
.síntese do �?letim Geometeorologico de A. Seixas Netto
válido ate as 23h18m do dia 4 de setembro de 1969

FRENTE FRIA: Em curso; PRESSÃO IATMOSFERIOA
MEDIA: 1022,5 milibares; TEMPERATURA MEDIA: 15,79
centigrados; UMIDADE RELATIViA MEDIA: 81,1%; PLU
VIOSIDADE: Cumulus - Stratus � Nevoeiro - Chuvis
COS esparsos - Tempo médio: Estavel.
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NOVA VENEZA

.. O pr�ito Antônio Oswal

'do J,3úrigo de Nova Veneza

,estÚe em Criciuma, mail
,

tendO diversos contatos com

j' membros
da Aliança Rene

vadora Nacional. Aproveitan
do sua estada naquela cida

de, o Chefe do, Executivo de

Nova Veneza tratou de as
I

suntos relacionados com sua,

_ 8dministração que concentra

seus' esforços nos setores ro-

'dov.iário e educacional. ln-

forrbo,u o Sr. Antônio Búrigo
r que a) extensão da rêde de

"

cnergiá da rêde elétrica ao

,Interio'): do Município cons-

titue támbém na plataforma
I

de .sua
' administração.

SÃO MIGUEL DO OESTE

A Prefeitura Municipal de

São Miguel do Oeste premo
verá juntamenie com o Ins-

� tituto Nacional de Desenvol
vimento Agrário a I Serna

na \ Ruralista, ,
a realizar-se

naquela _ Cidade de -21 "a 2:í

: do corrente. Participarão do

conclave técnicos ,da Aca

resc, Ipaes, Ibdf e do Inda

que pronunciarão cqnrerêu-
"das, abordando aspectos ru

.raís e técnicos de plantação
e criação. A I Semana Rura

os membros

classes produtoras ele

Santa Catarina.

TUBARÃO

De acôrdo com o progra
ma de reestruturacão da Se

_,
cretaría 'de segúr;nça-� PUbll;,
ca, p ,atu-al Delegado -

Regio
, nal de Polícia, de Tubarúo

'deverá ser substituido pelo
Major Gomes, radicado nÇl
Oeste cata�inense.'O titulaI,

; Sr. Antonio Prudêncib

nomeado," p�
< -'>

Está previsto para o pró·

"
ximo dia 11 a apresentação

: tias fantasias premiadas no

I: carnaval carioca do corr::nie

F ano. A promoção é da Soclp,·
� dade 'Beneficente Operária e

B é\ rend'a reverterá em benefí·

fi'
cio das obras que: estão seno

I (10 levadas 'a efeito no Asilo

Rolam�o l\'Iallucelli. A info!'·
. maç'ão foi prestada púlo Pre·
sidente dã, entidade, 81'. Jo·

, sé A. Pereira Sobrinho,
aeresce'ntando qll'� o

_

cam·

peão Evandro de Castro Li·

ma, se fará presente ao,

evento.

BRUSQUE

'l,'endo em vista a recente

determinação do Governador \

Ivo' Silveira em construir a

estrada Brusque-Itajaí, os

diretores d,as, Organizações
Renaux estão estudando a

Possil?_ilidade em, construir
uma moderna iábrica de

fiação e tecelagem nos ar·

redores do Município.
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Homem morre
ao se jogar da
punte H'. luz
.Por

! ,

volta das 23h15m r de

tem, um homem não identificado,
de cõr branca, de' aproximada
me:pte 27 anos, 1m65cm., trajan
do calça cinza,' camisa côr la

ranja, "pulover azul escuro, sapa
tos e meias pretas, jogou-se da

ponte Hercílio Luz, projetando se

sôbré os fios e.iétrícos, caindo em

seguida na rua 14 de Julho na

parte do- C?ntinente, tendo morte
instantanea. Antes o suicida, que
trazia consigo um litro de bati
da de limão, foi visto pelo poli
cial José Ql1intino Martins,. que o

advertiu do perigo que corria ao

transitar àquela hora Pt:0 local.

-O desconhecido não deu impor
tância ao �ato permanecendo' on
de estava e o policial, )çom outros

afazeres afastou-se, para logo em

séguida perceber que o indivíduo,
queria mesmo era se suicidar,
mas não conseguia veltar: a, tem

po de impedir o ocorrído.
O caso foi atendidq pela Dele

gacia de Segurança Pessoal, e o

corpo da vítima transportado pa
ra o Instituto Médico": Legal e

posteriormente ;', pa�a a Faculda

de de Medicina .onde se encontra.
para autopsia." . _,' , :'

1

Até' às 2hs. 'de "hoje a polícia
aiheta'

_
não ,.(1ljn11a ."Gesqo.be'r-to ,sl�à

>

\ideriticlàde' -,ie êOlíÚiiniá,;'ã, -fYnvesti-'
gando, para ver se local�za algum
paren�e,

Kennedy: pede,
adiamento
de inquérito
O ,Juiz Raul Reardon, elo Supre

mo Tribunal do Es�ado' de Mas,

sachusetts, adiou o início do in,

q�érito sôbre a morte de Mary Jo

Kopechne, ao aprecíur uma SOll

citaqão nesse sentidb formulada

pelos advogados dq Se\lador Ed,

ward Kennedy. A decfsão do ma

'gistrado foi tp�ada' 'd-urante uma

audiência especial r,E,alizada na

quela Côrte de Justiça. Anterior,

mente, o 'promotor do Cond�do d�

Duke, Walter S'teele," expressara
dúvidas de que o Senador Kim
nedy tivesse recomendado a seus

advogados um pass? dessa nab

Ieza.

Pílula é
condenada
em Minas
A pílula aaticoncepcional fol

condenada por dois médicos, um

farmacêutico e um advogado du

rante um Congressb promovido
pela Associação Mineira de Far

maeêutlcos. Os condenadores da

pílula, taxando·a de "uma violên

cia biológica", fOI:ani os Drs. Fá

bio Fonseca, Diretot da faculda
U8 de Ciências' Médicas da' Uni

versidade Católica, Lucas Machz.

do, presidente da Associação dos

Farmacêuticos e o advogado Car

los Pinto Coelho. Para o médico

Pábl� Fon�eca "quem receita a pí
lula age contra a ética". Citou J

artigo 30 do Código de Ética que
trata do "zêlo com que as pacien
tes devem ser tratadas" e o ar·

tigo 56 que "proíbe o médico da

fala� a paciente de métodos ano
, ticonc(!r'CÍnn�Ísf'.

Djveriilido e apremlen:�o
_

f .'
I

• � r;::
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o Papa Paul0
_

VI estabeleceni

ainda êste mês novas' normas_ sô

bre as cerimônü;l.s de casamEnto,

que tomítm mais .fáceis as uniões

entre católicos e .fiéis de outras

religiôes cristãs, segundo informa'

ç6es da, sarítã Sé. Durante as fé·

rias d3 verâg em ,Castel Gandol

fo, o Pontífice também preparou
um documento s6bre o diálogo
entre católicos e ortodoxos, sepa,
rados há nove séculos. Êste doeu·

mento é resultado das várias en

trevistas do Papa Paulo VI com o

Patriarca Atenágoras, €m Jerusa

lem, Istambul e Vaticano, Os dc:iis

chefes religiósos promEiteram em

outubro pas1jado fórmulas con

cretas para pôr�m fim ao cisma.

li'
f-,

o Ministro Danilo Nunes chega

hoJe para autografar na Felino

(Última pág'ina)

Em reverência

/

Na manhã de ontem a Secreta
I ia de Imprensa da Presidência da

Repúblíca distribuía boletim mé

dico assinado pelos especialistas
Abrahào Akermann, Paulo Nie-

11101,er, Mário Pinta de Miranda e

Héleio Símões Gomes declarando

que "o Presidente Costa e Silva

teve noite tranqujla e amanheceu
muíso bem. Ontem (terça-feira)
foram repetidos os exames bío

químicas G1e 'sangue, sendo nor

mais tôdas as cifras".

Após despachar 'com os Minis

Iras militares no exercício tem

porário da Presidência da Repú
blíca, o titular de Planejamento,
Sr. :f1élro Beltrão, informou não

ter reeebido qualquer orientação
diferente no' que se refere à poli
tica de seu Ministéri'o, Afirmou
oue "0 Govêrno é o mesmo; a po
lítica

-

é ,a m,esr.o.a _

e a orientação
também", Frisou que 0 País .está
em perfeita normalidade, não ha

vendo soíuçàe de
,
continuidade

nos campos administrativo, eco

nômico e ífnanceiro, que segui
I ão 'as diretrízes traçadas pe lo

Presidente Costa e Silva.

AilDô,a ontem os Ministros Au

gusto Radernal�er, Lira Tavares e

Márcio de Souza e Melo' despacha
ram com os Srs. An"tón\o' Dias
Leite e Edmundo de, Macedo Soa

res, titularei das pastas das': Mi
nas e Energia e Indústria e Cu

mércio, respectivamente,
Durante todo o dia. continua

ram chegando mensagens �? P8.

lúcio das Laranjeiras, dirigidas aos

três Ministros militares,
.
expres

.sando certeza do seu espírito de

patriotismo na condução dos des
tinos elo Pa,is.' Entre os telegra
mas ontem recebidos estão os

dos Governadores da Paraíba, jI.:<1-

goas, Sergipe e' Rondônia; do Ge

neralíssímo Franco;' do Núncio

Apóstólico no Brasil; deputados;
prefeitos e representantes classis

tas.

Também o Presidente � Costa e

Silva e Dona Yolanda receberam
, ,

inúmeras mensagens contendo vo-:
/ tos de franco restabelecimento.

Um livro especialmente coloca

do no salão nobre do Palácio Ita

marati foi assinado por dezenas

de membros do corpo diplomáti
co, desejando votos de restabele

«ímentc do - Marechal Costa e Sil

va.

o Ministro Gama e Silva, dr� severou o Senador -..: deve ser vú-

Justiea, informou à imprensa, no lida também para o MDB".

Rio,
>

que o processo el�itoral fi- Ü Presiderite do Tribunal Re-

xado pelo Ato Complementar n? 51 :;ional Eleitoral, Desembargador
será mantido e que no-;' próxÚno Marcílio _Medeiros, declarou que o

[tia 14 serão realizadas, .as con- TRE catarinense continua traba-

_

;,_,

.yençôes para, a eleição d�s çlirc-, Ihando com vistas à' realização
'La.",. c:"",,:�r,",,';'º'S .l:l'e,,,i0.ÚtiS" <da ,Arena �rr:e e[,).<,/'", .. das éleícõess mtmicipa:is, .de can-
�>_�t�t�..,:,..".\),w;i'",üt ,,'� \� ·0::". ,,:!_-"_ � .....,� ''''''��"��'';;'�...-'� t., • .a_-c';lt..iÇ;, ..� �-i6 ,� , .....·f11;;.:� ....,.�'f>o�.. io\,..'"k;�;;·t?;�. :.,..*_,.,: ...... lf�4t �rn1:; ('>��" I �

• ,-

, 'f"TD'B""' 0�r..'i);fini:si:Ff) Gartiâ, e->'Silva.'�"" ""'�01:n1idãa:e ,COrrl',0 di:Spôs1ó�no JA:tô'
\' ,""_ "

I

c1eclanm ao Senad9r FiÍínto �Complementar ,no 54, p_ois não 11:1'

MUnEr que ps )r:ês, Ministros MI- , l€.gislaçao· -em, contrário, determ:-

lltares decidir'am manter o calell' nando a suspensão do pleito.
dário' E.�citoi·ál -a n:)enoEi- que oco 1'- In{ormou que 'o TRE est:i

ra fato extraordinário ,o que não aguardando consulta: formulada ';lO

é, : nó-' ental'lto, :'es])erado"; Em ;t'acé ,,;'; Tribunal Superior Eleitoml, SÔbH'
f>

Gessá' garantia', ,o' Presidénte'
I"

ôq,� I;,:� se alguns municípios catarinense,

Ar�ena orientará �eus' 'cdrF�Ugiomí:- ,;':� estão situados entre aqueles pn'·

rios para que o ti"abalho em todo vistos no AC 51 par� _
a realiza-

o País, visando. a eleição dos d:- ção do pleito municipal, já qU'3

Ietórios regionais do partido llO pairam dúvidas em rel-ação a etC-

Ciia 14. \ "Essa orientação - as' terminado número dêles.

Atlético ganha de 2 a, 1
daSeleção que jogou mal

I '

A Seleção do Brasil que já es�á

classiilcada !para o Mundial rI,e
1970 no México, realizou ontel�1

em Belo Horizonte, sua últim':l

partida da temporada, perdenelo
para o Atlético :!'Linciro por 2 a

1.

O tin�e 1J� ásilei'ro em IJlomcnto
algUl1'l encontroJ seu melhor jo:
go, sendo em quase toda a par
tida dominado pelos mineiros

que abriram a contagem aos '11

minutos do primeiro tempo, p'l1"
interméciio ele Amauri, em exc:::

:8nte lançamento de Olclair.

Pelé empatqu para o Brasil aos

,5 minutos do, segundo tempo' em
cru;mmento de Carlos Alberto

sôbre a área. Dario aos 20 mÍln

tos após aplicar sensacional len

çol em Djalma Dias, marcou o

gol da vitó:'ia atleticana que foi
.

' ruidosamente comemorada e,n

toda a Capital mineira.

.J

O 1l"l'11I.1111!; ofidal já es1á l_ll'Oíl[O lêiU'it l'c0elJ..:r as autoridades flue a:ssLtir �o O dc�;fil�' dr '7 ele SetC111�Jl'O

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DIPRONAL

Departamento de veículos usados

Rua� Felipe Schrnídt, n. 60

CONCURSO PARA ESCOLHA DO SíMBOLO - COTEse -

1. - A Companhia Catarinense de Telecomunicações - COTESC

faz saber a todos os interessados que estarão abertas, até 22 de setembro

de 1969., as inscrições para o concurso destinado a escolha de um símbol.o

, gráf�co para a COTESC,

1'.1 - As inscrições serão recebidas rios escritórios da COTE'SC, das

14.00 às 16,00 horas, nos dias úteis.

1. 2 - A inscrição será feita mediante a apresentação da proposta, em

envelope fechado, sem identificação, encerrado em sobrecarta que

conterá, além do nome e enderêço do proponente, a indicação:
"COTESC - Concurso para escolha do 'Símbolo".

., ;

2, - Condições gerais:
I 2.1 - O trabalho deverá ser confeccionado em cartão branco, nas dímen

ções 30x30 cm.

2,2 - O trabalho, apresentado em arte final, deverá prestar-se à repro

dução gráfica em côres e em preto e branco.
- Os trabalhos serão numerados pela ordem de éntrega e desta

forma identificados.
2,3

2,4
,

- A inscrição no concurso pressupõe pleno conhecimento e' aceita

ção das presentes condições.
- Serão conferidos aos vencedores os seguintes prêmios: \,

1° lugar, NCr$ 500,00 .•
2° lugar, NCr$ 300,00.
3° lugar, NCr$ 200,00.

2.5'

2.6 - Os trabalhos Premiados passarão à propriedade da C;OTESC, que
dêles poderá dispor segundo seu critério, sem direito a qualquer
indenização �às proponentes.

2.7 - Caso nenhum dos trabalhos seja aproveitado, será atribuido um

prêmio de NCr$ 300,00 ao classificado em primeiro lugar.
2,8 - Os trabalhos- não aproveitados ficarãp à dísposíção dos concor-

rentes.
, \, 5

2.9 - A Diretoria da COTESC se reserva '0 í l:Úreito de aâ.6tar q�lque,
dos trabalhos apresentados, independentemente de sua classifica
ção, segundo seu exclusivo ·critério.

',','

..
't

2 10 - Os trabalhos serão julgádos por uma comissão" de 3 membro'],
designada pela�iretoria da COTESC.

2,11 - As decisões da Comissão e da Diretoria são irrécorrlveis.
3. - Cronograma:

3,1 - Apresentação dos trabalhos até 22 de setembro, às 16,00 horas.
3,2 - Designação da Comissão até 24 de setembro.
3,3 - Julgamento dos trabalhos e escolha final' dos vencedores, até 30

de setembro às 16,00 horas,
3.4 Entrega dos prêmios, no dia 5 de outubro,' às '16,00 horas, na

sede da Companhia, à Praça 15 de Novembro n. 8, em Florianópolis.

1'"".,,

lUíZO DE DIREITO DA PRIMElílA VARA CíVEL ,nN,""COM�RCA DE
FLORIANóPOLIS

'\

Edital com o prazo de vinte (20} diaS, para conheéimen�,o
de terceiros interessados incertfJs e n'ão sabidos.

. ,'." 9 Doutor Wald�r Pede�neiras Taulois, j�i'z de, DIreito da

{�"'Vara Cível da Comarca de Florianppolis, �a forma da lei,
FAZ SABER ?OS que êste edital com o pnizo ':de vinte. (�i)) dias virem,

ou dêle conliecimento tiverem, notadamante terceiros ipteressados, que,
de parte de COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE LOTERIAS "A' PltEM1A,DA"
LTD1\" lhe foi dirigida a seguinte: "

Petição Iniciai
Exmo. Sr. Dr. Juiz de, Direito da' Vara da Càmarca de' FIQrianópolis.

,":. COMÉRCIO E DISTRWurÇÃO DE LOTERIAS "A PREMIADA" LTDA.,
sociedade com sede e fôro na cidade de Itajaí, ,por seu. proc�radar f:f''.1e
a esta subscreve, vem, respeitosamente, expôr e a final requerer o que
segue: 1 - Adquiriu da C?i,xa Econômica Federal de Santa Catarina, em

F"orianópolis, sua quota de bilhetes' para a extra'ç'ão de I; de' setembro
de 1969 - Loteria 695, e coloeou·os à venda em sua Lojá à' Rila Pedro
Ferreira n .. 21 na cidade de Itajaí. 2 - No entanto, na madrugada de 11

;.,0.e a'gôsto de 1969, foi a referida Loja arrombada, tendo flido roubados
Os seg1.].,fntes bilhetes: Série A: 16.087, 05.878, 44.569; 33.:360, 22.141, li.932;
00.72�!} 49.614, Série B: 01.608, 40.499, 39,390,' 28.171, 1 7:962., ,0�.753, 45.54%,
��4.23,5, 23,026, 12,817. Série C: 21.006, 10.897, 25.308,' 48,,579, 37:370, 26.151,
1!) ..94�, .0.4.633, .,43,424, 32.215. Série 'C: 19.307, 08.198, 47.989, 36.780, 25.561,
14.252 .... 03.043, 42.834, 31.625, 20.416, bilhetes completos, 'todos' da extração
acima referida, de 6 de setembro' de 1969, cujo prêmio mai.or será de
NCr$ 700,.0,00,00 (setecentos mil cruzeiros �ovos).' 3 __!__ Faz prova do arrom

Qamento a anexa certidão policial. 4 - Desconhecem a A. e a I)OlÍbia� os

responsáveis por tal ato. Assim sendo, na forma 'do art. 336, do Código
de:, �rocesso Civil,. requer o. V. Exa. sejam notificados: a) - A Caixa
Econômica Feder?l de Santa Catarina, nesta Comarca, na. pessoa de seu

l'epresentante 'legal, para que não efetue o pagam�nt6 dos bilhetes acima,
si premiados; e, b) - detentores e terceiros, êstes por edital, 'com prazo
legal, para ciência dêste processo ae recuperação de título� .'ao portador,
a fim de alegarem o se_u direito, de' vez que é desconhecido seu detentor,
'razão porque é de slf requerer também a intervenção do Ministério PÚf
blico, Espera a requerente, a final seja declarado a caducidade dos, títulos
em referência e ordem à seus emitentes para a expedição' de outros; em

substituição, ou ao pagamento à requerente do valor çl.o prêmio' dos' bilhe
tes eventualmente p,remiados. Valor Fiscal: NCr$ 3.23Ó;Oo,. P: deferiínento.
Florianópolis, 28. de agôsto de 1969. (ass.) Aldo' Antôniô Peluso. Advogada.

Despacho
A. como requer, sob forma de notificaçã,o. Fpolis. 28·8-69.
Ass.) Waldir Pederneiras Taulois. Juiz de Direito.
Faz saber, mais, que essa petição recebeu despacho fav.orável motivo

pelo qual, para que chegue ao conhecimento de possíveis interessados e

ninguém pôssa, de futuro, alegar ignorância, empedem-se o presenté e outros
iguais, para publicação e afixação, na forma da lei. Florianópolis ·28 de
agôsto de 1969. Eu, (José Augusto P. Ferreira), Auxiliar de Serviço' o dati
lografei.

'

'-' "*(tIIiI••• :
Waldir Pederneiras Taulois - Juiz de Direito

.'
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Deputado adverte sôbre cuntinuos
aument.o� nos uênerOS�álimentícios
Falando durante a sessão de on

tem da Assembléia Legíslattva; o

deputado IAntôlílio Pichetti adver
tiu as autoridades ligadas ao se

tor do abastecimento para o fato
de os sucessivos aumentos verrfi
cados no prêco da carne verde e

outros gêneros considerados de

primeira necessidade estarem cau

sando sérios transtôrnos ao orça
mento familiar das classes média

.

e assalariada,' cujos rendimentos
estão pràtícamente congelados em

virtude da atual politica de con

tenção inflacionária. Acentuou

que para atender r, à necessidade
de barateamento .', do produto o

Legislativo catarínense aprovou
lei estadual rsentando-o do ICM
com o, que se 'esperava uma esta

bmzação de pj-êço pelomenos pai'
LUl1 período considerável de tem

po. �ntret\1nto -' frisou - a car

ne verde já teve seu prêço au

mentado por três vêzes no cor

rente ano, e não se pode compre
ender

.

CJ,Ul:) isso aconteça na Capi-
, �q� do Estado, onde segundo to

dos �s sabemos existe um órgão
Óliei,al encarregado de exercer o

contrôle dos prêços.
Arírmou o st Antônio Pichetti

que o Govêrno não poderia
.

estar
acorde co.m tais aumentos" pois
que êles .contraríam e dificultam
a política de estabílizaçâo da moe
da, e acabam por transformar as

classes menos ravo-ecídas em vi-

ttrnas do programá de, ,contenção
inflacionária, o qual prevê a con

tenção salarial. "O último aumen

to concedido por ocasião do "Día

do Trabalho", asseverou, já não
tem mais signífícação para os

trabalhadores- assalariados, pois
desde aquela data registraram-se
inúmeras alterações no. custo' de

vida. E estas alterações cada vez

. deixam mais aflrtivaa as: classes
trabalhadoras, que por certo lu
tam com tremendas·' dificuldades
para manter em equilíbrio o or

çamento 'familiar".
O pronunciamento do parla

mentar suscitou acalorado debate
no plenáj-io da Assembléia, em

que intervieram, em apartes, OS

deputados Gentil Bellani, Fernan
do Bastos, Evelásio Vieira, Genir

Destri e Nelson Pedrini entre ÇlU
tros.

CADEJ)A PUBLICA

O deputado Carlos Büchele vol
tou a focalizar na Assembléia o

problema do presidíárío da cida
de de Concórdia, que segundo afir-

-

ma não tem condições materiats
para abrigar os detentos daqpela
circunscrição. O parlamentar opo
sicionista valeu-se em suas con

sideraçôes de uma vistoria efe
tuada naquele presidio pelo Juiz
de Direito da Comarca, nor soli
citacão do EÇ.';régio Tj-ibunal de

Justiça, a qual conclui que "a, Ca
deia de Concórdia não apresenta

as condições mínimas de hígíene
exigidas pelo Regulamento Sani

tário do Estado, e se fôsse um

estabelecimento particular teria

mos que interditá-la tmcdlata
mente".
Frisou que o problema vem se

agravando dia a dia sem que uma

solução seja anunciada, apesar
das promessas reiteradas pelo
prÓPrio Chefe do Executivo, �m
três 'oportu�idades, segunda as

quais um nôvo presídio seria cons
truido com urgência em Goncór-'
dia.
Em aparte que ofereceu ao ora

dor, o líder do Govêrho; deputada
Fernando Bastos, prometeu tomar
as providências necessárias para o

eneaminhamento do problema
.unto aos órgãos oficiais do Es-

,

tado.

HOMENAGENS
O Grande Expediente da sessão,

ordinária de hoje da Assembléia

Legislativa será dedicado a pro
nunciamentos alusivos ao trans
curso de mais uma da ta comemo

rativa da mdependencía nacional.
Na cpoj-tunidade, devidamente
indicados pelas respectivas lide

ranças. partídárias, usarão da

palavra o deputado Evaldo Ama

ral, pela bancada da ARENA, e o

deputado Waldir Buzzato, pela
bancada do Movimento pemocrá
tíco Brasileiro.

Itaiaí prepara um· grande desfile
para comemorar o sete de setembro
ITAJAI (Correspondente) , -A NABA pela conquista da Lua, os

tentando paínéís alusivos ao feito

espacial. 9 'Ginásio Industrial de
verá apresentar, um batalhão mo

torizado, integrado por várias
'; lbáqui�la:s;.).

A Cidade espera promover o

'maior desfi1e já havido no mu

nicípio e para isso estão sendo

conclamadas as classes estudan

til e operária que deverão par

ticipar ativamente das, solenida
des cívlCas. As firmas comerCIaIS

da Cidade estão. ornamentando
as suas vit.rine� com motivos re

presentativos do Dia da Indepen
dênci�;e concorrerao.· a prêmios'
instituídos pelo Clube dos Direto
res Lojistas e Prefeitura.Munici
Pal. No Balneário de Camboriú a

Prefeitura lançou um concurso

idêntico., instituindo p,rêmios que
serão ofe.recidos as melhores vi.:.

trines. A banda do Ginásio e Es

eola Técnica. Pedro Antôniol Fayal
.

foi convidado pela Prefeitura Mu

nicipal de Camboriú para se apre

sentar aos 'n:unicipios no período
da tarde.

Diària.mente as emissôras de

rtajaí tem cedido os seus horários

par� palestras, ontem. ,falou o Sr,
José Luiz Morei:ra Cacciari, Juiz

do Trabalho e Presidente da Jun-
; ta de ooncüieção e .IJ'H1gamen to de

Itaj aí. Amanhã será a 'vez
.,.
do

padre Iriberto Schmidt" represen
tante do clero e sexta-feira pro
nunciará a, palestra o represe'n
tante da imI,Jrensa, 8r. Abdon
Foes.

FEIRA

A la Feira Colegial
promoção do grêmio

.

salesiano rtajaí, será
no dia 12 às 10h. na

do Livro

estudantil

inaugurada
Galeria' do

Inscrições a
madurezâ já
furam aberta

,'� �,
Fonte do Colégio cataripe

informou que já foram aJljêr
as mscricoes para a presta
dos exames de madureza no D,
meiro e segundo ciclo. Os ::e
didatos poderão se inscrever di
riamente das 16h30m .às 18 ho'
e das 20 às 22 horas, até Q Pró
mo dia 30.

Esclareceu a mesma

as p,ovas deverão ser

nos primeiros dias de ' novel�b
esperando-se ,

para, êste ano I',
grande número de' candidat
tendo em vista os contínuos "I
didos de mrormacão que são Id'
gidos ao Colégio Catarinense!

Acácio nomel
srrvidore.s

..

,

concurs'adns
,�

O Prefeito ACá;C}cí §an.tia�o ,

nau diversos atos,
, nomeando

candidatos aprovados rios ,cone
sos recentemente realizados
Municipalidade. Para cOr\tab'iiis
foram nomeados Maria Helena
S,ilva e Francisco Odilon RQta;
quanto que para �mÚ;da�-'�\sc
da Prefeitura Am�ro Nicql�u ICl
lho, Arlindo Gelsletschter Dar
Aloíse Kaeffer, Luiz, tA10erto

'", :,'.J

voas, Marcos Aurélio' da " 'Sil
Mauro Gercino 'dos sa�to�:>
car Bras da Silva, Reinalp,.o, Vai "I

,

• ,', " ,'J
li de Souza, Rene �ob�r,!� :Wei
de Souza e Romeu João 'da' .Sil

.

:
,.

-3. ,I I

Banda· dó::
Caneção to.&1
em Blumenaol
BLUMENAU (Correspo.ndent

- 03 o,rganizadores',da , Prime'
Feira Universitária do" VáJe
Fuvale - contrataram" 'a con

cida banda do Caneéã_o" para
apresentar em Blurnenau ,na )no
de sexta-feira próxima, ,no pi

. extemo do parque de" êxposiÇ'
da COE�: ,." '"

De outra parte, d\ilrante os
'

12, 13 e 14 os organizadOres
Fuvale estarão trabalhando. t '

co.njunto' com a AgrÇlJ.jec.
ENGRAXATES

Os garotos, 'pertencentes
quadros da Associação dos En

.xates e Vendedores,· lA.l11bulaD
de Blumenau receberam ,da Pr
tura um .nôvo uniforme, que

e�tá em uso de�de< terça-fein

Agora vo,cê vê lel�v-isão MESMO com o nôvI televisor

edifício "Rio do Ouro" com a aber

tura presidida pelo Se.cretário da

'Ed\lCação, Professor Jaldir Faus
tino da S.ilva que autografará o

seu livro "Organização Social e

Política do Brasil". Às 16 horas o

padre Emir Calluf, de Curitiba,
autografará,' obras suas e' à noite

pronu,neiará Conferência no Colé

gio.

PHILCOichassi Lonu Distance
NAS CASAS. SANTA MARIA

A Qualidade PhUco ao alcance de todos
CASAS SANTA MARIA - Rua Conselheiro Mafra, 29/31
-- Fone .3868 �.�iIE'ilial Conselheiro Mafra, 56 -, Florianópolis - SC.

. ,
.. ,.

,. �

"'penas }JCr$ 55,00 mensais ou

diversos planos a sua esco.�.ha
I

'

,:,.. .. 0,••

Cidade vive o clima" festivo que
antecede a grande data do País,
comemo-ando a Semana da Pá-

I
tria e. mcentívando tôdas., ,::;ts elas-

.

- s.�s à pa-rticipagp.o nas ;�olenidad,�s
O Senriço Social da, Indústria -

Sesi - em Itajaí deverá distri
buir p.equenas insígnias a todos
os escolares que do Desfile da 1;'á
tria; 110 domingo, 7 de setembro.
Uma grande corícentração operá
ria se realizará no sábado, com a

pa.rticipação dos sindicatos' por
tuários, oportunidade ,!"m que o

capitão dos portos Luis Romero
Jardim Villasboas pronunciará
palestra sôbre a Semana da, Pá
tria.

Para o dia 7 de setembro, visan
do uma participação impecável os

estabelec,imentos de ensino da
Cidade estão ultimando os prepa
rativos para a apresentação no

desfile ..As fanfarras estãD sendo
treinadas diàriamente. As bandas
do çHnásfo e Escola T�cnica Pe-·
d�o. An.tônio Fayal e do Colégio
Normal São. José homenagéarão' a

�

i ,�---

Televisor Philco
"Novilenea"

"Solid State"
Modêlo B-127 - mesa 59cm
Modêlo B128 - 59cm

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I,
.

.

o }<�STADO,. Florianópolis, qutn ta-Jei ra, 4 de setembro de 1969 _ Pág. 3

.�':
t��� ,

Admissõo Il
,<Colégio Naval

. . ...

. '.' tem Inscrlçao'
, O 'ConCt11'80 de Admíssão ao Co

,

léaio' Naval 'térá suas inscrtções
11

a;Çl'rtas no período de 10' de o u

:::Jub,ro I!t 10 de novembro, seg�ndo
,ú1'feji'l1laê.fio de fonte do 50 Distri

tb' Navl1l Os candidatos que se

, int;Cl'eve'l'e').;, deverão ter cornple

'�, tadoS '.1,9. anos no dia 30 de junho.
·

ás itite'l'eSsatlos poderão ter maio-,
l'es I:!st;l:3,recitnentàs no 50

-

Distri-
,

Ih Naval, em Plortanépolís; Dele

';acia' da Capitania dos' Portos do

,"3t'stadtl, em São Fta:ncisco do Sul;
,

D"lêQacia da Capitania dos Por

tó� dO, Estado de Santa Catarina,

:eh1 ,Itajaí e Delegacia da Capíta-
',1 �,.ia AoS. Portos, em Laguna,

:�Sàúde'aponta
OS produt;os
jmpróprios ·

,.,

O sétot de fiscàli�aião: do ..

ser
'4 .jço _de' Saúde dós' P(!:ft(js;": após
l�jÃhá:Ü'ses realiza.d,aS péiá :seb'ç'âél de

Química BromátolÓgiC�
-

do '; I'nsLi-
,

tütó' de Pesqttisas Biblógicas d,j

'rÚd Grânde do Sül, expediu 'CitCli
, liares dando conta dos produt03

• �ortsiderâdds iinprôj:ifids pará ,CM- '

� sumo entre Os quais
. se encOí.1-

,'Itiam' àlguns vendidOs em Sarità

Catarfna. As circular,és foram en·
·

'

bliminhadl1s i1ó diretor do Depar·
""tamento de Saúde' Públicà destâ

"Capital, que as transmitiu à im-

.prensa para divulgação.
í, l�' São os· següintes . os produtos

�:. ctlrlsideràdos impróptitls para, C0.11-
J
�:s1.úno:
f-:'�!- .",

·

"Erva RE-1 marca Suzana; ':, er9a
, RB-1 . marca Trunfo;" chá mate

,UejUeimado mal'ca 'I:runio;, ,,,massa
.. .

· especial' Ingá, . ag�aFdente de C3.-
r- ':D;,

- 0',\

.,.�a- daud�Í'iá;' ee(vêja.. clara 'pilsf'n

�'?e_rràmaíte; cerveja clara. Kro-
·

menbier Serramalte; cerve.1� Mu,

Il�ch' Serramalte; pimentón Gra
, 'éiema; manteiga Agudo,; aç�car de
I' '[b�uniJha Super-temp; baraniada

l\ilu-inH; maçanzada Mú-mu; sal re-

i) ''J:in�do. iodado Polese; pplpà de fi

'go' Gràciema; polpa de goiaba
'\;radema; polpa de mar):l1elo Gra·

,.t'ciema; polpa' de uva' Graciema:

polpa de maçã Graciema:; campo·
t� de abacaxi Sama; produto.s à

'base de mel marca Rain..l1a; coalho

em pó Fomari;
.

pepinos,. Pl'insúl:
'oana Serra Azui; aguardente cóm·'
posta Arara;. licor . de chocolate

Arara; 'batida de coco Arara,; :a·

xanjada Quero'quero; �vatla, QU8'
'1 ... , Jl'o.quero; limonada Quero-quero;
I',

'massa alimentícia mista Grando·

;''''na; manteiga Su.lbrasil; manteiga
'São Salvador; doce ,em pasta la

e
ranjada Peiotense; laranjada' arti·
ficial Alvorada; guaraná frizanta

'Polar; doce de abóbora e batata

Norman; doce de pêssego Br�stol:
pickles sortidos Ambroi�ie; pi-

'I mGntão ,em tirinha s Arhbroisie;
guaraná Delfcia; soda-abacaxi De

lícüt; soda-laranja Água Pedra; so

da limão Água Pedra; água·tônica
Springer e doces de banana: abó

bora, 'abacaxi e batata' marcas'

Santa Rita.

·

Comissão vai
disciplinar
livros de aul'a

Prefeitura vê· esludo da
Ssp para aumentar taxis

\�

Em reuniao realizada ontem no

Gabinete do Prefeito Municipal, o

'151'. A,cáció Santiago, o .Diretor do

Detran, Sr. Felinto Schül!er e a

dí.retoria da Associação (�os Cno
teres €te Santa Catariría debate
rdh1 o problema do aumento 'de
pfêços elas 'bandeiradas dos táxis
eh Capital. Apõs o encontro, fi
cou acertado que fi Mufiicipalida
de, a quem evtá afeto o problema,
mantera contato com a Secreta··
ria de Segurança Pública que, ba

seada em estudos elaborados pe·
lc Départamento Estadual' d�)

Trânsito, determinará o aumento
solicitado.

Falando à O ESTADO, o Sr. Fe·
lL'1to SelÍtUier, inforn'ou que aquê
1E' órgãd apresentará hoje ao Se··'
cl'et:irio Vieira da :ç,osa, da fie·

gurança Pública a minuta dos es

tudos teaiiz�dos e que o aumen

to pQderá ser fixado ainda nesta

semana,' atendendo às justas rej·'.·
vindicá,coes· à_a classe.
",'

- ". _
\i .

O .rep'resentânte da classe, Sr.

Ênciides Teixeira declarou que os

mótoristas· da Ce,pitai reivindicam

uin aumento que os equipare aos

prêê.os ,
dos' celegal> de JoinvilIe

que receberam da Prefeitura Mu·,
nilÚpal 'um ll,umento da seguinte;�
ordem: ,banc1"iia 1 � NCr$ 0,60 .�

NCr$ 0,46 por quilômetros; bano

àpira 2 - NCr$ 0,58 por quilôme
tro. e NCr$ 0,60, Segundo o me

n),Orial; a class.e local,' solicit:1
também a autorização para trabti-
1Jlarpl11 aos domingos e feriado"

'�;àmente na bandeira 2

Justificando a solicitação da

classe o Sr. Euclides Teixeira re

velou que "são justas nossas rei

vindicações já que .. o último au

mento. que tivemos. foi há quase

dois unos e daquela dat� até hoje
a gasolina já registrou 4 aumen

tos, sem contar os verificados nos

pneus, lubrificantes, . peças, aceso

sórios . e serviços mecânicos, além

do desgaste do veículo". Acresceu-

tou ô presidente dá entidade rle

C'aSSe, dizendo .que atualmente UI!}

p.lotdJ.tst.a" proprietário .do· auto

móvel percebe' uma' renda rnen

sal de 220 a 250' cruzeiros novos,

irnpbttàlit!ia tjtre hão 'càbre O des

gaste do veicülo e não dá para
lY'Grttt'r 'unia: família d� nível mé

(1io. H'iznndo, qJ1e para consegui.r
trrl vetlcirnento êle - deve trabalhar

(!iàt'ittm-eilte pela manhã. e à no.i·

te. Hêssàltd\.:l o Sr, 'Euclides Tei··

xrira (\1:1e o grarid,e, problema 18'

side' nos proprietários que' aind:t
estão 'a pagar as prestàçõeS 'dos
"eículos actquiríci:os' através :ie

.
'.

com:órclO�:

. FiJ"alizol1 o. Sr. ']��clides' Teix81-
Ta afinmindQ que 'a 'entidade coa

grega 1-41 taxis' na . C<tpital e so

fre as consequências .de. uma -. fis

Cf \izacão falhl:)., pois' os ·carros' �e
a'uguel que não' estão equipadOS
com o ti[xímetro de cidades vizi

nhas operam em' Florlanópolis, Co.

brando tàriüls, ac·ima. dos táxis 10-

cais, causando. sérios preJUlZOS
!;i os, mrofissionai.s· da Capital e ao

pról:ltlo usuário.
-,.

Reforma ensina COM1
vencer a burocracia

"t'cova do que' afÜ'1�'10 ':é:1\ nú

mei'o de inscrições cj_tle, ultrapa3-
sa a trezentos' e cfncoenta, quan

e'o a seleção inicial do Escritório..
de Reforma' Administrativa, feita

com os dados oferecidos pelos 'di·

versos Ministérios, acusava a par

i,icipaçfío de dllzentas. e vinte e

três .chefias", asseverOu.

� Illformou o Sr ..José Carlos Ma

('eira Serrano qtie o Primeiro

Simpósio de R.eforma Administra·

tiva deve"á selecionar vinte servi·
dores federais e vinte que exer·

cem suas atividades nas reparti·
cões estaduais e do poder judiciá
rio: Êstes _ acrescentou _ fo1'

)'Y'arão o grupo de especialistas na

ReJ'orma Administrativa que aLe·

rccel'ão o treinamento aos demais

'[t.;ncionários públicos de Santa

Catarina".

Acentuo:u que, por apresentar ai;

('�racterísticas de um método mul·

i.iplicaàor, o treinament.o está in·

tegradd na chamada "Operação.
Bola de Neve".

O Cbefe do EscrÍtório de Refor

ma Administrativa' 'disàe qUe ";1

capacH!lade de decisão das chefias
dentro, do .programa de descentra

íj7á�ão e as atribuições. executivas
desburocratizantes para 'a redução
dós gastos admini.strativos,- serão

0<:; pÍ'imeiros behefícios. que adivi

rão da implantàção: da Reforma
no país".

Trânsito teve' 'ontem
dois acidentes

A Comissãà do Livrd ,'Técnico e

Didático do Mhüstério Gla Eq,uca· A' Delegacia de, Segurança, Pes- ta da Kombi,nada sofreu.
.
Regi.�-

. ção e Cultura, ,cdm sede ro R.id de Baal registrou às llh20m ele on- trou-se ainda grándes danos mate-

J�neiro, informou, aos aütdres que t:'In uma colisão de veículos quan- riàis nos veíéulos.

editam seus proprios livm.s e' 'aos ero
.

na altura do nO 483 da Rua AT I:JPELADOS
editores que organizará a 'relação ,ToàO Mota Esre:lÍln, em Saco elo'; ior volta das ,1911-' de têrça·feira,
de livros ditiáticds e téçnícos :Limões, / um Vo!k1swagen Sedaa "na localidade de Picac1as c10 Sul,
adequados para aquisição em 197<0, foi cOlhid,o por uma Kombi. I) em São José, o Volkswagen pIa-
destinados aos níveis p�imário e "Volks" placa 3·57-71 de proprie- 'ca 20-82-98, conduzido pelo Sr. I ri-

médio, obedecendo aós seguintes d�de/da firma Oxigênio Ec1y S. A., neu koerich, casado, 65 anos, co-

- critérios: títulos enviados· e proto- de Blumenau, dirigia·se ao Aero· merciante, residente em Colônia

colados, na Corl!issão ,do .LiVa, porto HercíliO Luz, conduzida pe· Santana, atropelou: os Srs. Pedro

("té 30 de setembro de i969; títulos lo caixeiro-viajante Kurt Struc!;:, Machado, pescador, residente' em

editados entre 25 de abi'il e 30 de, casado, 36 anos, ,residente à Rua Ponta de Baixo, naquêle Município
setembro de 1969; títulos lldit.a/1ós Geperal Osório naquela Cir;1,ade, e Higino Domingos Marques da

e enviados anteritn:'mente à Corrtis- quando .foi violentamente colhidCl é'!ilvri, 48 anos, casaqo" estivadÇlf,
são. pela Kombi ele pripriedade da Casa ,osidente à Servidão ivIoritz, ne5-

A partir do dia la de outubro, ela Á.gua estabelecida em São Jos4, ta Capital. I1)1ediatamente, o 111\)-

para a continuidade da avaliação que trai2gava em sentido contrá- torísta do veículo, socorreu' as YÍ-

de títulos novos, os editores e rio, com destino ao Centro da Ci- tinias, conduzindo·as ·ao Hospital
autores devem enviar à Comissão dade. Da colisão, resultou ferido cie Caridade onde foram medica·

.. : E�p�.o .. té� -!,,;22idát���0. d_o. " le;,�.������� s:�\ .

t. _ ,��;;�. �lh_ida� "i1�. �re§g.�!hJs 1'0-

�'-m:;�os--till'e-'-�reri}�'tJ"�lfüe-O-1tJve1IT--Jmr-prntBS;�--. ·-'?r'ãchél8.s.�ü-ac1dénte-fol-I;égisti'(f::
submeter à anáÜse da ComissãlJ anos, residente à Rua Dib Cho· de .Segurança Pes-

,R,eimincto a imprensa Ontem ils

17h3Qm na Casa do jorl1.alista, o

Sr. José Carlos Madeira Serrano,
Chefe do Éscritório de Reform}1'
Administrativa do lVIinistério Cl'l

Plancjamento, declarou que ".1

Reforma Admirlistrativa no Brasil

nfto se implanta por decreto".

.. Aere,;centou que uma estrutura,

administrL'.tiva alicerc;ada em mais

de .dois séculos. com uma centra

IJzaç5.0 excessi'.'a e mentaiidade
hurocratizada, precisa de um tra

balho permanente e consciente

junto ao servidor público.

Afirmàü que a legislaçã'1 com·

pleta oferecida pelo Gdvêl'no Fê
cleral deve ser co·rl11ecida. ,detalha·
dammte pelo fÜl1cibhái"io, pam

.

€[lie' possa élj desempenhar suas

funç6ds e atribuições dentro d8

u!'na nOva estri.ltura que lhe ale·

1. ecé maior�s possibilitlades de

realização pessoal e projeção den

tre db.s próprios setores de atua·

ção.
,Declarou ainda que em Floria

n,ópolis encoritroui,'ul11' clima. exce

lente pata o inicio do program�
,\ .

de >instalação d.a Reforma. A.dml-
nistrativa, pois os servidóres cà

tari;nens8s vinculãilos, aos órgãos
,

.

"

"

do Govêrno Fédepal e mesino, d ')

EEtfl.dmü.' l'esponderam
. de moclo

até' l::lrilhante à convocação do Mi

nistério Iilo Planej'an1ento e Coar·

cteupção Geral.

•

mais
revende Itd Grande Flo.rianópolis

,
. .

(, .

,

.• 1'

.',
."

SudesulJaz
i énconlro.·de
comunidades"
o . I . Encontro

.

sêb�e Desenvol

víménto de Cdmünldàd� p�61i'lÔ\ri-,
c1,? pela Sudesul já:'cdnta ,com i;'ãfi; \"
dê 100 inscritos ê�':'�ortÓ iAieg.r@:
c: calcula-se em sôo. -, 9 'nü.iheF'O ',' '€1:;. ..

pessoas que particíparãó .do·. cd:hc;
.

.

clave, entre" repr�sent[ntl'ls:" de", ,c'
rl'efeiturr., câmaras :, . intin'ieiljlÜS, ..
rnovirnentos- cOHÍUtÍita,iiiàS{'siIidi�a;::
tos, associações de ;bhitÍ'6�' é· (.te

,

serviços' partículeres. " O :Cdhc,)�Ve,"
examinará a' teoria .'d6' .desenvcl
viiúeríto

.

de :corhünida'd�}' 'idenWl',:
cando e anaíisando 'os

.

i�I'Qgtáml:l:5
.

,distehtes. a nível lo'd,};: estactÚál ',
'

e regional :1. fim de que sejái1i" pjo-
.

jetadós os' -prognbnas . de
"

d�sen
volvirnento ',inf.egtál . e e�tàbeJeü'-.
das às -bases' para ünià política ,:r,);

rionrll Cl�" desenvolvimento ,tie' ço� "

munídade. .

: .... '

Estudo 'sôbte ;

personaUdad·ê ..

tem 30 aluDos
DeclarandQ 'que ·"iierseÍiaÜ.Óàtl� é·

a·'organizaçao dinârriic'a' detit'r6:do ',.
indivíduo daqueles sistemas; psico�

.

nsicos que determinam seus a,ji,is
lamentos únicos u seu ambüinte", ..

o:. professor Ro13eH'b \ GaStlgtia, .'

a�riu ontem o curso de iht�rodll�'
çílo do estudo da 'Pel:sonal�éiade,.
que se' realiza' na Escola 'de', En-,
ferroagem da Uíse, càm a' ]Jq.rtlci·· , ...

.

Paçàd de 3ó alund's.· ','

� O Sr. Roliert; Cast!glia 'd�ll- ein .

}�dt1a unia' idéia" do. 'que' .se :,à
-

a
I�rofissão de -psicólogo � O. CàmpO _

'ele trabalho tIue se aore dentro dá
'

<-';ir:in-lflde atuàl rept:lttandb�"�" '�i:Jh
dá, sôbre d tr?-balho' que vem' d�:', '

únivólvendo o Gabinete· de , )?Sico·
]r-Jgia ela Faeuld'8:de', de Filo,sof(a,
'Ciências e :Cetras' da U�iJersiôa-
(ré'Federal.
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Os catarínenses continuam a ver com

lndisfarçavcl orgulho o crescimento quc a

Capital de seu Estado, V'2m experimentando
de" uns tempos para cá, A Cidade, que até

há bem pouco era igual a tantas outras

existentes por êste Brasil afora, hoje já
apresenta um aspecto bastante Idiferente,
crescendo a tõda fôrça para se tornar uma

capital à altura do que Santa Catarina real

mente merece.

Não foi o esfôrço isolado de um ou de

outro setor que conseguiu dar' à Capital
catarínense .o impulso que nos últimos anos

a vem conduzindo nas sendas do, desenvol

vimento, Foi a conjugação de vários dêles,
compreendendo 'a ação do Govêrno do Esta

do; das últimas administrações municipais
c da dinamização dos investimentos da ini:
ciativa privada que pôde reunir as condi

çõcs essenciais para que hoje possamos
desfrutar dos benefícios do progresso que

aqui resolveu atuar.
Durante vários anos, entretanto, Flu

ríanépolís perman�ecu, à espera de que

Iôsse efetivamente descoberta pelos tato

res responsáveis pelo desenvolvimento. D�·

vemos reconhecer que atravessou uma fase

'I .',•. ..� ....

ran Impu,lso
em que S,2 caracterizou como uma cidade
acomodada com a rotina, apática diante do

lugar comum das administrações e desen

corajadora para os grandes investimentos.

Era considerada com centro administrativo

'c cultural, mas hospedava administrações
"l1em sempre das mais ativas e guardava
uma cultura que já ia ficanlo para trás,
no tempo e no espaço.

No decorrer dos anos sessenta, um es

talo f'êz sentir aos homens públicos', aos

intelectuais e aos investidores as imensas

possibilidades de que' Florianópolis dispu
nha para ing-ressar de maneira irreversível

no mesmo ritmo de progresso que, com'

alguma antecedência , já dinamizava, várias
cidades do .Interiurx Os. govêrncs passaram
a dedicar maiores atenções às necessidades
da Capital, promovendo aqui uma elevada

soma de recursos públicos, fatal,' que muito

contribuiu para a aplicação dos investimen
tos da iniciativa particular. A iniciativa pri
vada" vendo que os podêres públicos aqui
_.

ti
I

ti
I

I
.

dnao mves mm, sen ia-se uesencoraja a par.r

aplicar seu capital ern realizações na cída
ãe, Em seguida corncparam tímidos os prl
melros investimentos para depois torna-

�, ." T

,),'Ii!
'rem-se amplos e proveitosos.

i\ expansão cultural ganhou nova IH

mcnsão com a criação da .Universidade Fe

deraI e posteriormente da Udesc, dando

cnsêjo à formação de um centro dinâmico

de desenvolvimento, s'''.ia. nas artes ou nas

ciências. Estabeleceu-se um maíor íntercâm

bio com os màiores centros, incluindo FIo·

rionópolis na agcnda cultural elo País. A

escolarização', em todos' os graus, também

passou a se constituir numa nova fonte de

cultura e de desenvolvimento. Passou a flo

rescer, então, uma nova mentalidade, cria

dora e expansionista, na qual se íntegra
ram as administrações municipais. No con

texto geral, contudo, surgiu posteriormente
a idéia. da construção de uma praça de I:'S·

portes, que virá integ-rar o conjunto ele

ratores quc estão tornando Florianópolis
Hum ecntro urbano- dos mais considerados.

Ao longo dos seus anos de existência

êste Jornal vem acompanhando com entu

siasmo tudo o que se faz para, desenvolver:

Florianópolis e hoje pode dizer que, desde

que foi editado seu primeiro número, seu
entusiasmo nunca' foi maior do que nêstes
últimos anos ..

Combale ao Câncer
Gustavo Neves

A Rêde Feminina de Combate ao Cân
cer, de Santa Catarina, estará representa
da no Congresso que se vai instalar, por
êstes próximos dias, na Guanabara, para
uma tomada de contas da situação da cam

panha nacional contra a espantosa incidên
cia dêsse flagelo universal, no Brasil. C

certame, que terá extensão internacional,
vai reunir, para debate de interessantes te
ses sôbre o movimento, ç:!E.�egações de
Vielas as=regíões do país, cabendo a chefia
da delegação catarinense à exma. d. Iná Ta
vares Moellmann, Presidente da Rêde 'Fe·
minina de Combate ao Câncer, com sede
nesta Capital.

É surp-reendente a atividade das 'devo
tadas damas locais no desempenho da h:1.
mànitária tarefa 'que espontâneamente ás:
sumem, 'ao- filiar-se à Rede. Todavia',: não
é menos admirável o anonimato que eSC011-

de tão iouvável t!'abalho de extraordinário
significado social e humano. Poucos serão
os que, fora do âmbito de serviço daquela
entidade, saibam o que fazem essas abne
gadas senhoras da nossa sociedade, visan·
do ao objetivo de ipedir que, o câncer
aumente Q número .de suas vítimas. tornan·
do fatais os casos para os quais, felizmente,
há pQssibilidade de cura, Mas essà reser·

va em tôrno do movimento a 'que a sensi·
bilidade da Mulher Catarinense se solida
riza 'Explica·se, necessàriamente, pela deli·

cadeza da funcão social a que se confiam' digníssima senhora que, em Santa Catarina;
,as generosas damas. preside o movimento e que, devendo com-

A que se propõe, em princípio, a Rêde parecer ao próximo Congresso Interriacin-
Feminina de Combate ao Câncer? É' ponto nal do Câncer, no Rio, .levará oportunas
firmado ho concenso elos cancerologistas sugestões, numa interessante e dundamen-

que a terrível moléstia não é incurável, pelo tada tese, que é fruto de sua experiência, ..

menos quando em ínicio, ou em fase do à frente da Rêde Feminina de Combate ao

simples predisposição, averiguável por exa- Câncer, A excelentíssima senhora Ina
mes nos laboratórios especializados. Assim, Mocumann tala acêrca de sua campanha
partindo dessa conclusão, e tendo presente C.oi11 o entusiasmo e convicção de quem aluo
a circunstância da maíc r incidência dos ,ó.e a um apostolado. Estou certo de que a

casos de câncer na mulher de mais' de trinta .contribuíçâo que prestará. aos debates, da-
Rnos de idade, a Rede' Feminina procura quêle Plenário servirá como índice' da efi-
,incutir na Dente feminina à' conveniência ciência da entidade regional que dirige -

do ,Exame preventivo" pondo à disposição e projetará a relevânCia da obra magnífica
.das interessadas .os recursos técnicos de em ,realização neste Estado, '

seu ambulatório. Graças à, persuassiva cam-, .
,

H!,i)ga, çiessas •de��tadas ,fuensageiras -é <1;�e ,,::.::, ' :"�(;t ,A l:umanj�ár�c crU2íad� telJl ,?i���ç.i.,d<;l..IJ:r
tem Sido tranqlallzadas pelo" pronunc:a·" ..·' "c. apmo ao Governo do Estado, nao eScaP<l-n-
mentá especializado numerosas senhoras, do ao Governador Ivo Silveira,' evidente' ,";,'

que antes viviam em sobressalto, sob' o pa·' mente, a' profunda e larga influência exef..
'vor duma infundada desconfiança, órigina- cida· por êsse movimento, em terms. cata,
da por sintomas que finalmente se escla- rinenses, à semelhança do que acontece

réceram, afastando quaisquer' receios.. também em outras unidades da Federação.
Há, também, o fato de o exame posi- Acredito que não faltarão ainda a um mo·

tivar, em evidência remota ou em cnmêço, vjmento que tanto exalça a sensibilidade fe·
de manifestaçào, a ,ameaça do mal., Conhe- minina de Santa Catarina, as simpatias g8-
sida essa situação, o tratamento e;:;pecífico, rais ,de nossa gente qU,e acompanha o €sfôr·
dentro das prescrições já 'bem definidas,' ço das distintas damas na assistência soU·
,pode reter a marcha da enfermidade, ou "cita às vítimas do mal inexorável, quando,
mesmo curá·la, impedindo que se comple.. mesmo, demasiado tarde para prevení·lo,
te o celo ida fatalidade., nada mais haja a fazer senão minorar dôo

Isto tL:do eu tivé o prazer de ouvir da: res e dese�·peros.

Carta
Vidra da, llosa

Disposiç'ão física ele andarilho infati·
gúvel, palmilhou os recanto" elo Estado,
autopsiou· lhe as entranhas geológicas como

pioneiro no ass,unto, passou-o para a geo
grana na cartografia e corografia, histo·
riando-o, pintanclo-o e estudando·lhe a

fauna,
Temperamento v�bratil, impulsivo. rra,

bom, fairou-;he na vida campo e orientação
aelequados, Com qualidades invulgares de
inteligência e estudo que a faina militar o'ra

dificultava ora propiciava, só em polítlr.a
foi um ingênuo,

Explodia fàcilmente, Tinha a inoportu·
nidade das verdades agressivas, carecendo
de malícia e paciência, Não guardava ran·

cores, é verdade, Explodindo, ia·se lhe a,

tensão, esvaindo .. se o fel, Descarregada a·

bílis, olvidava, Mas, pelo intempestivo da
franqueza, «riava uma intimidação pouco
lavonível a torná·lo homem pí:..b;jco,

Republicano pela amqiência p.ositivista
da juventude militar de ent,ão, embora no

remorso de exilar aquêle que Vitor Hugo
c�enominava o último republicano; floria·
Dista por família e espírito militar, mas

revoltado com a estúpida carnificina de
Moreira César; desgostado com a ditadura
Bernardes que lhe replÍcou jogando-o às
grades ele uma prisão militar; integralista
pelo exacerbado nacionaUsmo, foi sempre
um sincero, sem duplicidàdes, transparente.

Não poderia, por conseguinte, enrique
cer a estatuaria catarinense como homem
rJúblico, ficando no semi-anonimato d'as
p!acas de ruas e fachada de escolas,

Tivera qualidades de. liderança, todavh
comand:mdo mais que chefiava, pela sua
inteireza moral e exemplo, Impunha-se à
confiança dos seus homens, pela coragem
pcssm:l, pelo espírito de decisão, arrastando·
(IS fàcilmente a riscos mortais, como o Lê,'
nas lutas elo Sul e ela Serra, No (lue toca
él. manobrar com interêsses,' egolsmos e'
ambi(;ões, era porém um fracasso absoluto,

SObretudo, um rebelde apesar (ie disci·
r1j.nado, Ac;eitava o drástico elo quartel, poi;;
tinha entusiasmo p'ela profissão, mas rebe ..

lava-se ao pisarem·lhe os calos do brio
inelobrável. Daí a longa escala ele punições
c ele louvOres exce�cionais,

Ao fazer .. me soldado, só teve uma reco·

mendação: sê disciplinado, mas não sub ..

1'ervicntc, O conselho expulsou-me da
E�cola Militar/, deu·mé oiÍto anqs,j Ele aven

tur� l'evolucionár!2-s,. estrabou'l1t9,. as" PJ�?:

Uma Diretora III
mocõcs, mas não me trouxe qualquel'
arrependimento,

Apesar do orgulho pela carreira q113
abraçara, sem embargo de tê ':.a 'honrado
na caserna, nas comissões e na campanha,
tendo para mim que o militar era apenas
atavismo,

Amou mais a terra, não para o amanho'
ou safra de seus frutos, mas para extasiar·
se ante o belo harmonioso. de sua plástica,
o rnirífico de sua contextura, a flora que a

vestia e a fauna que a vivia plenamente,.
sem as misérias morais que são exclusivi ..

dade do primata, Estudou,U', descreveu'3,
pintou-a porque a amava,

E por isto andava, pois que suas marchas

pelo mato e pelos campos,' olhando mais

que atirando, caçador emérito que era,
decorria de um escape para sua tensão

temperamental,
Livros sôbre geol-ogia,' zoologia, geo

O'rafia nunca foram "best·sellers" a não ser

que se os tornem leves por episódios atraen·
tes, De outra

J

forma permanecem inven
daveis, Sàmente o Govêrno, em sua missão

pioneira, poderá arcar com a ausência ele
lucro financeiro em obras dêsse gênero,
Foi o que aconteceu com a Corogn.Iia de
Santa Catarina e sua edição didática em

1905. e, mais tarde, com a Carta niner.ária
.do Estado,

A segunda edição da Corografia, obra
de mais dc meio século de estudo, escrita
e por Ua IÍ.1esmo ilustrada, não conseguiu
pUblica,;:ão, tal o preço Exigido, A, geogno
sia, os estudos geológicos, os episódios
cinegéticos, 2S copilaçães riatur21istas, nã,o
ultrapassaram' o folheto e nunca foram,
reeditados,

Correspondente de Van Ihering, Braner,
aquêle na zoologia e êste na geologia, de
Rondon, como sertanista, teve elêsses me;

tres acatamento científico honroso, O pri
meiro reconheceu·lhe um8t classificacão
nova; o segundo elogiou·o nos, estudos' ela
geologia do Estado e o velho sertanista
pediu-lhe fôsse ao território dos Xavantes,

O grosso da sua obra esparrama S3

pelas acolhedoras e gratuitas COlL1l1aS du
imprensa Cronista fértil, encheu jornais
ele Santa Catarina, Paraná e Rio, no estudo,
na história, no episódio, na polêmica, Co�-n
o estilhaçar de suas obras, o parco entu
siasmo por essa literatura e o passageiro
interêsse pela crônica, é aceitável o esqu\)·
cimento de sua vida no perRassar dos anos,
mormente no turbl'lhão elel evel1Lüs que vai

"nos alucinaml:, cud\,t vez, mai�.

'-

Eterno namorado da natureza, só nfw
fêz poesia ou se a tal chegou escündeu·a
na alma; todavia ,espalhou-a na prosa entu ..

siasta, nas telas e nas gravações, mas seIn

dá-las jamais ao público, aPElsar de aluno
de Weingarten, Paisagista, bbviamen te,

As gravaçõ�s aprendeu-as quand::J
hóspede forçado no 9° . Regimento de

Artilharia, em Curitiba, ali, posto após o

fracasso .do levante de apoio à Coluna
Prestes, Encheu os templos do Rio; traba·
lhando e�u guampas, cabaças, bambús e

cascos de tartaruga,
'

,

Passava o dia' escrevendo, gravando ou

pintando, A poucos meses da sua inopina(Ll
morte, voltava ao passado, numa funda
saudade do seu chão e da vida plena qU2
nêle teve, com a série "Recordando", na

A,GAZETA, .

Esta carta, Senhora, explica, esclarece
mas não pretende reconhecimellto,

Por mais que queiramos . formar o

mundo à nossa imagem, o que talvez o

tornasse enfadonho, êle tem a qúe Deus
deixou modelar, na plena liberdade de seu

arbítrio,

Difícil, Senhora, compreender u}ua
humanidade que passea na Lua na espe
rança de achar urânio e assaltar.do, cá
embaixo, bancos para formar caixmhas
subversivas, Há UJ'lla disparidade fantástir.:a.
entre o progresso conseguido pela ciência
e a técnica e a .;u�tura do espírito; todavia
já fizemos muito na marcha da civilização,
apesar das paixões,

Quero crer, no entr,etanto, tenha meu

Pai feito alguma coisá dc útil e incomum
nesse sentido, ou não teriam posto seu

nome em placa de rua e fachada de Escolu"

já que nunca pôde e::;parzir benesses a

custa dos cofres públicos,
Êle fêz, sem dL:.vielá, a sea r arte, pel)

,entranhado amor que tinha à sua terra
Fazia parte daquela plêiade de homens da
primeira Repeíblica, uns na poesia como

Luiz Delfina, 'Outros na história como 05

Boitoux, ainda outros na prosa, como,
Várzea, A êle coube, a bistória natural e <1

geografia,
,

Pode estar certa, Scnhora, que o nome

ela fachada ele sua ,escola nos honra, a seus

filhos, é também honroso para seus alunos.
Pois que viveu bem. fêz bem o procuro'.!

ser útil, sobretudo embuido de um senti
mento qüe hesito asseverar se está ou não
ra�tanelo a nós do presente, a fé.
",. A fé no • .f1.)LurQ ,elo BrJl.sil. �',. '"''''"''f'''''

O._ESTADO·, '

TRIVIAL VARIADO
MareíÚo Medeiros" filho,

FAÇAMOS USO DAS PÍLULAS MEMC,:tIZIANTES

i.

CINElVIA

Uma noticia distribuida na tarde de ontem pelas agências internacio
nais informava que, durante uma entrevista coletiva, os professôres da'
Universidade de Los Angeles anunciaram uma nova pílula, para uso ge-
neralizado, destinada a aguçar a' �emória bumana.: ,

Não resta dúvida de que, depois da anti-concepcional, a pílula merno

rizante é a mais, genial invenção dêste mundo de pílulas' em que vivemos.
,

Antecipo aos fabricantes que, desde já, podem colocar -meu nome na

relação dos futuros clientes, pois em matéria de memória .devo confessar I

que tenho andado um 'tanto a perigo. Não são poucas as vêzes, por exem

plo, em que me esqueço i:mde deixei o carro e saio dando �oitas a pé pela
Cidade à procura do automóvel estacionado. Já OCorreu, mil vêzes, íma
gínar que meu modesto "Volks" tenha sido roubado ou incômodo dos
incômodos - guinchado para o páteo do DETRAN, .'

I Esqueço-me constantemente de passar telegramas de aniversários,
casamentos e nascímentos, com o. que aproveito a oportunidade para pe

I dir desculpas aos amigos e conhecidos com que estou' em, falta. outi'o dia,

I 'I
estava eu à noite em casa lendo mais uma vêz o "Crime e 'Castigo", de
Dostoievski, quando, antes de dormir, fui à geladeira para me 'servir de
um copo de água., O sono me impelia ao leíto onde fiquei até as sete da
manhã, hora em que Danuza reclamava a mameíra. Em cnmprimento ao:
dever indeclinável de bem dividir os afazeres do lar, pus-me de pé resoluto I
e fui à geladeira apanhar o leíté para colocá-lo a esquentar. Ao lado do I

congelador; coberto por uma tênue' e alva camada de neve, lá estava o

Uno de Dostoievski, úmido de frio, esquecido na véspera.
.

São inumeráveis os fatos por mim vividos, relacionados à péssima'
memória que possuo. Muitos já devem ter percebido isto, pois não seria
por outra razão que fui Procurado por três ou quatro vêzes Dura me ins
crever num curso' de memorização que está sendo ministrad-o na Cidade.
Infelizmente, não pude realizá-lo, pois se fôr ocupar o pouco tempo' que:
me ,resta no fim das tardes de sábado alguém: terá que ir por mim. levar I
'e buscar a roupa dá lavadeira, ocasião em que aproveito para dar uma
voltinha de carro com a. farnillnha,

. , I

E', pois, com a maior ansíeda'de, que aguardo o lançamento no mer

cado das pílulas memo-ízantas, Farei uso delas e as recomendarei aos meus
amigos. Principalmente àqueles que me levaram Íivros' emprestados' e; em

especial, ao meu caro Secretário :Armando Calil, de quem espero mais uma

saudável remessa daquelas saborosas cervejinhas em lata européias que
êle, de vêz em quando, tem a gentileza de me mandar.

'. O cineasta Sílvio B.ack, que pretende iniciar dentro em breve as. fil-Imagens de "A Revolta 'dos Fanáticos" (nome provisório) ou' "A Guerra
dos Pelados" (nome que poderá ser d�finitivo), sôbre a Campanha do'
CGntes,tad9, João Maria e os jagunços, do interior de Santa, Catarina, este-I
ve ontem COmi o Chefe d,a Casa Civil, Secretária Dib Cherem, a auem en-:

'tl�egoú �roposta para a participaçã.o do Govêrno do Estado no'�h1preen-' i
dlmento.

,

'

. \!o roteiro do filme, aliás, Já obte;ve rec.o:meRdp.çào, fm.vorá'lel d,&i'Oon-, i
,selho Estadu,al de Cultura, que considera obra de interêsse cultural pata) rSanta Catarma.

.

i.
O Secretario Di.b Cherem �ao· Gover- Ã

I
� ,

�'

t 1

f
, t

\ '

O Prefeito Nilson Bender não
está muito satisfeito com cinco

defecções ocorridas nas suas filci
ras, as quais êle credita: a um tra
balÍlO de sdapamento pôsto cm

\pFátka pelá Vice-Governador Jor-
I

ge Bornhausen,
Ontem êle esteve na Capital,

onde fica ,até hoje, e disse que
vai buscar em dôbro os correligio
nários que lhe faltaram na pró
pria área política do Sr. Jorge
Bornhausen.
Pela manhã, estcve em audiên"

ciu com o Governador Ivo Silvei
ra, no Palácio ela Agronômica; e

passou o resto do dia mantendo
contatos políticos.' No fim da se·

nmna !Jercorrerá a região do Pla
nalto Serrano, descendo para. o

lUto Vale e Vale do Itajaí. No iní·
cio da semana fará o Sul do Es
tado E\ em seguida , o Oeste. !

li

_. -·li;ijL��_ �-���.;:����_-,
_-

T�iiãraj��:�..!!�_iiii���_�_�������_��'��.,��'���

Embora aqui ninguém soubesse
de nada, o aiscurso que o Gover
nador Ivo Silveira proferiu na

Capital Federal há uma semana,
por ocasião da solenidade de aber
tura do Congresso Agropecuário
Nacional, fêz o maior sucesso, sen
do o mais aplaudido de todos.

Tanto assim que o Secretário
da Agricultura ,do Estado de E)ãQ
P.aulo, Sr. Antônio Rodrigues Fi

lho, ao referir-se ao pronuncia
mEnto do Sr. Ivo Silveira, disse

que' se tratava de "um diséurso
,- de �lêso e de elevado conteúdo ti-

I losólico." sobre os problemas agro

pecuário's catarinenses.

E o Coordenador da Carta de

Brasília, Sr. Luiz Reinaldo Zanon,
pediu ao Governador Ivo Silvei,ra.
para fazer do seu discurso parte
integrante daquêle documento.

IRREVERStVEL

,I
I

I

i

O lIder do Govêrno, Deputad�
Fernando Bastos, afirm,ava on

tem, em seu gabinete da Assem

bléia Legislativa que a candida

tUra do engenheiro' Serafim Ber

taso à Câmara Federa�, por êle

lançada na véspera, é irreversível
e conta com apoio substancial em
todos os 34 diretórips mUl1lclpais
da Arena na região do Extremo
Oeste. Dizia ainda que o Sr. Se
rafim B,ertaso só não será candi
dato S8 não quiser.

* * *

Hoje, o Deputado Fernando

Bastos, acompanhado do Vice-Go
vernádor Jorge Bornhausen e dos

Deputados Gentil Belani e AngE
Ilno Rosa, segue para aquela área
a fim de percorrer os diretórios
da Arena em peregri,nação políti
ca com vistas à Convenção Regio
nal do Próximo dia 14.

ALCLDES NA TV

! A TV Coligadas, Canal '3, de

B1!1menau, apresentará na, noite
de hoje, às 22h40m,. a sua primei
ra Entrevista com uma persona
lidade catarinense, recaindo a

escôlha no professor Alcid�s
Abreu.
A entrevista terá como tema

pr�ll:(i:lp�l ... i ,�as telecomunicações

em Santa Catarina, o que hão im
pedirá, de resto, que outros as

suntos de interêsse político lei eco-
, nôr:-üco para o Estado sejam

-

�bor
dad0s.

ESCLARECIMENTO

D::l:F,ECÇÕES

-

I
O Chefe da Assessoria' Especial

ele Relaçãe;:; Públicas da Presidên
cia da República, Conmel Hernani
de ,Aguiar, _enviou ontem ao, Che
fe do Gabine,te de Relações Pú
blicas do Govêrno do Estado,
Deodoro Lopes Vieira, telegrama
recomendando a designação para
os três Ministros militares que res 'Ipondem provisoriamente pela Pre
sidência da República, durante o

período de enfermidade do
sidente Costa e Silva.
Esclarece o telegrama:
"A fim de adequar o noticiário

nacional à, verdade, solicito o em

penho de V.S. junto à Imprensa
regional, no sentido de evitar de
signações impróPrias, tais como:
nôvo Govêrno, Junta Militar, Jun
ta Governamentativa, triunvirato,
trio, etc".

Diz o Coronel Hernani de AgUiar' I
que a designação mais consentâ
nea com a situação, no seu julga-I
menta, seria a de "Ministros mi
litàres no exercício temporário das

funções do Presidente da Repú�
blica".

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I�
Chegando hoje, a nossa cidade,

procedente do Rio, o A�mfrante e

,Senhora" Murílo, do Valle Vasco- ú
Silva.

* oi: ::: ::�

Amanhã, às 18 horas, na Capela
do' Divino Espírito Santo, realizar
se-á a cerimônia do casamento de

Janete Maria Bartolomeu e Fer- /

nandó M:onteiro. Na Sala de Re

cepção da Capela, os noivos. rece
berão cumprimentos.

Irjf * * :jc

Com um coquetel, às 20,00' horas,
dia '11 próximo, na sede, )la
"CODEC" dar-se-á a- inauguração
da exposição-feira permanente de

rendas da "Associação das Ren

deiras da Ilha de Santa Catarina".

A promoção, é do Grupo de Estu

dos c Promoções do Artezanato

do Sul.

Monteiro.

Voltou a circular, em nossa

cidade, num Opala Zero K, cõr
,preta, o jovem' industrial Miguel
Procopíackí Filno.

Os nossos cumprimentos a

bonita Senhora Leny Catry Pe

reira Oliveira, pelo seu aniversá-
. ( . � ..

rio, hoje.

* :i: :,: :j:

Denize Maria I Nascimento c' o

Engenheiro Ricardo Saporite, um

jovem par, muito apreciada em

reuniões sociais.

,

Jussara Sfogia,' marcou casamen

to, '�a última semana, o catarí
nense Hernaní Rigon. Na residên
cia do _casál S�ogia, um dos Caixa

Alta, em Passo Fundo, o aconteci
mento foi altamente comemorado,

Foi vista., fazendo a maquilla
gem Bellíssinia, - com a consultora

de bele�a de Helena Rubinstein,
ontem, 'ria Drogaría . Catarínense,
a bonita' oe jovem Senhora LÚCHt

,Di Vicenzi.

Passo Fundo: Com a bonita Na

sede do Clube
última

r"';

..� ..-�---

��. -- - -� ---- 1 í

*' *

listas Marcílio Medeiros Filho o

Adolfo ZigeÚi.
-,- :j: ,,: *

Amanhã, comentaremos o casa

monto de Leninha Schaeffer, hoje
Senhora Dr. Saul Linhares.

::: ::: :1: ','

:.j: :J: :;: :j:

Foi dos maiores êxitos da atual

temporada teatral, em nossa cida

de, a, companhia do ator Procépio
Ferraria, com a peça "O Avarento'·"
que durante três dias tornou
pequeno o Teatro Álvaro de Carvn

lho, para o público que lá estêve

aplaudindo .o consagrado ator.,:
segunda-feira, na

Doze de.i.Agôsto,

LIONS CLUBE de Florianópolis,
ontem, reuniu associados e convi
dados, no Clube Doze de Agôsto,

O costureiro Rui, da Capita;-
gaúcha, na próxima terça-feira, em

tarde de €legância e caridade, vai

apresentar sua coleção Primavera

Verão.

Também se encontra em nossa

cidade, já há alguns dias, o conhe

cido costureiro carioca Evandro

Castro Lima. Evandro, amanhã,
será um dos padrinhos no ato

religioso, do casamento de Janete

Maria Bartolomeu e Fernando

deu-se a 'cerimônia de posse da.

nova Diretoria do ,Veterano Clube

Doze: Presidente, Dr. Márc�o

Guimarães Colaço; 10, Vice-Presi

dente, Dr. Lúcio Freitas da Silva;
20. Vice, Dr. Murílo Capela;
Oradores: Desembargador Norber

to Miranda Ramos e Dr. Roberto

Lacerda. Relações Púb.icas: Jorna-

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

Grande
.

Florianópolis�
�
•

i
�
•

i
I
f
r
t Enquanto determinados aljsociadps do INl?S solicitam o estabeleci
I menta de uma sistemática mais avançada pai� atendê-los, desde a apre-
� sentação da receita médica que dá direito à, entrega da respectiva requí- ,

i'
'i, síção, outros não aceitam alguns 11,OrmaS postas em' execução.
'� ,

O colaborador Volney da Silva Millis, conceituado advogado de- FIo-

'II" Dri��ó.POliS" posr . eX�mtPlod' _!lr�cisou �os sedrvi!ços de laboratório do Iristttuto.
mgiu-se a uperm en encra Naqíonal o INPS e teve, direito à autoriza'-'

,

ção para a efetivação do trabalho técnico,

d

n
Prosseguiu a sua caminhada ê na rua 7 de Setembro onde ficam os

§
i-; laboratórios da autarquia, foi informado que havia total' impossibilidade

;
.

de atender ao requisitado.
'

"
-,

I Sabedor, entretanto, que ho.i� em (l-é� nada pode [,:- r mdeferldo sem

I explicação especialmcnt� no-s casos em que o a.ten�im�nto é. u� dp,eito

I do segurado -, o colaborado!" da Grande Flonanopolls roí científícado
,

,h que Ü' setor do INPS só atende 15 requisições di;ál'ias. ,

, O fato, além de me parecer irregular é absolutamente estranho, con

t, siderando que qualquer' laboratórío particulaj, tem condrçôes de proceder
� mas de cíncoenta análises por dia. ,

Está havendo alguma, anormalidade no INPS e torna-se necessano

um esclarecimento ao público, para que os associados possam usufruir dos

- ...benefíciôs ofer-ecidos .;pela Previdência, S,ocia!. °

'

Moacir Pereira

OS EXAMES DO INPS

Depois que as requisições para a realização de exames de laboratório
passaram para

_

o atendimento do setor específico do Instituto ,�acional
da Previdência Social, algumas reclamações contra o atendimento foram,'

I levantadas.
'

O ESCLARECIMENTO DO EX-DCT

O Diretor da Delegacia Regional da Emprêsa Brasileira de -,Correios

e TelégrafOS transmitiu agradecimentos à coluna .. pela clivulga�ão da fa

lha registrada no guichê' de telegramas. O Sr. Alo�sio Hermelino Ribeiro
disse que, como qualquer outro diretor ou chefe de repartição, é impossível

I observar tôdas as irreg-ularidades, tornando-se o appntamento uma. cola

boração, para que o__fato não; se repita.

Manifestando-se especificamente sôbre a cl'ítica ontem aqui fe�ta em

tôrno da ext-ensa fila no guichê de' expedição de telegramas, infon110U «,!ue

o setor de atendimento telegráfico da E',nprêsa conta com dois servjdores,

justamente para servir ao público, UJr.3. vez que, enquanto um funcionái"io

está' servindo aos particulare,), o outro atende especificamente 8_0S pedi
dos oficiais. Como o segundo se encontrasse atlsente por motivo de saúde

__ segundo as declarhçôes do Diretor do Ex-DqT! 'o se'rviço foi atendido

,por um servidoI' tão sàmente. A responsabilidade é do chefe do setor com-

petente, que já' foi, alertado, sôbre o assunto, para' que tais desagradá:,eis
situações sejam evitadas nO futuro.

UM C_LARAO NAS TREVAS

Muita gente que assistiu o -filme "Um Clarão nas Trevas" saiu do Ci-_
ile São José com automática direçã.o a farmácia paI-a a procura de um cal

,mante. A pel-ícula cinematográfica -- que em matéria de suspe'nse coloca,

Alfred Hitchc9C;k' no bôlso tranquilamente - é uma das raridades poli
ciais já exibidas nos cines de Florianópolis. A cotação para o filme é para

mim "espetacular". E quem ainda não teve o prazer (ali!. desprazer" ,como

querem alguns) de assistí-lõ, que não deixe que a emprêsa exibidora o

conduza à outras cidades. Mas, antes, tome algumas pliovictências. Passe

um-dia descansando, tome um banho de sauna, ouça melodias sentimentais'
e leia algumas esté:rias de.:Walt Disney. D.::pois de 'Ver uma esplêndida in

terp'retação de Audrey Hepburn, repouse mais vinte e quatro horas para
'relaxar os músculos.

SÃO JOSÉ

,

'.

:J: ,*

lára
.

PedrOSá
u� tl.l!:TEMiBRO A NOVEMBRO,
REDINGOTES, SE BEM ME

LEMBRO
, '

Em brim amarelo o redingote que
Lulu fêz llara aCOl:npanhar a Sele

ção Brasileira

I

Tal como o tailleur e o chemise, o redingote vai 40 mais esportivo
ao mais toalete, sempre vestindo bem quem, o u�::t. :h.� só você trocar o al-

. lr'J"r

godão pelá seda pura, e descer o comprimento: 'ía�a-o longo, e terá um

belíSSimo vestido para uma reunião Blac-tie.

AS CõRES QUE VÃO ENTRANDO :ti%:i�:f�:ilC�'-<:--"" '."

Cairam as tôres vivàs (para 'roljpas) que eleram vez às
-

ber:'l clarinhas

e discí-etas: rosa, amarelinho e azul - todos nos tons usados para 'roupi
nhas de bebê. Nessas côres serão feitos desde os teruos esportivos" ca

misas e calças compridas, passando pelos tailleurs que chegam até ao

-toihlette: vestidos e pantalonas com túnicas.

GLORH

Muito usável e
I
muito chique -

quando bem feito - é o redingo-
'te. Nêstes noventa dias de setem

bro a novembro, Quando já não
faz mais frio nen1\ muito calor,
use e use muito o redingote. _Em
piquê, que é o tecido mais acon

selhável; gabardine ou qualquer
'outro algodão grosso. Se possível
faça-o em côr clara ou preto' de
vez.

,

O que Lulu nos mostra hoje, es
tá dentro da mais 'moderna linha

de rendígotes. Cheio de recortes

embutidos bolsos e pespontas.
Da

-

altura da cava desce um

corte que marca a linha do bus

to e que termina num imenso

bolso com lapela 'recortada e a

botoada. Há um recorte cngra

çado na "pala, e gola cabeçãd tam

bém abotoada. Há lapelas nas

mangas e o abotoamento é' sim

plee, feito com botões de massa.,
pintada ou dourados. Não esque

ça os, pe�pdntos q�� _ s�o �n�lrM_r:J.:;
sáveis. PrOCUre usar sob '-o re

àingote um vestido simples que
combine em côr, gênero- e núme-

'

ro com o próprio.

15 - 19,45 e 21h45m_
Francisco Negrão --- Maru .tlba,
VIDAS NU.lI.S

Censura 18 anos

.[ i e �Wh

OPERAÇAO LADY CH:APLIN
Censura 18 anos

CORAL -

Como tecido esportivo entra mesmo o cáqui pará ·chcfr.:�es, deux

piéces, calças compridas com camisas ou blouson noÜ'.
Permanecem' o branco e o preto, muito usado em' tõdas as ocasiões:

;Se você não tem ,nwito o que fazer, vá. pensando em seU guarda-roupa de

meia-estação quase verão, e inclua nêle quantos "'Pretinhos" você quiser.
Nêste caso vopê não esquecerá as echarpes na tase das estampas em ze

brinha, cabrinha ou geométrica, que não sairam de moda, o que é confir

mado pelas últimas coleções de Paris, tanto da alta costura como do prê
to-a-porter. Mas não se engane: essas estaml1as permanecem apenas nas

echarpes.

\
A' bosa de Valentino joga, ílhóses, cordões c lenços ele seda franjados

em cima do chemise preto. Há ainda os pespontas que podem ser em
I branco.

A l)ijouteria continua tendo como constante as gargantilhas que po
dem ser em enormes contas redondas, lisas em: dourado ou prateado, ou

ainda no gênero torsade de contas miuclas e coloridas.
A( estamparia da moda continua sendo o Patchwork, sendo, que os

nossos são em cÔres claras e discretas, bem diferentes daqueles que se

vê nos figurinos europeus.
E por isso mesmo, bem mais bonitos.

18,00h - -Pastelão
18h35m '- A Feitic�ira
19,00h - Tele Jornal Malhas He

rig
19h30m - A Cabana de Pai To
maz - novela

20,00h - Shaw Topo G,igio
21,00h - A Ponte dos SuS'piros
nnvela

21h30rn - Reporter Garcia
21h45m - Imperio
22h40m - Entrevista

. RAJÃ

20h

Christopher Lee - Saxo. Sawscn
AS BODAS DE SATÃ
Censur::J, 13 anos

RITZ IMPERIO

I

,
I rt"��=�-������=�._......--..-""D"�li.�..�-���=������.�-�-����������������������!§=� §���������������������---

I i O seu proDra��
� CIU'lÉIflíf a,

.

Lex Bhrker - Ursula Glas

, '
' '''li &;I.�'!'a. .-1..1>ANATSCHI

C01lSUra 14 anos '

14 - 17 e 21h
Anthoni Quin - Irene ra:;ms
David Niven
OS CANI-IõES DE NIAVARONE
Censura 1,4 Ul103

17 19,45 e 21h45m.
steve ,R':€ves - Sylv�na VI:ntul
ii
VIVO PELA TUA MORTE

Censura 14 anos

:,;01:1
'Ronald Golias

i ,':',\ : eÍle GWria
Zllda CarclosQ
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Augusto Buechler

MARIA ÉETHANIA

Tenho em mães o últímo elepê da cantora Maria Bethânia, a irmã de

Caetano Veloso, Êle está comigo graças à cortezia de uma colega, que o
, trouxe para mim, a fim de que eu tirasse a letra da composição de Danilo
,

Caymí, Edmundo Souto e Paulinho Tapajós': "Andança". Esta música, aliás,
fêz muito. sucesso na voz de Beth Carvalho.

Ouvindo. as outras faixas do disco eu me inteirei da boa qualidade
que êle tem. A contracapa foi escrita pelo poeta Hermínio Bello do

Carvalho (co-autor de "Mudando de Conversa"), c a capa, desenhada pelo
Luís Jasmim, o maríde de Marísa Urbano

O conjunto que acompanha Bethânía não é mais o Terra Trio e sim

o de Luiz Carlos Vinhas. E diga-se de passagem, o faz "multo bem, acen

tuando aínda.maís o calor de suas interpretações. Os arranjos e a regência
ficaram a cargo de .Bruno Ferreira, William Charles Vogel e Luiz Carlos

Vinhas, tendo na direção musical a experiência de Lyrio Panícali ,

Além da faixa "Andança" (na qual o maestro Bruno Ferreira canta

juntamente com Bethânia), outras belas composições fazem parte do disco:

"Duas Contas" (Garoto); "P'ra Dizer Adeus" (Edú Lôbo e Torquato Neto);'
"Ponto do Guerreiro Branco" (Domínio Público); "FrêV(5'''número Dois

do Recife" (Antônio Maria) e outras.

,

Cabe um destaque todo especial, para a composição de Garôto: "Duas

Contas". A melodia é belíssima, o arranjo, muito bom e a ínterpretação
d� Maria Bethânia, também, tôda- especial; ape'sar, da vO'z r.ouca que ela tem.,

Nesta música ela canta bem.
-

de'mansinho, e, nos mome�tós em que a

música exige mais veemência, ela levanta a sua 'voz para sublinhiO'.r palavra
por palavra.

A segunda e ,terceira mUSIca mais banHas são, respectivamente, "P'l'd

Dizer Adeus" e "O Tempo E O Rio", ambas de Edú Lôbo, sendo a primeiro.
de parceria com Torquato Neto e a segunda com Cqpinan.

Em "O Tempo e o Rio" há um vio�ão,elétrico- sendo dedilhado suave

mente, realçando ainda mais, :0, so�s�go;ftiti'�"a n;;.iIsi'éa"-tehl�Emi"sí. \ ,c, /'t
Antônio Maria, o famoso bomp'Gs-it:brí O:ori,témpdi-ãri:M:"'Ua b6íoreS';D�\li'aÍ1,
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tem no disco, duas composições suas: "Frevo NúrrteÍ'o Dois do Recife" o

"Preconceito", esta de parceria com Fernando Lôbo. Antônio Maria tornoil

se muito conhecido e admirado, talvez po� ter composto o "hino da -fossa",
intitulado "Ninguém Me Ama': _

,-

Qnapto à intf3l'prelação de ,Maria Bethâl1ia" há apenas um senão: o tipo
ele voz, E não- é' só, porque é rouca, não; quando ela prolonga a voz, nã.o

consegue m,antcr a tonalidade inieial até o fim daquele' verso. A sua voz;

torna-se um tanto áspera. Mas isto não 'tira os méritos do disco. É um�

boa intérprete, e usa essa aspereza para exprimir o mundo agitado que
leva dentro de sí.

Por sinal, no elepê anterior, em sua contrac,apa - está dito, que, (;)13.
mesma reconhece "os seus poUcos dotes vocais".' E sublinha, 0,

-

mesn1;O
articulista, que há uma razão muito grande para s� ouvtr Bethâni�: é qLl9
ela canta sobretudo, com alma. Cada nota, cada verso vem-lhe do fundo

da a�ma, Quando ela interpreta uma música, esta não níais pertence D.O

seu alltor. É só dela, Êste é o ponto alto das suas interpretações e quo
justifica o sucesso que ela desfruta em todo o Brasil.

TEMA DA Lú
Vem sendo muito procurada a gravação que por todos é chamada

I "Tema ,da Lú", isto porque ela é tocada na novela "Beta Rockfeller".

Para aquêles que ainda não �abE?m o nome ,exato. da música, ei-lo:
"You Got Your Troubles", na interpretação de Jack Jones.

-----

;

- novela
20h30m - Beta Roclwller
vela
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18h45m - A Ultima Valsa - no-
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19h10m - A Rosa Rebelde - no

vela

19h45m - Shaw de Noticias
20h05m - A Ponte dos Suspiros
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i
18h45m - Eilquanto Houver Es- Itrelas - novela I
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Walther Souza'

Recebi ontem l�L,i1 (;"l";o. cr L;;:,rimcntando-me por .tef acertado dois

dos três classificados p�I11 I) mundial de 70, dentro das elir�lihatórias da
. América do Sul· e _ ao meS2I:O t8:C"pO uma leve gozação por ter errado no

.

grupo déz, tendo !1rC!lt2C<o r, l\:rgc-c,tLla. Apesar de ter errado {ique i muito
feliz por ser o, trabalho de um brasíleíro ,DU;n (quando será que teremos

um outro DIDI), CC:IT:'l(c Ú:;. t'::: ... .1 sucesso, . conseguiu vencer ini:;lÍ;lsivt:l
parte da imprensa Inca, que J.esc;Jc,"v"U qualquer outro. menos .um estran-

\
geiro. Mas Dídí vencB1!., TElo quero apresentar desculpas pelo êrro, mas

que o favoritismo era dcs portenhcs, lá isso era. Mas em parte eu acabei
.acertando na classíficação dos Incas, pois várias vêzes aqui mesmo, eu

afirmava que em matéria. de conjunto a seleção do Peru é a melhor

atualmente na América do 2EI. Agora uma pergunta bem. simples .. pára o

amigo leitor - Vcce gostou da seleção brasileira nas eliminatórias?

Làgicamente que muitas outras perguntas poderiam ser feitas, Como: Você

.achou fragilidade nos nossos adversáríos? - Você achou que- nossa defesa

.esta bem e' que Féiix é o homem' ideal para o arco? As perguntas foram

feitas e cabe a cada leitor' responder: Meu ponto, de vista é simples:
gostei, mas não fiquei satisfeito. Com exceção do Paraguai nossos adver
sários foram de uma fragilidade be:Tante. O próprio' Paraguai, principal-

-

mente aqui no Brasil "não exigiu nada da nossa rapaziada. Félix sem ser

muito importunado, andou falhc.ndo .várias vêzes. q sistema defensivo

também falhou, 'M�3 como vencemos sempre muitas, esqueceram estas

falhas" Ganhamos está tudo bem, mas tenho. certeza que se perdemos
uma partida ou a clássHicaçuo, Ii' :Ux, Rildo e Jairzinho seriam rttarretados
as pampas, além, claro, do Saldanha como orientador. Levando em conta

as seis partid8_s vam.os -aos 'átlet::\s: Félix, inseguro .e falhando alflumas
.vêzes nas sníé:las f:lo gol. CarIes Alberto e Djalmà Dias os dois melhores
zagueiros. �oeI e Hildo com alto::;, e baixos,

.

Por e:l<einplo domingo úitimo,
Rildo não '17H1rCOU lllngúélTI, pocéria ir para a frente,' foi; mas mNitasJ!vêzes "f

os ,amigos leitores viram na transmissão de TV q1:l8 E.du vinha buscar a

redonda em nossa intennediária. Gerson e Piazza:' Gerson mais técni80
e aparecendo muito mais. Piazza no sistema do Saldanha é. o primeiro a

dar combate antes dos zagueil'Os. Na, linha apenas três atacantes: Pele,
Tostão e Edu (êste em fase_de ouro deve aproveitar), se bem' que com <1

saída de Toninha de Santos tudo poderá ipudar, 'indo Edu para à'con;mndo
do ataque ao lado da FERA, entrando Abel na esquer'da. Isso podeT.i
mudar càmpletamente .Edu para a seleção em 1970. Com relação ao out::o

.atacante' Jairzinhoi, para mim apenas l.;una grande partida, contra o
\

ParlPguai em Assimção. Egoista dr;lmais. o ESTADO vai mandar umA,

bola só para êle.
'

Gilberto N a·nas
'Tez por outra, no e�p_O�.'t::}. t". "lP.aI suceàe em outras atividàd�s de

mando e de equi:i?0,. perde.. r;e a 'CU':'5 "homens, que são just�fhente os que
mais se destacam, propuiso,res q' e :':2.0 do progresso, do trábalho, da morei

,ização e de nüvas fórmulas. C:ml 1r;0:0, em Ínuito representam tais perdas,
'pais o trabalho pe'.'cle al(Ue'.2 cc.' , .uiC.ade de prb_gresso, a cádéia 'de equipe
esfacela-se e tvdo volt'>, iJ, c"c� � �- -, -"Ois justamente aqueles que se déstà,
cam pela energia (h� set,S atos f pa.1·'vras, aqueles que se' propõem a traba
lhar com hO:J.cstidrode e ciQ"i:-,tn" :,,�, _Lieres que são, não lendo pela mesma

cartilha que se pretende mo.c"tral', não aesitain impasiçôes e a trabalhar cotn
.

vendas nos, olhos, preferem demitir se de seus cargos.
-

Isso aéontece em quase tCÔl3 r.s atividades humana� de trabalho c

mais precisamente nos cargos de chefia. L�mentà;elmente, o Tribunal de

Justiça Desportiva da Federação Catarin3nse de Futebo!' perdeu dois de

�eus n:ais ilustres niembros, 9ue, segundo a palavra de um dêles, era

lmposslvel aguentar por mais tempo tantas e tantas irreguh:ridacl-es, tanta
coisa errada e tantas conversas de bastidores.

FinaIlY)er,te, o T.p da FC:;:;' repre:::;enta para o espOrt,e uma casa de mais'
alta significação, que não pode e 11ão deve estar envolvido em"casQ. algum,
dependendo como dope;%'e .G eqJorte, para sua moralização e disciplina do

julgamento dO,s ilu 'tres eidaõões r,p compõem o Tribunal. Fausto Correia
e Wa�dom.iro Carlsson demitiral1H3e do TJD onde -vinham se imnotido cdh1
autoridade e com justiça, reCül'l'e!1do sempre aos extremos, com� aberturas •

de inquéritos e indiciação de presidente "de Ligas e árbitros, para verificar
'" verdad&) que existe, por trás de muita coisa' que se diz, e, se pensa estar
certo. Não me parece que a renúncia dos dois desportistas se deva ao caso.

do último julgamento do STJD pois em matéria de ju�gamento, cada qriâl'
tem seu juízo formado a respeito do vote que deve proferir, lidos �s auto,;;
elos proces�os,-Hçlas 8,5 leis que regem o despôrto em sua parte disciplinar.

çompô�to que é o nosso Tribunal de honrados' e destacados despor
tistas, que:' procuram aplicar penas cl€,.ntro da .;justiçl)" IJ'le párece que a'
perda desses dois destac<.dos juize:;, foi, sob todos os aspectos lamímtável,
pelo muitó' qU$ 1�9l?recGntnva a ç_outa e enérgica palavra de ambos na

guerra que :sempre lúqveram�éohtra :a -indiséípl:ina e a desmoralização do
futebol. Partindo clonde 'parti:u· a dêl1únci:'J" Ele irregularidades, denúncia que
que merec�tfé, J:;18G�:3s:',rio .se;tprna U"-'1. reparo urgente no"qüe de err,aá6
existe, cuidi:lndo,se c_om 111(ÜS. ,c�rinho do futebol catàrin€nse;' :te�pons.alJi, ,",' .

lizando-se Útmhém 0;5 J;�SlJOnS4v6i.s p0J.' tais inegularidades./taiqllaL se 1:es-'

ponsabiiiza e se julga um utleta: ou 1_,m árbitro, quando se t,or.,ni;l;)l1 infratâres.

I,
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1.1 Avaí que conUnua empenhado' eín fürmãr uma ho� aqui ..

pé para disputar Itt c;unp�omdo do próxImo .ane, joga de

mingo no Estádio Adolfo Konder cOidra o Agua Verde de
'CuriUba -- Guarli�ões dos.cluhas de' remo da çapUai een-

f' I.linuam treinando pira a reyai� da rininco ....... Tõrneio Cen-
Iro-Sul ,comÍ!ça no. dia 5 de outubro Arhiltlis serâe es- I�olhidos êm sorleio pttbHto. I
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O esportisca José Amorim, devi

darnente credenciado pelo presiden
te credenciado pc,o presidente João
Batista Bonnassís, cuidou, na via

gem que empreendeu a Curitiba, ela

vinda de um clube local para o

amistoso que o Avaí quer efetuar

no próximo domingo em regozijo [b

passagem de seu 46° aniversário de

fundação, �corrida segunda-feira
última, homenageando ainda as

Fôrças Armadas pelo transcurso da

data maior da Pátria. Embora pre
tendesse que as demarches 'fôssem

com as diretorias do Atlético Para

naense ou Ferrovíárío, Amorim aca

bou fechando negociações com o

Agua Verde, que forma, .com o Co

rit.iba e aqueles dois clubes,' o quar
teto de ouro do futebol do vizinho

.Estado. O Água Verde, como se sa

,be, foi o representante do Paraná

na última Taça Brasil e possui um
time dos mais poderosos, tanto-que
se pensa em formar uma seleção
Avaí-Figueirense para .enfrentá-Io .

Assim, teremos no próximo domingo
um espetáculo como poucas vêzes

presenciamos ultimamente, .oportu
nidade em ,que o rlorianopolítano
vevívera os dias de glória da riva
üdade que existia entre o. futebol

dos dois Estados. Cincó mil cru

zeiros novos, .. e1s quanto o Avaí plt

gará ao Água Verde pela �presenta-
, C:1Q etqmiP,go lr-.ó.�,est�çi�o" "Addlfo

�

Konder", tendo a .diretoria do grê
mib aIazul resolvido .que um :in:
'gresso de arquÍbacada custará três
cruzeiros novos 'e um de geral a'pe
r:a'l, um cruzeiro nôvo, preços que
GOl'lsideramQ'" �wessivel a todas: as
'oolsas. -

Centro-Sul'
te inicio a
5 de Outubro

.A. Confederação BtasiÍeira de

partos já remeteu à Feàeração
Catarin:cnse de- Futebol os deta-"
'lhes sõbre o Torneio dentro-Sul,
dQ qual participarão Avaí e Mar
cilio Dias, como representantes
de nosso Estado. A tabela prevê,
cemo jõgo inicial, o encontro dos

dois clubes para o d',a 5 de outu

bro, enquanto que Farroupilha x

Internacional de Santa Maria
(ambos do Rio Grande do Sul) e

o Seleto e Maringá, ambos do Pà
raná também jogarão no mesmo

dia. Todos participan tas jogarão
entre si em turno e retúrno, con
t,'olando os jogos a própria enti

dade rmcional que' designará as

. autoridades.

Sorteio de
ãrbitros�vai
ser públ'ico

/
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uarnições treinam IDa aia ..
'

ui
se prepa,rando para a-regata da ainco

{ .. ' .' "

Está muito proxrrna a realízação
ela Regata Noturna que a II FAIN
CO promoverá corno parte do seu

programa de' atrações e que atra

vés-da mesma conhecermos :1:;

guarnições que nos representarão
nos Décimos Jogos Abertós de

Santa Catarina, em Jomville, na

manhã do dia 20 do corrente. ARe·
gata Noturna, inédita em nosso Es

tado, está marcada para 6 dia 15

d,? corrente, na bala sul, que apre,
sentará us aspecto deslumbrante.
pois será iluminada nos dois mil

metros da raia olímpica, por dois

poderosos holofotes pertencentes 11

Bateria de dosta de São Francisco

dO,;SUl, _que_ serão colocados nas· ex-.

tremidades d�' raia em referência.
Ainda não foi marcada a data para
o -recebimsnto das inscrições, à fim

de que seja proeedido o sorteio das

baÍisas e desIgnação dás autorida

des, o que será feito p�la Federação
Aquática de San.t� ,Ç,ata;rüÀ�,;,� ,9-'V�tl!l,,�
os responsáveis pela. II FAiNCO. "

tntregaFam a supervisão técnica da
régata, mas �cr8dita,se que poderá'
ocorrer na próxima segunda-feira.
I O movimento de barcos ná baía

sul nestes últimos dias, quando 'se

observou um mar cem-par-cento con·

vidativo à prática do espOJte dos

fortes, com suas, águas �,eil'}. agita-
I-

ç�o face ao vento nordest� que tem

soprado, tem �ido muitocbom e ten

de a �eÍh6rai à. mectic:la' que sé avi
z.inha a compEtição. O maior elen-

, co que observamos nestes últimos

dias foi apresentado pelo Clube

N:'áutico Francisco Martinelli, se

guindo-se o Clube de Regatas Aldo
Luz. No cíube Náutico Riachuelo
as coisas não estão correndo bem,

pr,is apenàs Ivan Vilain e os nova-
'

tos Joi-ge Ainbósio, Paulo Tzeiikis

e Odàndo Santés se exercitam com

muito afinco e -cóin niaidr assidlii

dádé, mas, espora-se para êstes dias,
(J retôrno de urna boa parte do

elenco, com exceção de Reinaldo
Uessler - o Base. -I que se resta,

belece de uma íntervencão círúr-
.

_,

gíca de .que há pouco foi paciente.
.

Base será, assim, a grande ausên
cia entre os. riachuelínos, tanto na

.

Regata. Noturna como- nos Jogos
.

Aberfos de S�nta Catarína que sãO;
as grandes atrações desportivas do .

'

mês e:11 Santa Catarina.
Mais cedo do que se espereva.>

(J campeão Saulo Soares, que es·

tava adoentado retornou às atíví=

flaa8s, voltando a formar dupla
com Lui21 Carlos no dois com ti

maneiro e no quatro com timo
c neiroformando a guarnição com

'aquele 'Ü mais seu irmão Mauro

Soares e Adilson Nazário, acredi
tando-se que as duas g-uarnições'
acima intervirão na regata dá

'FAINCO, com probabilidades d8

se \ classificarem para os ,Jogos
Abertos, mi,ütó embora o téêiiléo

.Azevedo VieÍra teBha declarado à

reportagem n8,o estarem definichs

as__�guarnlções' do "Vermelhinho'�
pa;ra as regatas çia noit" do .diá 15.

Liquinho trei,na no dois sem (cqm
�;

Cleiniscki, 'seu companheiro de

dOl!blé no �!timo Brasileiró de

Remo) e também no quatro sem,

que dizem ser muito bom, cOl1sti ..

tuido que está por vaiares jovens.
Liquinho, Renato, Mauro e Nazá

rio. Mas Liquinho e' Nazário trei

nain também no skiff, embora se

afirm3 que Sidney Prats, que acei.

tou o convite" do treinador para
de nôvo voltar à atividade, tendo

inclusive eÍer,uadá aiguns treinos,
será o concorrente martineIino

110 terceiro páreo do programa,
No Aldo Luz, sob a batuta do Te

11'lactor João Teixeira, os prepara.
Uvas flrosseguem animados, apA

sár da ausência de Éison Aitino
Pereira. A guarnição que mai9 en�
penha é o dois. com timoneiro,
formado por Alfredo e Teixeira

Chi righini, que tem sid.o o compa

nheiro constante de Édson, exer

cita·se no skiff, mas o técnico diz

que não concorrerá ao páreo tn-

dívidual. É possível que o' quatro
sem aldista venha a correr com

}) mesma formação com que trí

untou no Elstadual de Remô,
-

ou

seja: Hailton.. 'I'oninho, Paulinho
.

e João Silveira. O oito terá, possi
vslmenté, a fôrça máxima do clu

he, á mesma fôrça -que levou o

Aldo Luz a vencer a Prova Clás

sica Marinha de Guerra do Bra

sil e a regata do Ipiranga, esta

últíma .em Saco das Limões. No

,�To Riachuelo, corno acima disse

) mos, .apsnas quatro I elementos

cuidam de suas formas rísícas G

técnicas, Ivan é visto. todos os

diàs no skíff, não se sabendo, po

rém, se concorrerá ao terceiro pá
rco. Pauliriho 'e Ortando a, dupla'
([tie o H.iachiJelb deixou de enviar

à
I
,eliminatóriá .naeielnal recente

rnente efetuadá ria Guanabara por

nào dispôs de dinl1éiro neoessário

para .a viagem e estaSia d.?SC! dois
� " .(')v...·l!ls·�"f)o. Rio, continua nieiho . ,

raJ:'1cld de pr'dduçàb c, certamente,
se apresentarão na raia· como can

didatos de respeito. Jorge, com

l..'m ou óutÍ'o riôvo Valot do Clube,
é outrl;>' c{ue s� e�p�n4�: l>m raia

da baía Sul, 8 qui; pOde'rá ter

Ivan por eoinp�l1'béir.o n'o /dc;is
com I timqn�üro, 'ie o" grande 'astro

do remo c&tafínense vler a desis,

til' d� disputar a jJÍ'ova tle

scull8rs.

PROVA DE CANOAS NA REGATA
NO'I'URNA

Segundo a nossa reportag3m
soube em contato com. um dos

nossos redatores destacados jun
td 30S homens quê c()pstltUéfu a

cúpula da Ií FAINCd, lÍmá dis

puta de canoas poderá ser. ilicluí

das no. programa tia Regatà� No

tmna maréada para o. dia 15 do

corrente, Tal prova extra certa

mente que virá constituir se em

mais outra atração, fórnecendo

ao público uma noitada. de ema·

ções a grane'l. Vamos aguardar,

o setor �amadoristà:
A diretotia da Federação Atlé

tica Càtátinense suspendeü' tôda
e qualqu�r atividade até a realiza

ção doS }ogos Abertos, o que sig,-,
nifica dizer que as finais do cer

tame càtadnense de basquetebol
e

.

voleibol adultos foram suspen

sas, o mesmo acontecendo com o

certame de bàsquetebol infàntil e

juvenil, além do voleibol -temi.ni

no.

prova automoQIJística dêste mês,
em nossa c2,pitlal, será desel}ro
lada no autód�pmo_ Cândido' A
maro :o.amásio, 'em Barreiros, mú

nicípio de São José.
-,)ixx(-�

Continua em "�ritm.o aceler:;tdo a

construção da n1m?a sede da Soéie

dade Esportiva ;Veleiro da Ilha,
no bairro da Prainha.

A consttução já ofeteée ao ma,is
curi.asos expectadGl', uma . vi.sá0

tl::\quele que será d2ntro dos pr6-
ximes mês�". O desportista Ü,3-

valdo Fernandes. continua traba-.

lhanclo ativamente pelo grande
st)uho dos que praticam o espo1'

t.A da vela 11:'1 ,(;ap'tal catariJkn--

se.

-i :' -'-, �.'�.

\ '-�' .

�t' .

canvi te e esta,l'á S@,g,lÚn-
Joinville no próximO dia

-, r
- -�;

, "

--)xxx(-'-- \}
,

'

,
...

,·-1\'1

,
Conforme divulgamos,. a Ee�q:era- ,

çáo Catarinense de Tirá aO 'Aivo,
se'diadé> na cidade de Blu:m�nau.
realizou' eliminàtórias com o 01J

jetivo de seleciona,r os n1elhores
atiradores para formar a eqllipe
dé Santa -ér,taril'la que participa
rá do br3\�lejJ'0 da espe�ialidade,

'"
,

--)XXX(--
. Recorda-se que o certame ca

t,ari11en&e de bola ao cesto infan

til chegou a ser maTcado para a

cídade, de Lages, porém como se

mente dnas equip2s se inscreve

ram, resolveu a entidade el1t' a

venida HercíJio Luz, transferi}' si-

ne-die o .certame. --)xxx(--
--) x x x(-� , [". diretoria da Federação Cata-

Nêste final do mês teremos nes riml1se de. Futebol de Salãà de-

ta capital o desenvolvimento de veTá procl-am:w campeão regio-

,Em virtud3 de alguns comentá- mais uma prova automobilística nal de futebo.l de. salão a equip� EIs então os nomes dos atlétas

ri8s por tl:'1' sido. o último sorteio que deverá contar com'a partici- juvenil do Colegial, feito consegui- que es1'.ar2.o representalndp Santa

dos árl;litro3 r2alizado à po.rtas pação de pilotos catarinenses, ,do pela primeira vez na histórta Cat::<ripa no cal-npyonato �acional
fechad"1s na sa�a do Presidente g;auchos, cariocas, paulistas e pa- do ss..lonismo ilhéu. Como se 1'0- Ir.arcado para Belo HorIzonte na

da F'CF, ,disse o Sr. Osni Mello \ rtmaenses. corda o Colegial :venceu as duas primeira: Tenente - Luiz .Eu-

aue o mesmo foi realizado em seu --) x x x(-- últimas partidas da série malhar gêgênio Urhtrte ele 'lplu]11:tj!nau.
g:�binete, visto estar o TJD reu- Tânibém é quase cei;ta a parti- de três contra o Cupido, por 1 x MajOr Hiran de Aguiar Souza
nido no auditório da entidade, cipação de pilotos de Brasília, ° c 2 x 1. de Lages e dr Airton Ribéir.o :R:l-
mas que o mesmo pOderá ser pre pois /

neste sentido a presidência --) x x x(-- mos tambén1 de La>ie:" cla;�lHca-
sl:'ncbelo pe!. imprensa, à.rbitros e da entidade barriga-verde de ou- O competente á1'bi1Jro eb F'AC, dos ,para a prova d�' revoIY�i. Na
pÚblico 1'11\ geral; como aliás é' '.:', t0l110bilismo, recebeu mensagem \Carlos Alberto Brognoli,: foi con- prova,. (le Carabina, obtevera:i�\ a

__o

o
...

m
.._. _�!:!:.:_.�.e._�2i.:.',·._J.J:�i.9 na última AS� . telegráfica"' solicitanFlo[_r a confir- vida�J.)09M Px��oi or' B�••j;�las�i!fl.. ·:f1�.·��j,�J��ZBI'/,\,...d.�

.

:d",.NnS,'l���zes ,

- sémfiré{ã'-Gemí�-�ixou clara ��la mação da data da com'peticão."· Jog6's ?AJjel�ToS' ete zyj ,ê'· fii'êh'tl�';";�tfff6��,lide
posição ele' não interferir em ar- --) x x x(-- e111 Jõinvile, para assessorar o Blumenau, Herbert JUrk de Blu-

hit.r�:>·('n� C'&.mQ....ÜJ!.;:; vPZ:..� _a.vJAl.��..;,,��""""'_'"!.cf'ol-'·{\.....' �'\;").g(l1st.pâ B"OITn.o.J,t. '1o!ít ....: ·.��"��*�!dAm�!illll!iimlii .._

ceitQu o

do para
8,

z

�)xxx(--
Para a prova tIe revolver clas-

siflcaram-se \;luis repÍ';es�ntantes
de Lages e um' de BlUT�'enau én
quanto que na prova 'de CarabI

na, Bhlmenau dla:l:\.siIfcou dois- e

Indaial os outros �dols. '.
\,� ,.�§-"

--) x x x (-:----

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o ESTADO, Florianópolls, qurnta-retra, 4 de setembro de ll:ltl9 _ pã,g. 7
"

\'

"i,

ENCERRAMENTO DE CURSO PARA TÉCNICOS DE
TELECOlVIUNICA<ÇüES MINI$TR�DO PELA EMBRATEI,

Encerrou-s,s em 8 de agõsto último mais um CUJso
para Técnicos de Telecomunicaç6es, ministrad6, na
J.';MH�j\TEL,

, 'ü Curso teve uma duração de' 6 meses e meio
i abotLl�u<1d assumos básicos de, telecomunicações e �
� es"LiQO dos equíparnentos que, , serão' operados pela

Emprêsa. .

1/" o!
<

1';. LUlma concluinte compunhà.ss de 61 alunos, todos
destirWdm;- a' 'operação' e" ;manutel'l.ção ' dos troncos:
Curitiba-Flcil'ianópolis, Rio-Brasília, Nordeste e Recííé-

r "'''ortaleza, "

,
. ,

'I�
-

Os té�nicos foram
_

recrutados nas cidades onde, àpós
� o curso ôle:sempenharao a�, suas- runções: Florianópolis,
� 'DJ.umen�u, :Jpiuvi�l�" Belo Hori:?,onte, Brasília, Sa.vador,
� Arucaj:4, �Iil'?çeió, Reci�e, João Pessoa" Nabal, e Fortaleza.
� -----.--,-_,-,-;--:-�::-r;--' -r- :�:..:

,>,
' ,�.

'

"
,

t
"

P • N R( O. I

It
'

,� ,Ne,cESs:to COl1?1praJ:' tab,W�s :1,H'a enfardar papel 'dcf se-

,ê gajnLe, fOrmltto: 6&5,mm de CO,l1iip::)-!:nento, 222mm de :)ar-
1 gurá e 1/3 di:' polegada de eSll�8ss�ra. R André Leão'; 107

__ 5.. P{�Uilo - Ça;ixa, ,po§�al 1'\°,301155.
'

���"""'7-----:::--::-:.t-."':...!:"'!'i""":'��'-'- \, '.,.' �",�_" ".,...::"' •. AI '�"'r- ','

�

m�.pAI�'1?4\r'{1E:í,J,1;O ()��'f.RA>]\.. DEl 001\iLf'BiAS ,;
"

.

'FOMAÍM DE p..RECOS N.o. 6,9�1112 ' \

t. ,.,
..
c ,:, ,: "", 'A V r' 'S, O

"

"I 1
,

�'" )'0 ,DJpar�,amento Central de Compras, torna público,
f, ',pal'a':�cc:�lhei'-'i)';1ento dos' intel'essados ,que recébérá pro:':
�:.. jJ,os.ta"s' 'd,�,.:-: ÍcJJiÚ1aS hab"i,lttadas,' prelill1!narmente, nQs '.:têr
f n'IC'�' dlil{ o/;i"�'rew L21 n.o 200, de,,:f.5,�d� feve.reuo de L967"
"', ;" 13 h0.ras dia cI:ia 22-Q9-:fj9; cl:':�ra>;b forn$.ciJ(l1entd d2

Trator�s ,fi implelÍlentos, 'desthJ!a:do{ � SEC�E'TMUA \DA
iAUR",U :--L',f"UH,,ti, u EdItal 'enl:pn,tl\;a�3e \ a�lxado, na S,Me r
(lO' i), part.alh�'nto C':.ntral d,e,' ),CoITi!,Jra.-s-,'/,.a Plaça Lati:: o,
MúH� i: �'\,o 2, Flor�anó,pfJns, aü:cte str,ao rit'eSi�i,dO's os ::t.s-· I.
clar,t:dilIV'I.Úo::Í, Hé-cessários.

FJOpct.r1ÓPOJ1S; ,l.o de setembro de 1.969.

,", I' ", _
IZuBEJ.\lS VICTOR DA SI,�VA ;

\, i " ,

pr�llrd,:!�lte " ',_ ,':' : '
,

-----'t

" J?DIJ:AL DE CONVOCAÇÃO '

o Pn:s:dc.nuc. UJ "':;'h"cLiJ.'.� lC_,&.vÜ"'" UJ MOVIMENtrO
'

"

'-"

" f),5..ÚJt..:/;li� �LU Ei{A:;�LE1HO - ScoCão de Santa Cata- à T: E If ç A O:
� _ 1<r��' _f:_J "dç l811t;O,r:'1.��9.J..d� \._,�.�il· d �i�o�:ç'_.t-S tSV;.;lvut;j,ria� t;!

'd' 1
-

,
A grande Fpolis ganha ..tma casa comercial espPcl;",P, ,'at!;�1dSJil. ,,o pn:C(!)ito.,J, d� 1.:;,2:,ji:';�r;l;çao.' El!i;ltoJ;ql vi�t.n,G<., l:�r\-' liz&da em bicicletas em geral

"

lambretas vespas múco�
V,,"l,"" v,, ,;;,. J.,ll'-!l'�s. lút;tüi)r(J.�, çyO ,a>·ltal piI;�,tóJ;'io R -''!.iCJ;, ü, Gi:.cl$t�s e motores maritim(/s.

'
,

,

L;. pc�,udo.s 1<dd;:;ti3 e Estadua\s" bem como os Delega(los ,. F�ça-nos uma visita a rua;' Cons, MÇj;fra, 1.54. BIMo. ;
:��, II l-l-'ú,,'-', 1)""-'" a Lv[lV\.hçao" Rt;g'loJ;:lal a 'ser realizi<).da' 'PE, UrDA, E:< Rainha das, bicioleLl$,

"

f1��:;Ga l.�,':\1P::l.bB.:l. 1-10 p,f__,)"'!:l)O d.-:k. .b�..} l ;_; ....�·.L!'H�10 (1.3 v,hu c .J;;'_.i.-
�

--r------�-�----'o_-..,_-�---__

rrúno, as, qü.�torze horas" na st.de' dQ Pa.,}'tildo, i)" rua Ftpl�Pe
b""fl.,ej" -"::-'_1, �,o, a'LCiar, qt1aüdo"serà0, elt'lt03 QS mél:Ü'"
\)1'05; qcie �oi]Ç,:iJri1Çl o I;l,OVO Di,r�j;ó'rb Rt!gibn�J e tratar::'d?
<:1c,;;Ul,OS de .lntu�êsse partidál'iO'.' ,', ,

"

.h1O:F1anÓpolls, 3' dt. :setembl'uJ' de 1969
'DE.lQ,llta:do Gen,ir Déstri

;
,

,
,

C,'\RTÓRIO DO CíVEL' E ANEXOS
CAÇADOR - SANTA',C-,ATAR;INA "

F;�LÊl'.;L.� .L)']:!; "lNLlUS'FRlAB BUSATO S. tA."
!
AVISO. AOS IN,TE:R!EssADOS'

00 SindÍ'co da falência dci, rúriiústi:las ; �usato S. A"
abaixo assinado, cumprindo o que, determina o § ,1.0
ú .... c"c'c, '1:d 1\"" 1.,i· ll.() I.b!'Íl, qe 2�,:'1l JU�L}j)� cumunll;a aos

srnhCl�ls i�l1�r:;,ss�dos que, a fRartir da q��::}, d"a pritneir:a IPll:b!',cug�o d? p;n"'bent,, AVISü �R,',l;hário Oticia1" do Es-
I,t:;ld<i),. lra saçls1az@r I os Crt,d,ófE\S; "9'Ul,1ibg.tQ;f�rioS). pagando,- ,

HkS, 00lill.O f��e'lo una!:, a' 11\1:(9Xt�}l'Cl�' 9(0.8 s\ioldQS, d,c. ,�\:>U::;,

, ' , (1,,", S 11_�l) lllliados e apfÇl,v,?[dçs.,1f',ata, tljl.l, f�W o S,indica
to, esta:'á à dts;Posiçào aos I,1ile,S)1!.OS çr?d'ores '1;10 Cartório
c, v., ,1' e, An",xo:ó; da C�m'úúl(:}â de :"Ca�ado:}', em 1!odos 'os
dlas 'de expedlénte Forense .. e.. no, 'hQrá�io desse :;expedi
tnte. Ü.ltrosslm, o Sindico' a'visa aue' os ratelOs 11::"0 lIe

l,;"llwàos d8n!'-l'0 do Prazo d'e· se$s�nta (60) dias, ,�ont�- ,

cLs d,la d;a�á €);k1!' _gr'inJ;&ü'a ,,pti,b1ica_ç,19,o, do p);es�j.\\te À;VISJ),
110 0,a:-10 U_lC}al."do Estado",serão, depositados ,na 1'9rma
do � J.u, do a;:(" :,127, dcl. já citada LeI de Falências.: Ca-
i;ador, �ô de agôi:ito de 1969;

" "",
. "

, " .. , .", '... ";)'osé"R. Adami,
1,�r,:J"lfl .�r,4·r ., f, 'l"·':·l.r� "I '

SlJ;�diço,

;/

,

"

I,' ..

ANUNCIO ÇEP'1'O
, ' ':"", 'pàE ,j6� diA$ - "

"

r,1AFU_:_L DOS TE::'ÉJÚJ�{bS, DE F'LQR,lANÓPOLIS -

";;'o;u' crtádó, 'obóg'ádo'"
'

In",ormac3es:
�(�;à J!'el{p� Schmidt, 62 - 9,�' andaI;-' '- conj'unto 904
----_._-_ .+- -----_-_-------- -,--

"', �-_. ,.:___ ,

VENDE-,SE'
,

Casa de m\l,çl.�i.�a 'com, túre.p_Çl� med:pclo' 10 x 33 à
Rua"José de An,ch�e:tq; n,o, 11�,nq,Estreito, �ratar oQm o Sr,
Ali dos Sal�tos à R.ua Araçy VilZ Callado 1'14, ou pdos
télElon�s 259Q, e 3'745.

'

'--�--- _. ,_.. .----__,�__,.�,.,--���--.,.-�-

, "V'EJ;\,l)J;!;-S:É' ',,,1)1\1.' ;r.EiiR,EN()'
Situadó à Avtn1da RUbens, de' Arl'uda Ramos

ga Pl',lia d:l lylulle'l') ,I ,

'

, �
,

'1'1'::1(a].' na 'Joalh�ria R9iberto" Müller.'
,

;\��;ENTiNÕ:-jóiAS�,--""'--�
'.. .

� ,\
-

Consêrto de jJÓ�as � relógios em 'gerà1.
Confecções de' alianças. "

Rua, Conse.hei:re Mafrl;t,' ,'73 ,sf4 -:-:' Flà'rianópolis.

tiNE R�J�' _' Ii[S,jé i� JS e 20h�.

(Anti-'

JENIUROBA AUTOMÓVEIS,
'CARROS NOVOS E USADOS

'.

Vo�kswag€n _

Karmannghia
Volkswagen
Emisul
Esplanada
Físsore
nT(W (Balear)
ltamaraty

4 poj-tas OK 6!}
oi� 69
6K 69

67
68
67 ,

67
,66

FinanciamosTernos varíos outros carros a pronta entrega.
até 24 me.ses. .

Jll;bDIHOBA AUTOMÓVE;�S LTD.{\-,
H,,� Almirante Laal�o, 1 í1(} - Fone 2952'

------__---------

COoMPANHIA CATARINENSE DE TELECOMÚNIÇ_Â,ÇÓES
--- C O 'I' E S C -

",'

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
,

EDITAL DE CONVOC�ÇÃo"
"

Pelo presente edital ficam convidados. os Senhores
acionistas da Companhia Catarinense de Telecomunica-,
ç.::.u; - CO lESC, pd.l"a' reunirem-se em Assembléia' GeraL
E}S;,.t'd.,Qlid",nal'_a., &llcl, su,a, Sede social, à Praça 1� Iil,� No
v "n-;J,IfO., a'O il. em �'lorianóp;)lis, no dia HJ ue s�'ten�J:)ro Ç1ü' t

1�6M" $.� quinze (6) hor",';, para deliberarem sôbre a se- .

guínte Ordem do Dia; a) ,_ Aumento do. Capital Social ; t'
u) - Aiteraçâo dos Estatutos Soci,alS; c) __: assuntos ,dé
mtéresse soeüil.

'

,
':

Flonanópo}is, 2 de setembro d.'� 19:69.
'

:t..1"CiDEô ,ABREU - Presidel;lLe
.' ivlJl.RiO ORESTES BRlUSA � D'�retoF

','

Ml,ÜM,JOS EDUAI;(,DO BA1'l:D���A MAtA - JI)ir�tor

S;R. (]DIU\C'f�l CUB'IlS
GIRURGlAO 'DENT1STA llii,PLANTODONTIS,TA'

, C R 0-1"02
'

,

C.om cúrso ',-de eí'ope�"'thZaç'iu j,ntet'1;l;aCion�ü de im-'
planLes Il'jTRA OSSEjS: Téc:riiéa J,i'rancesa SCIALOM.

Rua Jer ...lll.mo Coelho, 315 e' 317 _:_ "l!'óÍle' :Ü,58 -

J'O:mVLLLE - se
'

"

(Ir" IIITEL
"ONY HOTEL LTDA. _ RUA DR. FVLV�O A,PU_CÇI NR.

826 - ESTREITO. FONE fl22,6, 60 QUARTOS _ 15 'A

PAF,TAMENTOS COM GARAGEM GRATUITA

PREÇOS - APTOS SOLTEIRO I� 900

ÀP,rOS CAS:}L - 18 00;

QUARTOS CASAL '_ 12@Ç '.

QUARTOS SOLTE:tRO'
CAFÉ DA IvIAm�Ã ;

J:)ESCONTOS E�PEClAIS li',f).�A 'VIAJ:AN,TiES E, MENSA-

LISTAS.

�T h 1'·1,

HORARIOS DA ElvÚ-KBSA A,U'1;'o. 'ilIAÇ�O
CATARINENSE SIA

DIARIAMENTE�DE FLORIANüPOLIS PARA:

.cURITIBA _ 5,0.0 - 7,00 - 13,0.0 - 1'1;0.0
,J;OINVILLE _:_ 530 --- 900 - 133'9 - 14:19 - 1630 - 1930 '

BLUr.lliENAU - '6,00 _' 8,3Q - '1209 -' 15,30. �'iS,30
' "

o JARAGUA DO SUL - 16,&0 - 21,3(1
PARA TI<TUCAS - BALNEi\RIO DE CAMBÓRIU - ITA

JAI - TODOS OS HORAIUOS ACIMA.'

!
I AUTO VlflC�[J CAJllRINEN9�'

/'

VENDE·S)/: MóVEIS
(Sala, quatro). Duarte Schutel, 33:.

RODOVIARIA EXPRESSO J3.RUSQUENSE
PASSAGENS E ENCOMEND.AS'

,

PARA
' ,

Tijucas, Camboriu, Itajal, B!umc".au, Canelinha, São
João BatNta, Tigipió, Major Gei'cino, Nova" TreJ1tq e

Brusque.
'

Horário' Camboriú, Itajaí e Blumenau _ 7,30 - 9,30
- 10 - 13 - 15 - 17,30. e 18 hs.

'

Candinha, São J.oão Batista, NOV4 Ttento e Brusque
6 - 13 e 18. tJ,ri.

'

,xigipió, Maior Gerci�o e Nova Trent.o, - 13 ê 17 hs.
,

VENDE-SE UM TELEFONE
Tratar Avehida Rio Braneo _ Edi�íeio Àrmando 31

apto. 31.
------------�------�----�-�--�----�----

DI. E'U�lSUl CAON'
I

ADVOG1\DO
�u'a TrnjanQ,,, 12: � s.�hl9

DR. LUIZ F1,!lRNA,NDO DE H�spitil SouZa Aguiar-
VICEN2íI OB,'

,

,

'"

ORTOPEDIA E 'TRAUMATO Ser'liço do Dr. Henrique M
LOGIA \ Rupp

Doenças da colu.na e cor- RIM -;-- BEXIGA - PROS-
.

reção de deformLdíLdes -' TATA - URETRA - DIS-
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tas-feiTas.
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l!:x-Medico Residente do ",
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para os que descem do Paraíso,
depois de haverem perlustrado os

circulas do Inferno, tenebrosas,
os do Purgatório, já recamados
de' visões consojadoras, 'tanto como

os do Paraíso terrestre, experimen
tarem, voltando ao bulício terrí

cola, o que o meu ilustre amígo, e

c,G�1f.!i�dle s'ej,:x;.as Nett0,,- elassífiea

®, "ap.s;t:;l;lg�a do, ,II?-:�inij;@". É que
no, PaI'4isw mesmo, 'que ,� o do
E._spilí'�to, l;liÇ! qual Dante sU;bÍ'u,
conduzido por Beatriz" para, ver a

Rosa dos Céus e ter, por último, a

visão da Divindade, perde-se a

noção do tempo, do; espaço,
adquiri-se um estado de sublíma
ção : incompatível com a existêncía
no, plano terrestre, Dante, a� re

gressar, para o m,urp.d9, sentiu

ris,car-se,-lhe da, mente a memó,lI;a
,do que pudera ver no' Paraíso:
---, AU'alat,a fantasia qui. ma\lCÕ
possa", ,. ou m,elhor;" traç1\lzimio:
"Faltaram a,qlli as fôrças à minha,
alada imaginaçãp; mas já o meu

clm;ejo. e a Lninh�, vontade es.tavam
postes e� mü:�im,ento, çorrio mim

r'(}d<it g�r�nd,o. de ma
...peira' u.nifor

ro.e, pelo, amor qU9, move o ,soi G

a�; outras, estrê1as,": ":Va.W� chc

�,u,Q v� ii s,�le e l'alt,:ce �tel�",

Ensains de Crítica Literaria
-,'

parte, 'possuir amplos ,çonheci
mentos em matéria de Dantologi.i,
pois que até' hoje continua estu

dando o grandioso Poema dá

Humanidade:
-

para' a '''fEdtura do
qual puzeram mãos os Céus e a

Terra".

. , " .. ,

", .. Arnaldo.s Thiago ..
"DANTE E O HOMEM MODER

NO" é o título de uma conferência

proferida pelo operoso homem de
'letras, acadêmico Ivan"'Lins,

'

em

outubro de 1966, a convite ' dà
Universidade Federal, do Rio Gran-

. de ao Sul, na cidade de· Pôrto
'

A,leg:r;e e que nQs, foi. oferecida pelo li;a;b,�tu�,do 8,0, c1t\lto da �U��R

ilu�Ve ,auno,J,", em elegante O;PÚf1-
- €l,l:\, ru,l,.\lh�r - mãe, da mull;1,er-

culo que é separata da Revista espósa, da mulher, na Hdi��a
OD.G'NON 11 d F ld d acepção da; .sua Q,rigem divina,

";� '.,' '; ,11" a acu 'a !? ,-

de Filosofia da, referída Unívers]- conforme Augusto Comte deixou
, d bem acentuado no: extremo culto
aa .e, ,

devotado a Clotilde', de Vaux, queNa jus,tez?- de uma conceituação
que demonstra ser 2, Dívina Corné- é outro; formoso .

poema da exal-

dia pnotundamente sua conhecida, taçâc dos mais 11,91:)1es s�:ntim5ln-'
Ivan Lins entende que "Dante tos qu,<;í' o homem : pode nutrir,

çONstitui, um Universo, ao h1esmo d�í eJi.l'J, 'di!:,mte Ivan Llil'ls que fÔjJ:a!

tempo tííosõjíoo e poético, 'E( por !;\h'aid)o, no Te;roplO" -p� Hurn.anid::í

i'ssü; se erica�ta,' ête· também inti- de, pele rtl,agnífico ver�Q der Da)i1te:

roida", achando que, numa 'simplé:s' Vergine_ MatÚe" fig\i;a c;l�l tu�, �igljo"

pa,lestra, 'rli10 �l'W 'será possível nunca n;lais pôde de�xar',de .se inte

senão. assinalar aJ:gumas das linhas ressn;r pel:a obra prim:;l, 'çlo ,_va;te
mestras Oa. imensa 'éongérie de f.lGl(rentiQo. dl;!. qu�L p,:rooura le.'lar

idéias; de ;,SítilbpIqs, de imagen:", e.sol3;l'ece.doEas ,ID:Q�ões .. a,os· con

dé sentime_9to,s, "e emoções que tempor!l;heo�, como.! o. í�z ',aos es�J
brotam de cada' verso da Divina 'd3intes,pO,rt_O,ale,grep,lles, , ,�. em ' ,1,96,6 ..

C�médial"
' ": \ , PoucóS, 9s esçütopes" que se' apri�

, ,_.
.

moram no estudo déssa '_va;stissi�.
mo.. 'enCiclop,é(,i;ia,;" nlíJ,S todos os.
que, a êle s� dedicam, Fecebew Uill!
inUuxo, porten,tosQ' nó r.:;entidd das
gr;jlindes �, nobres aspiraçiiíe,s hum,v,
nista�,,' , ampliando. se·l),'les o hOfi

z,:opte Wt;lntlitT a distância,s insupe
'l'áveis, i:nfin,i,tas, daí provi�do,

A pOl?ul�ção do bairro dq Bal

�eá,ri0 c9ntl�ua àl).siosa ,por sa

b,eJl' qu,aJ,1do'i é que a' ��e�eit�ra
Muni'cipal va:i r,ompTetar a inter

ligação dà cimalização de águas
pli.Jo\liais das puas I[.e,reador Bati's

t� p�:e.ixa; 1\};�l,l,�çlª- santa' Cata
r41a e li\la"; Sã�. José., atravE$s dás

t1:�as tríJ,p.vers�s:,.,
l"ItIn�);a1;li19P � à admInistração

7,05 -- Rádio N0.tí,çias Bf-rDE m.upiçip�l, qu� ,'a EjODE ,está soli-
'

8,00. - Coúespopdente CIMO
8,5,5 _ Reporter ALIt"RED �a�'ia, eO�J;l i\lo: p:01?�JaQãO loca;l eque
9,55 - Rádio l\íotICias BRB'E � l'l};as traver�flis referida,�" ,to-

10,55 - Rádio. No.ticias, B.RD,E " d,as de l?6,GJju,enª e�telilsão, são as

,

.. i���,-" ,��fro���n��!:;E�MO" '" ,i, ,"
' ru;a.s Tiju;c,as, T��e��ino d_� Carva- ','

14,55' � Rádio l.,jot1cias BRDE ,':<" � <r
- : lhQ" $�o' F':eq,ro, !;Jarda, Santo An-'

16,5.5 - RádIo Nótícias BFt:E>E tónio e B��ne�ri\�,. '

17,55 - RepoJ'ter ALFREDt A pavimentaçãp pode
18,10 - Resenha J-7

�', •

o próximo

exe.rcí9i,,\,O,','18,bO ,- COl'reSp,ondénte CIMO
21,00 -- COlTtspuÍldc nte CU"lO ';

22,00 - Reporter ALFI'tED '"

-'---;��-'��+-��"""'-�--_""

I'!t
"

d,e, Rio do Sul, ::j,pelante José do�,
áiptas 'e ápeiacta a Justiça, por
s"8u promotor_
"

RelatoT: DéS. '�Ue:EM COSTA,.
'Decisão,: à un,�nimtdade, e de

'�côrdo com' à parecer da Procu
a"c6rdo com u pir:éce-r �tla Pi"ocltra-' radoria' Geral' do Estaao, conhe-

.

'_. \' .

daria ,G.eral do E�tado, cqnhecer cer do recurso e dar-lhe -provi-
de) récUl'sO e n�gar-lhe provimeu'- menta, para abso'lver o réu da

t�. CustíJ,S ni ,fórl'1�a :Ôa; lei.
'

,

acusa,Ci!ão contra êle intentada.
Acórdão assinado na sessão"," Oustas 'na forma da lei.

'Decisão,: à unanimidade e de 4) Apelação c�iminaí' 'n: 10.6g�,.. Açórdão assinado na sessão.
'r 'acôrdo com o p:J..re'cer da Procura- de IAraranguá, àpelante a 'justiça, 7f Revogaçã.o de medida de se-

doria Geral dOI ]!.:stado,' conhecer' POi' seu Proi:notot e apelado. 'A'i:- 'gurança n . '61, de Caçador, re
, do recurso e negar-lhe provimen- 'mando, Moacir "Gre,chi FernaI\.des., querente Germano Gois.

to. Cus,tas na forma da lei. 'Re'lator: Des, TRO::.v,:POWSRY Relator: Dcs. MARGíLIO ME-

2) Recdrso criminal n. 6.233, .de TAU�Oi}3. DEIROS.

Viçieira, "�ecorrente Jesus '"An t)1nes ,Decisão;, a Unanimj dade e ,de Decisão: à unanimidade e de
de Souza;' vuLgo "Lopes" 'e recor- acôrdQ'· com o pa.recer da Procu'- acôrdo com e. p'arecer da Procu-
rida a Justiça, po.r seu Promotor. radoria Geral dê ,Estado, f conhe- radoria Geral do Estado, deferir o

R�lator:' Des. :rxI:ARCíLIO ME- cel' da apelaç,ão e negar-lhe pro- pedidQ. Custas na forma da lei.
DE]jROS. Vimento. Custas na forma da lei. 'Acórdao assinado na sessão.

5) Apelação criminal n. 10,803, 8) Ápelação criminal n, 10.828,
de Jataguá cio Sul." apelante 'Ed- de Jaragua do Sul, apelante Gunth
mundo ,Rlosowski e apelada a Arnfried ,Robert Raeder ,e apela-
Justiçs" por seu Promotor. da a Just1ça, por ,seu Promotor:
R"lator: Des. RUBEM COSTA. Relator: Deg. RUBEM COSTA.

Decisão: à unanimidade, conhe- Decisão: à unanimidade e de
cer da apelação e dar-lhe prov�-" �a�ôrdo com o parecer da Procu-
menta em parte, para excluir a radoria Geral (lo Estado, conhe-

pena acessória. OU,stas, na fo,rma ceI' da apéJ.açã.o e negar-lhe pro-
dá lei.

'

vimento, Custas' na forma da léi.
6) Apêlaç�o c1'iluinal n. 10.816, - Acórdí,o ass�nado na sessãó.

Como, sJncero,' adep,to, da. Reli

gião 'da Hl.l!maniciade, começa
d�endo qUe "foi" 'atr.avés do Po�i
t,ivis,mo qt1e" em 1922, quando, can,
ta:\la dezoito ano:,,-, tr�vou eolilheei
mento. com o c�ntoJ; de J?ea,triz"
- o. que, bem sigJ;Úfica" da sua

C
"

" '

.0IuI.· ... Sode
(SÇlb a t,espol)sabilidade da So

cieda,de Pl;Ó Desenvolvimento' do'
, �stt'eito) .

X}{X

Tod,os .êi� es.h1'��M,nses ,l!:�uardam�
ansiosamente, qu';' o' Sr. Goverria
dór':d6' Esta�l'J 'd.;:te.l",rÍltne a 'desa�
própriaçã6 'de ái:�as e' a' imediata
co�strução dt�,��1' es.tab�lec�-

.' , .'" " � ."", . I .
-

• ,,.,, - �",

to de eJ:jslnp l-ri.,e�W e 'de Vál:�OS
Grupos E&"colaNS.

,-
,

A Ret� d:�' Ba::rre�tos
,.

reclamb.,,'
'I. ... ".' � :

Col1� urgêhci-a, ll;m G,nipb Esoolar.

','9 ba��to s,ã,O PÚÜ��;:''':':'eom nu':'"
'merosas criánças' sénri escola OU
�oi�' ltlUf.loS te,nelo' q�k s� 'dé�ioGar
d� g���d�iJ C!ist�nci,,�� ,�par�' assi�_:
tir' a,'u:\a _;__ 'pretendern' taJ,:nbem/a
s�a '-t�:id��e": p.i�hça;'" de éí.ls�n9
piirnaFi,o. :

'; "

"
'

.. ..... '.
.. t \

., I_i
'q' b:a,Ü:110 " q:é P09;�'e�.s; re,g,�ao

do Ab'raã0, eStá nà' nlesma, si,tma:.:
�ç�.,';. ��.,.; }, ;.:...,.: ./!

> ', ••

Ç> Balneário é.xpanq�:_s,e e cres
ficar para <', se 'e tani.tém pre,tende' o' seu, Gru-'

PQ $sê�lár.:·�· ",

.

.;

.... ��,.

TribUll1 de Jístiça
A Câmara Criminal do Tribu-'

,

'

� \ ,
'

,Iltf1..1 de Justiça do "'Estado julgou,
n� sessão de: terça-�eira, 2 de se-'

te'lubró do co:rrente,'� os seguintes
.

� �

processos:
1) Recur:so crlni;ín�l n. 6,286, de'

Xaxim, teeorrente i' Ó dr. Juiz -de

Direito "'ex-officio", '-e recorrido
D:o.mingo,s Afonso da Rosa .

Relator:' Des. 'FRC�1POWSKY
I L

TAULOIS,.

fido", e l'e�orridos' Jidtge Louren
Ço :H::�ack, ,:t\fareoliú:O Pécrelra Bar
ceras' 'e ,1-18,.ns -E�hart 'Y'erner.

'

J Rel�tor:' ú�'s, M:A�CtLIO ]{IE-
DÊIROS.

' �,

De�isão: À unàúímidádé

Decisão: à u,nanimidade e de

acôrdQ çom o parecer da Procura

doria Geral do Estado, conhecer'

d? reeu,rsÇl e \ dar-lhe provimento
P:).ra ,dE(sclassificar o crime para
homicídio simples. Custas na for

ma da lei.

Acórdão assinado na sessão.
3) Recurso criminal n. 6.285" de

CuritibaI,los, rc_corrente o' dr. Juiz
_de Direito da, 2a. Vara, "ex-of-

.

CIME CORAL

Gratíssimo, caro

1:iell,l qt;C me trouxe

sôpre D4NTE l?
lI40DERJ'.JU' ,

I

am,�go, p.elo
o seu, estudo

O HOM*l\1'

,Um

que o

d� p,opula-

de

. 'FaZN',!<!OS vot-os que dentro �11:n

,

b.r,ev€ poss8;�i1os ir a ltaJaj paI!

r�l'}v:ia. in'ki4\ar1n,ente, asfaltada.
",'

"

.

�$:�
, .

0. D<:palitamel1to, de Saude até

hoJe, nã,o., conC>1,iiu a chamada :Va·
la d€> B&co, Caramurlit.
_.

\.
.

Até hoje a OOl'a Jaz inacabadllo,.
É pena,!
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Entrevistas
orienta os
estudantes

',:f

As alunas, da última 'série do

curso ginasial do Colégio Imacu
Iada Conceição estão realizando

>

uma série de entrevistas com pro-
íessóres do segundo, ciclo desta

Capital, medida est:S.�' tornada pe
la direção do estat{eJ.�ciniento pa
ra bem orientar asi::���!'i��ntes só
bre os cursos pás�gina�iais. Da

_,.:t ; • -. !õ:'....�1
outra parte está �sGndo':fre�lizacio

-{1',;'-_"'''' ..';}'{j
naquele, .Colégío �!'iR?�co,l1curso de

cratóría para os
,'o,

O�i; do pri-
mário, COI11 uma �;f�e;mmina-
dora em cada cl

'

hida pe-
los próprios can O tema

para seleção do datas
'

é

urna poesia patrí come-

moração' à' Sema

!lA� , m
ueDano
fumalld

III

'quelm,a,
LAGES (Corr

Horácio Sales,," res
ficou qebendo, c

durante várias ho!
ramente embdaga
casa.. ,Deitou,st) c

acêso e quamdp d

estava pegando f
mente Plflou ;} um si; 9 ,;

come�o� a gri,tar ;po , �a���!r:�iti��j�1;�i
, guarmçao do Corpo "d.�'(6bmbelros
foi chall1ada � un;� dos ,veícul�sl
estê�e na resi�êl1éia dé, Etói-ábio,'
uma peqGena cása" cie lnadeihi, nel
Avenida Pedro ;rI, baürÓ de, São.
Óristóvao, , 'chegando �,' tempo idê
évitar um incênd�o. O 'único p'ré�
juízo foi a clsstruicão

-

do traves-,

. I
.....

'1 . �
�

BeIro
'"

e de parto dó 'colchão da
éama anéis dormü::;Hbtácio , �!Ias
O' sUlito, foi grande.,'

t i

f
r

Prosseguem nesta Capital as co

memorações da Semana da, Pá

tría, que vem movimentando 03

estabelecimentos de onsino, pro,

motores de diversas festividades

alusivas à, data. Durante tôda .a

tarde de ontem as, alunas do Co'

légio 'Coração de Jesus estiveram

preocupadas em responder as per

guntas formuladas na gincana or

ganizada pela direção do estabele

cimento, a maioria delas de cará

ter histórico, relacionadas com ra

tos ligados à Independência do

Brasil.
Os estabelecimentos 'de ensino

secundário e as' unidades milita

res sediadas em Florianópolis in,
tensificam os ensaios' para o

grande' desfile de domingo, que
será iniciado na Rua Felipe Scl1-

midt, indo até a Praça Getúlio

Vargas, onde está sendo armado o

palanque oficial para as autorida

des. Desfilarão as guarnições d::J.

Polícia Militar, Exército, Marinha

e Aeronáutica,
-

ex-combatentes.
Abrigo ,de ,Menores, Instituto 'Esta
dual de Educação, Sesc-Senac.. Es
cola' Técnica Industrial Federal,
Ginásio Moderno ; Aderbal HarriÓs
da Silva e Ginásiç 4e Aplicação ,clh,
Paculdade de Filosófia.

.

Ontem à tarde o 14° Batalhão
- de Caçadores deu a conhecer a 01':

ganízação do destüe, que obede
cerá o, seguinte horário: 8h30El
dispositivo para a revista; 8h35�n,

J

assunção do Comando do Desta-

camento: QnilOm reviqta, pelo, C?�,
mandante dó Destacamento;' 9 hó
ras revista pelo Governador do

,Estado e, 9h15m início Ido, desfi-

1,8.. O itinerário do desfile com-
.

..

� s

'",iRte�tl,dér;fi, ',l}f;',. ruas Artista Bítten-

�$tiH:,'dêir.ríhéus 'e Praça Getúíio
V�il'gl,lS" s�nclo coma:ndante, dô
,Ji)\9stacarnento '�Q' \enel'lte-coi'ond
Luiz ",Carlos Prestes de, Oliveira
l\1:�tà, elo 1!j;? Batalha0 de Cftcado-
res. .�77i������

.

,_' I.,

VITRINES /-, ' ,

,Está marcado Pfti'a 9', �arde de
amanhã o jt,ügamcnto das vitrines
ornamentadas com c",inôtivos ,; liga
do� à Indep�D,dêncja brási�eira, SG-
.' _

.... '. :, ." �. 'I' '�. .'j

gundo informou fopte da' Federa'

C;ãd do Comércio, órgao cJ,ue O!Í1

conjunto com ,o DeDfll'tamento,
Regional do Senac,' org;nizou �o�;-'
cursó nesse\:)

.

'sentid,o. ',' A domiss�Q
julgadora percorrerá, tôdas aS,lo-," ,\1,:{"

Il

I r
jus da Cidade e do Estreito 'que
ornamentaram suas vitrines, a

fim de escolher as vencedoras,
que terão direito aos prêmios ore

recidos pelos promotores.: Segun
do o regulamento do concurso, 'a
comissão julgadora apreciará os

trabalhos levando em conta os as

pectos técnicos, cívico, cultural 0

artístico.
\.,

RETRETA,S
Fazendo 'parte das festividades

alusivas à Semana da Pátria, a

Banda de Música do 14° Batalhão

ele Caçadores iníciou na última

têrca-Ieira 'uma série de retretas

populares no Interior da� Ilha. A,

apresentação foi realizada nos es

tabelecimentos escolares' da Praia
. ,-

I
.

dos Inglêses, Rio Vermelho e Bar-
ra da Lagôu, contando :"co,m, a par

tícipação 'dos professores e esco

lares daquelas localidades. As au

díções da Banda do i40 BC, con

taram com aIgul1;> l1úmeros para
crianças que acompaúhavam cano

tando as músicas ci..�mCt.Itá,d,a.
,
Na oportunidade} 'ds diretores,

elos e!otabelecimentQs' procederam'
o hasteamento do ,pavilhão nacio

nal e prestaram várias homena'
ti! '

gens ,às Fôrças Armadas, além ele'

outras manítestações cívicas rela

ci0l1�das com a :n:hclependência do
Brasil.

Hoje à noite a Banda dc Música,
Santa Cecília realizará uma retre
ta no Jardim Olíweira Belo; exe

cutando os' sJguintes nJm�i:o�::'
Hino da Independência: O Gu'à,r�-
I,' "o

ní: Sinfonia Onere :AI Mérito; VIÚ-
va Alegre; Hino Farroupilha: M2:i"
cha de Guerra Brasil; Vinho,' Mú-,
lher "e Santo; Tudo Passa; Sou
Louca por, Vobê; peixa-lúe outro

Dia menos H�Je'; O� Velhos Tem-
,

"

pos e Pátria (\.mada.

MAÇONAIUA,f

Também a: Loja Maç6nica' "Gran
de ,Oriente f do, Estad9 d� Sà�ta
Catarina" programou para às" 20
horas de ,dhmingo em seu te�pfo,
à,Rua Vid�l Ramos nO SO:\m1a sé:
rie de atds comemorativos � Úl�
dependência brasileÚa. Após a rE�'
cepção I às' autoridades civi!3, mili
tares e clelegações especiai,s, será
aberta uma sessã,o: especial �com "a

realizaçã,o de trabalhos cívicos,

Petrobrás vai
expor. ,em
Florianópolis, "

A Petrobrás montará defronte à,
Catedral Metropolitana uma ex

posição que consiste de um stand
com diversos painéis fotográficos,
exibição de filmes e dístrfbuíção
de revistas e folhêtos da emprêsa.
A 'mostra será aberta' provável
mente na próximo dia 22, ficando
montada durante um mês.

A fim <de organizar a exposiçao,
Esteve nesta Capital o ,S�. Bayard

, Lagrotta, do Serviço de,
,
Relações

Públicas da Petrobrás que, após
contatos 'mantidos na Prefeitura
Municipal e Palácio do ',G9vêrno,
.escolheu aquela
zar . a mostra.i

área para.. reaíí-"

'pit I'
Danilo Nunes chega hoje

a

Para uma tarde ele autógrafo, :1

ter lugar \amanhã na Primeira Fei
ra elo Livro, desembarca hoje no

Aeroporto Hercílio Luz, o Minis
tro Danillo Nunes, do Tribunal' de
Contas da Guanabara. Na oportu
nidade, o escritor estará lançando
oficialmente em Florianópolis sua

obra intitulada "Judas, Traidor
ou Traído?" Em seu livro, o Mi
nistro' Danillo 'Nunes relata, o di
lema Cristão do amor fraterno que
continuou sempre Cividido' entre

dois polos: a bondade de Cristo I')

o beijo traidor de Judas. Analisan
do os aspectos- sociais, políticos (,

humanos de Judas Iscaríctes, p
"

�F

';::

para autografat ,I
,

I���C�Ô�N�'V�I-�T�E���--�U-�-��-!.'-II
o SECREJ;'ií.Rl'O EXECUTIVO DO PLANO DE)v1ETAS no co IVÊRNO (PLAMEG), ASSESSORES, DIRETQRES E FUNCIONÁRIOS

I

I
CONVIDAM OS PARENTES E AM:fGOS DO ENGE�HEIRO AN�I�'3' I\

�
GUALBERTO, PAHA ASSISTIREM A MISSA QUE, �ARÁO REAL'I- I
ZAR ÁS 16,30 HS. DQ DIA 5 DO CORRENTE, NA ,ÇlATEDRAL ME-III
TROPOLITANA, EM 'SUFRÁGIO AO l° ANIVERSÁR�O DE SEU F"\·

I LECIMENTO. ,"" ,
,

'
" -, i� ;

�
I t ,��: '"; "

� aM ::rrcrr:mIIl'D"'ü'iR$F'i?'i� rti Na .�>. fé i --..-J_
!' V,

�

t,:,�,r,-:<'-<';'\ ::._ .'

';\.,� >. _ 'if ",-Oi
. ',- ';':fo!

\

VALOU
3.000,no

'20.000,00'
12.000;00
6.000,00
7.nOO,Oo
5.000,00
7.000,00
5.000,00

12.000,00
5.000,00

, 5.000,00
10.000,00
5.000,00
3.000,00

,15.000,00
,

20.000,00
20.000,00 c

IMPORTANTE: -- 'Pról(Ímu tl1contro já e�tá mardw,o para o dia 28de' fctemnro. Procure nossos agentes cieàen.ciauos
ou em Florianópolis no Edifício COMASA, conjunto ,209 para partici.pa(Uà maior distribuiç:ã,o de vyrba, de. todos os

Estudo.
,

em seu MunicípÍo
tempos em nosso

... /,.'

Detran tem
II ..

preJ,UllO· com

deprçdamento
O diretor do Debrar; ihf.orn}6tl

que o órgão teve u&. �rejuízo 'sÚ·
períor a NCr$ 'l.OÓO,OO com os' da-:

nos causados no últimc/ fim-de
semana' na, sinalizacão de div:ersas

""
•

,.- 'J

l�uàs',' da 'óaáde,· e'fé'tüàctos ;P6'1;
"irresponsávei:i> ainda não" �denti,
'ficaaos". Disse que as ,,,plaoa$ �j
'riham sido' 'instaladas: �;ijá"jJP,�t!iê0i",,�:;,';':\,
dias 'e vinha111 prestando excelen,
tes serviços na, orientação ClO

trfu'1sito, evitando vários acic1,2n-
te,s:

}J ;:;. I ,', �
A rua mais visada pelos malfei-

toros ·foi a Felipe Schmidt e, P
material elanificado 'está :'t, sé�db
res'taurado pelo Detran qlÍe, :'de
agora em diánte, ef�tuará uma vi

gilància mais. ,,intçnsiya, ,: visando
evitar '[1 repeUçí'\ô d-:l ta:\is; fatos.

NCr S ·406.000,00

f
VA:LOR

.. 7.000,00
,

2í!.OOn,oo
22.000,00
10.000,00
30.000,00

.

;

27.000,00
10.000,00
W.OOO,OO
ZO.OOO,OO
3.000,00
7.0,00,00

30.anO,00
20.0GO,00,
4.000,00
6.000,00
8·°9°,00

lQ,.OOO,OO

CIDADE
Ibirama
Tubarão
Tubarão
Blumenau'

'v

II

Ivro
autor esclarece as raízes do cri

me contra Cristo respondendo :c,e

Judas foi ,\(mal ou patriota, cevar.

de ou herói, traidor ou traído. "

, ,

Durante .sua estada na' Capital,
que se p��!Çlr.�ará até o próximo
día 7, o K�il1i:stro Danillo Nunes

proferirá às"18h'';'de hoje, no Salão

Nobre da t�acuIéiade 'de Direito ca

Ufsc, urna' palestra aos acadêmí
cos e professores daquele estabs

lecimento, 'abordando o terna' "As

péctos Sôbre o TribunaL do Ju- '

ri". A promoção é do Grêmio .de

Bacharelandos ,de 1910, patrocina
dores da I Fellvro.

AS 10,45 "FILHQS DO SOL, FILHOS DA LAMA"
AS 14,00 --;:-- "'O SHEIK DE AGADIR"
ÁS 16,00 - �'ANTONIO MARIA"

À,8 2AS, 4AS E 6AI FEIRAS
AS 16,30 - "O SENHOR DA CASA DE PEDRAS",

iEAL ou

,

'-'.f

002

003

004
( OlJ9
::021
!!

032

094
095

; ,

J,

N° DE

INSCRI'(i\O c NOME
El1frild Stauilinger

J Gastãó 'C;al11a�Iio
·Waldir Lui1j,. FréHa.
Ney 'Finger t

J. L. Vikii'a Iúd. Com. & f;'ilhoS'

Leoni1as Çapra1ho", ,

Osm�r Alb<::.ito Nàs(;lmcnto
José Marco!ino

096 José Jaime Pereira
105 'Flávio Renatq Heinig
,108 'José ,olávio Rosa

'

161 Alfrides BaueI' Herbert Sc1uoedcr
240' Ginásio Na Sá. Mãe dos Homens

, .

251 Djalma Medeiros,
295 Antônio Maba'

'

507 Lauro da Silva
521 PolYdoro São Tiago

(QUATROCENTOS E SEIS MJLI-IÕE�� DE CRUZEIROS VELHOS)

A MAIOR VEiDA DISTRIBUIDA
. ,

NO ESTADO DE SANTA, CATAIUNA
A'fRAVÉS DO l:'UNDO DE ECONOMIA CONJUGADA

DO CE�lTiU) DE PREVIDÊNCIA
1'0 E N C Ü' N T R O

RELAÇÃO DqS CON1'EMPLADOS DO DIA 17/08/69
CLUBE "TIRO ALEM:AO" EM FLORIANóPOLIS

.N':l DE

INSCmçÃO NOME
561 Anililia Gonçalves da Silva
565 WaldIr Wanzhita

Florianópolis
'i

P. Alegr�
Blumenau

, Blumenuu

Blmilenau
Blurnenau

Blumenau

FloTianói-Jolil'
Araranguá"
Itajai
Jarag'uá -do Sul
Joinville

, Florianópolis

/

632
755
788

'795

838

940

Paulo Luiz ,Basto Silva
Arno Beck

Brás .José Lino
José Francisco 'Pereira
Newton I{lucli de Oliveira

liwpoldo Rove

I_uiz Gonzaga da Silva
Alair BastoS'

Frederico otto João Yogat�
Paróquia' São João ,Batis�a
Pauio Stein
Paulo, Candido da Silva

Jeronimp TOll,laseli & Filhos
Empr. Transp. Itajaiénse Ltda.

Empr. Transp. ,Itajaiellse Ltf:a.

1.11G
1:118
'1.179
J.IS0; I
Ll83
I:204
1.209

1.211
1.212

CIpADE
Florianópolis
Itajai ,

Florianópolis
FlorIarrópolis
Iínarui

Gaspar
Itajaí.
'Jataguá' do Sul

Guaramirim �SC)
Florianõp<jlis
HajaÍ
Hajaí
Rio do Sul
Joinville
Schroeder

Hajaí
Hajaí

\.i
(
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