
o TEMPO
Síntese do Boletim Geometeorologico de A. Seixas Netto

.

válido até às 231118m dei dia :H de agósto de 19GO
'

FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFERICA. ME
DIA: 1016,7 milibares; TEMPERA.TURA MEDIA: 23,9ú
Centigradop; UMIDADE RELATlVA MEDIA: Bl,3%; ·P:j:..U-

.

,

VIOSIDADE: Cumulus - Stratus '_ Chuvas esparsas _

Tempo médío: Estavcl.
' {�uinta·)fcira,
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21, de agOsto
!
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SINTESE
I

'

A cxemp!L��Eq�!Uocorreu no

ano passado, quando a Indústria
de ,Toalhas Artex, exportou cêrca
de 700 mil. dólares de produtos

têxt� para os Estados Unidos,
aquela ernprêsa aparelhou-se para
duplicar sua produção e sua ex

portação no corrente ano. ,Para

sanar um problema relacionado

com a contenção �e importação
pelo .

Govêrno Americano, a em

prêsa viu-se o.mgada a fabricar

novos modêlos de seus produtos,
Gbtdecendd as linhas mais moder

nas no ramo que será lançada no

mercado nacícna: .. Tal 'linha ce

produtos têxtis encontram-se ex

postos no "stand" da emprêsa que

participa da XII Feira Nacional

da Indústria -!�.ctil - Fenit.

LAOES
A Dirctnria do Lages

: Clube está movimentando

Xa:.lJ·cz

seus

"associados para participarem do

'::;ampeQnatQ Zonal de Xadrez de

Santa Catarina a realizar-se pm
Lages 110S próximos dias 30 e :n

do corrente. Inicialmente será.
feito um torneio interno, quando
serão escolhidos os representantes
l�geanos para, o certame. Partieí

parão do Campeonato Zonal de

Xadrez de Santa Catarina, enxa

dristas de Joaçaba, Oaçador, Cam

pos. Novos, Capinzal, Xanxerê,
Conc,�r�ia." �uritibanos. Pira,:lU�a." I

Pôrto União, Tans-ará c Videira. -

I1- '

IB�RAMA
Em sua última sess2o, a Câma

ra Municipal de Ibirama autori·

ZiOU o Chefe do E;wcutivo M�nici
'paI - ao aprovar o 'projeto �-je
lei n. 18, oriundo do Prefeito Mu

nicipal - a proceder ª' venda de

�ma área de terra ;com 46ey', me. I" tros quadrados,. loq.lizada na r�l:L ..

'L'irad&�tes,.· ge..l'tr.{)p�_i.f?iilárj€ .,g_�:<.1Ml:_1.;;·l ��,... ;",
'

nicip·aÜdade. O referido terréúp líp;- : 1-"
"

�'ia sido adquirido para a coristrn· J
.

ção da Estação Rodoviária ele IQi·",
rama, Tal atitude causou desgm.t,oFl

'

{l, alguns edis e à população que,
alegavam ter sida a área adquirida i'
para uma determinada obra e nã') I

;pa�'�, po, :,.,.y�n(��,,; �,,��' J,

� i' ,;..., ':.( 1< ---

•

•

, 1"\í:,tS{,,:' '�:�;_': P�jAi"",j.�, I '�-l':I: '�1O .A�ilo Dom Bosco rcali;?;oll 1}s· ,

semhléla 02ral Extraordinária,
I

durante a qual foi re�'i'tnitur'lda,
"a atu<,ll diretoria da entidade.
'l\dministracão do Asilo Dom nos·'
,

1 �
• I

co ficou' a cargo das Irrqãs Fran· "

ciscanas c sua direto,ria ficou as· f
sim constituída: Presidente - }'e- !
dro Nicolau da Costa; Vice-Presi· :,'

dente - João Vitorino; 1°, Seel'> �

tário - Elci Baceh e Silvá; 2°

Secrctário - Nery ""Adolfo Lim�;,',
1 ° Tesoureiro - Cecília' Micllali:lC
e 2° Tesoureiro - José João' ,!e
Oliveirá. O Conselho Fiscal ficou

composto pelos Srs. Anoé José

Coelho, Luiz João Rovigo, Bruno,

Cardoso, Delmina A. da �:lva, Mil·
ton Luiz Rebello, ElpídÍ!)' Kloppd
� JQsé Vitorino. A Assistência Mé·

dica do Asilo Dom Bosca, ficou a

cargo do Dr. Silvino Eing e a

'[ I equipe social ser-á dirigida pelas
sí·às. 'Emir Pitz e Dorvalina' s.�n. i
dri. Finalmente, foi constituída a· f

:

Comissão de Construção, que ':stá :

a cargo dos Srs. Pedro Nicolau, da "1'Costa" João Vitorinol �osé J,'Jão
de Oliveira, Cecília Miehalac, Lt;.iz

I

João Rovígo e José Vitorino Filho.
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a ��,a,Brlna
se mpvimaOla'

Quem sabe, sahe

O Secr!=<tjdo.qer:rl:' da . Al'etll},'
'Deputado Oelso.I:va'1 da Cqst,a, ,111'
formou optem que o seu Partido

está flrl11�m�nte emp,e�l1àdo. ü;n
leva; apenas

.

urna chap�' 'ii eleíçã ')
para o, 'Q�retpf;i0' '�egiopàl, �mlfo,,
me desejp 'e:xpfe�so do gqYJ'ltn�d'O�
Ivo. S.ilvCiPt, a' êl�' .rràni;��tado.' 0"
prazo para o' r:��istrQ \}nÇerra Dá, '

próxima segunda-fefrq" diq 25, e
'

foi 'infcnsa a,'�Qviméntaçã'ci' pO)Í·
tíca d\l'r��t� todo",O 'd1� 'de' .o�te;�:
0s SenMQr�s C��so R,f}lpQijõ �,�r�
neu Bornhq�sen ��. f}vÜ.:rt�ta� Jjef,at
tarde, enquanto que o qen�r<l:l .8.1-
via Pint9 .qa ��4 .P�s�ou � � -:.�ja
mantendo, contatos 'na área peliti·
ca do Partid� ;t���'ç:iP�i�P�� O; P�3'
feito de ..1Rinvillc, Sr. �illj!Q'p., -Ben '

cer, vIsi�ou varifls, 41ÍllfiPlPiJ��1 <;la·
mpran.do·�e �!� .t?9Up0 ,Plai:;i

"

é.:�l,
Blumenau, apele conversou com .(J3
JÍederes lop�is. iA. "nóÚ;�: '�hegou"J;'à
F:tori�nÓ�Oli�:' O ,�r -. :p.'�Wi? p'�Ot�fli�l'
sen, por sjlu vez, é eSBnfl�Q. .ho.Je
cI\l ltajaí,' �eyepdo ê!fl �@gt}iela, vj.õi:
fai' pelo iIlterior. ','

" .

•

reabertura

. 'AtagD>{fplou', .

.; .:'", "'Iilft ,Oa�.,, "�I'"'ifr'" -

�", ',,;, ; ii ' ."" ,",O '

-, ''''''''' ,':;',,,
"1-,,,"" "'.�"'�""'l!!"'1/Hj,�"",'i1"""",,•• H ';""

a·�·R.8·.QlqGit
'.� : ..,'" ."}',,� 1 ", �

-; '�. ; l' I,� t'
,(1 qeriepd ),(i)se Capgpo's,çlq 4n:·

.

gão" Córnapdantc dà ,si, R'e'gião ,M.l·
./ .

LHar, ,proferiu uma .. pa:Jestra" 'lia
'. .,' � : , . \ ;'

nOlte 'de ont!lm, para lILl1l;t' .platen
conlPo�ta, ele áÔJ;oriq.aclCs (;IV,IS, mr

l}tarés < c e'clesiasticas, professÔ"res
(;". e6t�dantes:' ,sobre o�' "Refl�xqs
<la Rcvdução de 31.'de Março 'ele
,1964, ,_ 'lla Sóc'i�-Ji;conomtá" Brastlei·

'. ·rá". Á "coilf:erência 'teve po;' local o

, ,'�,utlitó:rio ',da, :'Facllldade de Ciên·

(jas·i".E·é,�nÕH';ic�� .. da ui'sc,' Ir:iI' Íah'·
"

' .cio·se' às :!9h" c térrninanào miriútds
• arites das 2'111'.' 'l'�ln .seguida,' ó Co·

.iHan�lanté da Sa., RM foi reCel)c!o,
, !laQ.o 'Mm um ja'nta'r que' 'lhe foi
. 'ofereCIdo .'pelo 'qo�êrpo do Esta·

,,

do, ao, ·qual coml)�rêcera,m as alI·

toriçlaeles estaduais 'e federais de
, ' " �

c

}'lorian:'polis. Hoje, o General

'C�ml'�s de, Aragão segue para
Blumenau, 'onde participa das co-

� .'" -
I ';.;

'l;nemorações ,da, Sem�na do 'Exéf'-

cito, 'no 2390 RI, bnlem, cumpria
/

progrania ielêntic,o no 14°. BC e, 4
tarde; 'fêz visita de cordialidac1.:J
ao' Tribunal" de Justiça: .',

,

�', 1-\
;,',' ''1.1\'1

O SecretáiZio J,fllqjr Fi!u�ti1l9 (lã �Uva, da' ÊtfÍj.�"ção, . fl!clou' sôbré o

Esta'lu,á� Ipe l!lrtuca!Jã�, ontem n� Asst:mÍHéi<;l. (Página r)'

Povo'··tchecn
, �' ,

-

Sài aS. ruas
em· protesto

ln 32 I

TY·Curtuta
.

agora' sai<

(ultima- página)

Apesar ,do forte aparato policia�
I

.

montado pelas autoridades tche·

cas, continuavam ontem á noite tiS

mauifestações do P9vO contra a in·,

vasão soviética de h de agosto d')

:::no passado. Policiais ,com cartas

'blindados cercam o monumento a

São Venceslau todo o tempo, Há

feridos e presos, em nú:nero igno·
rado. As manifestações deverãa

continuar hoje. e o ex·campeã')
,

olimpico > Emil Zatopel�, anunciou
I�m plano de resistencia passiva: o'

povo' se, absterá das diversões pu

�lieas - para que não se ouça mu

sica alegre - não usará transpor·
L f b·

\ - .

eS as ancas vao parar por cm·

co minutos, em memoria dos

que morreram pela patria, Os líde·
res do PC, anunciam que o Gover·

no. não permitirá inc.identes duran·

te 10 aniveisari� da inva;;;ão liO'

viGtica a P�·a;;a.

�jJ"
-

'
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. 'Comunicação a Praça
"

'.

S/A. PROPAGA I3.ÉRGIO ARAGAO comunica aos clwnt6s, assinan
tes e auçpridaqes, q4i3 pesta data assumiu novam'';l1te a responsabi·
lid�de

I
çl� Gctiçãp dp Manual Vermelho de Florianópolis que passar'i

a depominar·se MANV4L DOS TELP;FONES DE FLORIANqPOLIS,
Para t�nto Co!oclf a 'disposição o seu nôvo escritório, à rua FelilJe
SC)1mtdt, f:i2 - EdificlP Florêncio Costa - 9° andar .- conj, 904 para I

quaisQ4er m[o,rmaçi)os ou esclarecimentos que se tomem necessários,,1
Aproveita t&!'Pbépl � 0,�ol'tunidade para anLeC;lpar seus agrajecimel1 '

tos à cooperação o prostígip quo fór dispensada por clientos e as·

sinantes 'para u qccuçüo' dest� tarefa ..
.

SÉRG�O GOMES DE ARAGÃO

Proprietário

o Chanceler Magalhães Finta de

clárou na manhã de ontem que "a

reabertura do Congresso Nacional

c a promulgação da nova Constí
tuiçâo brasileira é questão de

'dlas'!, A afirmação foi feita ..du"

Ta'nto' '::!ilmoço que lhe foi orerecí

ii; l�elos correspondentes dos [or-
'nais \ éstrangeiros resídcn tes r;o ,

Rfo de Janeiro. O Ministro das Re·

laçôes Exteriores confirmou quo

'Js. estudos ela reforma constítu
cióilé.l já foram concluídos não

tendo, 'entretanto, àdíahtado nada
sóbre '0S mesmos.' l)is$e,.que a no

',a Ca�ta '�erá mesmo, submetida
a consideração. d Congresso Na

tíonal, embora a decisão final sô

bre o assunto caiba exclusívamen

te ao Presidente ela República. o
Chanceler, brasiíeiro roí. cat.egóri
co ao aürmar quo a restauração
c.l<i regime constitucional é questão
de .poucos dias negando-se, no en

tanto, a fixar a data precisa, ÚJ

fim do reC2SSQ parlamentar.

"

Aleixo termina redé)ção linal da reíenna
�:r--*- '-- �-- -

•

"

-,

... o Vice-Presidente Pedro. ,Al,0Íx'Ó são de opímão quê _

o -trabalho di)

afir�l1ou qú�. está t a';f�l-hal:id)": revisão final �a ho;,a Carta ter-

"com: o maior, empenho" para CaD- : l�l�nará dentro de' um ou
J
dois dias.

chrír? a redação e adaptação ,

co \E que na fase inicial do trabalho

texto da reforma constitucional, 'eh'; reexaihe do Presidente da Re:

alterado pelas sugestões do CO'1-

selho de Segurança Nacional aca

t8,dàs pelo Presidente Costa e Sil·

va, esperando encerrar sua larel�
"no menor prazo possível".

De outra parte, os

I:es, �t;,e se encontram

4ndrealla·�cbtg'a,;hojej�'
(Ultima' página) .

,
'

O !\Ihiistro volta a Santa Catarina para dár ,andamento
aos tl'abaU10s nas BRs.

O Gen:ral José Campo:> de Aragão IH'ollunciou ontelll lJulestm ::.ôbl'e

YOlu.ç:lo de �'l:al'r:o I�" 6�. !lQ {m�IWjl'io tia Faculdade� d,e CiêncÍi\s EGOllÔm'
T_ ..,

.,.� t
i

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Semana da
Pátria: em
Criciuma
CRICIUMA (CoM�espondente)

Em reunião réallzada no Gabine

te da Inspetora R:.:gtónal de Edu

cação de Crícíuma com a presen
Iça de ,àutoridatiE:;'; e membros dós
clubes de serviços, ficou definlda

a programação dos testcjos co

memorativos pela passagem da

Semana tia Pâttia. O encontro'
foi presidido pela Prdfessôra Dio
nísía Benedet e ficou decidido a

participação efetiva da cornunt

dade rias tesuv.dades de mais um

aníversárío � Iridependência do

Brasil ao .contrárto do que ocrjr
rera ern outros anos, quando o

povo éra .üfu meto espectador.
Após o. encontra ficou resolvido

•

que haverá urna concentração no

Estádio do Comerciá.rio ESPOl'Le
Clube ou no Maristào, caso raca
máu tempo na' Cidade.

\

As a c.. _" .......es civico-soeiais do

dia 7 \ de SE; teinbro começarão às
. ,. I

8h3brn., quando OS escolares de-

mandarão dos estabelecimentos

\rre ensino par.i o local da concen

�ração, onde será celebrada uma

missa campal, seguindo-se o des

file dos eSGudantes. DUi-ante o ato

Útúl'gico, 'os escolares entoarão o,
Hino da Independencia, sendo

q\.le a Epístola se1_ lida por um

,pasto.r da .AssemlJléia de Deus e

o ser�não será feito pelo Juiz ele

Direito da 21. Vara CJ:iminal, 81'.

Hernani de Palma ·Ribeiro.
,_, Da11do PrOsseguimento, haverá

lima apresentação �esportiva· a

ca'rgo dos alunos dos diversas Go

légios que contara de ginástica
ritmica e outras evoluções. A co

ol'denacão dos dCisEiles ficará a

c;itéri; do Cole?'io Normal Madre

Tereza Michel que iá fOrmou uma

comissão encarregada para éSSé

fim.

Uma sene· de palestras radio

tônicas serão levadas- .ac; ar ' por'
uma caeleia de e'mis�oras ,local, a

"'/
.

partir do dia lá, de setembro,

quando fala:rj.ál' i.'� o;�;rre!et�o .:
RUy

Húlse e no ',ii�ª, ·�s!"g1iih.t� _§era' ata

dor à' juiz de� Diteito 'da 'la Vai'a

da Oomarca de Ctieiuma, 6 St.

Lauro Pereira OHvêira. Fata o

elia 3 está protr,ramâdà UnHe l1,tt
lestrtt do !tmão, WMh1ír� Grsi"st'n-

d0 q�e no âía :.4! b ClUbe de 0';18-
tores , 'fará sOa' l11<j,nifesUição pu
,blica em regozij o à Semanà�, di.l

Pátria. O Vé'teaàor Algeniifo Ma

nique :Barreto, PreSidente da'Ga
mara Municipal· fará süa ·aloc'tl

,cão fio dia '5 e finalmente; Íio dla

'6, falará O Conê.go HUMrtb "oe,.'

ning, vigái'io da Mi1triz sã:o José:
No :dia 6, está prevista a. élleg:a.�

da à Praça Nêrêll o 'fôg,o sirrlbóll
'co qüe será condüzido de um[j,'
mina de carvão �ar um fl1ineil'.o,
'devendo alí permanecer! até o d"ia

�7 pelâ ..
manhã e.à noite' s,erào re�

lizadas di'versas sessões -culturaIs

e musicais.

CONVÊNIO
A fim qe firmarem um convê

nio com .a ReItoria da Pontificia
Universidade Católica de Pôrto

Alegre, seguir;m para' a Capitál
gaúcha o .Irmão Walmir Orsi e

Léo Calixto UlianO', resp-ectiva
mente, Diretor e Secretário - da

Faculdade de Ciências e Educação
de Criciuma, p'e�o qual, a PUC da

rá tôda a as'sistênc\a técnica à

primeira .unidade de ensino su-

perior. J
De outra parte, o Irmao Wal

mil' Orsi que é. também. 'membro

do Conselho Pedagogico da F'ltn-
.. I

dação Universitaria de Criciuma,
em decorr,ência de normas esta

tutárias, deverá renunciar a esse

cargo, pois não pode acüÍÍn.ilur

com a Direção da Faculdade. Pa

ra. substituí-19, a Fundação' Uni

versitária de Criciyma pensa ih

dicar o nome do Sr. José Alfredo

Beirão, deVE!11elo ser levada a a

preciação do Chefe
.,

do Executivo

Municipal.

'1 ! III. r q' II

Deputados d�batem com
Jaldir Educação �m se

BCldente na BR-116 é' i� Municípios
1'1 ]' !

-

r du Serra vão· ata ipa�a ase
lo's' dema.l1s· t';'e' r> reu"'O"'lliía:'O",Lages (Correspondente) _ Um faleceu, permanecendo

Um nôvo acidente fatal ocorreu na passageiros da. veículo acidetltàdn

BR-116, na localidade'" de Águ,_as internados no Hospital, todos pas-

gulfurosas, vitimando 6' Sr.. José, ,,', ,sando bem.'
·

R,ui que viajava numa, ',K?n}bi;1�L:r"',Ú"t : _, ,.: ;;, f . LAGE� (Correspondente)
· Papel e Celulose Gà1íarir1�ns:.e. 'O.,C:;,{·t;;;EMANA DA;:PATIUN," Será. realizado domingo. próximo
'veiculo chocou-se corr? tifu�: cafult,.. :);�fef.}�·->"\:; ',� ; i: ".' ";";' " ....}. , em La;gês �nais üma reúniâo ela I

nhãd -de carga Meré�de��Beris e do �', 1} /e�e�?i'o" do
...
"quê, acontece Às;oclacão 'dos" MUnicípios. da

choque resultaram .:ierid9�" e'� fo·
"

.

anualrbente, Lages sé-- p�epara para Re�·i'ão :Serfafia Amur'es
ral'n conduzidos ao Hospital Nos· .,.. _

0S festejos da Semana da ,Páttia:. t'e;d�' por objetivo I pi'iIiciVal a
sa Serllidra dos Prazeres ,to.dos os. " :

... "O'�.'f0,g(') 1?�!UbóP%� ..;.��v. .� 'fl}�$.��,:�: � :t;'el�!'�ú :cfâ :.nbira�.dit'f:�totta;· ria enti-'.ocup·ant�s da Kom
.. tit:\(f:n}dto,r:i��;',:·�' Ój'g Cidáde no dia r 29'''' T"tltJl'tls.,''' o1I.j\t<'j,"_! :,': 7 "-�,, "'. ,

y .

_ '1
, , ,'" •

"'". <. "-"'-""-': ',.·�e-;· , 'da.'!. Segunéiose'mfotma a eSc� ;
Anselmo Lenf�r,s,w é-om 'ir�tb'râ",rii,"" sendo recel:lldo pelas autondades, Ih'; �4;'h-' . 'r' '-d"" á A' . u·,· '". ,

.
.

...\."
.

, '...
. :a ;y�ra p eSI Ir·, m res recai-

perna direita· e esçoríaçães' pelo
". n:Ul1lcrpals. O local onde flCara a,.. .'.,.' <' f' .-_' d" -.' .. '. I •..

1. -.

1"
.

"

., .:
't·

."
d"

. - :"'t" d'" " Ia' no. Pre élto é. Lages; Sr. AUreodorpo; Alcin(j,j,Wo increr de; Souza, . FIra da Pa na am a nao �es a e' .
. ...; _

" - <
" ,

.

-

,

, ,
" '\'� \ ."

. .' ... ' :.." -. ..' ... "
c Vtdal Raillos; que recebeta ·0.' cár-

Q.1WJ.-éfr.atura no ·b,E,al;p, direito e,es-
, ,termll1�dq', podendo sçr a prar:a:;' '. 'd···· 'p'_:; f ·t' d'

.'

·S- "J" ..
'.

' -'o • '.
'1' '-'1..•.••.

-." -',. ..... .,
• .

.

lh'd' 'O" ·go. o 1e ela· e ao ottqmm
CbÍ'Í�G6cs;Ah,,;�p1'uq;Garos.·1�e'V'�s,..roao t?0�ta_olugar escO 10.,S,

·

... t"'id .. :o. t d '�;- "

.

,com: fHtturl1!!nô Ji).a:Í'iz e escOria-" atletas que conduzirão '_ õ Fogo
a Ua mocu. e .0 01 gao,

ç ..ã�S,. pEi10 cll#pCr;\Jb�.é�E"Ui',�,ÔU1�.fÜl,' .

SinibóliC,O da Pátria pe.j'tloitaráb�
1

. ',Durante a relloião o eserrtói'io'1ürã' no ctâbeo, ,'; E!sco.tiagões .. pela
-

em· Lages seguindo pàta o 'Rio .

.
"

.

· :t;!gtPofe eS!íliM!l.metita�. da pelna;
. .

1 :, ,
,de 'plan�ametito cohti'atado pela

·

Odito Joaquim, 'p'eie�ra:, eo.m :fja;: >Crafid4t, do Sul no dia 30. No dia.7 .

<'
Ainures pata,.' a: execUcão do pIa-

,
. , .' . . ..

' ne.·J·a�eilt; i�teg\'adà -danuelâ íte-tura nO cl'âtiiô e pá perrla diréIta; de setembro o Segundo Batalhão': 1",

e José Fêrr�Úa� edro fta�Ufá. nos
.

Rodo�iário desfilará apenas _ com;';
tJraçes .e hapc ,��;thas. . Apes�t: dõc· sua tropa, já que todo o �eU ',eqi!;i- "

ittwdHftO' alêndim.efifo tnédico JoSé" pami:\hto 'pesado está eitJ.�' serviço
.

t'ltii 'íião reslstiu áos. ferimeh!bS ó na BR382, no oeste catatifi.ense.
'

. ":_'t':!
·

Quêixa:'e>'Ê(ônlrá: AIÀJUa ...

que não pagDd promes,s_
.

.. ��

. '; ÚÓpriet�ria suas .. c��;as "é,'regres
"

•. 'S51X ',' à' FIoriaiJ.�pOHi�, Ó q�é nãb
_.- " .

.
.'

. .,

foi: permitido, '�pois �AAiélia\ exigiú,
'o

.

pagamento de 80. c-nizeitos" n�
vos como pagamento da corrida
do táxi qiIe a conduziu à Tubarão.
Como não tivesse meios para pa

gar a' importâncià exigida," Marli
resolveu ficar, por mais algum
tempo, mas não aguentou os maus

tratos e tentou fugir com sua fi

lha, Para impedí-la, Amélia rap
tou sua filha, manten�o-a \omo ré

ferú e obrigá·la a pagar. à .impor-
I tâncl.a exigida.

.

A l2nica solução encontrâda pfJ�
la queixosa foi a de fugir 'e co

mill1ical1 o fato à polícia que faria
o resgate da menor.· Chegando .em
Florianópolis, Marli 'Bezerra, apre
sentou-se à Delegaciá de Costumes

e Menores que já tomou as pro
vidências para o reSgate da ctian-

O Secretário da Educação, Jal

dyr Faustino da Si!va, e as mem

Ílros do Conselho Estadual de Edu·
, cação.: compareceram na manhã

de. 6'ntem no plenárto ela Asse!lu·
Ll,éia Legislativa, oportunídaüe em

que debateram com os deputados
membros elas comissões de Edu

cação e Justiça aspectos ligados
ao nôvo Plano Estadual d� lpdllca,
ção. O titular da Educacâo, -du
rante o encontro, salientou que a

reforma educacional em irnplan
tação .em Santa Catarina está CO;1-

substancíada em três planos bá

sicos, que são o Sistema Estadual

ue Ensino, Plano Estadual de Edu

cação' e Reforma da. Secretaria da

Educação. O nôvo plano, segundo .

acentuou, concentra maiores ateu·'

cões 'no âmbito do ensino médio e

primário" sendo que a príhcipul
inovação no setor será a elimina

ção do exame de admissão, com '1

unificação dos cursos ginasial f)

primário .. Ressaltou que a -repro

vação decorrente de exames nem

sempre eficientes tem sido a cau

sa principal da evasão escolar, f:

(1 ruturo. planõ procurará evitar

que -ísso Continue acontecendo.

Outra alteração substancial a

• "r, <,

A ,tlelegacia, de c,ostumes':', e :rví�;�..

nore5 desta 'Gaptiàl registro'U qúéi-"
· xa na. tarde de'tdnte)TI: aprefientad,t'

� �.
.

:. ". ""

por Marli Bezerra,' 20 anos, solt'6i·

ra., residente na Vila P.almira, con-'

tra Amélia Paes de Medeiros, pro,
prietária da Boate Venus, em Tn

barão. Informou a queixosa que
se encontrava trabalha11do em

Florianópolis, quando Amélia man

dou um táxi buscá-Ia, prometendf)-
.

,Ihé' melhores. salátios' e condições
de vidá. CtJnsiderando boa a pro·

posta .feita pela
.

proprietária da

:Boate Venus, Marli seguiu com

.sUa filha Gle onze meses para Tu-
'batãó.

Lá chegando, a queixosa consta

tou que a' tratamento a ela dispe!l
sádo

.

tlt(-b se assemelhava' ao pro

r'Üetido, fâzeÍ1do com que passasse
pi'ivaçães' juntamente com sua fi- .

Íhà, obrigangb·a .a sollcitar da

ser introduzida no regime educa

cional catartnense diz respeito aos

fins que serão levados em cohsi

deraçào para a formação' do edit

dando .. Neste sentida, ::1' meta ser.t
encaminhar -os jovens de acôrdo
com as conveniências' .do mercado'

de trabalho, resguardando-se no

entanto as vocacões próprias. ()

sistema de ginásios industriais ou

orientados para o trabalho per
mitirá um melhor aproveítamen
to das aptidões inclusive: manuais
dos jovens, propícíandc-Iltes: uma

formação mais adequada pará: ti
exercí�io de nUV(dades ÜgRdãs h
jr,dú�tria'. Esta ndVa otiehtai)ab fj!'l'
tá levando a Secretária' da Edü- '

cacão a patrocinar cursos de apej·
ír icoamento para seus protessôres,
urna vez que até gi75 tôdas ' as fa

ses do programa deverão estar ern

plena "execução.

A explanação do Secretârio tis
.

Educarâo satisfez aos patlamente
reg catar ínenses, apesar de perrrta
necerern algumas dúvidas, e um

nôvo erícontfo já está previsto pa
ra os p-i'óximos dias, quando '1

matéria poderá ser analisada com

n;ais profundidade.

ça. '

Acidente mata
motorista em
JoinviUe

. ,/
\ JOíN:VÍLLE (Oorresptmdente) :

+: AcHi€!lltB de trll1'1,;ltO na .c!El;x
de '.vlthhoU o Sr. Oswaítio Hessí

_��v cvn;,;ta de um caminhão ele

carga que Se chocou clim um Ô1l1-

bus: ela l!:Íl1Presa de .rransportes
e Turísrno Santo António. Em

consequêncía tia colisão faleceu
· tàmbém

.

a Sra.' Odete Moura' de

; Ji?osà, de 19,anos,. que viajava com

',0 fuatidp, Alviti10f M(jura do Rn ..

sa, ria cabína do camínüãn " ací
tltt!:ttul;iô. b ,c1:Ífi;Jt:J da .jOVeM, se-
nhi:lta' -fOi al.htHt :c�ntitizido 'ap'!'es
stttlahten.tt;

.

á f\lfat�ttIidatie bàrcy
Vafgas a hHuic' q��J pot" inter-

· ll1êd.i6 de tHll-a�. .Óp'etat;!ão! f6sse
sulva-'â criafiçi �.l:íe esperava, ja
iió notro mês '�e ·gé$ta�âO.· Apesar
,."_ ,-. _,_., r

· de todos 013 'esforc:os -médlcos de-
&fnvolvidos pela -t>quipe da Mater
rudade-tíà,dft' .foi possíve) fazer,
]J('is

.

a cHar1t;8; também falecera

êl}11 conseqüência do violento írn

Pi:tbtb.; � motorísta, do caminhão,
1St. Oswaldo Hessl de M' anos, ra

Ieceu ínstantâheaménta, deixando
'ViUvà e seis filhos menores.

'-."
.

g,ãO. entrégará o relatório, final

d�i 'estu.d.b� , �lfib'otados
.
para êsse

:iim�
.

",i:. '.�
-

O ESTADO, Florianópolis. quinta-feira, 21 de agôsto de 1969

,',:" .": .. \

fDlnerode faz
cônvàdio

.

:cdm � Inda
,':� :�; .'

•
,"

.

'j '. •

"!'i:

'., l �

;;! ;�6�erode (CorreSPQn cten te)
A<:':Prefeitura Municip.ai

.

de Pó.,.
m�rode, através do Chefe do E

xec'utlvo,' Sr. Ralf J{naesei,' firmou
um convênio €om o Instituto Na

cÍóí1al de lJese11vólvimento Agrá
rio, da: ordem de NCr$ 390.602,69,

I p'ara a construção da rêde de e

letrificação i:'lital. d? Município. A

rêde de energia elétrica a - ser

cónstrüída pt:!las Cênttais Eléti'i-

.

cas de Sarita Catarina ter� 72.080

metros qüe serão distribuídos. rias
localidades de Testo Salto ....

(22,700m); Vale do Rio Selke

04.000m}; Pomerode Fundos ,.

(13.530m); Ribeirão Souto .. : ...

(lo.doOm); Aito da Sêri'a (5.050m)
e na Vale do Selke Pequeno
(6.ÍlOOm) ;

Pág 2
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naoesqueça.

,

APLIQUE
SUAS

CONOMIAS
RANDES OU
PEQUENAS

EM

Informações'n�s nossas Ag,ndas .

'BA)NCO BRA$IL.En�o 'OE
_ DE.SCONTOS-L s.' A�

B�NCO 8RADESCO DI; INyESTIMENTuj S. A� ,-

FINA'NCIADOR'A BRADESCO, S. A ••

�. 'gãraritia de bons serviçó& .... :_.;-

, ....
-

f "
_
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DIRÉi'ÓR,.ÍO CEN-DRAL DOS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE
, }., FE'PERAL DE SANTA CATARINA

· f. .

, "EDITAL DE CONVOCAQÃO
O AcadêMico Wladel1lii' Amatante, Presidente do Diretório Cen.tral .'dOS

Estudantes' da u'nivér�idade/Fedetal de Santa Catarina no uso de suas

atribuições}\l�> te�dó' .e� vista o que dispõe o Decreto-lei n. 228, de 28
.

dê

fevereiltl ele, 1967, e' Os estatutos (�a Universidade Federal de Santa Catarma

e .do 'DOE;
,

g
.

CONVOCA·
_"

.
_ ,

'fi. Rara o dia: 22: de agôsto, às 20 110ras, â eleiçã0 pa�à a"':�ómposiçã<1l do

ConsÇllh,O Execut.ivo· Q.di·Diretório Central dos Estudantes da,Univprsídade
Fed�ial 'd�' Santa ';C::itar}na, obser:vada,s as seguintes normas: 10) O

Conselho B�ecutivo .JÓ'.Di'retório Central' dos Estuda�tes será coristituído' por
".' ...'/'. ." .

(Pr.esi9!,Í1�e;,," ,

1 :ViC'e:' Presidente �fde Administracão;

liyi�e pr��it\,�lit�Ae Imprensa; Intercâml?lo;
1, tT'i'c'e Pr�siderih�' 'oe' Finanças';'
i vi�ê Presider:te de Assistência;
1 Vice Presidente' de Cultura;

· ,�
,
., I ( .

, í Vice Presidente de Assuntos Sooiaisj
1 Vice rreside�té',,�e Assuntos Desportivos;
1 RepJ:esej1tante' ,:hei Conselho UniversitáriÇl;
1, Suplente d� Eep:res�ntação ao Conselho Universitário;
20) O· bCE, _�e�â constituído por estl!dantes" de

.. ensino superior da
.'

Universidade
;

Fed�ia{; de Sarita Catarina, eleitos 'pelo Corpo Discente da
\ -, - \

mesma 'Universidade; .0 .

, â). � 'SeFãS c.Q.J;1�i\lerados �leitos os estUdantes que obtiverem maior

núrrúir0'1 de' votos' -, ",

• \.,... I
.. ,t .� " .,

iú � 8: EixerCfcio.. do voto é obrigatQrio. Será suspenso por 30 dias o

aluno' qpe, ·h.ã\k�0l1lpr0Var haver votado no referido pleito salvo mÊltivQ

de força 'maior ou doença, devidamente comprovado;
•

c) -_ o mandato dos membros do DCE será de um ano, vedada a

reeleição para o mesmo cargo; ,

30) Os membros do DCÉ serão' eleitos por voto indireto, através' do

colegiado formado pelo presidente e por cinco memb'ros de cada um dos

Diret6í'íl�ós Acaélêmic0s das uhid�des Integrantes' da Universidade, obedecidas
1 -

.., .. ",' 1 '

as se�umteR normas:',
\'

'�
<.. a') J� r,�gistro ptévi'o de candidatos ou chapas, sendo apenas elegível o

estudante rhatriculado. em série ou disciplina pelo regime de créditos, não

repeten}e ou dependente.
.

b) '� o l'egis�ro fie candidatqs far·se-á pelos partidos Acadêmicos ·na

Divisão de ,Assistência aos Estudantes, dev.endo ser efetuado até 96 horas

antes do início das eleições, por
I
cópia autêntica da ata da convenção

que os 'tenha indicapó acompanhado da assinatura de 10% dos univer-
sitários da UFSC;

.

c) _ a,-li�ta dos votantes deverá ser encaminhada à Divisão: de Assis

tência,. 5l0� Estudantes" a.té 48 horas ,antes do início da eleição;
cO .-' af.'mesa "qLje presidirá as eleições será constituída pe�o Reitor,

, ' , 't
. .-'_'

que ;a j:)l',esidirá,
.

pelo Presidente do DCE e por um representante, do

Conselho Universftário designado pelo mesmo;.
..

e) --;- apqração imediata, após o término da votação, as..segurada a

exatidão dos resultados;.
.

f) _ será· assegurada a apresentação dos recursos que serão deciCVdos
pela '. mesa respecti'v�, em se tratando de impugnação de votante ou v.ato,
Recllrso, contra .u :validade' do pleito deverá ser apresentado dentro de 72

horas. da proclam�ção dos resultados ao Reitor, e será aprecíado 'pelo.
ConSelho Unive.rsitário�em sessão especiàl para êsse fim convocada' derltro

do prazo' cl�. 'cineo!,;Q..ias.
Floriãnópolis; t-11 ª� agôsto de 1969.

,
' "

\Wlademir Amarante Presidente
"

..

"'1;.l\Ó.',.:.
"

t- ;� I
, �

e',.

•

sudepe
SU�intendencià
dO desen\dvirriehU)
da�

todomundo .

estacomendo
�mais peixe! .

-

�(,
..!

'estamos
frltos!
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ratur contraia p,lançjamenlo do turismo
J

l } \)-!. ; ,

no
\ -e-

elo Paraná, Santa Catarina e �io
Granele elo Sul. Dos 'objetivos cons

tantes elo instrumento ': que 'eleu

lugar a esta I solenidade, ver'if'ica
se .o sentido prático, que trará
rumos seguros à implantação e

dímanízàção das npssas
I

ativida
des turísticas."
PROTOCOLO
Assinados pelo superintendente

da SUDESUL e pelos presidentes
elo BRDE e do SETUR', dois' pro
tocolos perrnitirão

'

a adesão de
outras pessoas jurídicas ou físicas

interessadas na realização de tra

ba.hos. atinentes ao Estudo do

Tur-ismo, .na área de jurisdição da
.

/ SUDESUL, visando a' plena COOf-

denação das respectivos ativida-
des,

Segundo os Protocolos, foi ins
tituído um Gru'po Consultivo de

Tl}r�smo ,para prestar -cólaboração
à SPDESUL nos estudos de' turis-

,mo da Regíão Sul. o Grupo Con
sultivo tomará ciência do desen

volvimen:to dos trabalhoS, emitirá
parecer a respeito e prestará as

�essoramento de alto nível' para
ri:lelho�' Slualidaele das tarefas..'

c�a dS! convênio aS,sinatio,,�? ,���ermtendente d::t SUDESUL ':lilis,t�ou
com dados estatísticos relativos
ad fluxo de turismo' no panorama
mundial e o que se procura fazer

para a Região Sul, do Brasil.
No ano de 1950, o .número de

turistas estrangeiros que viajaram
aos países subdesenvolvidos

'

.
,

principalmente originários da Euro-

pa e ela América do Norte - foi
fie 2,5 milhões. Em 1967, estia (cifra'
subiu para 16 milhões. Nos mes
mos anos, o ingresso recebído por
êstes .países passou de �üO milhé)e>
de dólares. para 3 bilhões de dó
lares. Êsté aumento deve-se, ao

acréscimo' geral que o 'turismo
vem experímentando internacional-

nando : Bernaldo 'de Queirós, do mente.
consórcio EN9EVÍX·TECNIB1�: Prizou 'o" superintendente que, o
RIA, consultora da SUDESUL;· Nilo objetivo da conjugação de eSEot'-'
Ruschel, presidente do COMTUR; ,ços com a EMBRATUR e demais
deputado Victor' Faccionf preeí. '

órgãos especializados, será a de'
dente ela Comissão' que trata dos' planejar o turismo de' tal f�mua
assuntos de turismo no, Legislati�'

, que seja modificado, em parte, "
o

vo Estadual; P!'ínio Totta, àsses-' " '" fluxo atual de turismo, e encami·
sor do SETUR; Fernando! Olivéj-, .

'.

nhar, para a Região Sul, parcela.
ra, superintendente·adjunto da,,' ,ela tôdo internacional.
SUDESUL e diretores da mesmá - TURISMO COMO INDúSTRIA.,

,

I O sr, 'Joaquim Xavier da Silvei- .

ra, presidente da Emprêsa Bras!-·
"

.

leira ele, Turismo, afirmou que o

convênio 'com a SUD}fSUL" repre->
senta .um dos objetivos que a rli-,'
retoria �a EMBRATUR sempre
procurou alcançar, ou' seja,' o de
tratar o turismo como ciência eco-

.

nômica, como indústria de base..
Entre os trabalhos' l'éalizados

.pela EMBRATUi-{' até·o momento,
segundo o presidente da entidade, .

• J .-

riestaca-se o que" tirou o 'turismo
da iase deé.amatõría; 'está sendo
tratado como um fator' de granq-e

'

J
, importância- ná economta 'nacíonal.
com' normas' dé 'a-plÍcaçã�, fi(laú,
cíamento,' incenÚVÓs, .'estímulos, "

planejamentos, �'�tucios, sem, em- .:
"

pirismo e sem, :�amií�m, ' man�fe��'::
c

tações oratórías que -dizíam
..
, res- " '

'

.

p�itó apenas.' às bel�zas .natu'l'ais.':,
" .. . ,� >-

,"

. àlienadas da' preeeupação : .de .me-
, didas relaÜ;as,:à 'infra-estrutura
,', Capaz ele criar'J'�cindiçÕ�s p�ri g�- r

]'�r' divisás.
.'

" ,,_. "',.' ..
-

- O Rio Grande do, S�l .qt}€', é'" .

piopeiro em tant.a� co�sas'. no darB::' J' ..
pb, dó t�rísino;:;�, disse ,o s,r.. Xavid .:
oa ·S�lveira -'-"é.'também 6 priincii-.

.

: ..

�

.

.Para .a, elaboração de um Plano

Regional de Turismo, num prazo
determinado de 24 mêses, foi assi
nado convênio entre a Superinten
dência do Desenvolimento da Re ..

giâo Sul � SUDESUL - ê a'Em

prêsa .Brasileira de Turismo
EMBRATUR abrangendo os

,E�stados do Rio .Grande do Sul,
S�nta Catarina e Paraná. Alo mes-

., .', mó tempo, foram assinados' Pro-. ".

. tocclos e"ri-tre a' SUDESUL, BRDE e

SETUR visando. a constituição do
'Grup'o Consultivo do Turismo.

, ,,:)Seg"�ndo o documento assínado :

pelo superintendente da SUDESUL,
eng. �aulo Melro, e pelo presíden-,r· ""1' , _', ,

.,' "�e. da. ',E]\'IBRATUR; ,sr. Joaquim
.:'" X�v.U�r di Silveira,. o strabaíhos•

., )�J
., o'.

..

•

.neeessáríos à e.àbóração dó Plano .:

Turístico' serão, .executados através'
.

, qe. ordens 4e: serviç�' expedidas
" ',_�fila SU�:IDSUL- às emprêsas' con- .

sú:ltoras'. "
,

'

.

l>' ,<rÚe i�ediato, serão iniciad�s .le-
,- ,

\:: 'vár:t�mentos do. potencial turístico
'

", ,âa: ,região, inventariando os recur-.

;Spi;>: de Úlfra�estruf4ra e " se�viços '

�" � � ;tÚristicos existente�, e' avaÍian<;lo .

t'� �(jllfparativáment� o� respe�tivos
�

,

húcl�ós; seleção "das, áreas túrísti;
.. /' : c.as" fn:dica:i1:d,0 a cor'i'eti.ient,e prh ':

.-�� ','.-,' ��
.. ',

.'�'.

��: , i-,==:,:_��� �'--.,.--- --� .---

"

I, ,otJ.: /. ,"
.

� N, O V E' L A
.

y,'.-/ SEMP�E'COM A: DIÁRIO
TODOS OS DIAS

AS 10,45 - "FILHOS DO SOL, FILHOS DA LAMA"
AS 14,00 - '''O SHEIK DEr AGADIR"
AS 16,00 - "ANTONIO MARIA"

,

ÀS 2AS, 4AS E 6AS FEiRAS
AS 16,30 -'- "O SENHOR DA CASA DE PEDRAIS'"

ridade; determinação' dos déficits
inlra-estrututais existentes e reco

menclações das ações do setor p1Í
blico; estudos sôbre a rentabili-

ro Estado, junto com seus, dois
'Estados vizinhos, Paraná e Santa

I

Oatarína, e ter um plano integra-
do de turismo. Êsse- plano, que

. será feito pela SUDESUL, deverá
I ser incorporado, futuramente, ao

Plano Nacional de Turismo.
,APÔIO AO CONVÊNIO
,Tanto o sr. Jorge Babot Mira

da, presidente do' BRDE, como o

"r. NÜo Ruschel, présidente do

CONTUR,: e representante do pre
feito ele Pôrto Alégre, salientaram
CI' significado do .eonvênio.
'Por sua, vez, o sr, Wa.ter Seabra,
presidente do SET-t."R,. disse que o
or�ão de turismo do. Estado tem:

.

o maior interesse "em' ,prestigiar e

colaborar; no limite de suas .atri

buíções, com tõdas �s' iniciativas
que 'visem planos 'para' o desenvol
vimento do turismo.

,

Acentuou o presidente do SETUR
. €1ue "o .maior : mérito do convênio'
ontem assinado é o de reunir 'o

:'érgãO�"rnáximo' da,'exeblção da po
:lítica, nacional de turisrr!J 'Com

aquéle qu:e' visa o desenvolviment6
: '�cànõmica, e .s�ciiÚ da região sul
do l?�ís, constituida dos Estados

elade das inversões turísticas
nível privado, juntamente com u

recomendação sôbre os incentivos
mais convenientes para a promo
ção do setor turístico.

Participaram da solenidade,
além dó superintendente da

SUDESUL e do presidente da

EMBRATUR, os srs. Jorge Babot
Miranda, presidente do B�DE;
Pedro Magalhães' Padilha, diretor
ela EMBRATUR;' Sizenando .Ven
turini, presidente da Sindicato dos
,Hotéis de' Pôrto Alegre: Walter

, S'eábra, diretor do SETUR; Fer-

entidade .

Discorrendo :·sôbr,e a ,importai,:\-' ,':':
. .'

'.:_'

\

·1

I '

I
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CHA.LÉ VERANEIO
I '

I

•

Aprazível e origina: casa para moradia, praia, campo 6 diferentes ta
manhos desde N6r$ 5.440,00 facilitados 3 a 12 pagamentos.

FLORIANÔP0LIS LITORAL
EDIFICIAL LTDA. - Av. Iguaçu, 4,145 - CURITIBA ou com o Re
presentante Fpolis:, Av. Mauro Ramos 301.

.

)
l

SAN'TA ,�EAfARINA
N" CAMINHO
DO PROGRESSO. .". ',' ,

,
"

'

,,'

'Somente1.. ,
.

Com 20% - 4d%, dê entrada, o saldo facilitado até 24 meses pe
lo crédito direto ao c'onsumictor. .

AAro Willys ,ano 63 � , .

Gordini III ano 67 .. , .. : , , .' .

Rural 4x4 ano, 59 , , , , , .

DKW 'Belcal"� ano 66 .. ,;.: ,'.,
, ,

DWK ano 62 " , .

NCr$
NCr$
NCr$
NCr$
NCr$
,NCr$

6.5QO,00
6.000,00
2.500,00
7.500,00
4.500,00
4.500,00

\..

ano 62DKW ........ ' .

DIPRONAL
Departamento de veículos usados
Rua, Felipe Schniidt, nO 60
FLORIANóPOLIS S.C .

Com as Ob_rigacOéS.Reajustave-is do Tesouro Nacional

.iI ,/

EMCATUR - EMPRÊSA CATARINENSE DE TURISMO LTDA.
EXCURSÃO

"ELIMINATÓRIAS COPA DO MUNDO N. 2"
RIO DE JANEIRO - 31 DE AGôSTO DE 1969

BRASIL X PARAGUAI

• Rendimento exepcional: correção monetária mensal ou trim'estral;
• Juros de 4%, 5% e 7% ao ano, calculados sôbre os valôres reajustáveis, pagáveis anual ou semestralmente;• Liquidez imediata; as ORTN· são negociáveis nas bôlsas de valôres e no mercado de papeis em ger'al;• Máxima garantia; emitidas' pelo Teso[jro Nacional e controladas pelo Banco Central do Brasil;
• Abatimento d-e 30% do valor aplicado. em sua declaração do Impôsto de Renda, nas >obrigações de prazo igualou superio\r a dois anos - mais estradas e mais energia elétrica para o desenvolvimento,

.

,

PROGRAMA,I,
29/8_::- Saída de Florianópolis em ônibus gran-turismo especial, às.

00,00 horas, com destino ao RIO de Jar:eiro. Chegada e aco
modação no Hotel Glória' ou similar.

30/8 - Manhã livre. A tarde paseio ao Corcovado, Barra (ia Tijuca e

praias da zona sul (Copacabana, Ipanemk, etc.). À' noite -

sugestões diversíl-s, tais como Canecão, Casagrande, etc.

31/8 - Manhã li�re' (s�gerimos praia). li tarde traslado ao Maracanã
para asistir ao jôgo BR�SIL X PARAGUAI. Noite livre.

1/9 -. Pela manhã' saída com destino à Florianópolis. Chegada à noite,.
Observação - Os passeios poderão ser substituídos à conveniência

dos pasageiros. i
. FIM DOS Nbssos SERVIÇOS.

PREÇO POR PESSOA
Tudo incluido ' ' NCr$ 235,000 a vista

i '

E a18-(11 disto, com as' obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacionál v. está ajudando o progresso de nossa terra.
/

�. ,

UM ESFORCO CONJUGADO PELO DESENVOLVIMENTO.

,

ou em

3 prestaçõ'es de NCr$ 85,00.
Inscrições: EMCATU� - Emprêsa Catarinense de Turismo Ltda.

�tia Padre Miquelinho, 33-C - Fone 3063.
Em .frente ao Cine São José.'
Fiorianópolis' - Santa Catarina.
Reg. Embratur: 7/S,,?' - Cato "A"

Obrigocões Reajustáveis do Tesouro Nacional
Banco de Desenvolvimento do 'Estado de Santa Catarina S. A.'
Govêrno do Estado de' Santa Catarina.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rodovias A Grande -Mela
l\1ais uma vez volta; a, Santa Catarina o

Ministro dos Tran"sllortes, com a Iinalida

dc
'

específica,' de tratar do problcrna de

rodovias pelo que tanto tem reclamado,
(', co111 inteira justiça, todo o Estado. Hoje
ú Sr. Mário David' Andreazza estará abrin

do ao trárego mais um trecho da espera

da BR·10l, estrada' cuja construção se vem

arrastando através dos anos e que agora,

ao .que tudo indica, sairá de vez. O propô
sito 'do Ministro dos Transportes de asfaltar

até o próximo ano "todo o trecho catar!.
nense da importante rodovia, recebe hoje
"

,

mais uma confirmacão de que será real-
1 •

�

mente realizado e nos deixa convictos de

que .a esperança de' ontem dentro em breve

SI: transformará na grande ralidade..:

'Ê incontestável que .Santa Catarina ca

minha hoje a passos Iargos para se recupe

rar do atraso d� trinta anos em que se

CllcOliÚ'a, .

no 'setor rodoviário, cO�111nUadlJ
. , .

,

com a atual situação de seus' dois ESt;ll,'JS'
.....' J

•

vizinhos: Paraná e Rio Grande do Sul. O

despertar .que se faz sentir no importante
setor econômico nos faz antever mclnores

dias para o Estado que, com boa� estra
das, ter� perfeitas con<1ições para �celcl ",r

(I seu· progTcsso desenvolvimentista, com
I '

•

•

a melhor circulação de suas riquezas.
O esfôrço do p-ovêrno, estadual, aliado

, ,
ii atenção que o' poder central vem dando

atualmente às BRs cm oonstfúção que cor

tam o n_osso território, as 101, 2S:� e 470,
certamente farão com que Santa. Catarina

se recupere brevemente da vergonhosa �i·'
" '

tuação ,Iflri que hoje ainda se encontra

llO ,llue diz respeito às suas rodovias.

A assinatura, cm menos, de uma soma

na: de contratos que ultrapassam à casa

'dos NCr$, 90 milhões, il serem aplicados,
�

exclusivamente na construção .e pavírnen

tação de estradas, bem atesta' a Importância
que o podei' -público estadual vem' dando

a�' setor rodoviário, que se constitui, sem

dúvida, na' mola. mestra' da expansão eco-

.nêmíca de um �staid'o. O Govêrno Iederal,
, por .sua vcz,' vt;m reconhecendo o esfôrço
uos eatáriuensés 'C'111, dcscnvolve� o seu Es

'tado: Ir; .conscíente <'de -que
'

êsse desenvolvi-
,

' ,

mento será' acelerado com a existência ([l'

110M estradas, :(liSfJend,� vultosos recursos

nas Brs lQl. 282 e 470, a fim, de que elas',
estejam concluídas -dentro dos prazos es

tab�lc'�Í(lOS pelo Presije�te da República.
fIojc qn Santa Catarina o panoram;t

"
'

é bem diferente daquele que se 'verificara

no passado. Antig,a:iÍí'êrttC" os esforços das
t/.t!JJ '

nossas auto,ridades,,;cm,' conseguir do Go·

,�êrI1O central a palavra (l� que as nossas,

Brs seriam atacadas pouco adiantavam c

o que se via era uma campanha atrás da

outra e as estradas' continuando paradas.
Atualmente a ordem é trabalhar para, q�lf.�
as 101, 282 e 470 estejam' ccneluídas até

1972. A atuação do Ministro dos Transpor
tes tem sido decisiva para que êste granclê

, �'�

objetivo se concretize. Por várias vêzes

tem o coronel Mário Andrcazza visitado o

Estado dc Santa Catarina e nunca o faz

sem trazer consigo uma palavra de espe

rança que deixa, I em todos 'a ,cer'teza de

que as rodovias serão realmente concluí

das.

A união de esforços das atuais aJanl

nlstrações fe'leral c estadual no scntitlo (,le '

dotal' Santa Catarrna de boas estradas j;i
está surtlndo seus' resultados positivus
Hoje as máquinas trabalham' ruidosamente
.nas 'grandes' rodovias catai-ínensesçs-pro
porcionandn ao' Estado o progresso que

êle tanto necessita e qu� até, há bem _P0u,
co 1enwo ,era um sonho difícil d,o se torm\l'

. ,l'calidade: ,

I,

furi,mo e Emprêsa
Gustavo N'2ves

Santa- Catárina possui, incontestàve1•

mente, 'condições excelentes .para a, exp].p,
ração do turismo, não lhe faltando atrações
'naturais de que se possa valer, intelige:�tB
mente, 'a emprêsa pliv!;lda, par,a a implan·
tação de iniciativas turisticas, Mas, sobre

tudo, � Ilha em que está situada a Capital

,'partes do r país, A' célebre Lagoa da, Con:
• icéição, por exemplO, apresenta extasiantes

'persp�ctivas, desde que se alc,l.'lCe, p'or
uma estrada q"l(� se está apêrfeiçoando cada
vez' mais" o alto d\) �orro, de, onde se

descortina majestosa paisagem, Não me

, ,canso de recordar as exclamações do

piretor du Departamento de Turismo do

cio Estado, - para não aludir senão ao 'que ,U\'uguai, quando, há cêrca, de dez anGS,

está mais perto de n�im -'- oifer'ece ao' 'diante daquele, magnífico cenário que a

esp.irito empresarial possibilidades extra- Natureza tão prodigamepte cripu, já se

oft<jnárias ú'e investinlento, cujo êxito estcÍ espantavà de que os governantes catari-

'a�,segurado, aliás, pE:'O interésse coru '(lGe, nenses não houvessfilm, até então, desco·

pj'esontemente, um ,6rgão estadual e'sped-'
' "berto o inçalculáve,l ,potencial turístico ele

flcamente encarregado de coorder:ação ele " 'que disporiam. E; lamentava êle que, no:
t�is empreendimentos lhes oferece amparo seu país� fõsse t[lO Ímperioso acrescentar il

e inc2,ntivos, Há, pois, um desafio à ca{)a" obra original da Natnreza a concepção
cidàde d.e reali�açã:o,' que',' t\oútros 'setores' 'a:l'tiÍ'icqJ, <;lo h�,Vl.1eni", '."" " _ ,<

de atividades 'écimercials 'e -� ;Í'lildtlstria;,s; ,
.,0 sr. AI' ,c;ol}zaga f?i; pois, f? primeiro

revela as qual:idades 'posi'tivas' d;s Gatari, <', '" a prçimoYfilr, da parte da iniciiitiva privada;",
nensçs, \

' " uma notável obra de valorização daquelas "',

Mas, exátamente porque, H'llÚS depenr;Je 'I; ,;,' ,"�l:a:gas< ilhoàs. Ó ,Centro Interh.aélOn:al ri'e,_,
da açãÓ empr�sarial.:00 "', qHe "der ,Poder,' <>.

'

• .'Turismo, qe�. que o Lago� �ate Cülbe é o

Público a expansâo duma, cons<:iêncla" "',I" p,a,sso inicial ,l',L,uspicioso e já triunfante, é

turística entre nós é que o sr. A. Gonza,;d., investi'mento particular, que félizmente vem

ou ,seja a AGATUR está merecendo, 'JS 'contando com a mais espontânea e generali·
; .

�

elogios ele quantos deSejam ver; vitoriosa ;;;ada cooperação da sociedade e dos homens

a cé',mpanha pelo iFlcremento 'do tUl'lsmo. d�\ emprêsâ do Estado. O Lagoa' Iate Clube,
cm �anta Catarina. ,�ssociando. numerosas 'aàesões, já se vüi

,A Ilha em que se acha plantada Floria, erguendo vitQriosamente, preposto; là mais

'nópolis, sem" d,úvida, proporciona aos qL\e ampla atividade recreativa, esportiva, cu.ltu·
a vfsitam incomparáve\s panoramas,' d3 mI �tc, Em bom, sentid9, o LIC l'ep�esent.a
beleza, natural, 'Os arredores:' da Capital éÍ.uspiciosamente a pujança

'.

{io \ espírito
catarinCllse tém encantos que raramente associatfvb' de'nossa. gente e denunciá uma

se vcem, tão ao vivo e vírgem, noutl.zs visão_ag'uda do çxcclc.nte cunho dessa inicl�.
f, '

, ,

,

J

INDÜSTItI,\, qtESCE
A indústria automobilística brasileira

,assinalou no m�s de julho últÍly\o 'i�,Õ\'O ,e·

carde com a produção de 34,404 v;'culos,
segundo dados .levantados. pelo Depr!''la
mento de Estatísticas Inâustriais,,' Come�:
dais e de Serviços - Deic\)m - do Ill3t�·

tuto, Brasileiro �e Estatíst.ica. /

Em jtJlho do ano passado a produção
naciom' de veiculos foi da ordem de 2(3.15\)
unidades, o que vale, 'dIzer que o, confronto
dos dois meseS em, 1968 e 1969,' demonstra
uma expansão em julho dêste ano super�or
a 30% à de, ig'ual mês do ano' passado.

CONFRONTO
No período de janeiro á julho de 191)9

for�m pí:oduzidos 139.817 automóveis, e'11

cOluparal;ão co(n 84.633 fabricados em i.6'll<\l
período do ano passado. O número de, cu.'
minllões ,médios fabricados nos primpiros
setem scs, de Hl69 atIngiu a 17,720 Ullidacles,
em êon�l'onto com 16.021 em igual, época
do ano passado.

Caminhões pesados e õnibus não regi::·
trarll.m crescim'ento si'gnificativo em 196;).

No período qe janeiro a julho dêste ano

foram fabricados 9.779 veícplos, enquanto
em idêntico período do ano 'passado a p;o·

clução alcançou 9.6:-, unidades. Em, C0111·

pensação. camionetas de cargas e pa':su,>:i
ros indiear_am up1a expansão da's mais 8X

prcssi',as. com a fa�')ricação de 33,fi60 uni·

dades, contra 27,387 no ano arterial'.
'

Os dados ellboJ aelos pelos técnicos db

Invti.tuto B:'asiJ.eiro_ de E' tatisti�a revela;lI
ainda a existência de 57.197 pessGas OCUpl
d,;-lG nos' 1:1 estabelecimentos

\

indu�,triais per

quisaclos que, receberam salários no valor

de NCr$ 43,999 mil, dados correspondentes
ao mês de julho,

O v: I J1' da produção em julho de tôda
�" indústria �\Uto!íl1o,bilística foi calculauo

0111 !ilCr$ 37:.J,G' milhões, crquu.nto as VCíl'

Qovêrno I_vo Siiyeira em prol da implan�8·
ç'ãõ ',e do, desenvolvimento �o turismo e,n,
·,teJ;'ràs>' ,de, Santà" Catarina.
:,Jt:;,natúrài' que "á uma emprêsa. assim

tiispost�' a , imp�lsiQ'nar' o progresso da

con{uÍlidade ; , e 'a' expansão 'i.qtegral do

",Es,tadp ",n�p ,Ja}tam 9s mais efetivos e'
,

i'med'rã'tô's'" e'stíl�,;:lÍo{' rri'anifestâos tio apoia' ,

dos que vim\)s acompanhando' o processo' '- 'lfi ,H

..
d�, Jopn.ação da ';nentàl1dade turística, onde

' ,

já, � t��po 'de irmos' aproveitando, em
'
,

favor da plenitl:de da realização catari·

.

)
do· desenvolvirl1en to dotiva., ao 'encontro

turismo,

Integrando o Centro Internacional ele

Tti�isrp�. da ,Lagoa da.Conceição, cujo
"'pr<ljét.ci"é: da, a�t,oria',do famoso Niémeycr,
q LIC', (�agoa Iate Clube!, �ssume a, expr�s
são duma vigorosa mostra_ da solidariedade
social ,do� florianopolitanos em particular
e d�s cataririenses em geral, em tôrno

cj.uma , einprêsa '- piorieira,' que atende, sem

de�ora e sem hesitações,' [j,o convite do �

nense, as imensas reservas ,com que a'

Natureza parece haver assinalado a Sanl �t

Catarina um destino maior, pOT fõrça d;)'
potencial de que, àquele respe��o, fart�.
mente datou a região,

llenbam unir-se, portanto, à:3 oner;:3.3
e esforços do sr, A, Gonzaga, os' de outros

e muitos outros homens 'de igmú têmpera,
com O' espírito -de emprêsa capaz de mar·,

/ ,

,

carem, com, as suas pegadas, como o está

fazendo aquêle coestaduano, o seu pionei·
rismo admirável,

Etonõmicâftg'enda: '"

·

"
"

das alcançaram a expressi 'la
344 nJilhões.

\ O REGISTRO úNICo"

desoma

,
"

'De acõrdo com a deçisão tomada' pela
Comissã,o Nacional de 'Bôlsa, 'o, registro,
único, de 2:'ções, entrará em vigor em todo o

\

país a partir de 1970. EntretaNto, as Bôlsas

do Rio 'e de São :paulo_ estão em entendi·
mentos ,para adotar' a medida, na prática,

e'

desde já. I , ,

A verdade é que o ato foi de elaboraçãQ
difícil, que é fácil compreender quando se

sabe' que pelo registro individl!al cada Bql·
sa, pe!o menos as princiapai�, tinha uma

receita própria e garantida' proveniente da

<umidade paga por emprêsa registrada. Àgo.
ra, ,COl1!, a, decisão tomada, a ,receita" qe'
'chda enti'clade será de acõrdo com, 'um

ratJio, acert�do segundo a pflrticipação pro·

porcional de cada uma elas Bôlsas no m,er·

cada. Mas não deixa ele ser menos verdacl0

c1ue se trata do primeiro passo concrCt'J
no sentido de um verdadeiro mercado 'lk

.' "âmbito" nacional". ...

'Só a, título de exemplo, eis algumas"
c:as emprêsas que até, agor� são negocia·
das, apenas na Bolsa do Rio .ou de São
Paulo e que, com a' -medida da' Comissão,
poderãó ser ,transacionadas indistintamente
cril qualquer l1ma das dua:s praças: 'Banco
Brasile�ro de Descontos; 'União dos B!;Il1cOS
Brasileiros, Artex. Cacique de Café, Solú'
vel. Casa Anglo Brasileira,; Du�atex, Fundi·
('�o Tuny; Irlc1t'stl'iR' Villa'res, União' dos R.8·

fi,lJ'l(ores. Ban('f) dei' Esi"rl.do' da Guana1Ju"a"
Eclitüra José Olympio, Fõrçã, e Luz da Ivú
n"" Gcr"is. FôrC;R é Luz 'do Paraná. Moinho'
fluminense. NOlra Ar:nérica. Artes Gr:ifka<;
Gomes de Sousa, Samitri," T.! Janer, White

Martins, e diversas mitras.

ABE1tTURA, POLíTICA REANEVH' EM·
]'RESAItIOS
Círoulos eluprcsariais clil maior re3pon·

\

sabilidade 'mo'stravam-se bastante' satisfel·
'

tos' com notícia� que davam como "absolu

tamente certa" a promulgação da nova

'Constituição Federal no próximo dia 7 de

setembro _ data' em que se c<;Jmel'):10ra a

Independência Nacional - e, ainda, qlÚ
no ,dia seguinte, 8,� será reaberto o Con·

gresso.
Do ponto.de.vista econômico não há na

nova Constituição, segundo os mesmos

círculos, maiores novidades além daquelü3"
já anunciadas pelas'''-autoridádes do setor.
Ma:,> as classes produtoras interpretam 03

dois fatos - Carta Magna e reabertura, elo

Congresso - como altamente / positil'os.
Reconhecem que, cóncletamente, não lJá

nêles influência decisiva parà o setor eco·

,bômico.' mas ,lJ,ue "psicologicamente" as in

fluências poderão ser consideráveis, segun"
do as, lideranças da classe" o clima certa·
merite pessimist� que existe em 'diversos
setores' é também psicológico, já q'J.e O:j

..,..
números econõmiCos não dilo conta de no

llhüma anormalidade que respalde a atual

situação negativista.

NOÇÃO' DE COMPROMISSO
Fonte do· Banco Central informou qU0

o 'Bmsil, está 'absolutamente em eEa CO;-;'1

�l elação ao cqmprimento dos 'seus comp;'o,
missas com o I"xterior' e que o país es1",'(

g'ozandci uma das fases de maior prestigiO"
jllJ1tO aos orgal/ismos e do mer,:;aclo fin,%n
('eira' internacional, de forn;,a pràticamente
geral.

Com relação a êssc cumprimento, um

dos sr.t:orrs mai.s ativos e ao' qual o Govér
J\o é ohrigado a prestar rmüor' atel�ção (�
(), rl�c: crr,pr�v··ões n��Jizac18c; 8t-r:::1't7-:\S ',da Pe

soluc;ão 63, atendidos .a uma c'ac10ncia men·

sal média de US$ 25 milhões. Já para os

negócios feitos sob os têrmos da Instrução
283. ela extinta Sumoc; O ntenclimento está
se processando elo ·forma mais cOl1tl'olaç�t1.

! Pls=ct2.

TRIVIAL:�VARIADO
.

. �

,

Marcilío Medeij-os, fi-1ho.
ASSIM SIM, MAS ASSIM TAMBÉM NÃO

, "
f \ I

. .1-
Como todo mundo está .sabendo, termina na próxima segunda-feira o

prazo para o registro das 'chapas .que concorrerão às disputas das eleições,
para os Diretórios Regionals . dos Partidos políticos. Rara comêço de con

versa, é bom dizer que, pelo menos, na Arena, ninguém aspira à presi
dência' da agremiação. Trata-se, positivamente, de um encargo difícil e

incompreendido, que éxíge horrores de csacrHí.cio para manter em santa

j"harmonia a indócil família política catarinense.
Por isto, repito, ninguém deseja ser' presidente da Arena. Esta desam

blçâo enternecedora, todavia, não impede que .de repente tenham surgido
vários nomes dispostos a oOlabQrar com a organização do Partido, para o

bem e a glória do' f�turo de Salit� c�tarina.' E;ssas pessoas, Po;suidas', do
mais fremente ardor partidário, estão prontas para qualquer sacrifício de

smteressado a fim de que. a vida pública deste, Estado possa desfrutar da

suprema ventura de .contar com OS seus imprescindíveis préstimos na edi

ficação do radioso porvir. Mas �ceitar a "presid6�cia, isto ninguém aceita.
E rrão adíanta rogar. ,

'/

Mesmó porque a presidência da Arena não é a melhor maneira é
,

apenas uma delas '_ de sc.contrtbuír para" o desenvolvtrnento de Santa
Catarin�. Há tantas coisas por fazer nest� Estado, ei�1 praticamente todos

os setores de atividade, que não seríà apenas o, fato de se estar na presí

I ! dência de iu� Partido politico que dari-� o instrumental e as condições
I

I nec6ssarias ao eventual ocupante do honroso cargo para atingir aos' seus

,'J1" elevado; desígnios. Sabendo",ctisto" ninguém quer ser PresiQ�nte djl. �rell�'
'Preferem trabalhar no anonimato:

I -", Os conchavos. que se têm t�avado nos' últimos dias, as hltel'm�i1_á�:�Ú
I conversas de bastidores e 'o paradoxal mutismo. da área política diante da

.op.nláo .públíca, tudó isto 'se, deve à total ausência, de, cáh�idatos qiie se,
disponham, a .assurnír as 'l'édeas ,a�enistas, eIDPora, como já fqi dito, todos

estejam' dispostos a, colaborar desprendidam:ent\l com a àgremiaçao. ,Fa;
Iam, procmam, imagina� e· não, encontram 'nfl1guém para oç1Jpar' o pôsto:

A esta'altura, é q1.Útse',certo q\le bS.me1os PQUticós do Es.taçlo.jã estejam
pensando e� escoiMr uth "'tertius" positivo para a ,presiclên,cia, 'da agre

'I' miaçãq, já qúe, d�: um' e 01.ltÍ',0 11l.d<?, p,!io se €ncon1r� um único e escasso

I, 'I voluntário, para o supremo sacrifício. Mas é justamente na hora de esco

ll�e;l: o tel:ceiro' homem q�e' não. se' Úlega a' urtlj acôydo, pois ai' todo mun-
" I: ,-

dO vai querer.

"J

EnçenadÇl o banquete, que mais
,-. '. \

�, foi um;l cOl'(,Üal festa de confra-

,O Sr. Rubens Nàzareno, Neves, " ,ternização." o Ge.rt�,ral Campos de

ex�S�cretário da Educação no Go;- 'AragaO 'c'onvidou seus éompanhci-
. vêl'l1o Celso Râínos e atual Pro:' ros d� armas a'lentoal'em:'o "Hino

cu,raçl.o):' ,Àdmini�tratiY� do E'stado da' lnfantaria'�. Aos primeiros
,€Im- BTasílÚl., será o futÍll'Q presi- '

.

acor<1es do Hino, lÚna voZ troni.to-
de�t� d� � InsÜtJit� d� �revide.!1C�a \

�a:nte e .aflriadà se fazia ouvir €n-
do' Estaqo de Santa Catarina -'- l t�e ,as ,de�a:is. procumndo" iden-'

IPESC.
,,', , ',' <,' ti ficar a grata revelação de ba-

Com Q falecimento do $1': Irei-
, ',rító,t;lO,

..

os presentes '

constattLi:an�
tor G�i�arãc:,>,' está' resp,ondem!'o �,qué a pela ,"OZ'�ettencia' aÇ> Pre ..

p810 expediente dq órgão o Sr." ':,feito NUSon BefldoCr: que, de cor e
,

-Bernardo Bcr'ka:" ô',salGeadoj catitou do primeiro" ao

I" O Sr. Rub,ens Nazareno ,Neves' 'l,í1thno ,verso o. "Hinp da Infanta-

dev�rá providenciar, nas .próximas � ria'l.,
" ,

r
semal1asi a ;sua mudançá ela Ca� � ,

'

jpital Fe,deral pa,ra Florianópolis, '. /, :fOTORIEDADE'
"

',' "I ' ",'
,": t� .,

��,.�.. ,f.i�,g� aqUi lesidi,�" . ��v�r�?H,\��, ""r' "" o. '�r., pau�o_, I�?��'€r., Born�au-
h:��o .��efficid1 d�s l,l0vas funçoes. ." seu, é�eg<l,: lio]e ,.a I�aJai; "de' ende' ':'

I ,.p�RET?}UO: D() l\fpB
-

-', '

'\ ,rul1lar� para Tlmbo, a f1m de
I ,O,n�eni, a;, qÚ'pu�a, dirigente "do' pec�ber o título de "'Cid,adão Ho-
1 MDB esteve: rC\mida, .à fim de.fi": �"noral'lo" 'q,ue 'lhe' foi outorgado

, ,�. ,

.
xar OS 'crit�rlos- para' a eleição 'do "i)elà Câma,ra 10ca1.c

Diret6rio Regional do Partido, ,'� Amanhã estárá em Lages, atell-

realizar-se ,no Pfóximo dia, 1,4 ':de dendo convite da Faculdade de

se tem):n:o. E' pràtiçamente defüii-" Ciências Econõmicas daquêle mu-

tiva li ,tendência dos politicas' opa':' hicíl?�O; para 'proferir uma' pales:"
,

sicioníst,as em 'recond\.l.zir' o Depu:" tra; Em' següid;a, via.ja par.a Vl�

,tado qenir Destri à ,preSidênCia deiJ.·a, 'Concordi-a; 1'61'to União,
da agremiação. União da Vitória e Pato Br�nco

.'!" par�.' as demais vagas do Diretó- (PR) , "devendo' receber em todos
.'

�;io, o MDB ob\,de��rá ad Gritérl0 êles titulas hono\hficos.
dic representação ,política, 'Me,
objetiva aó a'pr:oveit:ani.ento dos'

parlamenÚlres ê dos IJl'!,feitos
' ê

líderes partidái-ios d� interior', do
'

,Est�do, no ãmbito municlpal. Ull1"
'. detei·J;l.�inado r{Ümcro de vágas se':'

. 1\, J ,,' ,

rá d�stiilado' à ,repiesentaçã(J,',
ProfiSSIonal, pois"' à: opo�rçã:() q�:�i:'; ,:: "

mcluir no DiretóriO n1€Ibbros das
'

Cilversas categorias' de., trabalho,.
ou sejmu, estudantes, profissionais
libel:ais, tl:abalhadores e funcio'

nários públicos.'
Ama,nhã, provavelmente, a cha-'

r:ia já estl;!.r'á E;sboçàda.
'TV-CULTURA

I

PRESIDÊNCIA DO, IPESC

O HO:1.:lEI\·{. DOS BILHõES

..

Trazendo sôb'l."e . a cabeça, os

lour6s 'de ·úm.a ex�)ressiva vitória

finánceira; d2sembarcou' na tarde

.de óntelfl há Aeropoi·to "Herdlio
Lt{z"',6 Dil:etol' do'Banco do Es

,t.ádo, Sr, Jaco]), N'àeul, guardando
na !Jasta estilo' James Bond um
cheque 110 valor de 16 bilhões da

cruzeiros!y &n trgos, destinados
'obra� rodoviárias em' Santa

a

Ca-
, t,arina.

O cheque 'l'eprescnt3 o' paga
, mento da priineira parcela'; de 40

billi.c)es' que o Estado conseguiu a

título dz' fInanciamento de grupos
,

financeiras' 'da Suiça --. de onde
veio Nacul -: devend'Ü a segul1.da
par<�ela ser entregue no d�a 30 de

_ novemb\'o, no valor dê :;)4 bilhões.
Ainda na tarde de ontem o

Sr. Jacob Nacul avistou-se com o

Govcrn�ct'oi' Ivo Silveira, a quem
apresentou um relatorio' das suas

gestões emopeias. O Governador,
como não podia deixar' de ser,

Passou o ,resto. ctn dia p�l�ltaI�te�
nem mesmo se deixando ,abalar

COl'�l os problemas pqlí,ticos que
teve d,e en.frentar, com vista�, à

daboraç,ão da chapa "p;lra a dei�
çãO do Dfretóvio Regi�Ilal cij· Al'c-

"
I

Está de. Parabéns 0:-. Prefeito
,Acácio Santhiago pela ati:tude
que tomou, determinando 'a "parti-
,cipação do MünicÍl!iq lI-a S:�bscri":

,i ção da ações da. TV-Cultura d�
,i Florianópolis. Pelo qile isoube, o

Gov&r110 do Estado tai'nbém pa1:-
ticipará. .

•

Não resta duvida de que êste é
'um 'empreendimento que merece,

o maior respeito 901' parte da popu

J-ação 'B' �:írincipannente dos ,podê- ,

res públicos do Estado e da Ci

dade, de vez que ningu$m' pode
ignorar

-

o alcance que terál a. �u�
realização para a afirmação ,de

Florianópolis como um' céntro
urbano à altura dos ,sonhos que
há longos' 'anos vem acalentando.
Afinal de eontas, somos uma

das pouquíssimas capitais de Es

tado qu� -ainda não tem uma esta

ção de TV.

'I
I

na.

MORRO NAO TEIÇf VÊZ

U�úa paisa,,gem desoladora po- I

dia: ser p'rescn:ciaiqa ao'" anoitecer'
de, ontem, nos horizontes da ,Ci
d2.dc: queimadas de respeitáveiS
proporções destruiam a vegetação
aos nossos morros" C0111 o fôgo I
aevorando o pOlj.<W que ainda 1'''5- It"t do verde que vai chegando aO

IEm.
A continuar assim, dentro de I

muito pouco teml10 os morros co'

m.eçarão 'a desabar sob os efeitos I
ela erosão. Eintil�o, será tarde ,p::lra :
,se fazer qualquer, coisa que, ,pos' II
sa salvá-los, " I

Após as solenidades de trans
,missão de comando do 13° Ba:ta

lh.\i.o de Caçadores. em Joinvi1le,
j, s:':mana p,assada, 'houve U111 almo

ço do qual' participaram ,al.ltori
dades civis e militares. entre estas
o ComaJ,1dante da 5a R.M., General
José Cam.pos de Aragão e grande

de oficiais, seus cOffilànda-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



"
'

lry .

Machado"H Dia 5,' às 18 horas, na Capela'
Divino Espirita Banto, onde rece

berão cumprImento, recebem a

bênção matrimonial Janete Ma

ria Bartolomeu e Fernando' Mon

teiro.
* *" *

- bido
I
na Assembléia Legislativa,

pelo Presidente Elgydio Lunardi:

.' '

:;: * *
**' Para São Paulo víajçJU segun

da-feira; o Senhor e ·'�enh?�a Os

mar Nascimen\,o:' Ém cernpanhía

do casal, viajou também a; linda

Regma D'Aquínc D'ÁV1la.:"
I

II

**" Aniversariou segunda-feira, o

Diretor do Departamento de Baú··

de e médico da Assembléia Legis
I�tiva do Estado, Dr. Joaquim Pin

to Arruda.
)j' * *'

*"* Chega hoje a I<'lorlanópoHs,

procedente de Curitiba, o Coman

dante da 5\.a Região ,MIlitar, C_?
ronel José Campos de Aragão.

... * - O Prefeito da Ci�ade de, �ão
Joaquim, Senhor: Egídio Mártma

no, em visita ao Go�etn�âor Ivo

Silveira, comunicou a? Chefe
,

do

Executivo oatarínense, -que 'em

São Joaquim rec�berá!: o título de'

"Cidadão Honorário:' do Municí-
l .Ó» ,

* :l. *

*"'* Inicia amanhã o 3.0 Campeo
nato de Biriba, promoção do Ban

tacatarina Country Club. As ins

crições para' a partícípação desta

iniciativa da, Diretoria do _
Coun

try' poderão ser feitas na Secre

taría do Clube.

pio".
_$,)'._;

,
***

��.* Dona Nila Cherem foi ao tlai�

lc Branco pata assistir o "Debut"

de suas lindas netas, Iara Racha

ee Christlna Fonseca.

,-

'te. lO dias, serão atração na 2.:.1.

'FAINOO.. ,Càn,f�rmQu a Comissão

da f.a, raínco, que o contrato foi

'. assinado ontem.

:;: * *

'd'�* Falando na FAINCO, não pa
i' d�ríamos deixar de comentar que

,,' : n�(las' moças de nossa sociedade
.

� "serao ' recepcionistas, na gran-'

: dê' promoção de um grupo de a

., .,': cltden1ic'os de Engenharia. Ent1:e

,

'<

,,< :�' elas:
'

ita de oassía Ventura, Ve

ra R�sa, M<\ria M�h:ta Laus, Elia

ii'a Per�ira, Maríza Pereira Olivei

ra;, Casala Freitas da Silva, Ligia

Aguiar' e' Vera Wolask.
I

:fi: * '*

',"''' A inauguração da sede pró

pria da Ordem dos Advogados do

'Brasil, .seccão de Santa Catarina,
,Ideu-se terça-feira, pela manhã,

com elegante coquetel.
. ., ..

oficial em

�,." Os Incríveis. fabuloso con

junto da Capital Paulista, duran-

;" ,,', Max, Factor da Brasil, lança ó :'
� li" J_r.

bel'[ssímo estôjo> do "Calífórnla:

Colar For Lips", em moderúas, to:-,
nalídades para os lábios uma ror

mula C1'e1110S3. para ser usada

com pincel.

�'''Já estão de volta do Paraguay

e, no Bar do Querência Palace co- ,

mentavam sôbre a vitória do Bra

sil, os Senhores: Raul Caldas,.
João Assis Filho e �Fülvio Luiz

Vieira.

\

-

* * *
-

H* Muito obrigado jornalistas

• Marcílio Medeiros Filho e Moacir

Pereira; obrigado mesmo, pelas
simpáticas notas divulgadas em

suas tão prestigiosas colunas, com

referência ao Baile Branco.

.;,,'<j< O Senhor e Senhora Fran

cisco (Lourdes) Assis, e11;1 sua re

sidência, com um elegante jantar,

homenagearam � �lUi'to símpáti
co e elegante casal, Edmir Go

mes.

"'**0 PENSAMENTO DÇ> DIA: "A

justiça é gratuita: O .que custam

sao os rneíos de chegar a ela" . I

111

láta Pedrosa
Os estudos para a adoção pelos EUA e, a área euroPéIa oC·d,ental,·de· A.'" QUASE DESPEDIDA DOS

tar�fas preterençiaís !_'Jar'a 'a Amé�ica Latina achàm-se �dlantados, ',TERNINHOS .DE LÃ

maram fontes Iízadas a empresários norte-americanos. � ,I
C>

•

, ,"
•• 'i

'

•. , :__:._ A.inda bem que fez um frio-

0_ assunto voltará a ser debati.qo esta semana, Q0 Rio de Janeiro, ém ;, �,., iinho, � :aquele terninho em dia

reul1la� do Conselho 'Interameríeano de Cómérbio e ;:PJ;:oflução - ÇICY,P :.' : '[,'gori'al de lã pôde sair do guarda

--, preSl�ldo pelo Embaixador Roberto Campos. As forites mostram-se"otÍ'- ;. '; :": Joupa "p�ra dar os ares de sua

mistas, e,rübora os problemas de balanço de pa,me:qto dós Estados Ul11QOS
'

gl'açàs nas nossas badalações di-

tenham se agravado no, segundo tr�mes,�re dêste an0� s��undo comentârios urn�s e noturnas.

desta semana do wan Street Journal. , ,

-'

Á. criação é de Ferrauel, e Dada

'I
",

'

'�cqnSeglÚU comprá-lo na tal im

�o�tadcira de que Lulu já havia

falado.
, Q. ,Paletó á com,!)riclo Ccêrca de

15 r centímetros acima' do jrelho)
lév?Illente' ajustado ao corpo ,a

brindo para baixo. A ,!)ala é tra-

,

", balhãd�' com' 'recortes e, pespon-
,"

,:, i,
'

iii�.· Ífuensa' é a gola, esportiva
- 'e

"Infelizrnen te" disse_ UL cç.onorn;.lsL db !,.'. .;11'10',. "pod" '��'l' \ e� dci,,(jeí;' J;, .�:- reg._Ón.da, '�?nitando o ;ontôm� da

que tais adversidadel1 cj.c:_v:am se�' �el+cida.s an�l" do 6rç�nlLlltv rlSs".r;HiYU"{l :.1., ..ása' de"bo�boleta _ uma cons�an

de as políticas de Qrédit,o refrearem a denland3. global' o bastante parà
',,' ú'" tias" "obras" de Ferraud. ,Há'

provocar, uma diminúiyão no índice de aumento 'd,e p�eços.'A p�u;a l'ires- " ��.n(Íà\ um c'órte' que salienta a li-

I
tcza com que são feitas as restrições contra 31 inflação, costumam ll-fir�'<fr ,.' nha' do busto e que acaba ,numa

os economista:s do Govêrno, significa que ela!) detei�o ser mantidas' q,u- � '!apela que po�e ser ou não um

1l'a1)te -algum tempo ainda, a não sei: que ha�a, um'granq.e recesso ou/corte:' ·bolso. 'Tudo isso com muitos ba-

nas despesas da guerra do Vietname. 't5es, e um, foulard de seda ita-

'liana, podre d� chique, também

Confirmando o pessimismo d� indicações anter�ores, ó deficit' da
.

ba- ",
. 'comprado na hnportad01'a que de

lança de pagamentos no, trimestre que terminou e� junho foi muüo maior·:,.' "

' verá ser inaugurada por êsses

que o 1,7 bill�ão�.de.dQlat;p:'3, (N,C�t�J�? p'�M�s) .,Po pry��l:?, ..t:��n,w���!�:,' .. :,',',;,; ;,�,��' no"Eqi!ício d��C,�masa. As

,

' I ,.,.
•

�
•

'

'

• :� " ,c1l1çàs' são ·as de sempre, nem re-

Grande parte da q.et,imoraçã�, dá pJSição' Çl"J pagamelHGS "e dev:e" ao��.:.
"

,���, ",:�t€�l�l �uito largas, o que a-:
"fluxos circ�lares" e�cepc,ionalmente grandes ,de eij:�odólares,

.

d.LZ O' 0:- ',: - �?ilh a, silhueta favcrece
- "as

p�rtameItto de Comércio, argumentando ,que Isto '''di�torce'' o qu",dro real " 'oa:ixjnhas!'.

e faz com que os Estados Un�dos fareçam est.\l" pior '0.0 que estão na ve:ç':: ';,.' ,::_ Em matéria de bijautexia 'o

1 � c:' , .--

OPINIõES

Afirma o jOrn�l �o'rte-ame�icano que a econom�" dos EUA"sofreu" du�: '�1':
,

res reveses no segundo t�ime.stre, prtncipíllmente no' que diz �esPrito ao'. 'l. (,
'de :iCit do balanço de pa�amentos, que ati�giu níveis, recordes... " .'

.:. ',',' ;"

LENTIDAO

dade.

Mas mesmo negligenciando êsse fator, diz um r:elatório do

menta de Comércio; parece que o deficlt teria sido "'alto, pdos
h:stóricos".

-

---_........_--------........--_ ......_---_ .._._....--<-��

Música Popl�llar
------�------------

Au;ust()/Buechler

MAIS UMq COMPOSITOR DESAPARECE: DENIS BI�EAN-

, Na semana passada desapareceu o grande J:1Có do bandolim, Foi

uma grande perda, sere dúvida nenhuma. Pois na' mesma semana (sábado),

após dois meses de sofrimentos em 'que estêve internado pa Santà Casa.

de' Santo Amaro, faleceu Denis Brean às 11 horas, vitimado PQr um enfarte.

Seu verdadeiro ng;ne era Augusto Pinto �ipEirp. Ealece aos 51 anos
,

de idade e sua data de nascimento foi 28,.,de reverono de 1917.

Logo após a' sua morte, o' 'corpo foi levado para o' necrotério do

Cemitério do' Araçá. A i Sociedade ',Brasileira ele Autores, Compcsitores e

Escritores Musicais do EstadO de São paÚlo (SBACEM) se encarregou de'

• tôd_fl. a ,�ssistência ao seu as�ocill-do e mem�ro dtv ·diretoúa. Denis Brean

� deixa um irmão, d. Elisa Menezes. cas�d� e dois s,)brinhos. Era solteiro.

Foi' sepultado na manhã de domingo, levado )or parentes amigos e

colegas.

que vem sendo usado mesn�o são as gargantilhas ..Lançadas ehl junho, a

gota. elas fervem 110S pescoços das mulheres eléga�tes. São �sadas com

túnicas ou vestidos que têm o decote rente, Ás mais bonitas da cidadc> es- ,

, tão éril' Art NOl.j.veau, obra de artistas ita,lianos. Ainda lá, você 'v�i' �ncon
,

irar' para cavalheiros, cintos belissin{os de crochê que· vêm sllbstituindo
. \ '

··os elasticos que começaram a cair já- há algum teIhpQ.. '

, \J'

A política antHnflacionária do credito r"",L,íto da R,;'S(!l"'i3. !<"ederal: ,.:.

ProvocoU o movimento do eurodólar, Segundo o D€partamtnto, ''Ide -a�res- -,:

centa que os bancos âmericanos pedem, emprü"L-tdo êsses dep,.:;siGos' de 'dó-' ".,
lares ameriéanos de suas llliais no estrangeilo pará ajuda.r 'a. aliV1ar: a::;
compressào interna, do crédito. Os ín�/estitlor<;s a�erlcanos -d ;spJ:cha;v.�ri1:'
dólares para o mercado do eurod6lar, co� c\"ntro em Londr::.S, a' ílm #à:' ,,'.

ob'ter os lucros dos' altos' juros lá dispOluveis e os bancbs atnetH:anos [l:Ilsio-,:i:
sam€l1te ped;am em,p!f(stadO êstes e Olltl1d,s dólares, c·0l�prado3. por parti-' ::::
cuIares estrangeiros nos 'bancos lcentrais de seus países., \ ,

' -

.';

. I t
<

Enquanto Sê aCredita que muitos _dêssés dólares 'são; de fato,

elade americana, êles aparecel1l n,as estatísticas como um aumento, no �'
L •

crédito de dólar para estrangeirás e, por conseguinte, pioram o deficit.

. . . . . .

--;-.-.-.-.-.-----.-

os sócios cio Santacata1'il1a

:. -: -: -:� -: -: -:-

,
I

Cêrca de 500 milhões de dól'ares (NCr$ 2,[0 o_lh5e's) do· deficit foi devi-

do ás cobranças dos Governos estrang..:il·os·- mais' do que às �omjpra.S _

'

das apólices do Tesouro e de certos documen:'os bancários, segundo o De- ,

partamento. O Govêrno Nixon declarou que evitaria press1anar outros paf
ses para que adquirissem

I
tais apólices, queixando-se de que estas eram

principalmente uma "mágica" do Govêrno Jchnson destinada a apagar.

parte do �erd�dE)Íro fluxo de 'dólares das estatísticas.
'

Em transações regulares, diz o �1esm'Ó' relatório. os estrangeiros cor-,: .'

taram suás compras de apólices nOl"üe-amerwanas para 310 milhõb de '"

dólares, cit.ando a "1'raqueza do, mercadÇ> de valôres ámericano" e 013 ál-', :

tos juros dos· eurodólares como razões prováveis.

. . . . . .

-.-.-.-.-.-.-

,
"

Augusto Pinto Riceiro (Den�s Breaq.? era, cc,npo�itor e jornalista. A

tôdas as duas coisas êle muito se dedicou e teve uTI trabalho brilhante.
..

' \
" ,

Suas músicas fizeram muito sucesso na década passada, destacando-se

entre� elas: "Bah'ia com H". � Esta composição é GCnhecida universalmente, -

tendo sido tocada em numerosos centros europe\2s e ·q.os Estados Unidos.

Outra composição sua, muito popular foi "Boogie Woogie na Favela". Em

homenagem ao então Presidente d� Repúblicà Juscelino Kubitscheck, de

quem foi grande amigo, Denis escreveu a composição "Ninho do Nonô".

"A Mulher' do Meu Amigo" fói outra gravação de muito sucesso ria época

e foi gravada por Francisco Alves.

uitimamente Denis Breun trabalhava nQ jOl'nal "A Oazeta", onde se

enca�regava da secção de rádio e TV.' DUtan,;e muitqs�ànos produziu

'coiunas especializadas de', ráclio e TV na, impre\lSá pl}ulista e por várias

vêzes fêz parte do -grupo de julgad.ores: do 'Ip,rêmio Roquete Pinto".

José Roy, compositor paulista, presente ao' imtêrro, disse que' êle deixou

oito composições inéditas com 'letras de quilhe::me de' Almeida. 1!:sse

material, será posteriormente divulgado pela familia.

''"

�

Denis Brean tinha muitos .amigos: Eis ·algJ.ms dos presentep ao seu

'sepultamento: "Risadinl1a", cantor; José Roy, co:npositor; Renato Corte

Real. humorista; Roberto Corte Real, locutor;, Zé Carioca; Osvaldo

Guilhemle, compositor 'o que foi por muitos anos parceiro de Denis; Vera

,Nunes; Emílio Vitali, editor; Neyde Fraga; cantora; Leo Romano, cantor;

Orlando Duarte, comentarista esportivo; Henê
' Cordovil, compositor;

.

Roberto Amaral, cantor; Mário Mallcondes, diretor da SBACEM; Alfredo

Borba, crítico fonográfico; ·Carios. Henrique Bastos Duarte, compositor e

primo do_ Der.lis e muitos admiradQres do compositor.
-Denis Brean, foi sepultado no jazigO' perPétuo de sua familia.

A SEGUNDA GRAVAÇAo DE ReBERTO CARLOS

'Muitos de \ocês devem � conh�corl a pri�eira gravação de Roberto

Carlos. Intitula-se,"J�ão e Maria" e é de autoria de Carlos Imperial e do

próprio Roberto Carlos. Ela foi gravaqa há muitos anos atrás, na época

da Bossa·Nova, 'quando Roberto Carlos comparecia aos programas de

Abelardo Chacrinha e com uma máscara negra sôbre oS o�hos, imitaya

João Gilberto, Essa música, foi regravada pela POlydor, num compacto

simples, que traz na fa�e B 1,lma .música no 'mosmo estilo, çh!l-mada "Fora

do Tom", da autoria de, Cados Imperial.

Na segunda-feira; passada, eu ouVi na Rádio Tupi, a segunda gravação

de Robe�to Carlos, intitulada "Brotinho Sem Juizo", também da autoria

/ de Carlos Imperial, Só que nãq era na voz do próprio Roberto e sim na

de Erasmo C�rlõs,' em gravação feita rec'entemente, sçgundo declaraçiío
6

. ,

- O papo mais requisitado da' "saison" vem sendo "0 de Paulinho Rà

ritos. Com o tempo todo tomado e já sem vóz, nosso a�igo resolveu aten

der seus ouvintes atentos, apenas com horas marcadas,' o q�e pode ser

feito 'pelo t�lefone 2932.

" ,"

,"

----�--�_-------

ROXY
CINEMA

1(, .- �u.!

J,"an-Lm.ü{l Trl,ntignal1 Oina

Lollobrígida! ,

A MORTE. F'Êz,' UM ovô

Censura 18 anos

cAO JOSÉ

I "

,
, .

SUA EXCELENCIA

Censura 5 anos

daquela emissora.

O que chama à atenção quando se houve o "Brotinho Sem Juizo", é o

estilo leve, letra bem simp�es, e que mostra um Carlos Imperial bem

difercnte elo atual.

TELEVISÃO

RAJÁ

É-·�;--�-�l��*�-�����-�����������������-·�.-·�"-.--�-����������������������1

!I: O- . seu programa
20h
Maurice ROl1ct _ Jean Seberg .
Dall'ielle Dárrleux
DESEJO INSA.CIÁVEL

Censura 18 anos

. (

15 - 19,45 21h45m

Ronald GoHas - Zilda Cardoso

.
- Darlene Glooria

-

GOLIAS CONTRA O HOMEi'vl

DAS. BOLINHAS

CEnSUra 5 anos 17 - 20h

Pli,er Finch ---:' Kin Novak

A LENDA DE iYLÂN CLARE

TV PIRATINI CANAL 5

20h

Henry Silva - Evelyn Stewart

A CRUEL SENTENÇA DE UM

ASSASSINO

Censura 14 anos

,

18h45m - Enquanto Houver Es

trêlas - Novela

'19hl0m Nino o Italianinho

Novela

19h45m Diário de Notícias

,

' \,. 20h05m - Confis�ões de Penélo-

GL6nIA�

..

RI'rZ
CORAL

\ '

MUNDO

"

lambia' - transmissiio direta da

Guanabara via Embratel

I '

18h45m - A última V J.lsa ._;_ No-
\ '

vela '

19h10m - A Rosa Rebelde - No

vela

19h45m ._ Shaw de Notícias

20h05m - A Ponte dos Suspiros
- Novela

20h35m - Os E.strar,has - nore
la

21,00h - Futebol - Brasil x Ço

ionlbià - trautlmi:ssão direta da
"

Guanabara via Embra te!. I
_-II__ l - -

� -

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Erasil'e Colômbia fazem hoje à noUe no Maracanã às ':

21hl5m a segunda partída eaíre ambos, RUdo é o gran- I
de problema hrasileiro,' se ...não jogar será suhsdi!uido por
Everaldo, tostão está reeuperade e vai jogar. Já os- co

lombi�nos lem uma seríe de problem.as, mas pro�eftem
.Iaaer um bom jogol e o lreinader Frantisc� Zi1luaga diz \

que, o lime vai jogar num ,4-2u4.

Esportes
'. ,

unico pr blema ai anha
,

.t ••

,I';

WALnIER SOUZA
A emoção de, ver as réras de 'perto vencendo bem {s('�undo tempo a

penas) aos paraguaios por três a zero, não !xrI1).itiu que o coinenlál'io' de
untem aparecesse na páginu esportíva de O ES']"i�DO, mas tenho certeza
que o trabalho apresentado, uma realização do 03NLil.R, fOI muito, bül�l e

suficiente para os amigos.
'

'I
"

,'I
'

No grupo onze a vitória do Brasil foi merecida, mas s61�Ente pelo que
apresentou na etapa complementar. O primeiro tempo e 'P'Lincip3,lm'&nte
os Primeiros minutos mostrou uma seleção nervosa e com H/Ido ralhando
sucessivamente, para melhorar mais' tarde, principalmente no segundo
tempo. No lado paraguaio alguns . jogadores com grande noção, mas no;"
computo geral o que rse via na seleção dai casa, era apenas muito Jntusil'Í:s'-

'

". , .',,'; ,

mo, sempre levando em conta o .apoio recebido pela grau de, torcida de mais'; ,

de 45 mil espectadores. O Primeiro· tempo fOi mais de estudos pelo �osso:
lado, mas as oportunidades para gol surgiram de ambos os lados. Numa de-.
las a perna de Rojas é que salvou a situação, já que' F'elíx estava comple
tamente fora da, jogada. Na etapa COmplementar notou-se mais Uma vêz

/ ... >...

que o preparo tísico-dos nossos jogadores anda muito bom mesmo. Contra
a Venezuela foi assim e a mesma coisa repetiu-se domingo último, quando
na segunda etapa os gringos já estavam quase que sem pernas. Nu$sa exi

bição no' segundo 'tempo foi. muito bôa, mas � foot bali a���nttido
.

IJ.o

primeiro tempo não agradou a êste comentarista. RHdo comprometeu, Joel
também e Píazza no meto do campo errou demais nos passes e compro
meteu por demais o trabalho de Gérson que 'foi obrigado a trabalhar por'

dois. No sistema ofensivo Jaij-zmho mostrou-se de indo ihd'vidualista,
.,

para depois trabalhar de uma maneira mais co_njuntiva, ficando para Edú

a nota máxima do sistema ofensivo, Marcou um tentÓ num soberbo, mas

soberbo mesmo" pJ.sse de Tostão e além discm criou situações !'lO� demai..'l

peTigosas para o arco paraguaio. Seu marcador conseguiu para-lo somen

te nos primeiros 35 minutos e sempre na base da falta, algumas viole:q.tas.
A dupla de area, Felé e Tost�o,.i:novimentou-se bastante,. e gostei mais de

Pelé que recuando prOC"W"l .e:1]. certas oportunidades' ser o terce�iro. homem
do meio campo, fic'Y: do p:; 1';'\ Tostão, o trabalho de combater diretamen'te

os gvaranys d'-nt:'s d, � ''''<'leI8 area. 'Para mim melho.res do Brasil: Djal
m2 Dia", Gé,rs'-', .. , ",. :.. ' k ::dú, A.manhã trabalhO ,estaUstico dos gw

pos onze e déz.

de· Cadeira
Gilberto Nahas

-Como acontece to,:C,:o :'8 anos, ,a ÇBD, através seu departamento espe

cializado da comissão ele arbitragem, - solicitou às filiadas àe tôdo o

Brasil o envio de üm:1 r01açãà que contenha o nome de dez árbitros,
além de outros pormenores qué são solicitados, para, depois, 'poder ta:

comissão selecionar os l1(')mes de cinco apitadores, para comporem o

quadro nacional àe árbitros, com possibilidades de trabalhõ em jogos
de torneios de âmbito nacional como o "Centro-SuÍ" e "norte-Nordeste",
a�éni da "Taça de Prata" e outros certanles sob a orientação da enti-

\

dade
.

naci?nal. J
,

,

Pois bem, Surpreende a medida no tocante ao número' de' nomes

solicitados, pois se apenas 5 serão utili�ados, por que pedi'!: dez.? Deduz.s�
daí qúe seja uma' fórmula da ·'CBD permitir a entrada ,em tal lista de

alguns nomes a mais; pois não resta dúvidas que a Comissão de arbi-,
tragem caberá unicamente a\ missiio de s�lecionar os melhores ou os

de maior prática e levarão em 'conta o número de jogos já r€..feridos,

regionais, intere'staduais e internacionais, tempo de serviço' de cada, um

cQmo árbitro, partici!iJação em certames nacfonais: federações a qúe já
pertenceu o árbitro, e' outros pormenores que, taiv'ez desconh�çamos,
Daí a necessidade dos departamentos 'de· árbitros terem seus fichários

completos, com, as anotáções pecessárias da vida profissional de cad�
'árbitro. Existem árbitros' que possuem diplomas, e cursos registrados"
na própria CBD e' disso êLes tem conhécimento-; enquanto ó:utros 'apenas
se interessam em apitar e não em progredir os sétÍs conhecimento,>,

Acho mesmo que a ficha enviada pela CBD ainda deixa muito a desejar,
':

pois deveria inclusive solicitar outros' d,ados de' int'er'êsse, cama grau

de instrução, cursos real�ados e exigir na própria CBD um exame de '

saúde, teórico, prático e psoco�ógico de cada um. A própria CÉD j,i
sabe I?erfeitamente os nomes dos árbitros mais conhecidos em todo .o

I

BFasil, e às vêzes '110S surpreendemo's como ela própria indica nomes à

FIFA de árbitros que já estivp.ram' envolvidos em casos, veta.dos 'por Fe

derações e outros mais, que estamos can:;;ados de ver atuar; seja pessoal
mente ou em TV, ou escutando a opinião de _cronistas especializados em

arbitrargens. Mas êles continuam préstigiados e trabalhando Sempl'Eli

usando quase sempre a CBD o critério de enviar árbitros da Federação
Carioca para, todos os Estados, não

J
sabendo se tal preferência decorre

do fato da CBD ficar instalada pertinho da entidade Guanabariná, 'pois
bons árbitros e em condições de trabalho em jogos nacionais também

possuimos, embora em pequeno número, mas perfeitamente capacitaq.os
a apitarem ,em qualqEer lugar; pois prova melhor não há ,que o cam-

peonato oatarinense,
, .

Assim sendo,� seri.a .c:esnecessário e mesmo inadmissível que o Presi

dente Mello colocasse na ficha dos 'prefer�dos (5) uma cruzinha verme

lha, para me;hor orientação da CDB, pois a ela caberá escolher os que

possuem condições para comporem o quadro nacional' e os lançament?s I

nas fichas de cada ,um é o bastante:

,
�--------�----------------------------------------------------------

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACD:ONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

1€0 . DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL

'Sorviço de Equipamento e Material

T0W,I'DA DE' PREÇOS
AVISO

, ,

A Chefia' da 16° Distrito Rodoviário Fedéral comunica que prestará
�s forrrias interessadas, informações sôbre a TOMADA DE PREÇOS para

compra de P�EUS E. CAÂMARAS DE AR para o 16° DRF,' I

Os i 'lteres:SádGs oderão dirigr·se ao SEM 16, sito à rua. Felipe Neve�,
Estreito-Florianópolis, no bo{'úrio de 9 às 11 e d€) 14 às 17 horas de segun-

\
da às ,'jlextos feiras,

Florianóp?lis, 11 de ::g6sto de J969.

HIIJDEBRANDO MARQUES DE SOUZA

Engo Chefe do 16' D.R.F.

Brasil e Colombia voltam a j,o
gar hoje à' noite, a o":g'üuda par
Lida r ntre ambos, �J�hs eLm 11.t

torras da C:rp3. do Mundo de

1970 a realísar-se no Mexlco. No

prir1ci.ro c ncontro realizado em
Bogota o Brasil venceu por 2 a

O. e para o prédio de hoje o qua-,
dro brasilerro e o franco Ifavorito:
O jogó será realízadó no Estadio

do, Maracanã e começará às
- 211115m. )

O Brasil .ntcia-á o jogo' com o

,mesmo quadro 'que venceu o Pa

raguai, COIl} exceção de Rildo que

esta contundido no joelho e difi

cilmente atuará.'

Tostão que era outro problema
para o Dr. Lidio Toltdo, fez teste

ontem com o 'Professor Adrníldo
Chirol e apresentou-se totalm- nte

recuperado. e' hoje foj-mará d=pla
com Pelé. Também Felix, que es

tava contund.do em uma ,das
mãos melhorou e nün é problema,
R:1do alnda hoje í'ará um teste ele

campo e se não Ior aprovado se �

rá substituído �1clo frducliO Everul

do, que segundo ° preparador fí
sico Admildo Chirul e,�tá cm ex

ce{entes condições.
{

FeEx, além de se considerar em '

condiçê�s de jÔ?'o, tE.m' maL, u�a'
razão p'ara ,querEr jogar. E' que

pretende manter a meta do Bra

s:l invicta até o final das f?limi
n:1torlas _para escrever cartas pes
soais aos cronistas :nulistas que
criticaram não só a sua convo

cação como mantiveram cam

panha na base de "o Brasil" não

tem goleiro". De outra ,parte; Fc?,
Ilx tem a promessa de um prêmio
e 'urlla hom.enagem dos seus com

panheiros de Fluminense c(lso
mantenha incólume o gbl do )3ra
sil nas elimina tàrias.

COLOMBIANOS QUEREM SE

APRESENTAR BoL ...

I

A seleção' colombiana que se en

contra no Rio desde terça-feira,
hosp2dáda no Hotel Novo Mundo,
rea:Hzou ontem, às 19 hotas no

Maracanã, um leve treino de re-

conhecimen to.
,

O técnico Francisco

diz a seleção brasileir�
ticamu�te classificada.

Í'u;ulu.aga,
está pra-

Não aCredita numa reviravolta
na tabela, pois o time, do Brasil é
realmente muito bom e merece a

posiçao que ocupa

Zuluaga disse 4�e sua equipe
hoje vai J'o":ar descontraida e oc

-

I '

ôivameute" ]:rocurando sempre \ a,
'vitória, já Que nem ,o empate lhes

interessa.

-;- Vamos iniciar jogando num

4�2-4" que só será modificado de

acprdo com o tl�anscorrer da par
tida.

Mas a maior p:i'eocupação 'do
treinador colomhiano é a ausência
de três jogadores que estão ma

chucadas se não puder contar

com 'eles sua seleção atuará des
falcada de cinço; já que Gonzales

Garcia/ estão suspensos pela FIFA

e não podem jogar hoje. Os

ma.elrucados são Lopes, Segrer\l
e Brand, que ,farão teste hoje
para saber de suas condições.
Zulugaga disse que a Colom-

bia jogará cdm: Largacha; SegQ-'
via, Segrera ou Vasquez, Oscar

Lopes ou Soto e Castro; Alvares e

Agudelo; Ramirez, Galleg'o, BraneI

ou Meza e San ta.

O Brasil fOrmará com:' Felix,
Carlos Alberto, Djalma Dias, Del

e Rildo OU Evaraldo; Piazza e, Ger

son; airzinho, Tostão; Pelé e Edu.

lole' ,entra' na regata da
Fainco:e :"double sai"

.......

A dupla formada por Édson
Altino Pereira e Nelson Chirighin�
venceu a primeira disputa elimina
tória processada no CIube /'cle
Regatas Aldo Luz que deseja
'mandar [10 Rio uma guarniçãO de,

dois sem timoneiro p!1ra disputar,'
trepais de amarihã, na Lagoa Ro-.,' O, Vasco' da Gama, domingo, na

drigo de Freitas, o páreo da cate- Lagoa Rodrig'o dê Freitas, quando
gor,ia que apontará o ' represen- foi efetuada a sexta etaplit, do Cain-
tante da CBl:> ao Campeohato peonato Carioca de Remo, cémse-

Europeu de Remo, marcado pa,ra gufu vencer quatro páreos. contri:t
14 dei setembro, em Klagenfurt, na dois do Flamengo e um do Bola-
Austria, A disputa el�minatórjâ, fogo, conseguindo, assim, voltar' à
marcada para sexta, sába,do e -liderança, 'do certame;' I, estanc1ó
domingo, Somente anteontem te-re agora com 279 pontos contra 2'71

in\cio� mesmo com, ,o I vento. do Flamengo, 141 do Botafogo, 117

nordeste soprando forte. Dois, dÔ"Guanabara, 5 do São Cristóvão
barco's foi a diferença, com!Js 'e ,2 do Univel,'sidade. A próxima
dois categorizados remadores lnLe- 'etapa (a penúltima) está ma.rcada

grando o' "Ste'rá:' Maris'" (barco
• ._'R �l�ol dia 21[Ee .�e��l11,1}..,

;Entregue a- supervisão da. Reg'��a
Noturna da FAINCO e 'da, parte
remístíca dos Décimos,' JGgb�
Abertos de Santa . Catà.Hr�>; à,

Federaçâo Aquática de Santa Cª,t:'t-,
rina, esta reuniu-se n� ,noite,' d9

. segunda-tetra em sua sede, social,
para cuidar dos de�alhes concer
nentes às duas, importantes com

-petições que pela" primeíra Vf:;Z

(oram incluídas no' calendárío '

,dá

entidade. .Presidíu .a reutüão o

presidente da entidade, esportista
Eurico, Hosterno e, I após" alguns
c1ep:lteji' ficou decidido que a,

Regata Noturna da PAINCO,
servira como olímínatõría para 'i1 '

constituição do elenco floríanopo-
. lftano 'aos!., Jogos Abértos" que, I,:e'
J'ea.llzarão !la dia, 20 de ,setembro,
ou seja cinco' EUaS 'após ·àquela

. regata Foi suprimÍdo' dO"ptàgTf.l·
'ma ,da Regata ,.N.qtqrna o'�!Í.r�ó, de'
clouble-skiff que se.rá substituído
peí.o de yoles franches a 4 'remos,
Ciil:sse "p.rinGipial1tes", i; que" tum

,- ".iA .. , ,I, '.' • t,
. t'+ ". o,'

hém servirá como elimihatórL

pata ;�s":7 lr,Ó�;:tVs'fc�f '

Joiriville,
Foram ma;iÚdos ás' páreos· (.h�
f,yolés, 4 COR1, :2 ,::j"e�i4"2eóhi;'\;e. ,4
sem nos Jogos. Aber.tüs, ,a· sim

como os de 4 cob, 2. sen�" _skUf,
2

-

CO.111, 4 .sem e oito na '.Rega�a
Not�rna ·da FÂINCÓ:" :To"dos c,s'
'pareos ser�o·'"classe abeí:té: c�m '

exceção dos de yoles, arr6�ados
na classe de, ':principiantes",
Quem se' sentiu prejudicadó' com'
a decisão foi o Clube Náutico
Francisco 'MartinelÍi q4e' .é,. o

I gigante do, double" just'ament�
agora que estava. intere'�sado na

{orrpação de uma, graílde dupla:
Liquinho e seu irrnão Luiz CariO",
que, inclusive. chegaram a re,alizar
movimentos na baía sul, Jen:do. d
double rubronegro denionstraclo

que l:)ode' vir a se 'constituir' ImlÍl
dos melhores já' organi'zados em

\ ' \ -,

Santa Catarina desde Man'oel
. -I..

Silveira-Walmor Vilela que ch�gou
a alcançar o título sul-amer�cano,
da categorül. :qquinho, que nã0
quer ,deixa.r de remar no páreo' de
skiff, corre o risco de hão vir 1\
fazer parte da turma ,catarinffilsé
aos' Jogos Abertos de Santa, Cata
rina, marcados .êste ano para a

cidalle de Joinville, O "Garoto de
,

Ouro" 'do remo barriga-verde, 1';"
ma!_1do no páreo de sua espéciali
elade, não poderá fazê-lo num dos

páreos que constam do programa,
elos Jogos Abertos, o que repre
sentará um desfalque sensível dn

representação florianopolitana que,
,n,o entanto. pode se apresenttir
como favorita em todos, os cinco

páreos do programa.

DUPLA EDINHO-CHIRIGHINI

V�NCE:-;, A PRIMEIRA

_-------,---'_'--�-

alemão)! e Antônio Vilela ;« Paulo

Henrique "Vi'eira . o "João ÁrtB.vr
- ·Tuca"). .Ontsm deveria ser

efetuada a segunda
\ disputa, '

com

-a :: troca de barcos, mas o vento

sul soprou forte, obrigando o
-

técnico Manoel João Teixeira a
,

, transí'er'í-Ia 'paráhoje, pela manhâ.

A turma aIdista, assim como a

.ríachuelína que será conhecida

hoje,. deverão viajar :'pina o' Rio

a.l?anl�ã; provavelmente por via
aérea,- realiz�ndo pelo 'menos dois

treinos para reconhecimento do

local da díspu ta,

nore.xs EUMINATólUAS NO
, RJACliuEI,O'

... '�. "

Serão. na manhã ,de hoje, na rah
• "QlímpiCa da baía sul, as' dispuüls
'elimina;t\�rias objetivando á esco

'lha da gúarnição do Clupe .Náutiéo
, \Rlachuelo

.

às que se realizarão no

'pI'óximo õ;ábado, na Lagoa Rodrigo
de I<11'eitâs; no Rro; p�r� ?-, çl�9igr{r:-t .�� t
'ção do dois sem timoneiro que" a

'

'lt, de setembro', çm Klagenfurt,
(la Áustl'ia, defenderá o renc.'me

brasili;lÍro no esporte da, canoagem
mundia'l_ De um lado estarão os

novato;s
,

OrlandQ Santos é P�ulo_
,Tz'elikis, 'que estão bem preparados
fIsicamente e já familiarizados com

o barco, Do outro estarão o reno

mado' Ivan Vilain com o não ml�

!los categorizado Alfredo tino

Quadros 'Filho, que pert�mce 'ao

',' Aldo Luz, Logo, uma guarnição·
Ír.ista de muita categoria e raça.

({ue v,ai se apresent.ar' como favo

rita, embora se reconheça que
Orlando e Paulinho :estão melhor

'treinados,. Vamos ver.

SADY ELABORARA O NôVO
CÓDiGO DE REMO

,

Na, oportunidade .
da reaíização,

'da " reuniào de segunda-feira da

FASC, 'tratou-se da réforma dos

estatutos da entidade que estão
em' muito §uperados, :Foi desig
nado .o, vice-presldel)te da FASe!
�spmtista

.

Sady Berber,' para
eÜ1borar o Código de Remo que
fará parte dos estatutos. Será

oportünamente marcaçla pelo 'p1\e
sidente da FASC 'umá reunião d,õl.
Assembléia Geral, a fi� 0e discutir
e aprovar a reforma dos estatutos,
Quanto à parte d� nataqão, saltos
e water polo, sabe-se que será
mesmo desligada da tutela da

FASC, com a fundação da entidade

qlll� supervisionará em todo o

Estado os esportes em referência,
,tendo o ,presidente Eurico Hoster-
no manifestado' a sua si'mpatia'
pelo movimento, pois assim a

FASC poderá cuidar tão' somente
do espoàe do remo, podendo
passar a denominar-se Fede'ração
Catarinense de Remo,

VASCO RECUPEROU A LIDE
RANÇA DO CARIOCA DE REMO

Avai so· quer lU
"feras" no
seu 'ataque

I

Segundo informes de bastidores "

azurra, o ataque do Avaí para' t,

temporada 'de 70 pretende-se for- 'J)

mar, com êstes 'profissionaisi
Mário Madureira, Vado, Cavalazzi
e Carlos. R::Jberto ou A,y. Ar) '/l

pertence ao Juventude de Caxias
do Sul, a quem Zezé, considera ;,,',

excelente jogador,
A propósi tõ Mário Madureira,

C, Roberto, já estão no time fal
tando Vado e < Cavalazzi, qve a

qua.quer momento poderão esta
na ilha definitivamente.

Com Ary os entendimentos serã

concluídos a 'qualquer momento
Ur11a vez que é desejo do ponteir
se, estabelecer na Capital catarí ;J

I
;�..

,

.

fi'gueirellse
-e Paisandu
lJa"Capital
Segundo n.Çls ihformou o esporo "

tié:ta Waldir Machado, presidente
do Figu�irense, houve, por ocasião

ela estad':;t do alvinegro em Erus·

que,
.

na última semana, quandO
jogou Com'.Q Paisandu, sendo ven· ',:

,c:do por' à'ois tentos a zero,

acô!'do para. 'a . re;ilizaçã.o de nôvo ,I'

encohtro entre Os dois 'times, desta c'

feita no estádio "Orlando Sea!'·

pelli", no Estreito, domingo pró· '\

ximo,
dosde

estando o técnico Romeu

já movimentando seus

pupilos que estão
.-' uma dElsfôrra.

sequiosos de

AVAl CONTRA SELEÇÃO DO

NORTE,

A equipe do Avai 'está se prep�·
rando para uma sétie de amist.o' "

sos de importância, destacando·se ii'

uma peleja em cogitações com a

equipe selecionada do norte do '1:

Estado, em data oportuna. � ,�

informa9ão foi-nos fornecida pelo
"

sr" José Amprim, segundo, vice· "

pre'sidente do Avai que, ao lado '.

de . Sau� Oliveira, primeiro vice·

presidente, trabalha intensamente '[,

para que o conjuntá alviceleste"
consiga até o fim do. ano o maior

número possível d'e· amistosOS
com o objetivo de colócar o qUrI· \

dro em c�ndiçõ2s de' disputar com
grandes possibilidades de êxito o

Torneio Centro-Sul e. o Estadual. I,
.

do 'próximo· ano. O Avai' domingo
estêve ,em Jaraguá do Sul, onde
cnf;entou o Juventus, local, senrlO
derrotádü' pelo 'escore de 2 a 1,

Basquetebol
infantil ,só.,

,
.

. .,0".
"I

,tem 2/ clubes
,', ,:"

Apenas dois clubes t�veram suas

inscrições GOnflFmaias, e hOmo:o·,'
gadas peja diretoria ela F�deraçao
Atlética Catal'inense,' para

aS

disputas elo campeonatà catan·

nense de basquetebol infantE,
Vasto Verde de Blumenau

e

Hélio '])À:Ol'itz de Lacres foram os'

clubes que se· inscl'e�é;am para li

disputa d� título de 69, marcada
, para o Ginásio GO�l'!1aclor IVO

�t:����i:a,'._��1 ; L.��s. tW�Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,-" 'DR. LUIi FERNANDO DE DR. REGINALDO PEREIRA
V.ICl<�NZl OLlV�lRA

"ORTOPEDIA � l'RAUMATO
,
UROLOGIA

LOGIA Ex-Médicu .H,eslUente tio
'Doenças dá. coluna' e cor- H,,.,p. tal Souza Agui'ar-
reção de derornndadss GB. , '

.ourso de especializaçào com SerViço do Dr. Henrique M.
o Professot Carlos Ottolen- Rupp

ghi em Buenos Aires RIM - BEXIUA _ PROS"
Atende: das 8 às l2 horas _ TATA -.,. URETRA - lH.,-
- no Hospital de Caridade

,
1'ÜRBIOS SÉXÜAÍS

'Das 14 às 16 haras na' Casa, CONSULTAS - 2as. e 4as.
"de Saúde São" Sebastião -:-- feiras, das 16 às 19 horas _

às, seguadaé, quartas e' sex-, tt. d.' 1'1 LilWS Machado; 12.
tas-feiras., " :

'

Hdras rnarcádas pélo teíeto- ,=-"-'�, " _, ·-'�.:.-.r.�'-o -_ "'''�o

ne 13153 - Residência: RUa
Desembargâdor Pedro - ,I:'lil-

J" va �14 _ Ooqueirtís, - F'ç5'"
.!ll67

'

'o"
'

A APAE de Florianópolis comunica aos senhores país
.

de Excepcionais que a Fundação Catarinense de Educação
Especial porá a sua disposição uma Assistente Social, a

partir dó dia 21 Glo corrente, na rua Almirante AIvim, 26
dás 9 às 12 ê das 14 às 17 horas, nos dias úteis, para coleta
de ínrormações sôbf'ê seus filhos e pcsteríôr atenditne�to.

EMl�RESA SAN;rO ANJO DA G'UARDA

DE PORTe A'LEGRE
à Florianópolis CARRO LEITO às 21,00 h

4100 a.oo 10,00 16,00 19,30 e 21,00 h
'4';00 8,00 10,00 16,00 19,30 e 21,00 11
4,00 8,00 10,00 l�,OO 16,00 19,30 e 21,00 h '

4,00 ll,óo 10,OÓ 12,00 16,00 19,30 e 21,00 li,
o 4/0il BIOO 10Ibtl 12,ÜO 160Ó 19.130 e síoo 1]
<i,bO B,dti 10,OU i2.00 16,00 19,130 e 21(00 h

Laguna
Sc.'mbJio
li ,1afc.hF.;lÜí
rritb8."�i�
t:,'kh:nh

[1Bt SOy{!!t>JtIO
, a p,ano :1\íebl'e

à Floi'ij.>:'J61)ôlis
DE ,\'flA'Vi.NGUÁ

3 PDrtu /, iégre
, 'h Flti 1'1 '''o'; 1 'llis
DE CRIe.! ':J'Í l
:: p. Pôrt0 ' ....2,:;;e
fi FloriantiiJdli,s

1;00 1,30 :3,ÚO 10,30 12,30 14,130 !:! iã,30 h

0,30 8,00 12,30 14,30 20,M e 23,':3Ô h _'

! ' .

1,00 2,�O 10,00 12,00 14 oo 1800 e 24,00 h

l,ÓO' 8,30, 13,tJQ 15,00 21',06 � 24. b

0,30 2,00 q,l.'O 11,00 l:1,OQ_1700 e 23,30 h

O.;;1Ô 2;00 ann \30 14,00 i4;3o 16,00
tl i�, lt

dE TunMUU
,I;, 'Pi�: te' !\legrê
à Fk! 'i:,t:,ópolis

13,00 l�bu 1200 10,00 223d 2300 B 24 Õú h j2,00 B ,30 6,00 6,ia iO.30 1200 15,30

I16.tlO 18,oti ê 24,00 b
'

,

6j:m 1'i,30 23,3Ó e 2B,B.0 h

O,'1Ô 2.�O 4,00 6,30 12,oô 12.:�O 16,00
16 30 �,18.30 11 '.1

OÉi FLORf.AN()PoLII5' ,

,à P6rflõ> Aiégre GARRO LEITO às 2i,00 h
\ -,

iI;DO '7 (lO í2!00 11,30 19,30 e ,�.1,('1) h
'à'�o1nbriO 4;00 7,0012,0017,3019,30 e 21,00 h

. At'fà 'üU' 4;(}0 7,00 '12,00 ).7;31) i9,30 ê 21,OQ h
: cfféii.�blia 4,00 '7;00 12)00 1:4;Ot1 17,30 19,30 e 21,00 n

'à,,�âgUha 4,00 ü,30 lo;ób�'12,bli 13,00 l'i;'OO 18,00
19,3n e :H,oo h

à, Tl1báiõ"; � 0(\ 700 tOI()O l:.!,O() l3,00 14,00 17,30
,

,i,' 18;GO 19,30 e 2l,00 11 ,

t�m 'Pílt't-I't Alegre: h'állá RUy BlüMsa, 143 � ,Fo�es: 4-13 8�
i'�8 �Ii p 4,7à im -"-' em 1·'!oi.'iaflÔ�olis:, F.stat;ão Rod,oviltri�

, , '"'" Fones: 21·72 'e 36-82'-
'

,

F;[\'tPrtft�A l'iANTO ANJO DA rÜJ1UUlA tTIlA
\

ÚH
•

fiE !.,AGlJr·fA
à POrte) Alettre
li F1��iaj,dports

.; ,

RODhV1ARr;:"�;U;i���c{ti��QlJÊ�S�'�-'
oi !,' , I?}Ü�flAdEN8 E ENcoMENDAS '

I' '.

-

, PARA
'

, 'Ti illrat:o Ccll1lb"ltill, ltrilal. BJilrnftla1.l,
,:' ,João BiÜii'lt9l 'hWpló, rvhtjOr' Gê,rcino"

I,' BI'U.s'di{,',
'

, , Horário: Ctlmb()nfl" mt�aj ir Blumenau � 7,JÓ "- 9:50
""I

- 10 ..=:_ 13 - 15 � i'/,30' � 18 11s:
'

danc'llr, l}h São Joi'lo BatIsta. N'OV1>. Ttehtb e Brusque
6 - i? f' 111 h<l.' ,'i
'l"<l'iuio MIlJOr G�rcino i! Nova '!'rento _ 13 e 1'7 hs"

"I

I I

.
"

.)1 .,

OOMU;NtOAPO' ':
,

•

I
; �

(, ,

\.!,.

CAR'T'ÊtRA 'EXTRAVIADA
Fài extraviada a carteira cté motorista ni3 ,137143,

pertenctnt,e ao Sr. "R'mal,ç:lo. Waltrick.
" '_�:.

fl''''.:.-''-'':��EN�-;;�.S� '� Mô�i'�ó ··D;�'-l\1UD.wçA-=_:_·
Uti1a máquina dé, lav�r roupa, marca Alva, semi-auto-.

mática lava e enxug'á; preco �Cr$ ,250,00.
,

'U�a cama de 'casal "cQm çolchão de mola, pre>:;b
NCrS 1:50,00. ,'.;. ','

Uma cama de s6�t!,iro; preço, l\(Gr$ aO,OO.
Um carl\inho dei' t!riâh,ça", 'pr<1Gó NÇ,r$ 2:3,00.
Tratar à rua Clemente 'Ríôv'��te; 2_8' fUl1tl,jS (4a. casa".

L'ANOHA BA.LlDElitA
Vend'2-se uma Útnf"l1a ,bf11eéira nn:,ra, Jl,lIotor Joinvil1e,

Prêço dt; ocasicão, Tratar -com sr. Aurélio no Veleiros da
Ilha.

'

"

A r t H C A o,
� A on{nc!; P'pnlis ganh� ,lrrll1 c�<l3" comercial esi;JPrnh
��t/ �' "

b
o

t�;: liz&da e11" hiciclet::>$, ell7 .

�eta:l ,,!am �e as vespas m5'CQ
I�i' cicl�t[tS f' nl�)tOi'es ,:'l?"'ltlm�',so_, :, ,I;w �> 'Fnrlfl,nn" lll'Y1a ,vl"J-t" a ,r1'",' /Otltls, ,Mafra, 154, BIMO,

PE LTDA, Ex Rainha das bicicletas.
�----��-��r---���'�'-��--

tine éGRAL
:�'R�jé às 16 ..- au 'e 22h$.
u '

IN'búsnÜA FARMACÊU'rICA
Adtrlite' propagandista-vendedor, cdm 'prátic,3 no ramo

de di'ogtls, pâfa a Zuna litortll Calarinens�. M-anter con

beta cüm tJ 5enhor Sérgio Oei'ardi no FIotel Royal, dia

g2, (Í, dia 23 do corrente, ou resposta para a Caixa Postal.
n, 1.272 eih Pôtto Alegre.

, CARTEIRA PERDIDA
, F'oi perfilas à cattêira de motorista N. 37.l:!77, q,o Sr.

: Laui:b Ferfiãndes Dubie1s. SôliCitamos, quem a encontrou
fêlfi�h'il' â l'eclác,)flO deste jornal. ,

( lo" ,; ,DR.,EVILAS,IO elON
�<

.' \ ,','
�

>

� r.-

',i;,�. ,o' � ADVOGADO "',

, ,',: Rua, Triljanoo/ 12' -- Sàla, 9
"

- -<

.' - �" ''</I"lAm�,:> l.jGES
, !i,du hdras

:' l�;.OO liOra� >

,2UlO 'horas ,

'�,Üb�s DE FLORIANÕPÓLIS
5,Q()

..

hôras
'

CÍiEdADAS 'EM FLORIANÕPOLl.'i
14,30 noras
21,30 horas
5,00 hotas "

GF.L!3iGAtlAS EM LAGES
14,30 horas

/

o Máximo em deçorações
ReprésentâcõeS

. '

Móveis oCÁ - "(Residência e Escritótio)
VULCÁN (Vulcatex Mural - VulcapiS'o)
CERAMIOA SANTA HELENA' - (Azulejos
INILBRA ;_,_ Carpet de Nylon
PERSIANAS ARELUZ
ltúa Felipe Schhiidt, 62 - lOja � , .

Galeria Cotnasa, -- Flonanopohs

Decorados) .

revendedor autoriz�do Vôlkswf.'gel1
c. RAMOS S/A. Comércio e Agência

, ,,1
Rua: Pedro DeU;,!jl.rQ, 1466 - ESTREITO

l.___

'"

Rohtry em ação
'.

C) Presidente do Rotary Clube de Florianópolis, Sr: Jorge Marqut-s
Trilha, procedeu a entrega ao Serté de uma eadeíra de todas para ser
usada por um asilado daquela entldade. O ato TI'e1.Híe em Cachoeirá ctb
Bom ,JeS�Is e a cadeira' foi doada pela ernprêsa Móveis Cimb de FlorianO.
polis, cem a presença ele representantes das dua�" .. ,ElP}�'kB� 'e, da firqi<l
que ptoritament� atendeu a solicitação do RoÜity' êl'�lbé' de F10rianópoli�.

O Se-rte se fez reurese'htu'r na solenidade p"elo Presitleh'te Leonel Bereil';l
- ,,-

que agfacleceu aos rotarianos o aterÍdin1f:nt.o da solieitação da entidade Q1.lé
pl:eside, ,visando oferecer aos asilados de Cachoeira de Bom Jesus "umá
vida melhor e mais feliz,

t
/'

o Sr • Jorge Marquei> Trilha e o Sr.

Florianópolis entregaram ao Sr. Leonel

Cachoeira de' Bom Jesus uma cadeira de

" { .

Jf!!'é Bessa do Rotary Cl,ube UI'
.

,'�:Pereira, Presídertte dt{ Asilo ur
rodas para aquela entidade,

figuras� Imortais·· �

DUQUE DE CAXIAS

, por Bra� Limo'ng}
Datas' importantes na grande vida
de Luís ,Alves de Lima e Silvá

1Bd3 - Nasce, a 25 de agôsto, n�

freguesi::: oe Estrêla, hoje
Nova Iguaçu-Rio.

1B17 - ,Entra para o serviço mLi-
/

,

tara'
�

le28 - É prón10v�do a majo;:-'
depois, de, servil' 4 anos ao

lado do General Lecor 11<1

Guerra da éisplatina.
1839 - É promovido a coronel e

nomeado "presidente 'da

.Prov!ncia do Maranhão,
que 'é por êle pacificada',

1842 - É nomeado vice presidente
de S, Paulo e comandante

em ch�fe !das fôrças impe·
riais que combátem �1a

revolução paulista, _

1342 - É nomeado comandante'

do exército legal na Pro

víncia de Minas, que é por

, êle pacificada,
1845 - Pacifica o' Rió Grande d:::>

Sul.

1851 - É nomeado comandante

em chefe da's fôrças n1ili:
tares reunidas no Rio

Grande do Sul'.

18S5 - Assume, a Pasta da' Guerra.

1862 - É _nomeadó marechal gra
duado dQ exército.

1866 - É' nomeado cOlnandanT,e

�m chefe das fôrças brasi
leiras que operam na

guerra do Paraguai,
1867 - É nomeado, chefe dos

exércitos aliados, sai no

mesmo ano, e retorna à,

,chefia no ano s(lguinte,
Vence os paraguaios na

batalha de Itproró'.
1869 - 'Vence a ,bata,ha de Avaí e

entra em Assunção,
13BO - Morre, a 7 de maio, na

'Fazenda de -

Santa Mônica,
Vassouras, Rio.

"Descendia d� tradicional famÍlla
militar 'pdrtuguesa, transplantada
pata o Brasil ,a qual "havia dado ut:{
Reino ehtdo' de Portugal, Brasil e

,

Algarves nun'lerosos chefes m,li-

tares.
Filho do Tte. Francisco de Lihlli- ,

e Silva, futuro );egente do Império,
era neto do Cntone'! José Joaquim
de Lima � Silva, elevado a brig;:t
deito pelo príncipe D. João, em

1812. Êste antepassado do .futuro

,DUQUE DE CA4IAS viera para o

Brasil em 1783, deixarido atrás de

si; em Portugal, liJoa fama de SOlda

do de escbl e de sangue antigo (3

l!llipô, pdis sua linhagem se esten·
clia a uma das principa:is famílias

da Bretanha, da qual saíra u�
santo pará os altàres, e 'de Fernão

:Braiidão, tim nàrmando chegado :1

Port�gal �m tempos de Afonso

HenriqUes, para combater contra

os mouros".
Efu EstrêÍa, viu o aurorear d.o

seu ptHneito dia! e adormeceu o

sorlo se1n sonhos na Fazenda dg

Santa Mônica. Tanto o dilúvio
Cdtr1Ô o crepúsclllo ocorreram 'no
( -,

Estado do Rio.
"MINHA ESPADA NA.0 TEM

PARTIDOS", dizia o grahde' cida
dão-soldado,
, Pacifka o Maranhão quando ela

"revolta da "Balaiada". Pacifica

, GOMUNICAÇAO
SERVIÇtS C,DN.T,ASEIS A G. Y- A Dir.etoria do Lira Tênis Clube, tem a satisfaQãci de

. comunicar .que se encontram abertas as inscrições para

R!!DRIGUE� Ltn,A" Debutantes de 1969, à serêin apresentádi\s à sociedade fio

�"', ,I ,
'

'

,,,' "', ,�il{! tle QlÍltt f;lo próximo dia, 11 de outubro.
�,if C()ntabi!ic1sd(� em' geral, atendimepto!!l' às repartlçOe!!, lnl "

Comunicamos outrossitn,' que as inscIÍ<;ües encerrar-

"J�
-

'ppsto de, renda, pe>"Ql1' físita, e jurídica, incidência '.sobre, , s'e-á' tUa, 10 de setembro. :,' '"

"

,

COtistrução civil: impô�to c/serviço d� tj',lalquqr natur�za " Ariel Bottaro FiUlO :_ Diretor Social
"

HeslJons{l \T(,18: Ar;)' Gcâlcalv!�s: Vie:ii:a Rorlrigues, flcthlOn'listnl '. as ,- ': "'�$l:c'
- l<" "

$., � Wilml)i' Pedro:) Ç,oell1o
>

_: Tee, ContaDiÍ� - ASsistêíiCiâ
Jnríri;(,ll'''- De Enriio, Luz' >,.. ",'

'

fj'. Pu'" (:(>] ?eclJ O De!1'lÓro: '19(,6 '_ '2° audar .:_ Sal� roi ,�-
"

O EngmheirCl Cl1':fp dO' X,6° DISTRITO RODOVIÁRTO
Fli:DEHAL, tt m 'ô ,pt'!:tZfl' de C'ólTI\Jl1ihh,r' à,s ,autoRidade/? 'e , ,

, ,
" ,',

pi:!J] ro f.ln �Hi1.1, o\1e d,; ad'lrdo eorhJa, &xti:nsa"pf'ogl:alna ,C''2\I'r'nbfft ,s'a tL�(!I :
cà(j 1.'k ihsp�t;t,i's àa obras af(tas à sUa üasta i:!fí1 Sát1t!l.: , ' ," fi', ulilU

' ift.b i:Ii�
bÜlu"na, u EixMo PJ:R, M1NISTRb,\L>GS l';RkNsJ;lOR'rErs" : Ruã bÓn��íhEH�b"Marra ':i7 Fo�e 2615'
ab!'irá ao tráfego �nblic9' OS" 's�r.vlcoi;: de, p�'?imet1taç�?

'

Flbr\àrlóPoli:s; " '" '"
Santa Catarinã

p""",,!lY"'( nte eonclllHios entr&: a PQn.t_e ,�9 �R!o :çambo�m ",

1:h,"Cl'iturás' _� Pr.6testQs '_ Procuraç5es _ Fot�cópias
'

e Itap<'��a (parte do ,.sub�tre,::l).o' .. ,I�a;lal�ItaDema) �a,,'� ,Operando 'com:, copll�dora �letrónica, para rePEoduBR-101-.:>C, O ato Qlle, se ,v0nflCa�a as.17 hà�as J�n dla ! dãO, de qualquer' docúlY!cntu com rap'tlez e preclsao _

�l do t(')n, nl!', �onta�'a G0!ll .a p�,,��ehça 4e allt,ofldades: • do'éllmentos SIgiloSOS podem s�r fotocopiados diretaínen-'
fr:d':ri\:s, Est9.clualS e mlm'clpu,'S', :a;lem. de c0t:V}d:a;d?s es-, , tê 'p(';lu interessáde; '" '

peclals e nnprfnsfj;' cnd,nclada', Jun\o,_'ao "MI;I.llst,e,r,o dos,
'

,
,

�,
-

__:_'-- � _

TranSPOrtes e DNER.,' ,"
, c, '

" to'. S A 'IMP' !':ID D. 'iI'\D�!.7
, 'Por outro lado É'sta Chefia apr6v�it,a 'o' eÜSéjo "�.i. 'fi JvJl. �.n.fi.l1. .nllCl
>esclarecer antecipada1nente, cjll� sóment!'j os- "SiT1'li�os d ' Fazendl.'s ..confecções e

,�I, pavimehtação aS1áftita, numa ,éx,Lé!l1são, de, Ti ,('óhzl'!) ,

f
' ,

';"1 q"lilôrnetros, serão' entrt:gues "n:o' t'ri<fe,go; faltant:i'Q ainda, armarinhos

uma série de obms'- e,serviços 'd(l caráter �bqiplementStr, Rliá '1° de janeiro, iÕO --'- �strpito
ora em execução, Qem, corilo_ 'tôdi ' a si:ll'ttliza<:ão daquêle
setôr da rodovia federal.

'

,

'

",
'

, Finalizándo, clia'má-se a !;1tenGão aindll., páq, o cui"-:' ,

dado todo eS:;lecial: e ,atençãà absofuta; quarid(;,. em trá-'
fego pela referida área já que a si'nali:;::ação' aIí 'existEm-,
te é provisóri;:t dev(�ndb os srs, usUários procurar lti11tJtN
baixas velocidadEs e colabbrar' com os executorés das
obras e observações' feita�' qUJ:ndl) necessáriis, !JiJt êstê
gabinete. :"; .-

Florianópolis" Hl
\

de A�ôsto ide, 1969'. :

HItDEBRA�Db :MA��';Jis I>E qO�:tA' " ...

�n'gO' Chefe .do-16° DRF

\

Prbvíncia' ',Miheira, sempre, ptej.
çutando If1àÍíteÍ' urlâ e indivisfVéi
a Orái1d� 'pãtHa'j e �vitándo a' ll,ít,á
fratricida, Élàmente tEntava vencÚ
qtiando hão havia (�onsegtlldo cbn-,

..
' '

vencer. Preferihcl0 sempre, a

ral<lão à violência, Vencido ou

convencido, nunca procuTou hutcl
lhar o adversárió, Sabia CAXIAS
lime para o vetlCido a derlrota é",o
maiol' castigo. Sabia, ta:h1bem, ,qti-e
só existe urna gloria: üigÍla, dêsfe
vocábulo: é a de sElt bom. CAXíAé
procurou, ser bom tánto

'

quanto
as circunstâncias e 'os 'meios n

permitiram, e qbe no peito'nerólc0
do' Grande Brasileiro 'Pltlsá�a u�n
cnração' pOÍtuguês alimentado p6r
sfmgue nvrmando e bretão!�-.,

Segundo seus bióO'�'afàs "fora 'a
I b

\.

màis �óHdá pilastrh. de uin 'tron'ô
lO Ó elemento aglutinad.or" de ,Ql1e
SE servma O destino, pata soldai
entre si a's diversas partes de, uni
p'ral�de império em� viasc de fr��-
rnentar-se",

.,

Após haver cumprido o seu de�'�r
p?,:-a com a Pá,tria,' recolheu-se' ª,O
silêI1cio do seu lar., Na Fazenda' dé
Santa' Mônicà, alí, naquele Oa'�is
de Bonança, imerso em pensamen
tos largos e' distantes, ,. o' plhÚ I

,s21'ellb, alheio a hon;rar.ias, coíf •

templando, o orvalh� matutino ,ao
C:,espertar da relva.',,' na 'quietude
das tardes sertanejas,' manteve'se
aguardando o crepí:sculo do, séu
derradeiro dia'; . \. '

Morre_ em .santa Mônica � 7' de
maio de 1880, sendo o sep féret�o
Íevado à necrópole tle Catumbi"

pbr seis soldados, antigos e ,fIe
bom,' comportament�,: eonsoa�te',
desejo 'seu, jrtserto' em téstan':;mt,o:,:'
Hepo\:isou' au' até 23 d�' àgôst'�' de::
194tl; qua��o' os' restos

'

d� §é'l�; ./

esq�eleto
'

f�ram\ tl'ansiacÍflGlos' �rh
o Panteon, em ftente ào Mif1isté�,
rio do :Exército, Do alto do pétreb:
monumento, �quêle Gênio Cé}ebre,
ouve e assiste o rufar dos tambo-
res e o gr'tar dos clarins quando
d.o, desfile dos seus ' soldados

mortas, e tem êle entüo a ilusão
da viela, na parada e,terna dá
morte, , . Gen€tàl motto, comàh-
dando seus soldados rn.OftOS ...
De tôdas as missões cOllIiàdas,
'Sempre se desincumhiu dom ardOr.
Motivo de todos ovacionarem:
Saive Caxias, o "pacificador", ..

II
Foi o sustentáculo do �mpério
Evitando o todo se desintegrar,
O govêrno confiava em Caxias:

�Iemento capaz de unificar ... ,

III
'

\
Na sombra da sua tarde
Em Ell,tntà Môrtica" sem honra:'la,
Aguardou tranquilo e serem>
O crepúsculo do seu último dia, ..

...
'

lV

Segund.o desejo testamentário
Do heroi de Itbroró e db A�í!
Por seis cóidados disciplinados
FOi conduzido para Caturhbi, ..

V
Não penetrou rias brumas hibernais

[do olvido�
Pelo contrário, em vida conheceu

[a própria glÓtia:
Razão porque repousa Caxias

[tránqullameflf.e,
No coração da Pátria e na voz da

[Hist6rh.

A marcha da
• •

cle'nc�a
"

. -

'A. SEIXAS 'NETTO

OS .lV1ISrL'E:t1 ...úS �;:� 'rBRItr\

A 'tê rra é t,ill ,_:';�tllI;L:1. .L"odos

nós 5ilbBn.Q3 d,.;,;'J, eutam�nte.

I-\).s�tH h111 ihr\��ür:Jq�tlo a cumprir
�1�.lnl'D uo 'L0l!,:.}}r r,L} ,��ti211\'�_.I..,i_...o

dfJ fS)'L�t,.;ll:ia Bn.lü,f'. \L\t�':3, 'se r'.:CLla

rllí:lS \,;.1�tlltS téttllbs lhLÚ1. d..ntro

d,i Er_� db'ôb':):"��l',�1:�1:."üo qlJ;� a

bai eu "'I�Ll':_ a 'T\:� [3,. - .... o;:B�'l".,'l'fl.n-

,

E}�:1i,} t:{:· ·1í'Ü�ril') fi-.:: luel':.l�:r, d --. (l

nallst." d,' ihtcB,:�l;mi,� fin'l][,,1erJ.�e
__

�, 'Fall:ôs \ 11-:'011, r�l' �1 T .. J.'l'u..) no

conêeíto Yl[,�hte, l )�a,V(1 l0i110

cl;fitl'o do Un.vej-so ;:,' rito 'ô:-:'dos

-d::sto �'rrl Í!nd d,) �t � __..
1 \ 1 �: t_ 1 • -..10-

n1t:nt'(9 ern lS6::-", v·el' :-�:;]n j�:�.'�!·:lS

í1a,vl:!:ga�ôés no ff.3pa,�O CÓBlrI:CO Pl,

las: 15i'oxi:tÍüct,'dt't. dó Planeta e,

tldjtJis d� 2(} 'd::; julho, o pouso na

L';',i; s�m8Iite io. )j,5Gl',Icl, real':'
,m(ht�, s',nUr a 'terra como Pla

h\ti 'd',n�rn do Sistema SOla1' do
, tJt11Vt�rs0, enfom. Sab�:..se, agora,

ptí'fêitb,mUltE! oiorn, que a Terra'

é útii Platl'eta notável, vísí.o des

til,! il, Lua; PÔr txemplo, dr: cor ::1-

!OiHada ihtfllsa gírandb em sua'
, 6fblta na Ecl'iJUca. I:'idto,' ainda,
,,� -, -;

d::sdp a LlIi1, é po,,�,iv�l pó,rguntar:
-- ::0 a"tro cE:hLral, do sister. a
,. :

rrcáTa-Lua:, sel'á habitado? NaLla

Çten:lOustl'ará a txiste'ncia de sê

h'� :jnteligéntes, á primeira vista,
a: não sá a evid,'ncia pl�na e as

niáquinas maravilhosas que os

ptlllleirOS 'as�ronautás deixaram

naquele satelite natural. Mas, nos

próximas vons" se os astronautas

alJurartlm bem a obtiervaçáo, evi

,.ri lUa dê a1iúlise op�iCa de cotldi
��jes prImárias _Pál'a um astro h[.

bitátlo �:oj'n viail, organizada. B

isca será mUito interesRan�e para

� Astronomia. Esperemos que fa,

çihi isto e Ulwn, rem alguma' li�
,Ú de bbservação capaz de rev'é

'la!' alglima coLtsa; sérá uma que
Astronomia ao ,fion brftl'io:. Será a

IJbsel'vá,ção ascronomieãlnente 1'e

!)'UHll' da 'Tena corno da Terra
o

,
"

faiê,rílos aos 'oÚtÚ1S iJlant.'tas; mas,

já:, fiav�ndo inu,rrleráveis valores

conhecidOS, conclusões e doutri

nas duttàs aparecerão.
.' E., isto é impo.rtantissimo. É bem

ver:tladé que o, que 'sabemos da

Terra é OOU(;O e, em relação ao

s��á muÚ�o para e;se tipo, de tra-

, batÍlo; deixemos urn astronomo

t/i1balhar ni Lua e se esp8ciali'
silcr'/no Plarte'ta Te,rra; haveremos

,� -
�,

de:; colh"r fabulosos i:nrormes e li-
!.' \ �

-

i';'� es ma�l'Úí'icas.
,;:*;:ts a Terrá é, em verdade, aiÍl
dÍl:,obm. Pianeta' desconheCido no

sí�letna Solar. A
- A�tronomia é

fei,ia 'desde a T�rra para outros

�uit,tps� Jiüt's Ha nàó e situada no
, ,SltrHi-"'óoiIj ím tG de astros lJU.'"

ist&:; 'Cor'liié'eemos '

a, sua supefici,;
r(�rà�i�árÍ1ehte', bÇi11.{rSto' é, tiran
�9:: �?lil. ,'-is" en?l:inés Meas' int�:
I'Htlfê;das." Obrno, a mça hm:qana' é
�géfà:vá da, ãgriã, ela se aéumu�a
U/? ii beir'is', d� tl'os, ',lagos, mares e

Q,c!tª,üoll;" as - extensas planuri(
h�rb,Qdzàdas ou' árébMS, ou gela
dà.g>sf.) ,&3€'rt\1s. Do l1Udeo da

, T�!;ta ,'pouco ou' náda 'sabemos.

Ô1s',:compúrÜlmcntos ,das áreas

dé;:s�:per�líU8, do ponto de vista

a,�trOr1ómiCo, nada. cOTi}:1ecemos.
(1\;,:cxem!J�a', sabémos que híÍ- bri
lfit'iir regulares" na cratera de A

h$ta:tco x{ã :L�a, ertl lugáres de·

Màrté, !"tê).. COfilO sé comporta
rão" b saara, a Antártida as flo
rbtls nrmizüni�a3, ein fenomenos,
tllhado desde a Lua? Ninguem sa

be ainda. Ê ê isto que se preci;a
saber;, assim colneçareni03 a co

n�tÇCr n1elhor a Terra, �orno pla
h�fas; a geologia ele superLÍcie

qU,e conh8gemos é a de efeito lo
Cal parl1. I1dssOs USOs e utilidades;
cosmologicanlente a desconhecer
mos. E -assim, outros tantos pro
bJ'c::luas serias e valiosos. A Terra

é, astronomicamente a grande
d�sconheéida; um Planeta desco
liheêÍdo nos seus comportamEn
tos extetlbres, ,quanto os planetas
pi'bxim:os nos são desconhecidos
interiormente. É preciso investi

gato É 'preciso mais amplitude pa
i'a i1 ciencia de pf3squiSàs, de anà':'
llses, de teOrizações e de experi
mento.
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Acompanhado de varres asses

sôres o Ministro dos Transportes
desembarcará ás �6 haras de' 110
[e no aeropôrto de Itajaí, onde se:
fá recepcionado pelo Go{rernador
do Estado e outi-às init�ridádês
catarínense. Após os cÚinptiInen
tos o coronel Mário Anâreazza se

deslocará para 'o' Balneário de
Camboríú, onde inaugurará a pon
te s6bre o Rio Camboriú. e abrirá
ao tráfego o trecho dá BR-10!
que liga aquêle município ao en

troncamento de Itaperna. Em r:;e
guida o Ministro dos Transportes
seguirá para Blumenau, fazendo
pequena parada no cruzamento
do acesso de Brusque a Itajaí, mi.
BR-I01, onde será recepciónado

. !

por autoridades c povo da região.
Em Blumenau, onde pernoitará, o

Ministro vai ser homenageado com
um banquete pelas autoridades .0-

cais.
Amanhã o coronel Mário .{\n

dreazza estará em Rio do' Sul, a

fim ',de. dar início aos trabalhos
ele pavimentação da BR�470, no

trecho que Figa aquêle município :'t

BR-116, numa extensão de 91 qui
lômetros, cujas obras estão orca
das em cêrca de NCr$ ..... : ....

40.00Q.OOO,OD. O referido até está

previsto para às Ilh30m c após o

seu término o Ministro dos Trans

portes se deslocará para Lontras,
onde tomará o avião de regresso
39' Rio de Janeiro.

Rio' do Péixe, vai reivindicar concblsio da 282
Ao requerer ontem a constítui

ção de uma comissão especial da
Assembléia para recepcionar

'

o < MI
nistro dos Transportes nas regiões
do Vale do Rio do Peixe e Extrc-
1110 Oeste de Santa Catarina, ;0
deputado .Nelsdn. Pedrini anunciou
a entrega ao Coronel Mário An

dreazza de um nôvo documento,
C'laborado pelas lideranças daque
las regiões, que, prócóniÚl.rá" � Ü{í
elo de estudos" visàrÍdO d' asflÚta
mente da BR-282:'-No 'a�udidà do-'

cumento, .coníorme trísoii o, par
lamentar, as autoridades regionais
agradecerão .ao-, titular dós Trans- -

portes Lpela �birfura .d�s': frentes
de .trab�iho. que ácelera�an;,\a ím-

- '1 1
! '�,'} .

•

plantação ,da rodovia nas locali-

dades de Rio Leão,' nas proximidçi"
d�s dé Jo�Ç���i, - p, Pinl1ªlii'iili!�� 4ó:
Extremo �st(),' cãtari:fl�ril3e? :iJ',ªé�\ ,

saltou o representante' "d�,,���i��: tlipf
Rio do Peixe que nenhuma: ci�vl
da há mais a respeito da: conciu-

o' .1"... T' ;.... 1

cão da implantação da BR-2!l2 até
. Iins de março de 1971, e que o

início da pavimentação" por isso
mesmo, deveria ocorrer já a par
tir do próximo ano. Também' o

presidente' do Movimento Demo

crático Brasileiro, deputa rio Genir

Destri, em aparte que ofereceu ao

orador, destacou a atuação do Mi
nistério dos Transportes no sen-'
tido' de implantar a rodovia até
São Miguel do Oeste, í'rísando: ser
mesmo oportuna a campariha 'ob,

[etívando" sensibilizar o Ministro

Mãrio Andreazea para autorizar o

,.( -' asraltamento .da estrada.
• I

<;
.""�

:c

',�i'ém da 'comissão requerida !Je-'
'_-: "lo Sr. Nelson Pedrini, uma" outra

.<_
comissão

.

especial de parlamenta
j'ê� :ioi,�cO�1posta ontem; entro .re:_.

.:'R���entantes do, Vale, do ItaJ,8;f;. F,a 111.1," CO va-'O '

se r';eom' o
.

objetivo .de acompa,Rhar',�
comitiva ministerial durante' sua·

__."����Cm :0' "QU:
região.

•

.

'Montados -IODO
slenC Ia �a�I!��e7�i�:�e:�:��ti��po���r!!

. "" "

' (jla/rci�� �e Amestra- �a Iridustrta
','", ..;,t< ,"" '�,'.

_ �)t:pmelclO que a montagem dos

.:

'''L';'.''!�l.".,r�/ld<iJfi"J�i:-'"
- ·��t�nds;' pod'erá. ser Iniciada a par-

,(li,
........

-I 'a
df�do dia 1° de setein:tiro: quando
Já estarão cFl perfeitas condições,

,

UE' instalê.ções hic1r:iulIcas o saniti

#Il's d'O' Pavilhão mstal'âdo no nô

y-ó: ,préi:lio da Assembléia Legisla
tiva.
A instr lação, de um circuito f<�

cJ.1ado de televisão tambim já c�ti
usse�urada_ e o equipamento deyc
iii: �hega:- nos próximos dias. 'O
ti-an.$missor ela "Vide@ Profissional
Eletrônica Ltda" tem suJo emba

lagem pronta para embarque em

Sao pàulo.
,Dentre as mUltas atrações da
II FAINCO o conjunto "Os Incrí
"eis" montará o seu "stand" pa�'a
apresentações düirjas, mostrando
ao públi�o tôda a sua mod.erna

uparelhagêm.

I

.

/.� .. � ,

° BO Batalhão de Caç!j,ctbrés rd'a
lizou ontem na fegião de: Rió fá
vares, no Slh da rlhâ: Assistência
'\íVtco Social, cúmpritú:Ío' . o 'PliO
;;rarna elaborádo para �á Semarif.
do Exército., A C.om:pá&�iai �-ó' :14:>
BC comandada pero cáp. Àndt�de
instalou, ná escola locai' 'um' 'Inas
�ro para bandeira, forneceu' nina
Bandeira 'Nacional, m:ap�� do .Bra
cll, e da ,ilha de Santa, Catáritm.
pintou a entrada· da escola e 1111'i
pou tôda a área nas suas proximi
elades. No setor médico foram' V8.·
('�nadas 3'7 crianl!as cbnÜa, a va

riola e at�ndidas 117 pessoas, as

.quais gan�-;aram também os remES·
,

dios prescritos. Foram construí
dos ainda' canteiros para o plan
tiQ de hortaliças,' sendo forneci
das algumas sementes e ministra
d� uma áula 'prática sôbre plan
tio de hortaliças, aos &ll1nos do
3') e 4° ano. 'h,' ,. )

A�TE "

Como parte das festividades alu-

sivas 11 ,.passagem' da Semana db
Exército uma "Noite de ,Arte" está

programada para amanhã às '21
h�rãs no Teatro Alvaro, de Càrva
lho. Participarão da noitada a

Órqudstra Sinf�lilica do 14° BC, E3-
oÇlla de Ballet do Teatro Alvaro de

Carvalho, Coral da Universidade
\ .

'

Federal de Santa Catarina e Ban-

da da Policia 'Militar do Estaclo.
COLÉGIOS

O 14° BC recebeu ont,em � visf
ta dc escolares do Colégio;, Cora
ção de Jesus, GinásiQ Aderb�l -da
mos da Silva·e Eseola ·Técnica 'In-
o,ustrial, os quais percorrera::n as

dependênsias do Quartel, d(';,nt�·o
do progr'ama elaborado eJl1' dome
mOl'ação a Semana do Exército.
Os escolares assistiram as sole

ni,dades de upresentação da Ban
deira aos soldados do novo con

tingente. O-General José Campos
de �ragão, Comandante da 5a. Re

gião Militar presenc�::m as ceri
mc:::as no QUal tel do '14° BC.

"" MOVELA'
SE'MPRE COM, A' DIÁRIO

TODOS OS DIAS
AS 10,45 - "Filhos do SOL. Filhos d� Lama"

AS 14,00 - "O SHEIK 'DE AGAbIR"
AS 16,00 �-, "ANTONIO MARIA"

,,_ 1
t

As 2as, 4as e .-6as feiras . "

,I ,AS 16,30 - "'0 SENHOR,:qA' CÀSA }:�TIl PEDRAS".. -

·1:�:-0����:::-�==��_-_":=��
NOTA DE FALECIMENTO E CONVITE r

PARA EMTÊRRO
A espôsa, filhos e demai� !la�entes. do sempre lembrado JOSÉ

ARAUJO, cumpre 00 doloi-oso dever, de comunicar o falecimento déste
ente querido, ocorrido ontem, dia 20.

° féretro sairá, hoje, 'às 11 horas do Necrotério do Hospital Cel-
so Rau1()s. '

Pelo cotnparedlm�nto. ágtidec�ip. antecipadamente.
\ FIOl'iail.10ljoHs, :h �le agôsto de 1.9(}9,

,

.\

Vestibular é
explicado aos
estlrdantes
O Professer.. Walmir Dias, um

dos membros elo Grupo de Traba
lho que elaborou a Beforma Uni
versitária. da Universidade Federal
de Santa Catarina, proferirá pa
lestra as 20 horas ele hoje no Pro
vinciaiato das Irmãs., abordando
08 pontos vitais ela Rclorma, prin
cipalmente no que se refere a03

exames vestibulares. 11. palestra
trm por objetivo principal escla
recer os estudantes secundários

q re pres1 arão vestibular no próxi
mo ano, cujo critério" de prova,
foi modificado pela Reforma Uni-
versitária.

O IIr° Curso Intensivo de Psico

logia, sob a direção elo Padre Nar

ciso Irala - da, Escola do D�·.
Vittoz Lansoni, na Suir;a - tem

soguimento no Clube Doze ele
'p., �ô'sto, numa promoção que tem
o patrocínio conjunto do Departa
rr.ento de Educação e' Cultura da
Reitoria da Universidade e do De

partamento de Cultura do Estado .

para. impulsionar s

--

Seminário
mostra plano
educacional
Inspetorçes 'escolares, orientado- ...

res c supervisores da Sêcretaria de

Educação e Cultura, num total de

!lO inscritos, participam, na Facul-

,dade de Educaçãb da Universidade

para o Desenvolvimento. do Est::t
do, do Terceiro Seminário sôbre o

novo Plano Estaduai de Educa

ção.
O 6'onclave será realizado utó o

dia 23" sob a coordenação da Uni
versidade' para o Desenvolvimen
to elo EsLado e faz parte do con

vênio firmado ,entre o' Plano lÃu
Métas elo Govêrno c a' Secretaria
dç Educ,:lÇão c Cultura.

r

P0�" outro lado, o professor 0:::
'valdo Della Giustina, Presidente da

F'uniac:ã.o Educacional do Sul Ca.
tarinense manteve contatos �com o

Reitor da UDESC, professor Celes
tino Sachet,

_
tratando da implan

tação de um& escola em Tubarão,
destinada 11 formação de pessoal
cspecializado .n0 mágistério de

Santa Catari�a, para a' aplicação
, do novo Plano Estadual de E�uca-

\

�ãG�

Psicologia' ,
"

•
(

.0,."

de-inscritos
,�J"'ii��i

. _.' "•. ;,;3�Prefe.itura, �dti i;,JUda p.âr;,a
teleV'ISBa se Instaclatn-a <tapltrl

\ '"f,:�.'J
,�, I �,

....
_ •• f' 1!:·1. 1

v' '.' � '/ .', • (?

:\i�: i.�re�eito Aaáq��, S�ribagb ctü-' Pl;ê�,a:.' if' i�ibia'Ci;�' '�&�t li��t€s,,' pª,c1a 11.9 :P��Sil. O prazo p;��i�To
term'ipou' a inclusão.' �a proposta pÚ'(jli:g0S·)'Poss_ibi.};iitará� Il:lij at'ii'pt�ta.: , p�L'a entrega qa aparelhagem:é ele

�rç'&nieritária do" ..Milnicípio pará 6 ' ção definitiva da emiss,oia '.:iffi. 1ZÕ dias, a. coMar d:;t data do: eOll-

,pI:QXÍrho ano à i�11portância ele Florianópolis que' dçpendendo, 'da 'frfito entre 'a tv curtüi-a e Ph:i_lip,
prCr$ 200.000,00, destinada à subs- lega\lzação. junto ao CapteI 1:,1 CE- do Brasil.

,-

criçá\) de' ações eli:!, 'sociodade qu.e taç\]o poderá cstar no ar ainda no

vai _instalar a estaç�o de televi- II. TV· Cultura

não em .Florianó'polis.. Iguais im

porf&l1�iaf serão ,consignadas nos

O.l;ç�merf�os de 1971 e, 1972.

!I. rnedida do Prefeito foi toma

d� aP5>s �mà s'érie db - e�ttidos por

parte, do:,? técriiGOS da 'Prefeitura e

contatos. ,mántidos com' 'o
'

grupo
i�tei:'essaclo na montagem da estn-

�
�

,
.

C;:ão, nue ',se ressente ela, falta, (ie
recursos para eonseguír' se� ob

jeh�o.-. ",", '-,
A iniciativa do .'Sr, Acácio 8[1:1-

tiago está alcançando ampla re

ceptividade n9s meios ahísticos,
cui�urais e econôlúicos .da GranJe

Flori�nópolis.)
Também o Governo (lo EstadJ

participará com 300 mil cruzeiros

';�JVos do capital Isocial da TV

Cultura de Florianópolis. A d2ci-
são foi .comunicada na tarde da

ontem pelo Governador Ivo Sli-

(lue s'e.rá' tranSfOl'l1'tada em SOCI�
dade Ano'nima, devendo permanti
cer o contrôle aC,ionário com o' gru
po lid?raclo pelo· Sr. Darcy Lop,es,
que há mais, de d0is anos vem tn,"
balhando na Soci!i)dade P,ró-De
senvolvimento da Teievisão rie"
Florianópolis. Na - oporturlidade.
tratará da 'integralizaçãó dó: ,capi
tal social da emprêsa, para em, se,

guida encomendar I a aparelhagem
Philips que terá uma parte impor
tada da Holanda o outra- já f�bri·

Ppr!l tal/to, a enUC:;ade ap�la ao"

proprietários de 'aparelhos."d� �8'
ievis?-o que contíibua:n ccih'l.:�:e��'l
:mportância para qúe não ·)ja�a 50'

'. l�ção qe'�: continuidade, 'na.; "ree�p
çãó das, in1agens daquelp.S, emls'

wras. 0,8 i.nteressados, disse o Sr

Darcy Lopes, poderão procurá·IO
no- escritório provisório ?-� J��tc'
e1ade, localizado à Rua.'Fe,lwe;��h
midt, na Casa Lopes. ",' ��,

'�J! .�?�

Concurso de pandorgas começ-iF�"dl
sábado com quase 100 inscriçõe

veira ao Srs. Darcy Lopes, Presi

,da sociedade e Antunes Se

Diretor Comercial da em-

,elente
vero,

Cerca de la\) pessoas já se Íns

creyeram no l° Concurso' Cata:'i
nense ec:e Pandorgas, que 'se reali
zará nábado e dOmlpgo na Avi-,
nida -Rubens d8 Arruda �a_mols, r;,Q

.

trecho compreendide entre 11S Pra

ças São Luiz e Governad.or Celso

Ramos. O concurso é promovido
pela Comissão Catarinense de Fol

clore, sob o patrocínio do Depar
tamento ele Cultura da Ufsc, Jor·

nal O ESTADO, Diretoria dy Tu
risrno e Comunicações da Prefei·

tUfa Municipal e DepaTtamenro
Autônomo de Turismo,. dentro da.s

progranmçõau da :semana do 1"01-

clor:.:'.

O concurso scr� dividido em ,�rê;3
qtegorias: infantil" de 1 a 10 a,nos;

juvenil;' de 11 a 16 a�os e ad\i.lto',
de 17 em diante, sendo �dn�itiq.Qs
todos os tipos de pandoI;gas, des·
de que sua confecção seja casei-

,ra, cbedecendo as três faixas fix.1-

das: permanência, corte e beleza.

:hICr$ 15,00. Ao canclida�o YCIlGí)
dor da, faixa beleza será con�end
ti�. prémio de NGr$, 50,00. ,A 'p1aio

, "
"

1'"
p!!tl1clQrga apresent�da n(), c�nCl;
sb terá um prêmio ele .JNCr$} 50,
� � menor de NCr$ 20,00. '1tâi�"
permanência será iniciaçla, a:s �
horas de' sábado e a faixa cOJ-he a

9 horas de domingo.
�
'-,:"

\

Os cOl1cor"entes estarão disputan·
do os seguÍlltes. prêmios: Catc;:;o
ria k:l,ulto - NCrS 100,00 para o

primeiro colocado nas .faixas per

manência, e corte e NCr$ 50,00 pa
ra o segundo lugar; Categoria. Ju
venil Nqr$ 50,00 () NGr$ 25,t,ó;
c:.ü:·!;f)rhl, Infantil NCr� 2!)JlO e'

�

C )Cur5-As inscnçoes para o I OI. t'
Catarinense de Pandorgas I'cond
nuam abertas até às 13 hOl:as� �.

amanhã, 'sendo o prazo pro;í:roo'
, '�e

do tcnc!-� em vista o gran�e !-U d"
ro de pessoas que ainda naO'�'Pi,I
tam faz�r SUa inscrição.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




