6, em que foi
assassinado o guarda rodoviário
hCl.nultfm Espírito Santo Veran r;

o Engenheiro Luiz Fernando de

S:i, alem de inúmeros roubos de

aLi�Ol,\,(JV81S no Interior do Estado.

i\ fuga =: disse - foi constata·
da às 8 h de segunda-Ieira, mobi

lizarido-se cêrca de vmte políciaís
da DFRD, além de outros agen
tes da Segurança Pessoal.. qU0

bloquearam, imediatamente, a ca

beceira da Ponte Hercílio Luz e

montaram uma p.ermanente vigi
lâ11ClU na Estàção Rodoviána,
alertando-se op motoristas de ta

?is, te-Qdo: sido usados, pela prí
n;wi�'a vez, cartazes Impressos, in-

•
clusive com fotog: a;ias. Acrescer,·

tau o Capitão Pacheco que o sís

temá adotado pela delegacia que

dll'�ge surtiram bons efeitos, pois
através das mesmas foram' forne-

....
cidas UJ,Tl. grande número de íntor

mações, muitas das quais posíti
vas.

o Delegado de Furtos, Roubos e

Defraudações afirmando que os

agentes daquela especializada gas
taram 3.800 quilômetros, utílízan
do uma camioneta "Kombi".

- Sabemos' perfeitamente que o

bloqueio de segunda-feira passada
na Ponte Hercílio Luz causou

t"anstôrnos à grande parte da po
pulacão, pelo atraso nos seus ara

'zeres, mas não tínhamos outra al

ternatíva, devido a alta periculo
sidade de Segisnando de Alencar

,;astelo Branco, disse.

� ítlma

dX-
Iogamento ocorrido

9]130rn d ontem, faleceu de-

n\e:à nn do Campeche O' pes-

O! né1lO Adriano .pàqiel, Ora11·

so1teirc,', �3 :�no�, �uando t1;1'"

ova a l' �a Rainha do Cam

l1e",]li ricuiada naquela Colô-

P2�ql{ a sob o prefixo Z-26.

Precísamos rcprcscn.antes que trabalhem com produtos do ramo de
SupermercJdos e que esL":J8.111 rcglstrados no l]::JL', Escrever à Caixa Pos
tal 207 - POl',O AIt'Cl'i:,

Porém, a písta mais impor
tente para a recaptura de Pernam

buco foi uma cárta de sua com

panheira recebida dias antes de

sua fuga que motivou sua tentati
va de fugir. De posse do enderê
co da remetente da carta, tão lo-

20 foi constatada a fuga do ban,
dírío, foram destacados os poli
cíaís Nagel e Alexandrino. da

DF'IW, para as redondezas de Sal

danha Marinho, no Rio Grande
do Sul, onde Pernambuco' possui
uma chácara e reside sua oornpa
nheíra.
O Capitão Sidney Pacheco íníor

n{ou que a captura de ,Pernambu·
co deu-se às 10h40m' da última sexo

ta-feira. na localidade de Salêla
nha Marinho" no vizi�ho Estado

do Rio Grande do Sul, pela - polí
CIa catarínense, tendo sido m,<?b'ill.
zadas as p,o-lícia?i paulista, c'aYio

ca, gaucb,a G parana�nse, Finalizou

•

;'.,ADRÁO DE PRA1A
Foi prêso em flagrante delito na

manhã de ontem o indivíduo Ira

ny' Muniz, 'natural de Anitapolís,
branco de 28 anos, casado e resí

dente no Estreito;' quando rouba

va' diversos aparelhos de utilída
de doméstica na residência de ve

ránero ào Sr. Arno Lippel, locali-
, -

zada na Armação de Pântano ào

"sói. A prisão foi efetuada pelos
'PMs Orcante Francisco de Souza

e Antônio Severino que durante
sua ronda no local, sentiram algo
.suspeito nas atitudes de Irany Mu

ni?:, também conhecido pela alcu·

nIta de "Nino".
,

.h.il:f�Ll.i_;il. GUfH_jL1.tü�Vl'.l l"AHAlJ\.)

Gliuseppina, Jose, l\U.l'Cl.-;O, lv:àL,wno (auscn.es) ooíombo e Sisto Fara

co; genro, noras, n.. ceS e bisn., cos de An§,eül.;<l, uuaglúu10nl Faraco, agra
decem 0.0 Dr. �blssa e ao D!', BcrLt,u; a ...flUa �lure",; au H,evdo. Padre. Er
neste, enrerrnctras e à tactos que Pft.staral>l carrnno.sa assistêncíaà à querida
exunta, a:3S1111 corno a L(;ClO" q •..t à a�o."_o� •.u�laüL <ice a urt.ma morada,
'e convidam a aaugos e parentes para a

_

MI S ô A DE 7.0 D IA I .

que sera celebrada em intençàr, da boníssima alma da pranteada
Mãe, sogra, avo e bisavó, d.a 1..:; Q� COd'l..-hu�, J a feira, as 13,15', na Cate

dral Me urapol" tana.

=rt:':

�� tl .... � '( lç !l ·"rrl � � ri G"-iII Cf:! L d�Q)��eM&�0 t::.c.iill.C©' k��q]L�llL�' me :,iae "alarina
-

I a.
HUSPITAL E MATEKl'HDADE "SAGRADA FAMÍLIA"

'EDITAL DE CONCORRÊNCIA
:>ARA FORNECEDORES

DE:

/

1) Sêcos e Mo!11c.dós:

2) Verduras e 1.'\ v ,as

3) Léite
4) Pão

5) Carn� e Aves

) Material LimpcsC1.. ,

"Entrega da�s p:,op J ,:. ::'.s, per carta p:tra rua:

Jeronlmo Coelh'J, ;3 . - 3 o andar - Apto. 3

,
.

EdlÍÍcio Snn�o i'.n",êlllo
Ate dia 20/06/69.

(
to • ..., _

I�ls l �(fio nb C�C ti!) 'Y{IF n:) 831/�9.31�
� ·SJ. L�:_l��P1. C:=,,{A:" E"-�·I3.J�.O'dL1K:t�A\._�Ii\
')" ''i''1�!��('rcr< P"'i:)711Si8S d(,�t& t�o('jt!d.ale(a se re-unire.m
,1 t\ ,

. 11 ;', h�, : 7
.. .

,,,,,'
� , , �

\ .. , "':"'I." 1, '0"

r,.:_.2/ .f_ iJ]··� --p 1 �"J_'""':.clc;ina 1:i ;éT].l=ada. 01:1 �l.03.63;
b) i�. ..;s·,,:, l+,'S ��;� ü:' 8:').sse .sOCIal

ll..l1blmHl; 4 de ju!'iw ele 19';19

fi�l::;o Il �"jq B'ú!:'ig-õ E'w'cr-g!rlo D:n�;ee _\0"irallda

cc::I!'..
..

ei\, VS?'f�.l\, TROCA -E CONSIGNA.ÇÕES
Cl,RROS NOVOS E USADOS

KOMBI

KfiD,MLNl JG::'-IL'\

-vr;L!:S ....7AGEI�
ESpT..s..:'...l ffiei\.

KJiISUL

69 .. OK

69' OK
69 OK

68

66

66

69

•
....................... .

DKVI (Bt::ical'). . , , , , , . , .

Tt.amal'âty . .,........ .., .

T(.m�;;; Vá�'lOS outro,; c:u"os pU18 pi'onta entrega'"

-' ,

•

I ]Jas 8 às 12 n", - Hospital de Caridade
,I'; Das 14 às 16 11,.;. - Casa de Saúde São SebastIão
JII"

Horas marcadas pelo telefone 3153.

ReSIdência:
Rua Des. Pedro Silva, 2B - Coqueiros - Fone 2067 .

\

........ . NCl'$ 10.500,00

... . ... " � �.1.-.....
�

\
.

1 ,:.;'- l"] ..... --!.: - NCr$ 5.300,01'
NCr$ 3.500,00

ano tiü

•

I

\Ja
é
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'Florianópolis, 'I'erça-Ieira, 10 de junho de 1969

anta atari
)' �
t�· \

Fontana
.. convoca Ute

para � reunir-sJ amlan

•

ISS
,

e'\

,

....
\

.

"

ta'�iIiàldi não se saíra b!'ll11 no

teste de .desembaraço, ; prejurii-
,-cándo-se: na contagem geral de

pontos. Enquanto isso, outros co

mentavam que os promotores não

queriam admitir' uma representan-
,I I -

te elo SUl do. Estado no Concurso

de Mfss Brasí, 1969, a realizar-se

nq próximo dia 28,
.

na Guaml.ba-
. ra. '.'

pela
"

'Orques
ábrílhantou 'o

l?edida', 'cxecutaqa·
trá de Eirinho, que
espetáculo ..

:(Dos. enviados especlals
Kowalsld Sobrinho e

Araujo)

Antônio.
Orestes

as fantasias apresentadas no' Pa
vilhão da- COEB, destacaram-se:

Gongolelê, Isabel de Portugal,
Bandeirante, Maria - Rainha da

Hungria,
.

O 'Poder e a G�ória de
Elizabeth I I,da Inglaterra, EI. To

rero, O Príncipe de Gales e, Ne
tuno - O n,d. do . Oceano.

�i1
Secundarista de 18 anos,' éoi1;

61 quilos, lm69cm de • altura,
63cm de cintura, 93cm de busto,
94cm do quadris, 55cm de coxa,
21cm ele tornozelo, de cabelos

castanhos claros e olhos verdes
claros, 'são os requisitos san) que,'
através ela blumenaíiense Vera

A CLASSIFICAÇAO
.

Chegando o momento
nante do Concurso Miss ,

• \ I

Catarina 1969,'. foi' anunciag ,a
'c,lassificação final, desgos (>,
grande. parte cios . presenbek'('�o �

.

,
. "'��" .

Pavilhão da COEB em Blumenau, I
'

que vaiou ,a ComisSão},uígàdor�), 'v Marta Rinaldi, normalista de

enquanto era fornecido o rêsul ta: 18 anos é detentora do título 'le
do. Em quarto lugar foi" es�olhi- .'�Raioflha, das Piscinas" reaiízado .

da à 'representante! de' Jaraguá d�; \

.

receh!en{(omte em Gravatal
"

e Míss
.

Sül,; ;�rta. Margot
'

Rad�ilz,,: e,l��tta ,r
,.

c

Tlib�Jjão ·.·.1969; afirmou à, Irn-
" '�Üiss -.Simpatia do . Góncurso':,,: pie'ns,a .que Santa C&t!uina estará
peli si�pÚéidade é, sin;;,pauâ, í�;9:ilr b�ni representada com Vera Fis-

que se. apresentou perante" �ao ,.'. cpef,' 'discordando' da, opinião· 'da
grande público, .Margot Radún�:é' gra�de: maíoria, presente no con-
n6i-fualist� :de> 18 anos, tem"r���, cúrSQ' 'qj.le "considerou Marta
crrr de altura,' 58 quilos, 63cíir: 'de ':Ii4Íss Santa Catarina 1969" de,
cintura, 91cm de busto, .93<fm de tato, embora tenha sido 'a segun-
quadris, 54cm de coxa, 21cm' (\8 çla· eolocaqa de direito",'
tornozelo, cabelos. castanhos ela
ras ,6 olhos e7verdeados.· o' • ,: : ".

. �m
.

tcr:éeirp :Jugàr
.

terihinaratl
" ernpatâdM' as, �epr(}Sentantes' ":�de" . :,,A normalista de 18 anos,' Dal-
It:ijaí' c' Timbe; respec'tív8:ínéfite . v:a: -Miranda', com, seus 1m78cm

, SLel( Maria Silva ,e Dàgntar ,pp�'-
•

,de,,�ltu.l'a foi ·.a candidata mai� aI-
Imann.· A candidata dc'�:.' lt'áj�í,{ ta çio donctirso de Miss Santa

apresentou-se ,'cord·"as. "dé�u:rnt�S ;Catai-ina 1969 .. Embora não tenha

"inedid!1-s: ' altura::'�l�69cm; P'P�lSO:, sido classificada ehtre as cin,co
55 quilo�;' cinti.irâ:-:'62om;""·{bli�{p: fihalisfàk,: foi·bastante 'aplaudida
89Cn1:,

'

qúadris: ".91cm, cox�:'" 54brh," pel� p(bíico, qevido, §.1.:<'1 segman-'.
.

·1 r ,

tornozélo:' 22cln,..teni 18 âno(\'!a- ça �. sinípaUa ao desfilar nas pas- f

E' I
.

d
'

d"
,

n;
'm

fi t'!::�!��d;'�::��o�:����:i:�:!: �::t:;o�E���[�\� '���:i�:: . S ra ·a .. · a' J.lm118ue
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aitüra;'; 5·1 'qúilos, 5�cm 'pc :çiQ_fü-
.

,. :ditlva, Miranda, com as seguintes, . g
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[J��:���:�;�{:,7�r��b:��·· .. o. a,pOIO,.., .....• o; 10 .• 8, .. el ,
tcinhO;', EiSc�ros.

'.

":;;:'.!f;,,�.�. t�<túozel�: 23cm, e possui sab€llJs. ,

.

",' �� í,
,

/ •• :A segusda .

" c:olocadá� na
.

c6n· e"" olhos" oasta-nhOls-esGuros.. " � "' __"". , "Sc'gqndo: q dépl!t3:fJ..g ""N.�l?gn· Pc-.,- '" ma,ioria 'do�\qtlais.em
é1,lrso; de acôJ;'d9 com à

. éleci�ao
.' .

rJrini,' um', elos aspectos luais, im- éxçcuºà�. , ':Num;' "dêsses
da, C.omi�:3ão J"tilgadora foi a 'càn- . O .ENCERRAMENTO. portantes ..

da rE)cente viagéin" do I

wnfoá:çlC, ressalt9M o Sr .

didata de': Tubarão; Il\iarta RinàÚ:U,' Governador, 'Ivo Silvdra ,ai) Vale Pedrini, ;0 Chefe 'do Execu

a,. ln,àis' ,���a-(: gas: fin�;ístàS' Mm "'A festa' que prqp�rcionoil n. �la', Rio ?OPe.ixe, q)l�ndb','da��'IC,?- ;:' s�miu O, cOlnPro�iss�::de :

}Í't\70cn1l,de,(iIJ,ur.a",ey;q�"ql.lilQs, 64CÍ'l11 éscÔlha d� ,rnàis bela muiher càlet-
.

n'lemoràções do décimo aroivCf1iá, tar a se,14; cogn,Qmi'p.adíl
de, cinturà, 94crr;' \10 ,btlstÓ: '94cm tinehse do 'corrente aso, encerrou: rio de i�stalação ela' Comarca ·do ,tla' da amizade", d. q'ue nÓ
de,'quacli'is ,55cll' de. 'coxà; 22c111 �ôm: a transmissão do rei�ado etc' Tangqp'i, )oi :'a disRpsição C0111 tender constituiu u�a aÚtu
de tornozelo,' câbeios. c' olhos cas- ]?velise Brritzig . para Vera Fis- que o' Chefe ,do E:xecü.tiYQ se· 'Ian' ,cepto pohto 60ífaJos,a, ,lev
tanhos claros.
',.

cher; que desfilou COl11 a caprti' çou ,,:ao': 'diálogo,
.

não:' apei1as 'com 'ÇÍ11fConta as diftcu!dacl_ss t

. cõroá e. cetTo, sob aplausós (le ris ilderànç'as po1ítitás, r):Hi.�, taiu- e fináncéiras . que cfeverã
uns c· apupos de outros que não

.

bem com as 'classes proêluto�'as traJ:Ispostas, pril1cIpalrilcnte
se conformavam corÍl á eleição 'da da re,si�ío". 'à natureza aCidmtada da t

tepresentànte . blurnenauensE\ para fia cifr, r�ii1io,', Ó representa
"Miss "-Santa' Datarina 1969": Oil' Frisou o parlamentar que, as- Vale <;lo Rio,do Peixe, ria

sim eomo Cilas. vêzes anteriores, o uidade, .exten10u o, regosijo
(]overn:idor

.

catàrineI).se . mostroU' vo' da smi reg:iáo pela dcci
se e,rÍ1 todos ·os momentos 1;)astaÍ1- vei'namehtal, . ri'91'esc�ntànd\\
te. 'interessado :ém clia10gar diret&- Govêrno '2átai�héi1se, àtra
m.e�tEl com as 'liderarwas

.

� locals, im,planta,{ão d�; e�trada' d

ouvin<;lo,ll(les
.

as" ,í'ei-:in'clicaçõ,cs ': 'o zàde; dem,01:lstra efetivam'cpt
ao mesm:o, tenipo anunéiánçló, corí:l í�írito umigá'\{cÍ c�m: I.que v

Úanq\leza os' projetos ,governá- oarando as l'çivindicações
ú1�ntais, com' relação 'kque!á ;árc�,' la .área.

AS CANDIDA'l'AS
Alerta r 'aúida o documos

consoante 'o que j1etermi
dispositivos do, Ato Com
tar n? 54, deverá, ser de 6
número de �.memtJI'os . dos
.Diréfóríos, crl;,b.endó· ainda

.

caçâq" d� �lm':gele;gado . :p
2.500 'de legenda ''idartidária
'na última eleiçã'o ('dê elep'ú
tadual,

O prcsidénte em exercício do
'Diretório 'Regional da ARENÁ, se,

nadar. Attílio Fontana; 'retinirá
amanhã no' plenário da Assembléia
Legislativa' a representação; 'é�ta"
dual, do 'partido,

.

dirigentes
.

r�:gio
I'liis, vereadores-, e prefeitos,", opor
tunidade em que a�uneiará á� n�r-
Imas e informações necessãrías, 'pa
ra a eleição dos novos Diretõríõs
Munícípafs; marcáda pára 'o' dia 10

.'de agôsto vindouro. A comunica- /

ção foi' distribuída ontem pelo G�,
binete .Executívo .da Comissão Di

retora R'egional ela AR,ENA, e

acrescenta que' até o próximo dia
21 às atuais ConÚssõe� Diretoras
Municipais' . déter.ão rE)unir_-,se coÍll
o fim de fixar o número de m�m;
brosido nóvo Diretório a' ser '�ÚJi
tó em agôste� bem cbmo o �núlr:e-'
ro de delegados e suplentes pó:
:município . à Convenção' Regional.

�(

Treze cidades
.

se fizeram re

presentar no Concurso Miss San
ta Catarina 19.69, com '·as seguin
tes candidat�s:, Itajaí'.� Suelí
Maria Silva; Brusque :,"':_ - Regina
Biarichini: Laguna Magda
Bianchini; Curitibanàs -; Maaa
Helena Santa' Rosa; São Joaqufm
- l\1:arilda· Palma Valente; Thn-
'bó - Dagmar Pollmann: Floria

nópolís -'Dalva Miranda;' Ja�a,
gua do Sul - Margot Radunz; Lá
ges - Sílvia Marina Ribeiro .Oli

veira; Joinville ,- ;Sulamita Àm�
ral; Criciuma - Dilma Aléssió;
Blumenau� ...:_ Vera Fischer e' Tu-

,., bárão _ Marta Rlnaldi.

Santa CatarinaFischer, concor-

rerá no próximo dia 28, no Ma

racanâzinho ao
. título máximo .da

-beteza brasileira. Vera' Fischer
que Ó detentora do título da Rai

nl1a da V Famosc . e Ide Mis� Blu�
rnenau, foi eleita na madrugada
de domingo no' Pavilhão da COEB,�
sob as vistas de aproximadamén
te cinco' mil pessoas que lotavam
totalmente as dependências .

da

quêle pavilhão. Vera Fischer . é

filha do casal Emí!io e Hildegard ,

Fischer, e natural de Blumenau,'
cursa atualmente o ·2° ano dás
sÍco r:uquela cidade, pretendendo
ingressar na Faculdade de I Filo,so·'

,

fia; no Curso de Letras.

CELSO 'vAI HOJE,

De xoutra parte, (J) senado'
Ramos, .sogue hoje'L para
após receber nôvo, �te18gra
Sr. Filinto Müller reite:'and
Ce�sidade de sua presença
rifão do Diretório 'Nadó
ARENA,

.

a realizar'se· 8:ma
oca'sião serão tratado,s ass

gados 'à reorgan.ização dos
:rios da agremiação', govern

CAN:Dri>ATA" DA CAPITAL

I'
'" OS DESFILES

O concurso teve' início �om; o
desfile geral .das candidatá!> eni'

traje de gala e após o desfile in:
cUvidual ç.om Ó. mesmo' traje. Em

seguida as concorrentes enfrenta-
'ram a pasarela l1lF11 desfile'

.

'cm

conjunto de ,maiôs.e a seg)lir C0111
.

o r,nesmo, traje ihdividualménte.,
A última' efapa 'das-apresentações'
'das 'concorrentes foí com a nova
coleção de' saída de praia _fabrica-

'

da. pela emprêsa .' patrocinado:l'a
do Concurso Miss SaJ;lta Catafi
na 1969. , " ;

1 A COMIS?ÃO

A apresentação das candida
tas estêve a cargo do pUbliCitário
,Antl1ne� Severo e da Srta. Regina
Maria, sendo qye §t Comissão Ju.J ..

gadora' do Concurso Miss, Santa
: -� , .

Catarina 1969 'foi composta pelas
segui_ntes pe'ssoas: Augusto c Ma

ch�d,o Campos, membro .da TV

tupi de São Pau�o;. Leurdes Ca
tão, uma das senhoras mais ele

gantes do' Brasil; Araci :8(112.b<3.
?ian, t�lp,atr-iz da TV, Tupi. .

?��
São Paulo; Carlos, Renato e José

. Fernandf::;, membros.· da Comissã0
. Julgadora do Programa "i'i. Grau,

,
'

de, Chance" de � Fláv�b" Cavalcanfj' ,

ida ;rrv ,'J'uP\i .,do !Via. 'A fl(�esidê�1- '."

!6:i.á;:. �a i Cqmi�são: � "ektêve fl�*:! ]d�tgb
Id�""Jos,}' Féfrià:i!dé�:" Fdtrtiri;.ht,rJnv'i
dados tamb6m Nagel Iv.'\ilton do
Meno -e. Lourdes .Krieger, para Se,
cretario' e Assiste:qtes da Secreta-

ria da' Comissão' Julgadora, res-

•

Finalment'ó a Gomissã,o Julga
dora ofer€ceu ao público o, resul

ta.dó da clasi':irlcação das cisco E

rÍ�listas que se ·subr1Cter�in.. ao

. teste ,qo de'lsrnban;iço perante' o.s

�ictO!&?e� �,M', ,�é�tbo' dM;�l�c):j{
lante da CPEB IC � émissóras 'de
rádio e tel�visão Plesentes: ,Pe!a
ordem de ápre9<mtação foram

classificadas as r'epresentantes de

�Itajaí, .Timbó, Jaraguá do S1:��',
Blumenau c Tul>(}rãp ..

Após a saudação, e
.. 'agrá'ded

menta das candidatas
.
cfassifica-,

pectivamente. A INJUSTIÇADA '.. '. '.

, , Quand.o·· se
-

ànuncitlu ' a
'

candi-

d�tâ hib'arone�s.� em �egu�do. 11.1-
gár, o� públiCo demonstr�n@�' sim

.

insatisfação, . 'vaioú cincO'. mirlÍltos
ri' cdillissão JUlgacÍora',' �cl:i déCi

\ .sftó· final. Para justirie�r 'à A:5dsiç�b
élcs mêllibros' julgadores do cQ,n

�ürsci,
'

nós' 1� . e' 2° lugates',�i�].ú�s
pi'ocurúanl argumental' qu6:-i\1[ái:-,

�, " :, '. .' -,
" < '; \ ,.:'.

f rn ndo, 'Bastos; assume b:]ê' à· ,tarde
, ·li r nça '.

o Dvêrno na �':Assembléia
'.I"",' ._.......

.. ,��1��".
"que os Partidos :possam cUrpitJr:r
com o p(}pel que de direito�hhes
'cabe no momento histó�ic,IDiitdO

.

( nosso,' País". Acrescentou ,q�b'};{�tu
. 'do dependerá dos políticos, isto é,
de nós mesmos,' a quem cape' a
tarefa de consolidar as ag'remia,
ções partidárias a fim . .ctetliM.<1 o

Brasil', se fiTme como Naçjií;pil.ide
mocrática em.' bás.es,,! autênticas (]

.

• .; ;"1\.. ,."

realistas. em face da hora �r\', 'Ue
vivemos".

A 'BE�E�A D,O CARNAVAL

I
das, a representante catarinehse',

,

,

de 1968 np C«ncurso
J de Mi,ss

Brasil, Évelü,;e Brietzig (4a col�- v

cado. nas finais do ano passado),
,qespediu,sEÍ do reinado, desf��ii'
do na pai.'sarelá sob o aplauso do
�público' aÇi' som ela Valsa. da Das-

tem: "1\1:1ss Santa Catarina" ln!

cioi.t �éus ,preparativ,ós pina ��l-
• .1 . ",�, \

,. ':

frentar a passarela do MaracanJ.-,

zinho a. 28' d'êst�· mês, disputando -

o título máximo de beleza da mil-
',. I _' \ .

lhei' 'búisiIeita.

A festa da escolha.
bela 11'1ulh8r catari.nensa de 19()9
fol. ,prec()di�a pelo elesfile, das 1:;i,11-

I

, tasias' premiàdas nq carnaval çle,
1'968, coordenado '10810 consagrado,
Évahdro

.

de Castro Lima. Entre

I
f
t
(

.
'

" ,

'Estagiários da. ESG, ,vê
quiata ..Jeira 'à CapU._. -- � ..... " ,�fl.......:�� "'- '_" ,�'\ � ... ' •..

L
...._· ,��� ..·.':....'�-J�_•• f\. :,>. ":.,� -I'--;-�.. ',. f

O Deputaao Fernando Basces que tive a satisfação de acampa-
,

assume' a �iderança do Govêrno nhar ben1 de p�rto como líder e·

hoje ·à tarele, na Assembléia L(�'-
_ como vice,líder da Arena".

gislativa, logo após a leitura do

expediente elo Governador Ivo Sil,
o • I, ,;J

veira indicando, seu nome para o

pôs to, em substituição ào Dcpub-

em essência renovar.
.

A renova-
. ..._

ção, todavia" não é uma simples
gúerra ao passado. Representa, ao

coptrári0,. á adequ,ação dos.: ensi

namentos Válidos e das eJi:periên'
cias q�e ficaram às novas form�s

sociais e políticas ditadas pela no·

Exposição, a cargo do Grup
.cutivo de Des�nvolviment

\ '

.

l'qsca'- Gedewl �)segu�l1do
bates. ' ,"!

.... ; '. f:�.'"

Foi confifl'nada para as 16h30';n

'dft próxima quinta,feira a chegadJ.
a' Florianópolis da turma dê aLt

nos estagiários, 'da. Escola Supe,
rior de Guerra, 'constituída, ,ele

i

36

estagiários, elos quais três são ofi

c:�ais-gener'2fis, nove oficiais e 14 ci,

·vis. Âcdni:panhàrá a· turma, '. QUP
efetua vii1gero' de estuqos, o Gene'
-ral' Augusto Fragoso; Com'andante

,

da Escola Superior de Guerra.

- 'De resto, acrescentou, o Go

vernador . Ivo Silveira moldou sua

formação política' na Assm;n,blé;a
Legislat�va do E�tado e, desde q1:lB
assumiu o Gbvêrno, manteve \ o

maior respeito, a esta Casa que· co

nhece tão bem. Ao �mesn10 tem

po, existe .da' parte da �sserubléia
a recíproca dês::;e respe�to, ta�tQ
por parte dos parlameritares da
Arena como' do MDB que, no emi

tir suas opiniões ou analisar os

problemas' do Estado,. jamais 'des-

'c�ram à ;retaliação pessoal ou' a

prónunciamentos menos. dignos d·:)

respeito' ao Poder Executivo. Tenho '

.

" .' I' .

certeza de que esta 11arri1on'ia h.21:

v�rá de continuar e. se fortale_cer, .

pois' não falta aos homens. púb�i
cos 'responsáv:eis dêste E�tado ai"
titude para' tanto.

'

PALESTRAsdo Zany' Gonzaga, que o vÍnha exel"
.

,

cendo elesdI? março do ano pas-

va etapa da civiliz�ção que esta, I

jmos a' assistir, na qual o hom�1n
transce�de definitivamente .0 es

paço tertestre para se
.

assenhorear

.d� lua.
. .

,

'.
,

Nos çlGpates que séi'üo
dos na sexta,feira'<._est;ã.o. pie
,cxpósições de técnicos: dei I;
no catarinense. O Secretárip

,

Matto:;>, �bordará as í'eforml:ll
introduzidas na Secretaria

zenda; o cngcnhei'l'o coi
.

Salles falará sôbre o Pland. d

tas do' Govêrno; o pr�fessbi
• �, ,

,

'f\ 1 \,
des Abreu expora os plalfos,
lecomunicaÇões ,cm San�a e

na; o Sr. Wilmar DallagrÍol1
sôbre

'

t let,rificaçãb'; o ·<'Seci'
da Educação, Jaldir -FaustinO

Silva, abordará a Reforn'ia d

sino; o agrônomo Glauco O

exporá o setoF d:e ext.ensão

enquanto que O. Secretário
Cherem abordará aspectos
rentes à pesca, com o: auxiÚ

.

técnicoS Pa-ulo Lago, Nàlin
mé, Ernesto Tr'emel, HamiltoJ
fing el Max Thiele.

sado.
'

,
Falando· ontem a O ESrADO,

disse o ':Sr: Fer�anelo' Bastos que
"será mD.it0 dif:icil .. substituir ó
Deputado Zany Gonzaga na lide-'

ral?-çl1 do Govérno, pois a condu-
. ta' dêsse eminente parlamentar
nas suas funções de líder sempre
se destacou pela lealdade, equilí
brio' ,!'l senso ele oportunidade, o

.

que 111e Wz conqUi,star a 'ah1.Ízado

ê o respeito de todos os seus pa-

,[ '"

.,dr'.

_

.

A nova legislaç�o eleitotal,
prosseguiu" dá'. condições Íia!:rà' a
Arena -e o ,MDB sairém do a�tin-. .

.

"", '.

ciaVsm9 'ew ,H1!lé viyiam i��r��,' :;;é\
firma,rem C01110 ,autênticas' fôrças
da, expre'3são p�pular. E. preciso'
cdmpreendermos q1.!c. estamos. il,:-.
ráncando para: 'o futuro, e poÍtan
to cheg6u efetivamente a vez dos

. r'noçôs. Especi:Úmentc Santa 'Cata
ri'r:ta precisa aCiEJIlar tôda. a. s,uª ,PO-I

:
• '.� J,f.,' I

tencialidade, tôda' à' sua' 'i'e�ér,gtn.
lmrnana para não perder a' opor

t�ú.idade que o nimí1ento· �he ore

.rece para se tral1sformar,. de1'l,trQ
'dá Nação brasi�eira, 1;lq' grande_Es

I tado que ;18 geraçôes' passada� in-
'I

téntarain edificar., Chamar, os mo

,.,ços à. ,rosponsai:jjlid'a:di '.
significa I

:...

Por isso entendo· como perf,eita- .

mente correta do ponto de vista

)?artWário a convocação' feita pelo
secretário; Arnald'Ü Prieto aos '.in .

telectuáís' brasileiros, àos estudan-
'I

'

"a'
• ,

tes, 'lias. trabalhadores e homens

de ��prêsa; �árá que .se filiem 3.

Àliança 'Renovadorà Nacional, A

geração, de hoje preciSa entend2r'
. que :hão socmbs um "aglomerado de

l;eacionários estáticos;, empenhados
em obstruir as

/ modernas conquis
tas do mundo hodierno, Ao, cml-

"

traria, nós somos, ou pelo menos

pretendeinbs\ ser,' integrantes dessa

,IP€smá, c'aravauá que sé projeta
pará o

.

futuro, com a experiência'
dós êrtos do �pa�sado.. e a ebe-
mnça de 'i:j.m �p'o'rvir rpel�Çlr"..

'

." '

'.

O, Programa a, ser cumhido,
nesta Capital ferá início às 20 ho

'ra� de quinta,feita, com -um jan
'tar oferecido pelo Govêrno do Es,

tado, BO Palácio dos ,Despaches.
'. � ;

NQ dia, 'seguinte, às 9 horas; se:á
realizaela uma;' exposição do GJ

vernador Ivo. Silveira, seguil1do,�é,
debates e' tendq por, lacaio' audi
'tó�io da Faculdade de Ciências I

Econômicas. No período' da tarde,
apÓs:almô,ço no, ,Galera clube, ore,

,re6ido .pelo V· Distrito" Na:val, . os

;éstagiários da Escola Superior de
I .

.

Guerra efetuarão visita à indústria·

\ Infrisa, localízada no Estreito e em

,s�guida, s.�rá realizadh, na Fl.j.cul
',clade de �iéncias Econômicas, uma "

res".
I

•

',Sõbre sua investidura no põsto,
.disse o -p' putado Fernando' B2.s-.
tos que se sente muito ii vontáde

.

para' exercer ai ,liderança do' Go-
vêrno, ,!'pois desde o. início estou

plenamente identiificado com suà
.filosofia

.

po�itica "e
.. cOÍ'n s�u tra�

i • ( 1 \'. '.

IJ1lJJ1Cl'
'

UI) 'setnr das 'tealizClgõcs,.,
,

, ;.

REATIVAÇÃO POLÍTICA
)

. ,o
Acha o Deputado Fernando 'Bas-

'tós que, a retomada dÓ processo.
polític.o partidário, com a reálizà•
çu,o c18S cQnvf:';qgõ�S, "tem tudo


