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'I FRENTE FRI!\.: Negativo: PRESSAQ ATMOSFERICA ME

• ,DIA 1021,3 millbares: TEMPERATURA MEDIA 2450 Cen
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IMBITUBA

destino � Alemanha
o Pórto de Imbítuba

Í10 início da semana o car

gueiro' Patrícia, com 180 mil

'dacas de farinha de mandio-
, J

ca.: O produto é ongmano
I ! das l(ii0operativas agrícolas �la
fÕegiab 9u1 do Estad�, espe
cialmente do Vale do" 'Ara,
rfl,nguá. Com êsse carrega
mento

' el?va,se a: 540.000 o

número cfu sacas do produto
, ,

exportadoq no .corrente ano
,

-

� t

para os, alemães, estando

p,!l'evisto para o mês de óu-'

t�bro víndoúro nõvo trans

p�l1te de,' f.a\:inha de rnandío
ca. De' outra\ parte, os navios

Samena" Si tlerúrgíca 6 'c
• te>. t I

S\derúrg'Í�a: \"' .contínuam
1)ransportandq [normalmente
carvão para \i�tória e' Volta
:,...,,' \Il'\,edonda.
1 (_ _.'_---'-
� f .)-;
� \'J 'I
l ;-----��---------------
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I
': Tendo em "is�a o estado

�: ' Intransitável da
\ Rua Silva,

• h. �

�j .qasionado pelas últimas

'-�Z�1,-j,uvaS' caídas na\Regi'ão, o

.�efeito Carlos ,de Paula

Súíra, determinou \que uma

, de calcete \1'08 exe

';C'lltassem a elevação", do nível
, . \

poster.ormente"
'seu calçamento, Segtmdo in-

rormaçõcs do . Secret,V'io de
'Obras' 'Municipais, o \erviço
déverá, estar concluído \ nos

prriximos diás e o calçamento
fêito a lajotas.

fav�à.
I
velmente na cidade de Lag'fs
a campanha do "slogan" la'n-

\
.

\

,çada pela!:1 autoridoades q�
"'v'i's'am a \ implantação da VL1i;

, v,!rsidade do Planalto Ca:�a· .

.

rlnense .. Os

já
de

os "slogans" ;Ja

BLpI\lENAU
t, AJ

,(, ,

I COI!'l uma llalestl'a a ser

! 'prO'1'eI'ida� pelo Professor Vic·

, tOl' ' Antônio Pelúso Júnior,
. t �bol1!j.ando a Í'ema "A Fixa·
i'" ,

,(ç�_o do Hom.epl - Imigração
1 ir Popul�çã:o", (terá pross'egui·
1 .l1!;ento' às 20h, d� hoje, no

1 auditório 'da Sociedade Dia·

lllll'ático .Music'}--l Carlos GOmes,
1,0 Curso Fundamentos da
r"
I (.;ç-!:lltura Catarinense. O c1;1r·
! l-�� que é prOJp.ovido pelo
1,pepartamelÍ;to ele Ed'!lcação e

! Cultura do Estado e patro·
i ,�)nad,O pelo tiepartame�to
I C:� EnsinQ e Cultura, da Fun·

: ����ãO' Universidade Regional
,

"ll� Blumenau, telu seu enGel"
. �'i1mento marcado. rara às

.?,Dh de amanhã" quando ,(:)

: (Írofessor Paulo 'Fernando
"Lago discorrerá sôbre "O

�Oinel!l, 'a Cultura e a Eco·

�wmia, Catarinense".
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Olhando o tuturo
\
\

;'

O Plano de Metàs do ,Govêrllo

'\ da
I I

\
I,

,
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Panor-ama vislo da -Avenida
.

1 '

\

\
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I "'" \
As obras de asfaJ.t'!,mento ,da Avenkl;J, Rubens de !lauda Ralilos

\ '..'

\prossegu�m em b0111 l'ih�o'
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CbacrinUa
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Defcy paRidos
pela censura

�
"

. � -

, ./
o Chefe do Serviçº 'de 'Censura

de DiverÉ'ões Plíblicas, tenente co·

ronel Aloísio'de Souza pUQiu com

penas de suspensãq de 15 dias os

artistas de televisão Dercy üonçal
ves e Abelardo Chacrinha Barbo

sa, "em fac\:! -'do desrespeito dos,
mesmos 'às diretri�es e normas

adotadas pela censhlra" pára o:;

programas cio gêneto que êl.es 1U'

;::em. / 1·",
No ato' de puniç�o' é afirmado

que "por �árias, v�zes .

a cen,sma
advertiu os artistas:, Dercy Gonçal,
ves e Abelard.o Chhcrinha Barl(o.
'sa, produtores d!9s programas

"Dercy' de Verdade':: e "A Buzin:l

do Chacrinha", levados ao ar pe-,
la Rêde Globo de Televisão em

São Pat).lo, face ab não cumpri,
mento da legislação vigente. Em'

várias ocasiões 'êsses artistas cbo·

g�ram a ser multados por reinci,

dência e agora, como medida ex

trêma, o Serviço Censura de Di- ,

vetsões Públicas. c1ecidiu puni· las
COln penas de suspensão' de 15

di!),s",
J.. ....._ ... 1 ••• _ ,_�,""----'
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[xporlações
do País se

, . d�senvolvelU
, �� \

-'

L
\
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O M1.nistro Delfim Netto, da Fa·

zenda, '�formou- ontert;l ao despa
,;har noli palaciu Laranjeiras com

os Ministros, Militares, que as 8,'

portações\ braspe,t�as - es�ão em
franco det>envolvünento, assina}an·

do o _aum(,ntq de.19% no períoti'o
de janeiro 'a ágôsto, 'em relação a

\

período ant�rior idêntico, em 1963.

Asseverou 'o Mmistro da Fazen·
, ,

da que as re�ervas brasileiras no

oxterior estão, em fase de cresci·
m�nto e que k inflação está cano

• I'

'trolada em tôrno de 20%. O·Minis·
tro Delfim Netto visitou ontem o

(Presidente Costa e _Silva li- "quem
Dchou "muito bem qispôsto e em

muito, l;lom, estado". \Revelo1} o li·

tular da Fazenda qwt.,o Presiden-

,te ouviu uma exposiç�o do deset)·
\'olvimento ela pqlítica plOnetátia e

'econômico·financeira cIp Govêrno,
ressaltando o "notável progress�,
verificado nos anos subsequentes
a Revo!ução ,de Março I de 64.

O Ministro Delfim Neto voltará a

se reunir com os ministros Mili·
\ "

ta_ 8S na próxima semana, '

/

reunir', .hojç no Rio
, I, ,- • I

, \

Palmeir'as, fia
e" Flu , perdem'
no Robertão

4- Taça de Prata prosseguiu na

noite de, ontem com 4 jogos. Em

S�o' Paulo, o 'Cruzeiro de Belo Ho,

rizonte com um gol de Tostão

Cierrotou o PalmEnras, que em tres

jogos no R\)bertão' perdeu todos,

Il::m Re'cífe, o Flamengo _que tarD'

bém está muito ,rnal no Robertão

,'oltou a perder, destá', feita: para
o Santa Cruz' por 2' a 1. N� Gua

oa_bara, o América venceu, o Flu

minense por 2 a 1. Em Salvador,
o COl'inthlans derrotou o Bah1l.\

I

por 3 a 1.
, __ •• '!-.ra ,

, \

A Taça de Prata prosseguirá nu

domingo com os seguintes jogo:;:
Ná Guanllbara, :Vasco da Gama ;;

l�luminensc, em" Porto Alegre,
0remio x Internacional, Em Sal·

v�dGr, FlalTIengo x�J?ahi�J em Re:
cife, Corinthians x Santa Cruz,
em São Paulo, Atlético x S,ão Pau·

lo, em B!llo Horizonte, Cruzeiro x

Portuguesa e em Curitibà, CoriCi·
ba x Botafogo. No sábaq.o jogarão
em São Paulo as equipes dp) PaI·
meiras B Am,erica.

�

O Ministro da Marinha, Almfran-
te Augusto Radernaker, convocou
para às lOh30W de hoje, no Ri-J,
de Janeiro, uma reunião do Con
selho do Almirantado, na qual es

tarã� presentes ·�s c�lnãnGlantes
de todos os Distrãtos, Navais. $8'
gundo divulgou ontem a Agência
Nacional, no enc,6ntro de hoje "se:
Ião analisados aspectos da atual

conjuntura nacional".
De outra parte; a Comissão Dl'

retora 'de Relações' Públicas do

Exército divulgou ontem nota oh,

eial, em qi.i'e dá conta do que foi
, ,

tratado na última reunião do Ar

, to Comando do Exército.

Diz, _ na íntegra, a nota ontem

divulgada:
,

"OI Alto Comando do Exército es

têve reunido, hoje (ontem), para
completar ,

'os trabalhos iniciados

'na sessão anterior, versando sôbre

Dss�ntos "de' segurança interna e

outros de interêsse exclusivo do

EXército.
/ ..

Todos ós membros do mais al
t o órgão -ç!.o Exército examínaram
com absoluta união de pontos de

I vista os problemas da atual con- \
<;

juntura nacíonal e as possíveis
perspectivas d� sUo?' evolução".

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

visHariun olli'emc O" Pr.esidente

Ai'}ós breve visita' efetuada on-

1em ao Presidente, Costa e Silva,
o Ministro Rondon Pachêco, Chefe

c

d� Gabinete', civ'h' da Presidênci a'
'

da' Rept1bUca, mánifestou sua i;,
pressão de qu�' o ;Chefe do Govç�·
no está· em rranco processo (Je

recuperação. IdêntiCa opinião ,'1'(:).
ram expressad�� pelo Gene!''}l
Jaime Portela" e ,�elo Ministro, L80'
nel" l.\.1;iranda, também visitaram, [J

Marechal Gosta''' e-.' Sil�a.
'

--:
A' tai'de o efiêfà dó Govêrno: l:f)·"

, �' ;:., .1

cebeu a visita': do i'"J:l'rürante: Au-
"

� I
, , " ''1'1-

gusto Ra:dema,ker-, Ministro' oa

l\Jarinha e�do' l\;Iil1istrq Delfim N(..'
.to, .cla,-P,azenda e do General Rio,'
'g'ralJ,áil'lo 'Gost'a' e SÚ_va., que' 'é seu:
irmão e secretário, pàrticular..

'. f' .

.. -

\o
, I' _

fU�'anijQ o: p�s$a�,�

, \

'Por sua vez, Dona YOlanda Cos

ta e Silva, voltando a prestar, Ü1-

tormações aos jornalistas no Pa

.Iácío ' das 'c Eararijeiras, informou

que 's�u' marído és teve quase' tôda
'a' manhã de�'ontei:n fora do leito.

•
-

' I

sentado numa poltrona" o que na

t�rça.f�ira não se,' verificara.
- O' proçesso 'de recuperação -

disse Dqp.a, Yolanda - atravessa
agora, uma fase bastante animado
ra' e o .seii rfS,1.abe.�ecÚnentól p0je·
rá ocorrer antes, mesmo elo que se

.supõe: ,,)

Informou qúe ontem à noite co.

Ioearia 'um 'apal:êlho el,e:' ter'evisão
�

:)9 quarto, eló' Presidente. -, "que
'constF1n{;�me'nte :oJ1�e rfidiO, :i�c;u.
'81;e ós!"n(jticiái-ios".

h

,,"
'

I

muitos tUrÍ'stas de

a arquitetura barl'õca,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o Engenheiro Torres de Miranda informou que o Aeropor
;10 ·Inlernacional de Naveganl�s será' ináugurad9 no PliÓ--!'
ximo mês, durante as comemqrações da' Semana da Asa i
- "refeilo de Lages Irala na ICapilal de assuntos relaeie-'
nados com a adminislração �unicipal, - Menino mo�r�,)
ao, cair do eslribo do caminh�'o de seu pai Imbiluba vai
co�slruir ginasio.

t

I '

Santa Catarina
'"

,.
.'

..

, ,

't'
,

.;

I
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Antiga cr�cbe
será cOlégiO
de:lrabalho

t,

hnbituíá destina área-�Pai' atropelou
e matou o

'próprio filho
Lages (Correspondente) - Um

lamentável, acidente ocorreu no

município vitimando o menino An

tónio Rogério Figueiredo Filho,' .pt]
8 anos de idade, morto por esma

gamento cefálioo ao cair do estcí

bo do caminhão dirigido por seu

pai, Antônio Rogério Figueiredo
que não se apercebera de que o fi

lho estava acocorado junto a por
ta do veículo,de onde caiu, tendo

a cabeça esmagada pelas rodas.

R••d�B da
AmazôAia,
começa hoje

.

A 'Coordenação �sta:dual elo

Projeto Rondon inicia. à-s ,20 hora?
de hO,je, no auditório ,dá Faculd�
de de Ctêneias Econômicas uma

série: de palestras visando a 'p ré-.
patação geral do Projeto Ron

don 5, a ser desenvolvido na Re

giã.o Amazônica. Dó seminário tl.e
\'erão ,participar todos os univen,
sitários inscritos ·que são 301 da

Capital, e 83 das faculdades do In:
teriOlt '.Segundo informaçÕ'ies ,dia

Professor Guida José Warken;
Coordenadm' Estadual, a presenc,,�a
às palestras é indispensável a con-

1 agem de pontos que resultará. na
primeira seleção dos acadêmic.Gs ::t

reálizar-se no próximo dia 30. Ca
da pTesença nas reuniões da pre:
paraçãa geral somarão dois pon
tos ao computo total e as ausen

ClalS registradas resultarão na!
subtração· de sete e meio, pont0s
pClr cada palestra. /

"

'A palestra de hoje abordará a: "�

FilQsofia do. Projeto Rondou 5 e.'
será 'proferida pelo Professor Gui-"
do José Wa,rken ;a segunda pales
tra a ser realizada' no sábado às
14 horas,. pelQ acadêmico Jaime

Spricigo, tratará das: Relações do

Candi(lato
.

com a Coordenação Es
tadual. No dia 23, a, economista.
Marlene

. Ingrid Breitka'pf falaní \,

sôbre a Re1a,ção CoordenaMres e
Pàrticipa;�t'es� FinkTizando,' as pa· ,

lestras de' preparação para o Pro

j�El.to RonçloIl 5, o CoordÊmador Qui·
do José Warken falará na próxima
quinta ,fe�ra às 20 hora� sôbre as

Condições da Área.

0'

-Yale;v"ai ter aeroporto
internacional êste ano

,
I

Brusque (ctorrespondente) - o

Chefe da Residência de Brusque .

ào Departamento de Estradas cio

Rodagem de .Santa . Catarina, Sr.

Tôrres de Míranda., responsável pe
los serviços que estão sendo exc

cutados no Município de, Nave

gàntes, declarou que o Aeroporto
Internacional . será inaugurado no

mês de outubro vindouro, durante

as comem.orações da Semana da

Asa. O Aeroporto Internacional de

Navegantes possui uma pista. to

talmente asfaltada' de mil e oito-
centos metros de comprimento
por sessenta metros de larguma,
'que se encontra em fase de acaba
mento. Quanto. à Estação de Pas

sageiros,'. a 'rnes;U.a foi_projetacl[l.
dentro

-

ô,a,s. �aís; modernas técni-:

cas, devendo abrigar também 0S

Serviços Alfandegártos e Admínis
trativos.

Na última têrça-feira o Erige-
nheiro Tôrres de Miranda estêve

na Capital do Estado, mantendo

contato com o. Sr. Cleones Carnei

ro Bastos, Diretor .Geral do DER,
ocasião em que relatou. tôdas as

atividades desenvolvidas pela' Re
sidêncía de Brusque, no 1eropor
to Internacional de Navegantes,
Segundo informações das autori

dades municipais, o dia da Inau

guração deverá ser marcado nos

proximos dias, pois está sendo'

aguardado um emissário do Minis

tério cfa Aeronáutica para acertar

0,5 .detalhes da solenidade ..

Aúreó t�ata "de [ages'
&&010. UDE e o Plameg

Fim de semana em Lages
foi 'de tiros e morte

. i:.

;'Lages' (Correspondente).. __: O

flm-de-semapa' iagéano foi prÓdi
go' em ocorrência policiais que' re
gistrs;ran� um morto ·e dois feri

dos a bafa. O protagonista do pri
meiro caso .foi POliaa,rpo çla ,I, Sil
va Branco, .s�Lteiro" ele 27

•.
ànos.

Ao chegar., a' casa de �rnesto
Tramontini, 'se11 "futullO' sogro:' ,êle
vinha firme nuh1 só .J;lropósito:, \ ' i

rOlu,per o noiva:do. Deí)Qil� de" ..l1}ui-·

ta discussão. d' ex'-'fU'tl,u:Q." 's:p"grd-

. l' f (t>'ij ",)
chamou sua fílha, 'pediu�lh'e, á

alianÇa e entre�ou-a" a P�licarpo \

dizendo que -o meSmO dever:ia,.ir
embOra e "liunca n1ais apareçer".
'A discussão rec�udesceu -e�quando
estava efervescendo POliéarpo" sa�

cou· de' um revól'ver éaUbre,32 Ja-
·

zendo ! três diSpar;s' con tra Enies
to TramóntinÍ-. Dois nü'os n�l:iram
no, �p§!nas', de raspão e o' terceir0

· a10j_0lJ'-Se na:" sua clavícula. dircti- I
ta. "0' �'X-,sôg"ro illdignaqo foi in
ternada nq. I:Iospita.l" e o' ex;:"noivo
temperamental rdi recolhido. a

Cadeia Públicá de Lages, No Hos

pital 'Nossá 'Senhora dos Prazeres
Ernesto Tramontin{ �E): recupera,
'na Delegaciá Policarpo encontra
tempo. para' �editÇl..r. \

,," , ;,
.

� .

Na mactl;'ügada ele', ,el.omingo o

soldado da Policia Mllitar conhe-'
ci.do

;

l;ôr '"Ba:itâcà''' ao" sair de 'um
b,aile 'no ·Mo�).'o �do' Pôsto, estava
acoiJ:ipanhado ,de seus dois irmãos,
L!r§ê!)io e Jo.sé. Os três se afasta
vam do local da festa e ouviram

disparos de arma cle fogo. Ime
diatamente procurararri se· abri�

gar contra o mure:> de 'uma
..
casà.

Assim que eis' disparos cessárilm
os três retomaram' a caminhaida.
Ao chegarem a um trecho da rua

onde não há casas, Um j,ndivíduo
armado de revólver saltou ante os

irmãos e confundindo Luis com

ArsêniO, pois êste vest�a uma ca

misa do irmão,. dispalrou contra
êste, atingi.ndo-o na mão �ireita.
DtWois que Luts, iGlentid'lcou-se o

individuo passou a caça-lo ferin
do-o na' perna r.!ireita;· O 'policial
reagiu sacando de seu revólver e

matou o desafeto .com um tiro

certeiro na testa. ° morto foi

.identificado pe�a Rádio. Patru
.'lha como sendo Antônio Rogério
da Cruz, de 28 anos de idade, ca

sado, ,residente rí� Loteamento
'São Luls. ,Em pode.r do_ modo foi

encontrado um revólvei' -"Schmidt
& Wesson"; Calibre' 38.' ,Após' me
dicado o policial Luis de Oliveira
ficou, recolhido aà corpo da guar
da, e:p.qüanto ,seu iTmão Arsenio
voltou a sua residência.

No Bail;ro de Copacabana, na
mesIT).3,_ . ...madrugada; õ -Jov:em, Ag'�'

. .
. ,. .,

.) ,-
� .

\

,'nelo Luis Cardoso,
.

de' 23 '. anos,

solteiTo, l�esidente no bairro, re

tirava-se de uma dominguei'ra 'no

Clube Recreativo quando. urçl' in
dividuG abordou-o e desferiu-lhe
'dots tiros. Uma' das baras a:tin�

Dirigindo o seu caminhão cheio

de telhas Antônio Rogério Figuei
redo trabalha para' uma 'firma

construtora e viajavam consigo o

seu ajudante Timóteo .Medeiros
ouando >c motorista foi alertado,
;ós', gritos, que uma criança havia

sido 'atropelada e encontrava-se a

120 metros atrás, com a cabeça e�

magada..Antônio sé deteve, e vol

tou' ao local de onde partiam os

<'.\iisos constatando' -desesperado
lu.e. atropelada, ínvoluntàriameri-
.8:0 próprio filho,

,"

,"��"Jl

ftrv·8fe terá :.: ,.
,

f t'
,

.. Lages:' (Corresponpente)
. O Escolar Morro' do Pôstot· cujos

·sua es a' � Prefeito Áureo Vidal Ramos, rEi- projeto e orçamento <[oram ehtr\,!-
.

.
.

gressou de Joinville, onde' acompa-' gues pela Pr.efeitma Municipal,
nhou a del�§Lç.ão,•. la�·eana. ,que at�ndendo as claúsulas' do corivê-.·

",'O'," d'om -1,0g:D
t,

'dispütarn ,,9S. x . 10g<il8:' Ab!:lrtos ,'de' .'nio. fir�ado. Ta�Qém ,�in cQnV�ni0'
Santa :Càta�-ina. Em sua viagem ce'" çom�

.

o 'Plameg, a' Múnfcipaiidad.�
r.egress9, o. Chefe do., Executivo de .construirá diverso's grupos esçola-,

P:- Delegacia. de S:anta. Catarina L,ages :manteye, diy,ersos contatos.' res nas Jpcalidades ��. Çorre�a Pi;-l,c
d() Instituto BrasileIrO de Desen·

. Nia Ga'pitàl; \ rela'cionados cotn' a, _ ,to, ,Paln.:fejra,s e Morro'9rê-nGe,; p�-� .:,

v�lviment6 FIQrestal elaboro,+ uma
" Ç!.ciministração mU�ic'ipal. Junt� ao ,-:: ra os· 'tluai:;;' à Pr�feil[u-ta 'já! ,está'

-

. �

�I!bg-I'ama9ão .. pa:ra -comemoraI.:.�··a >� t BariO&. d'®"o.Ês,·táGltrX,·g,;:santa.?-Gátar];�ti!�·;:'(_�l,:p:/@Nfdep,C,íandQ".a;,,(Ü�p-éZ,a-,�@s\,.tEll.\':.' '.;;0. '",'--I I",. d
.)- �.- ,'_ l' t'á'Fé\.. 'l

.

..,

.....

, 'l" .

'...-
•...� -

. ",....... \ ..., ·l -. ''fK>?o':<'"
-

li .....

cy
.

� ,Semana -.� .Arvo_re, na q'!-a yi!- h",..na4en,cammho:u·u- .,pedldo-Ge.ée!i'.1·... "r-enos" .. ' .. ,"ii'-"",�"�" .• ","�""'" �� ,', "," "

inclufdo o
-

plantio de sementes nos "préstimo :_à õrg��s' 'de. crédito" es-:·,·
.

o "Prefeito i Ã:Lú-eo "yict.<l:l, :'Ramos
--

estabelecimentos de ensino da Lrangeiros, da ordem' de um }n'i-' revelou ainda que amanhã fii'ma-
Grande Florianópolis. lhão de clólares, .',Informou o 'Sr, rá um nôvo convênio com o Se-
IFlformou. o diretor' da Delega- Áureo Vidal :Ramôs qti� o e.ri\pres' cretário Colombo. Salles, visando

cia, Sr. Abíli() Máximo, .que)'lo timo destina-sé ;ao serviço de água o asfaltamen�o do acesso Norte- .-

próxima domingo, Dia da Árvore, e canalizaç(io do Rio Cariá" 'acr;es- antiga BR-2 - no trecho com-
S'crão r�alizadas palestras radiofê- centando que j/á dete,rminóll ,:w rreendido entre o Cemit,ério Cru:;;
nIcas, visando esclarecer .a comu- Departamento T�Cl)iPó. da 'MllÍ11iei- v das Almas e a BR-1l6. Finalizou o

niqade sôbre a importância dei re- palidade que. eláborasse o proje- Prefeito de' Lages afirmanEio que
florestamento. Também será mon- to necessário para instnlir o pro· na próxima semana deverão ser
tada uma exposição do InstituT,o

cesso. de empréstimo. r;ubli:cados os editais de concor-
B-rasileiro de Desenvolvimento Flo- Declarou o Prefeito de Lages rencia pública para a realizaçã'1
restaI, 'numa das vitrines do Ma·

que o Plano de Metas do Govêrno ela obra, que é considerada de
gàzine Hoepéke. _ Plameg -\v\J.l :contratar imedia- grande importância para o Muni-

tamente; a cO)'lstrução. da Grupo cÍpio.

giu-Ihe a omoplata e 'outra a per'
na direita. A Rádio Patrulha' que

. atendeu o caso até hoje não sabe

quem foi o agressor.-
,

para c'oestruir ginás,lo
,

o Secretário do , 'I'rabalho e

Habitação, Sr. João' Paulo Rodri
gues, informou que'; a sua Secre

taria apenas cOÚLbOJ;a com o Sin

dicato dos Professôr:es na reform:;
do prédio onde funcionou a

Creche "Dona Lucília Hulse". O

Sindicato deseja instalar em 1,970
um ginásio orientado para o tra

balho, destinado.
-,
aos filhos de

operários sindicalizados de Flor'ia

.nópolis. Disse o' Sr. João Paulo

Rodrigues que .está pronto para
.realizar a reforma do prédio,
restaurando-o e conservando o

,
.

i .

ses, pois todo o atêrró quebra-ma-
já está termínado., /T:a�' melhora-·

menta no Pôrto de Imbituba per
mitirá o acostarÍ1entb de dois na�
víos simultâneam�nie: para � em

barque de carvãó. t
!
r

Imbituba (Corá'espondente)
Segundo íntorrnações do Engenhei
ro Emani Bitt€fc_ourt Cotrin Fi

lho, díretor-presidente da Imobi
liária Santa Catarina S.A., a em

prêsa já destírjou uma área de
terras junto ao

I
Hospital São Ca

mílo, .no Bairro, de Paes Leme pa
ra a construção" ao Ginásio e Colé

gio Normal An�es Giialberto. A re

ferida área já Ipe encontra a dispu,
sição do Plano. de Metas do Go

vêrno, que" esiá encarregado das

obras; conforre convênio firmado
'entre o Prefeito Edeward Araújo
e o Secretárfo Colombo Salles. Pa
ra a realização da obra o Governa
dor Ivo Silveira destinou uma ver

ba de 700 lihil cruzeiros novos, de
vendo ser ,: iniciada nos próximos
dias.

De outra parte, prosseguem em

ritmo acelerado os trabalhos de

construção do nôvo cais do Pôrto
de Irnbrtuba. Aproximadamente
fOQ metros lineares de cais já '3S

tão bavÚnentados, estando em

obras' as· colocações dos caixões
de ,lU comprimido. A obra qUL
com'preertde 143 metros deverá es

tar boneluída dentro de alguns me-

<r

xovx LINHA

patrimônio das Pioneiras Sociais.

A Secretaria �do Trabalho arca '

A
-

Comissão Pró-Desenvolvímsn,
! . ,.' ,,"

to de Imbltuba
"

está' mantendo .dí-
f . • __

....

'

versos contatos com as empresa.';
que exploram a;s IÍnhas ImbitubQ
Florianópolis, visando a 'imglanta.
ção de uma lih.ha .di;et�, p�is' ,'ao
empresas "concéssionãrias nãrr poI �.
suem ônibus diretos. As linha.
ônibus que l�rocedem' de; -) o'·

I .'
· Alegre, Tubarão e LagJ,ma.,lcpDl
destino a Capital.v via Imtíítuba,
deixam muito a desejar, _u� vez

que são poucos os coletdvos . e

quando chégam. a Irnbituba :í:á. es
tão completamente /lõtadps. Vísan
do a solução dos pr.oqleinas,�a Co-

· missão !PrÓ-Desenvolviment�, »de

Imbitub� já expediu ofício � em
. prêsas ;concessionárias .

e ai> De

partamynto Estadual de Tr4ns�to,
narran,d{) os· fatos ·e jl!lstUieahdb a

=
ii'

�
�

com as despesas de aluguel da •

sede
.

das Pioneíras, ajudando
aquela instituição filantrópica. A

Secretaria apenas espera que o

Sinc;iicato do� Professores inicie os

contatos visando dar início as

refoI'fu,as dO' 'prédio .{.da Creche.
Nesse sentido, o Secretário João

Paulo Rodrigues enviou ofício a

Diretoria do Sindicato, solicitando

que 'êste s'e pronuncie em caráter

oficial, dizendo se deseja utilizar
o imóvel, pois estranha o silêncio
hàvido até. agora. reivindicacão.

, -

.
"

'.'

' •• <lo .' �,
" i

y '"�: i

., l •
li
,

J dJ! r-o
� :J

OI
.J

<
IJ:
o ;(i
,�
'"

lJ

\.'

1: .. '

a
. .

'.�

26 lojas na reglao de' nliio:r
densidade demográfica da cídcide.

;

,
I

Con •. Mafra

'''''''0"_

"

" JO'OPi.j.�
�"._"!I"

Felipe Schmidt
,...,.,.,.,.,..,...,..,.,.'�

o LOGÀli É O MELHOR POSSíVEL:
Esta é: u/ma região geogrMi-ca. que se

pode phamar de NOVO CEN'TRO CO
MERCIAL DE FLORIANÓPOLIS. Ban
cos,' 'repartições, cinemas, teatro, eolé-'
gio&, edificios de apartamento, escritó
,rios', uma verdadeira colmeia. Existem
m�l'tá� orertas de loj,88 por aI.. Examine
tôdas. Procure um local mel,bor do que
êS-te. D-ecididamente, você nno, ac·ba.

'

INVESTIMENTO SEGURO:

A épeea certa para você comprar é
agofa-. Pense na valorização das lojas,
depois .

de prontas. Por,. quanto v9cê
poderá vende'r ou alugar? Co'mp-re ago
ra; com excelentes condições de fiuan
ciamento. O preço é fi.xo, sem reajus
tes e sem reação monetária. Visite nos

so stand na! FAlNCO. Você verá qlle o

,negó�io é mesmo qm tesouro.
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'" ,}

I
f
j
i
•

I' I' ,c0n:: UJ;n "shaw" musical
,
a

�er apresentado pelo conjunto
moderno "Viva, Maria Bossa

);F � ";, . , •..

�F3:l;:lOw " de Itajaí, l!1Haalll,.se às
�V'l horas 'de hoje as atrações da
Ijl! ,�} , , (. ,

, u;,ll Féira de, Amostras da Indús-
..

ttia e, Comércio, seguindo-se às
"J.8h30m um espetáculo com o Ro
bot· TriunfÇl

I

que é conSiqe'ratl.o
l!tl� ela.!, pÍ'incipaJs atrações 'da'

t\fii'l\�, As, 2.0" horas no au.ditório
da f,eira terá seguimento o II Fes

, tíval dê Música, de Florianópolis,
com un11!, apresentacãd do madrí- /

i,f" ,gal d.o:: Co�al da unive�sid,ade F�_r
deralrde Santa Catarina sob a

! j n '" .' .

'

.

l\ég�l1(aa do Maestro José. Acá-
Gip Santlj,na'. ORei-Momo mais

:I'l' iol' , \ ,
,

eqnhecido 'por Lagartixa, se Útrá,'.11 n ,

pre��n't.e nas depel].<dências da li

,', /

1\'

as

Rei Momo
Encontro Festivo, no Salão de
restas que c o n t 'a r á com .a

participa:ção� dos conjuntos musí
cais'Os ';[néríveis e 'Viva Mada
Bossa Shaw.

I' � �,
. A Comissão Executíva da �i

Fainco convidou �s .menin(j.$ do
L"r ,São Viee{}te de P��l!l- .para
viijitárem �a I taltc;je' Éi� llqjt;; fj:'l gR:'"
Pfind�l1l:ia:s: da f�it�.' Til�p�m' �:S'
c'ompQne!1�es do �41\cfJ.l}dárto, 25
de Novembro,', antigo Abrigo g,e
Menores, deverá receber idêntico
eonví ts da comissão,

Seg)lnqo os
. .:.€mpre(.;nç'leeJores

da IJ.,Faj,nco, as ro�·�tàs de .eI).Lra
da 'l'e!t,i!>tr�rafn a v!si,ta de ! q.Q&f;!
pessoas, elevando-sé p,ara 54.��7 vi
_sitánJ�s. �r�c)�t.�'m ,os: <l:Pfl,P,êllli
cos dé' engenharia que o número
de \risital').tes suplantará em rnui-'
to o n[Jmero' de pessoas que estí-
-verarn riiX I ri�nC8: i;;tO,é" HH,732.

Faínco, abrilhantando: às 21, ho
ras o: Camaval na" Primavera.

,

As
,

atividades de hoje na.! feir� serã:o
.r,(-i\JJ ;��Geáà.cias às :22, horas 'com. o
{f1 nJ)

,
"

1ilXIGIMOS
Idade 18B 30 anos

DGcurn.�tação , CDmpleta
Nivel/se6undário (20 ciclo)
ótima' apresentacão '

Desembaraço �0:tráto corh o pÚblic,o _1,
"

.'

i:; od

j
I

[,
I

" .

4 Zi4 . gal2lEls..,

I

Agora .estit; ,Cid�de to .maior S",�s�o�Iª{;iQn'al ',de
, Vendas � FOIUl WlltLYS '�tln�ª D'

'

'
,

'

,

.
'

,

CON,SÓlICIO' NACIONAt
Vá CQnhece'r lIoje Mesmo suas Vanla!gens ,na'

DIPROMAJ..
!

R'la r�lipe SÇbliJ,i4'1 GO
FQnes' 2051 - S9J9

I

CATAIINE;NSE$ VÃO AO, MÉXICO TORCER'
PELO' BRASIL

CATARINENSES �A COPA DO MUNDO _:. M�XIÇO 1970
, Participe vecê também desta Maravilhosa Excursão, e�clusiva

mente de Catarinenses que irão ao MÉXICO torcer pelO Brasil .. ,.
,'" P;'l!ssag�m aérea de Santa Catarina a São paúlo e' vice�..,ersa: '

'" Passagem ,em avi�o a JArO de São Paulo ao MéxiCO e v�ce-versa.
, * Alojamento!, _ Hotéis Classe Turista em aparta�entos duplos

com panho' privativo.
* : Passeios.e excursões _" visit?1ndo-se as prinéipàis 'ddades e

pontos de 'interêsse turísticos.
'" Ingr!,!ssos",:,,_' Cadeiras numeradas para ássistirm'os ? todós 'os

. Jogos do c,�mpeon�to Mundial de Futeb,ol.
INFORMAÇÕES: TURISMO HOLZMANN ,

,

"'

>, - ,,'., Rua 7 de Setembl'o, 16 '_,., E0n�:,.
:;i':::����?:,!iNôPqÚ}S; _ �ILHA�'DÊ: �ÁN,fÀ:rf#�4�l,

'j, ,,:, :,[�'-\-:v,�r;:�,,:, l��,;-�',1, ':v�.\'1:��;<;, ,��J

•

", '

Censo apura�, I.van ,>,dir que a
>

arrecadação sobe
quantos �ão".,.. '

.

' '.'.' '.
-

t
>

t' IIllIb fi'
os nmdtimos,,' ,8 O UfçaDlep. O es a ,equll "Jauo

O:Sr. Ivan Mat�os �'évelou qu," ,

,

'

,I
nada liá, «íe I1O,sitivo quanto

"có'nces��õ r:: 3 abóno: de :,Natal 'J

a ,d11fii Lo dos . servidores pÜblicp,
..
esta:d tiaJs, .' :, pOiS": tais, i�t�ld�s
puGlt,rtJ. . ser' deterr111nadD3, pera Go

vel:I�fl;gor +\'0, S!!veir9;',i$ aerescen
,

, titnpq' Q4(.; .
na tPQCjl propicía

, ';" í, '.','"

:'·.Cl'�.ef," • do. �E.X�C)Í�Í;vo ; 'c'ata;rinem;
!1ú�pri.r,mrp, a' efetivaçã'O 'çl,os estu

, d�s> pai·ti'�, doncretit:ução' da rue
/'

cLdâ, "_\ dbrÜ�ede1,1do _. rnelh'ori'a \

sala

rial 'ao" íun�io�alisIi';o P�lOÍ'i�:G 11tH

<JilÇip'�l.

, '.

, tri�,s' deix,q.rarn de pagar, "igl1qr5lIt-
,_do a alíquota de 17% e jnsistinq.o
em fixá:la"; na 'báse' de, 15%: ês
tão S�l1d�' pagos à F�ziú�da, cd!.;-,

!resPo,nd'ent�s .ainda.cao "exercicio
de 19GB., ;,1'

, ,

At.é dezem'rll'o, 6' se,àetá�;o
Ivan M:a.t�.os espera opteI' a .receí

, "ta ,planéjac.a, pOis,-a $enóêrici� 'é
. ," \ .''_ I.,.� '� f

'"
\ n' �,

, 'À'iO ')I1eJhQl:i>a ,do atual nível da,
�'rrçcada9ão. �. ; ..

" . "

O

. ,'�'

orcamen táiía pa
, ,té '1;.U ' contará

de au-

(..

,

j

.'
';
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es urocratiz-a
�

·çao
Embora muito se tenha falado em ra

cíunallzação dos \ serviços públicos duran-

I te o Simpósio sôbre Reforma Admínístra

tiva que acaba de se encerrar nesta Cal'i�
tal, a verdade é que, na prática, os resulta

dos positivos do esfôrço, que vem sendo

feito para desb�rocratiz�r o serviço públi

co pouco se fízeram �entir para aquêles

que necessitam de perto da máquina buro

crática do nosso-País, As medidas que vêm

sendo tomadas, visando a' díminuição 'dos
'

entraves burocráticos, já têm" dado 'alguns

frutos, mas o emaranhado da administra

ção pública brasileira era tão complexo,
tão intrincado que os resuitados da retor
ma que começou a se QI1Cl'a,r não conse

guiram âünglr.: de maneira sensível, os es

calões inferiores dos organogramas admi

nistrativos.

No entanto, esperamos. que' ° corajoso
trabalho que vem sendo levado a ,..efeitO
prossiga avante com ° mesmo entusiasmo

de, agora, pois uma tarefa de tamanha, en

vergadura não pode ser cumprida integral
mente de um momento para outro, princi

palmente tendo-se em vista que os êrros

atualmente existentes na administração íu-

ram acun)ulado� ao Iongo de longas déca

das de ineficiência burocrática e oclosída

de funcional. As ínclínações do Ministérro

do Planejamento, órgão a quem está afeta

a Reforma Administrativa, abrem a pers

pectiva de que, num futuro mais ou menos

distante, o Brasil poderá. decidir com mais

presteza e eficiência as suas questões ado

ministrativas, que até há bem pouc_o tem

po nada mais era do que um mero jêgu-de
empurra, 'numa s�ce'ssã,o dei carimbos, dcs·
'pachus inúteis e assinaturas idem, com

trânsito de mão em mã-o durante sema

nas', meses e até anos, de repartição para

'repartição, de cheí'e de secção para chefe

'de �ec,ção até o despacho final que, mui

ias das vêzes não mais atendia, aos ínterês

'ses
-

daqueles que tiveram a desventura de

postular nos órgãos públicos.

. O Brasil de hoje vive: uma época em

que não mais é permitido perder tempo.

Aliás, as próprias necessidades nacionais,

'objetivando emergir do atraso que ainda

existe em alguns setõres., não se podem dar

ao luxo, de despendermos espaço físico nas

repartições, numerários e funcionários

ociosos. A volúpia burocrática que duran-

j

te muif6s anos foi o' apanágio 'das admi-
'

l1istl'aÇ'Õe�' públicas em nosso País está

passando a ser definitivamente relegada: às

coisas do passado. Numa época em que o

homem se Iança às aventuras ínterplane

tarías, conhecendo 08 mistérios de outros

astros, nossa administração não pode f�

car atrelada aos caprjchos da caligrafia, de

um amanuense que usa "pince-nez", nem

tampouco 'aos humores de chefe de secção,
ínvariàvelmente condicionados, Jà sua enxa

queea semanal.

É preciso haver dinamismo c raciona

lização, sem solução de contínuida-Je aos

eventuais, entreveres que podem . ocorret'

'numa ad�llinistração admínistrativa, O que
é necessário, haver, antes de mais nada e

acima de tudo, é uma reforma de mentalí

dade, pana que as transrcrmações benéficas

que se' anunciam possam' efetivamente ser

levadas à prática. A disposição do Govêrno
dc levar avante a Reforma Administrativa

na administração brasileira precisa da cola

boração de todos, desde o mais elevado ao
'

menos graduado funcionário de
�

todos os

órgãos administrativos, a fim de que �la
saia vitoriosa no menor espaço' de tempo

possível.

Gustavo Neves

A assinatura do contrato entre o Go

vêrno do Estado, representado pelo Secre

tário Executivo do PLAMEG, Engenheiro
Colombo' Salles, e o Escritório Técnico J, C.

Ii'je'ueiTed'o Ferraz Ltda. parar, a ,tillabol'-acao
cto� projeto finar de enger{ha1:i';" relativo: .ft

cons(,rução de nova ponte, de ligação ,da

Ilha d'e Santa Catarina ao Continente, é o

passo resoluto !lara a conçretização dessa

grande obra, que constitui preocupação do

Govêrno) Ivo Silveira.

I

I

Tive, ontem, oportunidarl � de conve,r

sal' com o Engenheiro Ernani Santa Rita,
Prcsidente do Grupo de Trabalho que pro

moveu os pril'neiros estudos e .Iniciativas
em direção àquele, objetivo governam�nt,al.
e dele ouvi esclarecimentos acêrca desse

(

verdadeiro monum'cnto, para cuja execu-

ção se fundem· as aplicações técnicas de

engenheiros, )' urbanistas, arquitetos, topó:
grafos, sociólogos e econmüistas, Fiquei
eonvencicto de que há muito de simplg3ta
nas opiniões que se trocam, nas' rtias, só.
bre a nova liga,ção ,entre: a Ilha e o Conti

nente, O �wojeto, na vérr!l.de, exige mais

do que a concf'�ção ,
duma ,obra de enge

nharia, ,sem dúvida imponénte e custosa,
já por ,si só. Daí" a mobilização de muitos

técnicos, cada qual estudando a feitura do

projeto e as particularidades da ponte sob

I

r,

"

IIlário Alves Neto

.

- EETO ROCKEFELLER o anti-herói das

tele-novelas é um jovem, sedento de viela,

frustado na sua condição social de classe

média, com grande necessidade de auto·

afirmação, próprio da adolescência, em vil'

tude elisso ,êle mente, inventa, sonha na sua

8.l1siedade de ser rico e poderoso, () seu

i'etrato se fôsse mais .!Velho, 'seria um ho,

mem com cêrca de 50 anos� que não conse

guiu nada ele. prático na vidà particular €

i1a profissional, cheio de frustações de

crdens diversas, necessitando de uma com

pensação urgonte para equilibrar seus con·

flitos diante. dos fracassos.

Eis - RUBENS CLODOAL - o persa,
.

nagem prinCipal de BRAULIO PEDROSO

na sua prime\ra peça, anterior a novela,

que recebeu o nome ele "O FARDAO". RU

BENS é escritor ele um só romance vaga

bundo e ele crônicas eliárias sem ncnl1Um

valor, que sonha em ser popular, adorado

:\:
.

o aspecto .de uma especialização, coliman
do embora a solução una do problema, ,

'

Não se trata, portanto, de somente as

sentar uma ponte de concr�to .on''::'o p ca

prícho OU o desejo de qualquer leigo pre
tenda que -deve ficar, Há, sím, muitas imo

i)li�>a,ções, de diferentes espécies, que não

-permitem o arbítrio' lndívídual, sem a a

tenção, deviela às c�rrelações inípostas" pe-'
la finalidade superior da obra.

talvez .o que mais importa ' consld :.1'ar,

I,nas snn o seu ajuste ao panorama e à rê

de de transportes, bem como ao ímperati-.
Vo do melhor e' tranco desenvolvimento do
trânsito.

Nada, pois, menos simples elo que a

responsabllidade de um pronunciamento'
técnico, finalmente' já 'em fase de' conclu
são, graças' à operosidade do Grupo"" de

'

Trabalhos 'que enfrentou a grave taret'a.
E agora, assinaelo pelo.J Escritório Técnico

Isto 'explica por que,. �ontrariando as J. C. Figueiredo Ferraz Ltda, o contrato
'maís éonstantes opiniÕes !)opulares, a no- para a elaboração CJ :9rojeto.,finàl d�n-
va ponte não será ,construida nas proxi- genhaí'ia, a sua execução terá ainda por-

mi�ades c:.� antiga ou em outro local de ventura, de contar, pelo menos' indireta-,

que aparentemente resulte economia e fa- mente, com 'a colaboração dos técnico"S do

cilidades para o Estado, quanto ao finail- Estado e �com: a ESPLAN, a fim ele que,
.'

ciumento que ela reclamal;á,' Havia neces· dentro de sessenta dias, se possibilite a a-

sidad� de considerar, antes de mat's nada, bertura de c'oncorrencia para a ccinstru-

por exemplo, o _int�rêss�, do Plano Dire-
'..

ção <;la obra, até que, no prazo, de cento e

tal' de Floriáhôpdl:lAi <;. ,M�S!h1étii�\1������;;��i��li��9fà�� sei9;��fu>J1Wj,ein" '�s�,;po�'fuehor�s
cumpria ainda resguardar o'-,aspecto pa-

.

, ao projeto defimtivo.

noramlCO da cidade, a paisagem, por as�
,

Está acertado, ao que parece, que a

, sim Czer, a estétíca urbanística. Depois, \ estrútura da nova !)onte assentará nas

não se está cogitando de U!11a ponte de re- imediações elo Clube elo Penhasco, na_Ilha,
dli�ida serventia para alguns poucos anos indo ter saíela nas imediações' dos terrenos

mais próximos, nem se quer t.ê·la sem a da firma Fett, no Continente, (Coqueiros).
imprescindível integraç'ão t�cnica, utilitá- Pode-se,. já assim, antever as transforma-

ria, duradoura n'o sistema viário, da Ca- ções que a fisionomia urb[\pa de Floria-
pital e do Estado, Aquilo a que se chama- nópolis terá tle experimental', claro qtie
ria resthtivamente - a parte estrutural com Extraordinárias vantagens para o seu

da obra,' compreendido apenas o leito da embelezamento e para o desafôgo do

grande' obra de arte - não é tudo, nem trânsito que cresce espantosamente.

-

na prófissão, quase um mito, mas não o é,
não passando de um farrapo. Casado sem

filhos, imponente sexualmente, vê com êSS'3

fato, aumentar suas desilusões, Seu mundo'

.5 restrito, não tem discernimeJlto nenhum

da sociedade em que vive, reage. contra

Ludo que é realizado pelos jovens, procuran
do meramente afirmar-se individualmente,

, ' ,

111esm,o que seja por ,meio ele verdaeles for·

jadas ou por procedih1entos masoquistas.
Tal como EETO deseja a riqueza, RUBENS,

aspira um objetivo que servirá con,Q solu

ção aos seus proplemas. Por iÍ-onia da

trama êle só vem a consegui-lo, mim mu

menta cie fraquéza e desespêro, ao sabel'

que sua espôsa ,está 'grá-,-lda de outro, mas

H noticià da morte de um mem'bl;o ela ACA

DEMIA BRASILEIRA DE, LETRAS, tUcl,)

resolve e, vem a expressão salvadora, ;1,

meta alc::nçada: TRAGAM O FARDAO!!!

BRÁüLIO PEDROSO fica num me:o

têrmo entre Q teatro trágico e sem cons·

ciência· de NELSON RODRIGUES e o na-.

turalismo realista ele, PLÍNIO MARCOS,

A maneira objetiva, irônica e cruel como

desnuda os seus ptincipais personag-ens, no

que êles têm de P?dre e de nojento elentro

da realidade humana, funciona muito bem

no contexto da peça, dando uma intensidade

dramática de impácto pela ,rudeza das V8r'

c:ades.. intercalaelas c6m o cotidiano da

vida de tôdas as pessoas, .'Não há dúvid1.

BRAULIO escreveu um excelente texto e,

O GAROTAO BETO ROCKEFELLER é Wl1

RUBENS 'CLODO!i:j:.. de 20 anos, só CjU'3
despreocupado, for�e e pronto a ganhar Ja

vida.

Teremos oportunidade de assistir i!

Cf ta peça ,no TAC, nos diàS 19, 20 e 21 com

e�ementos locais elo GRUPO EXPERIMEN

TAL DE TEATRO, o que não deixa de S0:':
'

uma boa oportunielade para tomarmos co

nl1ecimcnto da' importante obra de BRAU

I.IO�PEDRO�O, denÚo da atualidade da

arte i teatral no BRASIL.

o ESTADO
'\.

I /'

>-

�>.

TRIVIAL VARIADO

A RELíQUIA

";.

li: * *

,

,

UM DIA DEPOIS DO OUTRO

Marcilio Medeiros, Filhp.

E eis as noticias:

Forçado Ipela sêca a buscar nas entranhas ela terra a água que não
lhe sai, das torneiras, João Alves Pinto, de 67 anos, foi parar no, hospi
tal, porque carut.no .tundo do peço que

� estava abrindo no pátio da sua'

ca?a, na Vila Mazei, em São p'aulo, onde' aliás não encontrou o que pro
curava.

.'i

A Delegacia de, Polícia de Mucuripe.: Ceará, está sem': ') 'despeJa,da >'p,ol
falta 'de pagamento de aluguéis. Os moradores dos arredores estão apé..-i
lando para o Secretário de Polícia, a fim de evitar que o despejo se con:
sume e querem até' colaborar financeiramente para que a medida judi
cial não seja adotada, pagando os atrasados.

'

* * * J i

E é também no Ceará que as ialinhas estão aflitas, pois falta milho
no mercad.y e não há sorgo para o preparo r2), sua ração. A.' Sunab,> está
cuidando de conseguir uma !lU1'tida de milho para suprir os criadores
"durante a época' da crise. As galinhas aguardam com expectativa.'

* * ..

Chacrínha e Dercy Gonçalves foram suspensos, ontem, pela, Censu-
ra Federál, das suas apresentações na, televisão. .

' '

, ,

Uma beía jovem, dançarina 'e taquígrata, foi assassinaela ern ohíca-:
go com um tiro na cabeça e .enterrada em cova, rasa na fazenda de Sa!.

.; '1.'

l11u�I Saikin�- Ô c-ímínosoL, porque não quis se suberneter a uma' ope- r�
raçao no cérebro para perder a. memória. "

,I

� jovem era amante do filho do comerciante. o velho também' se
.Ii

apaixonou por ela, quando descobriu ser a mesma casada com 'um .sar-" 1;)

gento da ,Fôrça, Aérea. A operação foi a solução encontr-ada pelo ímagí
nos� Samuel para que ela se esquecesse do marido e do rapaz, passando
a ficar sómente com, $le;

. , I

. I

Os pombos d� Cinelanelia estão sendo mortos 'jior uni. �.stranO'ulad�r'
misterioso' à razão ele 1 'por dia, fato que já foi presenciado por mor-ado
res das imediações e provocou a reação da Sociedade Protetora dos Ani
mais.

Muita gente nào sabe, mas há
na Biblioteca Pública um exem-,

pIar ba COristitulçã,) dali Esta
dos Unidoi'1, que pertenceu a Joa
quim :José, da Silva Xavier, o Ti
raderites, Q01' ê.le autografaqa.

I

Há cérca (le 11) anos, �stev�
em Florianópolis l!JU funcionário
da Biblioteca Nà�ioll<tl of.ere.cen
d6 '10, rnilhõ�s de Cruzeiros anti-

_gós !)elo. vQl:rme, J que represen
tava, uma pequena, fortuna na épo
ca. Caso o Govêruo, rtão aceitas
se a pro!)osta, o 11'"'0 poderia ser

troca�o por um novo, pré'clio, que
a Biblioteca Nacional se encar

regat{a de construir para nós.
Como santo· desconfia' de muita

�smola, o Se'cretário da, Educação e'

Cultlira da época teve a lumino
sa idéia de colocar a preciosida
de no cofre do seu gabinete. Mas
o Secretário não se lenlbrbu de

que d.entro de cofres não há ven

tilaç�b e o livro ali permaneceu
par vários mêses esquecido, em

decomposição.
Hoje a Constituição e'stá de

volta a Biblioteca e já se 'fala em

contratar OS serviç03 técnicos de
um profissional em restauração

" I'
de obl;as r;:�ssá nfl,t::reza para re

cuperar a relíquia. O Govêrno não
pode permitir que uma raridade
como essa fique perdida:

Em tempo: o livro foi desqo
berto por Tito Çarvalho, quando
assumiu a direçãovdaquêle órgao,
atirado no ,9o.::ão da Biblioteca,
em meio' a wn monte de pó...

I

'A VOLTA

Depois
.

de cérca de 9 anos

afastado da, crqnica diária, Pau

lo 'da Costa Ramos fará ama�lhã
a sua, "ree±ltré" triunfal nas pági
nas f'::'� O ESTADO, comparecen
do aqui ao lado, hónrando a mim
e a mestre Gustavo Neves com a

sua companhia.

* * *

)iJ
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A Tragédia da Velhice de Belo
_
RockfelJer

• '" '"

1
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o MUSEU
o Museu de Arte Moderna es

tá comunicando aos art.istas in
teressados ,que estão abertas na

quêle órgão as inscri'ções para O"
l!

Salão Nacional r.!'� Artes Plásti-
cas do Ceará, diàl'iamente das 13
às 'lSh30m.

':tj
.

,!,'

,O diretor do MAMf, proféssor
.

Aldo Nunes, 'comUnica 'ainda' que" J.::

cm outuurq estará, eXI:iond� 'seus n

mais recentes trabalhos o pin,tOl' ' í

11:eye1' l'''ilho, havendo também
uma mostra de' cerâ:inica e um 'I
S!1lão de �rte Jovem. ,J'á.•�ara nO-I.vembro, o MAMf programou uma,' ')

exposição das tapeçarias de Vec

éhietti e dos quadros do pintor'
Osny Schauf�rt, de Itajaí, bas-' .-;,
tan te conhecido nos meios elas

artes plásticas r.!J País. ,Em de-
'

.1
zémbro, mostrará I, oS t.rabalhos 1 ,:f
'da Escolinha ele Arte.

' "

-I
I

OS FANÁTIC03 f
,/

O Governador
. �vo Silyéira"

�inda não. décidiU sôbre a parti-'
cipação financeira do,' Govêrno elo

.,

Estado na realização do filme "A I i '

Revolta dos Fanáticos" ou ("A : I'
G�erra do's Pelados''',' que o 'ci-: . i

neasta ' S í 1 v i o Bacle ("Lance

Maior") estava pretendendo rodar
no interior de Santa' Ca'tàrina, "

O roteiro do filme baseia-se ,
: I

no livro "Geração dQ Desert�", do

e�critor 'catarinensé;' Gi.üdo Wil

mar Sassi, �o.rrí.ance' s6bre a his�

tórica Campanha do Contestado.
,

: I
Já havia sido aprovado pelo Con- 'Ise1ho ele Cultura, que considerou I

o filme como de intc'rêsse pl'omo- 'n
cionaI e histórico para o nosso i' j
Estado, reconhecendo o seu valor ,�'I
cultural.

"
,

"

id
,I,

,
'

EMBRATEL

1, �

A Embratel, que completou
quatro anos ,ante-ontem, preten-

. de que em 1971 tódas as Capitais
brasileiras e 32 munic�'pios este·

I'

'I'jam interligados, através do sis- "

tema de microondas e tropodifu-
A idéia, aliás, não é nÇlva, são� podendo funcionar, ,inclusi-

mas ,até colocá-la'! em prática foi ve, .0 sistema de tv a côres.
sendo adiada até que, marcada a Em Santa Cata.rina, além da

'1 data, fatal, não haveria como es- Capital, estarão interligadas as I,
I

L
capar. Não escapa de amaljl:ã.' cidades de 'Blumenau e Joinville. ' f

���������g'§���§§��-=JI;O� �
..
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'l;..oglfJ -rnaís, às 19 horas, na

Ca.pel� do 01'11+0 Espírito Santo',"
se�� '�el�bràdà 'missa, em ação de
graças, pela' passagEml das Bodas
de Ouro do Senhor e Senhora
João José de Cupertino Medeiros
O casal' recepcion�rá os' convida'-

- dos, após a cerimônia ,religiosa,
em sua residência,

caL 4 !2i!&IIIEMQ

ZUry Machado
$" • "" *

* * * *
,

Congresso Nacional ida Hotelaria
terá início km Curitiba, dia 5 de
novembro. Está como presidente
da Comíssãó Organizadora do
XVI Congresso, o Dr, Miltoa Da:l
Negro

::� * * :{;
I

Manequim Conchita, procedente
de São Paulo, chega a nossa cidade
sexta-feira próxima, para apresen
tar' modelos nli inauguração de

Alice-Modas.

* * * '::

,(,J

Dia 22, cai bO;ltiques: ViÍa Velha,
Carroussel, 'Art-Noveau, La-Rose, a

LOjinha, \Vàlbur's: Talita's, Char

rete, Alice Modas e Jane Modas,
vão patrocinar desfile de modas

na II FAINCO.

vermelha, sapatos marinho e luvas

brancas, Elas chamavam a aten

ção dos visitantes da FEIRA.

,Pela VARIG,' viajOu' terçà:;!eira�
" .' -' t.�)�

para o Rio, o General Sílvio Pinto
da Luz,

Passou o fim de semana em �
nossa cidade, onde ,partiCipou das
solenídadés de inauguração da 'II
FAINCO, o Ministro Charles

Edgard Morítz ,

Já estão circulando os convites
,

A

do SanüLcatarina Country Club

para a festa do dia 27, com, a apre-,
sentação do jovem 'cantor João
Luiz,

É realmente um� gWPde atra-.
ção, na II FAINCO, o, ��'potacular
conjunto da Capital paulista "Os

Incríveis", Notinha, Mingo, Nenê,
Risonha e Manito, cinco artistas

da música jovem, já aplaudidos na

Em-opa, que agora dominam o

símpático e acolhedor ambiente

"Ponto de Encontro", na FAINeO,

, l Logo,mais, os incríveis c- aquêle
maravilhoso show.:

Ontem as 12' bonitas recepcionis
tas da FAINCO: usavam uniforme
assim: saia, marinho, camisa ver

me1ha, chapéu marinho com fita

"O costureiro Lenzi está com q

responsabiltdade 'da' confecção da
lindo vestido de noiva de Maha
Beatrjz Wildi Vinhais" que realiza
seu casamento com o Sr. Mário

Oliveira,' no próximo dia 30.

Viva Maria Bossa 8hO\v, um
excel ente conjunto, que está na

.:::' ",.l',Cu, acompanhando a, cantora
Nalva Aguiar" ,

:,: ? .:: :;.

\

O Senhor o Senhora Dr, Paula Domingo

* * * *

Movimentado, na II FAINCO,
o Stand ,7 daestava mesmo

"COTESC", na terça-feira, com um

coquetel. em homenagem às mais,
destacadas autoridades de nosso

E&tado, que'foram muito bem
recebidas 'pelo, Senhor e Senhora
Dr. Alcides Abreu,

�: * :): *

* * '* *'

o Pensamento 510 Dia: "Reconhecer

inteligência nos outros, já é uma '

demonstração da _própria",próximo, Elizabeth

'AS 10,45 - "FILHOS DO SOL, FILHOS DA
�
AS 14 00 � "'O SHEIK DE AGADIR"

I t A'S 16:00 - "À:krONIO MARIA"
'

:� '�' ÀS 2AS, 4A8 E 6A� FEllIA�i

,[ "�_16"'_-=- '''o SENHOR DA CASA DE PEDRAS"

J
'

l'�
_� _
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Moacir Pereira

Lefubrando A�ita
•

- �
1 .:... '

� Q Corrselhc Estadual de Cultura informava ontem que, em sua teu-
niiio lev:id�",'à efeito na Faculdàde de 'Ed11caçã,à, estudou' o proj'eto' de bo
'memorações pela' passagem do sesquícentenário de nascimento de Antta' ,

Ga.rib�::li., "

,

'

: Úm detalhe chamou-me imediatamente à. atenção: o aníversárío -de
naScimento foi no dia 29 de- agôsto.

'

,j

'; Se a iniciativa. do Conselho Estadual de Cultura merece cumprtmen
to�\ apesar do atrazó no exame da matéria, o esquecimento total por/par
te ;'da Prefeitura Municipal de Laguna é ínjustíncáveí. A cidade históric:a
do: sul catartnerise, que já ofereceu grandes figUras à cultura e' �drhini�
tràção 'do Estado, tínha o dever de �essaltar com, todos os méritos Poll
sív;eis, a passagem da data. Seria, inclusive, mais uma forma de dlvul
ga� a cidade' de Laguna, através dê uma programação que pudesse �tralr
u� razoável _público a. vi�itar, O Museu de Anita G�,ribaldi ;'outrás, at;a-
ções do múnicípío. ' ' ,

,
. "

,:,
,

c� .Nêste sentido, também um trabalho bem planejflr.!J do De:Rálitam�n"': .

to�Autônomó de TUrismo poderia condilzir muita gente à LagtInª-', 'para
cttiulgar e projetar as belezªs naturais da faix� litorânea' catarinense.

� 'Seria, inclusive, uma bO(:l. oportunidade para que o DEATUR, -, âc�
satlo de',_ptojetar exclusivamente' a Ilha de Santa Catarina - 'inici�se
;u� plano 'de' a�ão' que atingisse todos os 'pontos do' inte�ior barriga verde.

'� Até �érto"pón'to, concàrdo co� as re��nn;\�ções que tem sido te.,i,ta:S por '

algumas Prefeiturás interioran&s s,ôbr� �<l�l:rividades (!J
_ DEAT�;' Com '-,

q�se um ano de: funcionamento, 'não exec'L!teu nenpum 9rOJeto que' :atin�
gisse outros municípios. ' '

�
, .

�) ,���l:� 4 o'_

� I ••�. ;�d � ,�{,(. ,d i- J.\f. .( L.- "'d_',:� .�\,.,!.-.. .. z�

O�jetiv0S MimS�).'la:s ..

'-',
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1 i"-..;-z:.� :-1.;'; ',' I" t r.;l(� v"< S"J" ...
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� Anunciada mais uma visita do Mil1lsôro Mário Andn'8.zza

c�tarina. 'continua pairando no, ar a dúv:dJ. s�bre os objetivos d? ,titular
d'à:; pástá dos' Tránsportes em dar _!.anta atençao ao �tor ro.doviano,' �o
estado catarinense. Justificadas parcialmente as honrosas visitas de ihspe
çã�, pela quàlidáde do trabalho e dlmr:1ismo de prqgro,mas q�e �st,ão
se�;do levados a efeito no Ministf.rio d�k, Z'rap.�portp.s, há Quem, anuItcle
o�jetiv6s _isolados do Coronel Mário Ar,l� "G.zza em daLi;\' Catárin�� :�
gtJ;ndo ós informàntes, o gaucho de' CaxLs do �ul estar ;,-t _hnpul�iona�d:o
tô(las as' 'obras em "execução na área pÜ,f,l'lnE:llSe 91-11'a pi�:tear sua c�n�

d'aturà ao Govê�o do Estad�:;p, n.?�'í( .. _, nem
..
deverià Ói'� aql��, Il:ná.�l�à�

daI mas'consic:�rando a sua velCulaçao - rebatlda em ,nl',�üoS d!culOS :-:
, , i

d d � "�"f C"I 'Joiífras" o Srfiéá o registro. Airrçla de conformi a_ e r O,U as, ." .. 0" ,I., -
' '�,' -. ": I

Mário And eazza
-

e:r.r.j:}ossapo na' chefia d:) executivo e::;t,. dual,. J?rojet!3,1'la'
sr�nta 'c!J.ta�inâ �o �onceito -nacionãl de '1,;) forma,' que g;[J.rantiria:;jn�mé:":·
rt ,90ssi�ilidade� _�a • 'n::lis �e ms Cores' :,c;óes po)',til

�. Omito-me em ratlficar;, relt:il E, Ou' ,,�,:,' tal' J!',"�; ,,, \:

s� � hi:põtese, estlvesse sendo avent.ada, i}é i :l: um grande
clÍta-inenses � não resta a menor dÚvid.J"

1 J., , ,

,i
'

i
, '

H'O V E L.A

SEMPRE COM A'DIÁ�IO
TODOS OS DiAS ('

LAMA"

o ,seu programa
17 e 20h
Robert 1:Iorfl:p.an I Jânet
A QUALQUER PREÇO'
Censura 18 anos

CINEMA
SÃO JOSÉ

15 - 19,45 e 21h45m

AS TOCAVEIS
Censura 18 anos

17 e 20h

Til1 -' filme

'18,OOh - Pastelão - filmo

18h35m - A Feiticeira - filme

19,OOh - Tele Jornal Malhas Herinfs
19,30m � A' Cabana, do Pai To
mas - novela

20,00h -- Topo Gigio Shaw

21,00h - A Ponte dos Suspiros
novela
21h30m Reporter Garcia'
211145m -, Império do Oeste
filme

22h40m - Entrevista

lára Pedrosa
----li

De Fernando Pessoa, Ana, Luiza, c

uma porção de bons propósitos ,::
- A semana começou bem.
- Primeiro um encontro com

Fernando Pessoa, que há muito

t�mpo - uns dez, anos, à bem da

verdade - andava descansando
nas' estantes da casa da Baixinha,

De repente êle reaparece de mãos

dadas com o anjo da Barbarella,
e 'eu descubro, nêle as mil coisas

que me empolgaram na adolescên

da.' A princípio preocupada, e de

pois já bem confortada, volta a

sentir as mesmas coisas de há dez

anqs, quando "pela vez primeira"
lia os poemas de Alberto Caeiro,
e maía..uma vez percebo que vou

envel,becendo solenemente. Essa

'hish)ria de "relernbràr : o passadc".
{fogo!

e, '

,/

� . �

--------

,
.

, �- Ana Luiza Pedrosa :da Nótir8� li

g� esta lá em c�sa. Há muito tel�1-
po que ela não vinha. Tinha a

mãe e tinha o Jardim. Ontem foi

aniversário do avô, e ela veio e

ficou conôsco três dias. E duran-

te êsses três dias ela "de\]. cartas

�'jogou de mao na' iiustre casa do

D�seqibargadol''': Veio ,cheia de
,

sabedoria e difos magnífic'os. Hoje por cil'emplo ela pedia liberdade.
,

- Liberdade como menina?
'

'J ! 'Y -.iI.:
�

l
_ Lib��cl;de '��si';;t Ia1á: 'f�z�f""o(-q'U';';u 'q�ISer na hora qúe 'Bt' q&iser.
�-. -,"."'7 .

,� , _' 1. , _

�

Assim, queres ver? Se eu qUIser tomar banho eu tomo, se eu nao qUIser nao

tomo. Sç eu quis�r ir ao ,Jardim, ,fou, '9� nãq; não vou. Se eu quiser vejo
televisão até pem tarde. Só quero ir para cama quando tiver 'so1:\0'" �u
preciso' de mais lib,erdade!'

,
,

t.,.

Imagilfem vocês a mi11"ha frusta_ção: o quo cu não tive coragem de dizer

com trinta anos, digo, vinte, 8<;1uela coisir'lhà miúda diz com cincó.
� ," �

\

cheia de bons propósitos como se fôsse ,numa segunda
feira. 'No meio de todos êles, o maIS importante é o de não deixar nunca
Iha!s' o,' ps�ar sem matéria para a c�luninha. Vou começar' a acordar

cedo e botár a caboça. a funcionar desde bem de'mSllhãzlnhâ. Ao meio·dla,
p,l'�v1ivelmente, com a cuca: totalmbnt� fundida, teroi no mínimo uma lauda

d�H�oi5l::afada -- espaço 2 � cheia de coisas brilhantes e do muito espírito.
A ,:,tarde há o Gabinete, onde serei de uma eficiência som' par, gentil e

educada e ainda bem encantadora. É tudo ó que eu pretendo ser, dentro

j� r};inha li;ma de mocinha bem propositada (cehia de bons propósitos).

, \

J Lulu do terno é urrLa graça. Calç<J reta com bainha virada e e111 tecidD
liso. Casaco mais ou menos longo e eÚl tecido xadrez. Abotoamento central
'feito com botões do cerâmica pintada, bolsos chapados, 'iapelados e devi-
damente pesponta,dosi A gola é' Gigi. ",

I

I
É a pedida p'ara essa meia-estação que pinta ser mais para o qu�nte

do que para o frio.

\ 17h35m

Leig'h RAJA ,{

\

2011
,

Francisco Negrã_o
VIDAS NUAS

Censura 18 anos

Maria Alba

,Wanderley Cardoso' - Maria LGcia
Dahl - 'Chael.-inha
POBRE PRíNCIPE i ENCANTADO
Censura 5 anos !

17 - 19,45 e 21h45m
Monty Greenwonod

Giorgelli
AS DUAS FACES DO Dé,U:R 20h

"
" -1

Censurá 18 anos Elizfl'beth Taylor -: MiO: Farrow -

----''-'-'-__�_ _'I ,_ Rob.ert Mitchum 'TV COLIGADAS CANAL 3 lBh45m - Enquanto Houver Es-

ROX'Y, CERIMONIA SECRETA r 16h30rg -- Pepe Legal � filmo trelas � novela

I, ," I
'

CensuJ:a 18 anos
,/ ,

17,OOh - Tap Cat - fil�-�e 19h10m __:__ Ní�o; o Italianinho
�

�.� ��iíIIJ2i!ili!Sôt1&!1mii&ZW!l!Ll���mrs:mf?9"!�iLW!iifJ'�a:mLl!!SU&!J1!UL!!t§!!EEE� \lfl&:!!i#�tiwa!EL!!fWiLwize:-xm���liw-�4�;:J.â!':Wl1iSt��:asw.íL���""""iiAiã�.=-_�;;;:;;:;Sz::u:;;a::unn&

RITZ

Gabr!.eUa IMPEROCO
!

,
\

CORAL

15 20 e 2211

Vitorio Gasmann

rett '

- Ann Marp'ret

O PRC';rETA
Censura 13 anos

TELEVISÃO

Música Popular
Augusto Buechler

o SOM SINTÉTICO'
:._ , �

O leitor, sem dúvida, já ouviu, falar €lp. "som eletrônico", "e�eitos
eletrônicos", l1';stes', têrmos são muito citados atualmente. Mais do quo
isso: são usados.

Toüo instrumento musical convencional, quando tem o seu som ampli
ficado ou produzido por aparelhos especiais, diz se que seu som é eletrônico.

Se, por outro lado, êsses Instrumentos produzem, além do seu som conven

cíonal, certos ruídos ou tem os 'seus sons vibrados e extendidos, diz-se quo
isto são "efeitos eletrônicos". Esta' explicação, na verdade, é muito super
ficial; mas já dá para se ter uma noção: para distinguir um têrrno do

outro. A aparelhagem dos Incríveis, por exemplo, produz .som e efeitos

e1etrônicos. J Outros aparelhos produzem efeitos óticos no show dêles, que
colaboram muito para uma fixação maior da música, porque cada cõr,

I cada maneira de jogar com as luzes, produz o ambi�nte certo que a música

determina. ..
'ô

( ,

.y
\,

\ :1f ': :I't

,
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Màís 'a'X�n'ç"ado "�indà(dq', q�é 'o sorii eletrônico, é o s�m 'sfntético. N-um

jornal cariócá, rio,:'Í'r!ê13 "passà,do; sail1"uma' pequena reportagem sôbre êste
àssunto, A matéria procedé-":do Studio City, Ca1ifórnia:

Os sons saem de uma no'restâ eletrônica de luzes que piscam, botões
de' todos os tamanhos, tomadas e um emaranhado de fios, Parece músic�,

�

e de fato é, 'embora seja impossível ideRtificar os instrumentos. É o som

sintético, ou eletrono-música, cujo "papa", Mort Garson, prevê: à
mercado de discos será brevemente in.vadido pelo som eletrônico total".
\

,

, Aos 42 anos, Garson é considerado o )iqer da música _eletrônica

Lcontemporânea, e seu últim0 'álbum, "The W-oz,ard! of lz" (uma' alusão ;],0

título do filmç 1"0 Mágico de Oz - The Wizard of Oz"), foi á primeira
gravação de ,música; totalmente e1etrônica colocada no mercado.

7 O 'som de GarsQ.ll, é bàsicamente prop,uzidQ, num enorme sintetiílador
Môóg, avaliado' bm,"novo mil" dólares:' Diz 6arson qlle há mai:;; 4'1 m:'1
dólares em equipamento adicional e

�
de gravaçf1o. O Moog, principal inve:,l.

ção de Robert -Moog, pode não apenas simular todos, os instrumento.;;

tradicipnais, mas também prOduzir novos, sons; cõm características inéditas
de timbre, rítmo e duração.

Garson abandonou uma lucrativa cârreira de arranjador e compositor
de múica instrumental tradicional "porque não era mais um desafio",

Entre os seus trabalhos na música cQ�\>;encional,<está:_a ·cohtposição: "Our"
Day Will Come".

�

�� 1
�".,.' ::�::/:-.,�;\�>�.,� .1�1'./�, ')�""�"( AI

_,_ Eu estava sempre interessado - diz Gamon - em pesquisar e

eÍ1contrar, novos sons :para" os 'meus ayí'Ll1jos, JIlas' dép'ols de um' 'cort0_
tempo, era' impossível evitar o"clichê, caía-se forçosamente na repetição.

, k ,primeira experiência: 'cómercial de Gar,son no clpnpo do som' eletrô

EJicó� foi ó álbum de The Ltodiác, que cOJnbinava instrumentos 'tradIcionais

com o som sintético. Coin a e'tiquêta Electra,' foram vendldos "150 m11

exemplares do disco. '- Hoje está �Qfueçando a se tornar uma: coisa
aceita - observa Garson. 'Pelá que sei, sou 'o �Lnico a usar exclusivamente
sons elet:l-ônicos. Não sinto' a me-nor faltà de mti.sica tradi:cional. Não há '

esp,�?o para ela. q Sin�tizador_ e outro, equipamento fornecem tôdas as

facllldades.
.

Gàrson cria no sintetizador muitas
�

de suas composições. Ele está
assim criando, tocando e gravando ao 'mesmo, tempo. Para êle; não se

toca unl Moog: "Você o manip1.lla; é pre-ciso' �er um misto de 'engenheiro
f'

e compositor".

- Mas isto possibilita ao compo'sitor estar no comando completo de
todos os sons que êle produz. Êle é responsável fi está envolvido em cada

coisa que vem_da' máquina. Garson acha que, de um ponto-de-v�.sta c:e

consumo, a sua experiência se dirige bàsicamente paré!> o público jovem.
Assim, o som sintético não é produzido por instrumentos convencionaIs

(piano, violão, piston etc.) e sim, paI' um aparelho que emite os mais

variado,s sons ao mesmo tempo. Você encontra num 41'1ico som as caracte

rísticas' de muitos outr6s" Um bani' exémplo para 'êste tipo' de música ó
, '" " .. �

'.... � t

a trilha sonorá�-do "fllme "200í __...:' 'rJrrí.a�'O(Üsséia no "Espaço". Nela, êsse
, -

.... .", •
• �."� I r,' �; ... , i:.:.

tipo de' :r.r.úsica é enlpn{gado c'ól'Ii muita ,_éategoria, No' Brasil há um com-

positor erudito que trabalha com êste r:naterial: Clüudio Santoro.

Aventuras de Rin Tin novela
191145m
20h05m

Diario de Notídas
COGfissões de Penelope

-.- novela
,

20h30m - Be'to Rockefeller ,- ho�

vela

21,00h -,- Um Instante Maestro

22,00h - Grande Jornal

TV GAUCHA CANAL 12

A Ultima Valsa - no-181145m
vela
,19h10m
vela

191145m - Shaw de Notícias
20h05m - A Ponte dos SuspirOS

,
I

A Rosa Rebelde � \no-

- novela

�

TV P�RATINI CANAL 5

'20h35m - Os Estranhos - noveli1

21,OOh -- Grande Dc:safio

22,00h - ,Teleobjet�va Crefisul

!i!2�.....m:vzt�mrP&iW?t:St1 (m� Ci'�'1..,lIk?,;;;;;z:a:.;o:�\!
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(I torcedor florianópolUano poder� ve� no domingo o lime
\

do Juventas �e !lio do SuL Entendimenlos nesse sentido ."

estão sendo des�nvoividos enh'Q � direlfnoia dp Avaí e do
Clube de. Rio, do Sut e se chegarem a bom lermo o prélio
será rf)�di�ado do�hlg0 à tarde nQ AdoUo K,onder .� Cam
peonato de Juvenil'já tem Iahela d6,reiurno,:t- CID íns-

I_l����������������������������.��niij;�,�;�����c�r�e�ve�_:_�:!:�:!:�C._,�:__ _ <L� _

Esportes
,

.

í pOde jogar doming
Rumo ao' México

'Walther Souza

'O trabalho de hoje será para colocar os amigos leito.res a par das

partidas eliminatórias programadas para o mês de outubro para o mu�dii'J,l
de 70 na terra de JUANITO. EUROPA - GRUPO I - Dia 12: Romênia x

Portugal em Bucarest. Dia 15: Grécia x Suiça em Atenas
.. GRU'PO II -

Tchecoslováquia x Eire dia 7 em Praga. Hungria x Dinamarca dia 22 em

Budapeste. GRUPO III - País de Galles x Alemanha Oriental dia 22 de

outubro .em Cardiff. GRUPO IV - União Soviética x Turquia em Moscou

dia 16 e União Soviética x Irlanda do Norte em Moscou dia �2. GRUPO V

-r--' Suéci� x França em Norkoping dia 15: GRUPO. VI - E1;lpanha x

finlâ:qdia em Madr! dia 15 de outubro, e �llgllsiávia x BélgiGa' eu): Belgrado
dia 19 de' outubro. Êiste grupo já Ç3stá decidido dssde a rnúíto em favor

da Bélgica. GRUPO VII - Alemanha Ocidental K Elscócia em Berlim dia

ª g.e outubro. Finalmente pelo GRUPO yIn dia 12 êm Luxemburgo:
Luxemburgo x Polônia e dia 22 em Amstesdan: Holanda x Bulgária. As

eliminatórias Elo mundial de 70 relacionadas com o GRUPO XV começarão
ofíeialmente d!a primeiro de outubro � �]j94ecepdo a seguínte ordem de
dísputas<dia 1'0. de outubro: Coréia do Sul x Rodésia e Japão x Austrália.
Dia 3: Coréia do Sul x Japão. Dia 4: Austrália x Rodésia. Dia 6: Coréia do

Sul x Austrália. Dia 7: Japão x Rodésia. Dia 9: Austrália x Coréia do Su1.

Dia 10: Rodésia x Japão Dia 12: Rodésia x Coréia do Sul. Dia 13:

Austráiía x Japão Finalmente dia 15 de outubro: Japão x Coréia cio Sul

E} Austrália x Rodésia. O vencedor dêste grupo enrrentara em partidas
de turno e returno, era C3.C;O de terceira, campo neutro, o ve'ncedor do

outro sub grupo que v �i. F��,"iy apenas' 4ias
.

�elêções.:· JSI-'RJ:'l e I'1ova
;';;elândia. NOTA: Neste último sub grupo' estava im�crita't�nlbérp. a seleção
q.a Coréia do Norte, desclassificada pela FIFA p,or se r,ecJ,ls.ar � jogar com

a seleção sIe Israel por questões polítj.cas. Levap.do em conta. Q. pro�ressq .

c1êstes países? Quase nenhum por sinal. Vou ficar com Japãó no' sub
-

.

. I

grupo f.. e Israel no sub grupo B, e nfl final acredito mais.. ain.da nos

israelenses, logicamente sem a presença do Moshe I)ayan, mas' mesmo assim

deverão g�l1har o grupo ..
Como o amigo lflitor nota, '0 mês .de· outubw

será sem dúvida o mais movimentado das' elirÍlinatórias do m1}ndial, haja
visto que naquele mês v<:írios ganhadol'€s de gIJ:lpos. pQS!e.rão, f>er conl}ecidds,
se pen:1 que' alguns ainda não 'definidos j� p ".'s�'3.'ID��l;'�âpontádÓ§ 'dOmO':
Itália, União Seviétfca, Suécia, Alemanha'Ocidental e Bulgáriá. Mas vamos

aguardar meus 'amigos.

!I
I

�I
I
,
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I
I
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I
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Cadeira
.

Gilberto Nahas

Não existisse a crítica e a v).gil�ncia por Parte' dos h0Í11�ns, g).l:e fa?,�in
imprensa seria muito fúcil gove,'nar, dirigir e· admini.strar, pois cada um

·poderia fazer aquilo que b8)11 lhe conviesse sem receio da opinião púb'lica.
,

. .)

De um modo geral todos que dirigem e administraJl1, paút� por acertar

sempre, embora 'muitas VêZêS certos iltQ§ 1)ej�r:q. pritiçávei:;;, hã<,> correspdn<itl
a realidade moderna e dos in';sresses da, co�etivi��de, razã,o pela qual,.

.

quase ninguém, mas nfnguél:'1 G 88mo, gosta da� critica,
.

embora ela, feiü�

dentro dos limites da decência. do incentivo, do respeito, sejí1 plenamente
justificável. Entre a crítica e o ataque exist.e llma cert� diferença, uma

questão apenas de justificativa para muitos menos ésclareciq.ol> usarem

de certos recalques c9nç\ená'iels, ou porqu� lQE:s falte um. ppuco mais de

discerr-imento pfG'a JulgiJ.r' hO�'nerls e cargqs. �ias Il:lto � COI1}�Iil na imprensa
� é 'preferível olvid2.',-se tai�· 2G2c:.':2f, a criar pO!êmiea pqr' injúrias 'recebidas.'
T!3mos visto constantemente injúliéj,s,' calúnias e boatos send.q abertamente

�mpregados, sem respeito algum. à pessoa humana e' sem um mínimo de

obediência à lei de imprensa. Pouco ou nepguma C,O��!1- s� aproveita de tais

trapalhos, que p.ecam pela f�lta de opjet�vicj.ªd� :e fica pftténtefl.dã � má

intenção de alguns CO).'l1 respeito .a outro,s. Criticar atos, fóqnulas e ocupan
tes de cargos por certas atitqcies err�das � q,eyer da imprensa, e não seria

ll}esmo justo esconder·se tais fatos. O que I1.iio é mais admissível é o tripú-
. dio sôbr� pessoas, a inimizade pessoal ÜIel:lclar-�e com o dever profissionàl.
Para um elogio qualquer muitos agradec�m com palmadinhas às .costas,
mas mal de critica um ato oú uma decisã,o, seja como ponto

.

d� vista

pessoal ou coletivo, arruma·se logo mais um �nirpigo. O dever de quem

dirige é ar..dar sempre em linha reta, pr6curapdo �certar e divulgando seus

,atos, que certos ou errados nij,o escondem' suas verdadeiras finalidades.
Pa:r:a mim, os Srs. Ody Varella, Osni Mello e Geison Dem,arÍa são cid.adãos

como eu, respeitáveis, honestos e imbuidos da melhor vontade de traba-

'lhar pelo bE!m do espo�te, desinteressadamE!nte� Já o Presidente da FAC,
da FCF ou do Depto. de ArbritQS, pelos atos q@ paixam, pel�s ejecisqés que

tomam, são passíveis de crítica, mas críticas honestas e construtivas q'le

possam auxiliá·los a dirigir pelo bem do eSpOrte, não interessando o nome

do cidadão que- está dirigindo tais órgãos. Ainda outro dia ::m verificava

que são as mais cordiais CtS relações entre o Sr, Presidente do Conselho

Regional de Desportos e do Presidente da FCF, como homens e amigos, tra
tando cada qual de "eus orgãos;'não sendo verídicas of> cOmentários de qup;

estivessem brig-ados e nmcorósos,. çomo são cordiais as'minhas reláções
com .tais desportistas. que sabem também f!.quilatar' muito hem até onde

são as críticas sérias, honestas e acima d,e tudo. aproveitáYéis, sem b�le}à,
sem ódio, sem piadas. Não se justificam a'certàs ati;tudes, qU!lFldo cert.os
interêsses são contrariados.

\
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MEVEI VEíCULOS ,,-

PEPART l1MENTO DE: VEtCULOS
RUa Fulvio .'\.ducci, 597 � telefone 6393
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Avaí "versus" Juventus poderá
ser o espetáculo de domingo no

. estádio "Adolfo Konder"'. Deu-nos

a informação o esportista José A·

mcrím, um dos vice-presidentes
cio grêmio azul .8 branco, dizendo

que as demarches nara a realiza

ção' do am!�tdso já. foram inicia-

Remo da Capital segue
hoje, ªos Jogos·Abertos.

das,' devendo a qualquer momen- Às 8 horas de hoje estará. dei- o auxílio de três mil cruzeiros no-

.to as diretorias dos dois clubes xando esta Capital a delegação de. vos solicitados pelo grémio pre-

chegar a um acordo, \
remo que representará a metrópn-

.

sidiG.J pelo esportista 'I'ecdoro Ro-
O Ju'ventus, como se sabe" é u- le 'barrjga-verde. na modalidade gérto VaJi.l para a compra de dois

ma das fôrças positiv-as cio futebol de,? X Jogos Abertos' de ,Santa barcos de pequeno porte' afim de

catarínense, pois veio a ser o se- 'Cataripa, que estão, senclo ·displ:l- serem íncorporados a sua frota.

gundo colocado da fase de classi- tados na cir!1.de dé Joinville. A Ontem tivemos oportunidade de

. ficação do Estadual de Futebol disputa re�ístiG�, como se sabe, sonversar com um dos com-

no seu grupo. O azar .do clube de está marcada para â manhã �- ponentes da diretoria ria-

Rio do Sul ffoi a dssístêncía (lo sábado, competindo, além de Flo- chuelina, o Sr. José Carlos Muller

Sadia da disputa, o que fêz com rtanópolís, as cidades de Joinvllle que nos revelou ser pensamento

que a F.C.F. reduzisse de três pa- e J3'1umenau, levando os ilhéus do Riachuelo comprar não dois

ra dots o número de vagas do gru grande dose de favoritismo em barcos pequenos, mas um só, po-

pa, ao contrário dos demais gru- todos os páreos do programa, num rérn dcs chamados de-grande por-

pos que tiveram cada um três va- total de cinco, a saber: 2 com ti- ,te, no caso um quatro sem timo-

gas. No grupo C '0 Juvsritus ücou moneíro, 4 com timoneiro, 2 sem neiro ou um quatro com tímoner-
abaixo do Internacional e Guara- t.irnonetrn, 4 sem timoneiro e yo- 1'0, já que os que possuí o alvia-

ní.: os vencedores com. igualdade . leso zul estão velhos e pesados e em

de pontos, apenas três pontos. No Já foi formada a delegação re- breve estarão superados, passan-

Torneio Vera Pischer, que :vem mistíca: Chefe - João BatistfL do a servir tào somente para os

sendo disputado entre díversas Boni1assis, ' presidente do Clube treinos.

agremiações que não conseguiram :Náutico FraNcisco M4rtin�lli; . A quantia recebida, todavia não

o passa�orte para o Estadual na Valíuor· Vilel.a; da Comissão Tée- chega para o pagamento r!� um

sua etapa final, o Juventus é o nica do Martit-lGlli Té.cnico _ ..Jo- 4 com ou um ii: sem. cujo pr§ço,
líder ao lado do Caxias, ele Join- sé 'Azevedo Vieira; Remadores - .cm pôdo Alegre, deve andar pela
vÚle ..Port�nto,. .uh1a ,atração e Saulo Soar:es, Luiz .carlos DutrfL casa nps qUatro mil cruzeiros 11.0-

tan.to para o public.o cp.tarine11se. de Mello, Carlos Alberto Dutra vos. NEste caso, a diretoria dC)

Achamos, POrém, qüe, para do� de Mello, Mauro Soares, Adilson Clnb.e Náutic.o Ria,chUBlo terá que

mingo o .encontro, Avàí x Juven-
.

Nazárl0, José Cl1rlos Oleiniski, realizar uma S}lbScrição entre .os

tus hão poderá ser, de vez que, es.. Renato MaChado,' V:lÜcioni Mello, seus diretores., associados e sim-

tq çi�tà está reservada para'� O Emir Tiago Honório, Gelso Ri)l:íer- patizantes, a fim de conseguir, 'a

•. mat�;.h' entJ:;e o clube de RiR-�.to..,JljeiJ.:a. ,8 NQRs.Q....JI;ill.tª.,,�,...g,;.,t.J;;.,-ruw..tl.lla para cQ;'].1p!yt.ax _
o

r pag�a-'.
. Sul G b Caxias. em JOinville, jôgo moneiros Juvald,o e José Carlos A- mento. '; ,:, � :�,;_

. .,2 .•• '
.. ". "'- .'

êste'i decisjllQ do .. torneio em ré- ;eved.o Vieira, levando ainda Có-
. fel'encia, mo reservas os novatos Apuir, Val-:

TAMBEM O n�IMPICO
--------�--

Informou-nos mais o Sr. José

ArpOl'im, que o 'Avaí também -co

gita 'da realização de dois amis
tosos envolvenco nesta Capital .e
em Blumenau QS cot'ljuntos do
alviazul e OlímpiCO, sendo pro

vável que os mesmos serão i efe .. '"

tuados quarta-feira e domingo
dia 28. Os entendimentos já fo

ram iniciados,

_aremD oras
quer desistir,
do

i

Centro-Sul
,

Segundo se p,ropala o CN Marcí

lia Dias pretende desistir de par

ticiP.ar q.o pr��!mo Torneio Cen

tro Sul, premido que está) por di

fícllld�des fimtllCeiras. Se tal se

consumar; é provável que partiri
pe do referido torneio, ci C. A. Ju

ventus da cidade de Rio' do Sul, .o

que é uma medi.da acertada, tan
to pelo poderio do clube Rio·Sulen

se COlr.O também pelo excelente

estádio que possue a municipali
dade. Ainc.3. na presente semana

tudo fIcará resolvido.

Seleçges dos
Estados'vão
JODar em 1971
pegupdo informaçôe$ colhida.s

l1a CJ3D d Certe.me nacional de

s?ieçõe,s voltará a ser disputado
I;l�m ffl:l ta no decorrer do ano.-de

197L o que causou viva alegria

a,e§ ?residentes de Federações de
todo o Brasil, notadamente as

pequenas Federações. Como se sa·

be o conclave nacional de sele

ções, sempre teve grande aceita

ção por parte do público que sem

;,;:, p:' . dt'giou ta� ac,ontecirnl:':rüo,
Pever? sair também em 1971. o

campeOllfl,to brasileiro de clubes

que está sendo regulamentado.

mil:, '�aul'o � Eduardo.

Chipeln têrl].s as g�Hl.rniçí)es, qu�

pertencem ao Clube Náuticq Frap
Gisc.o Martip.elH,· reali�ar.am setl

:'ltiI)10 treino na:' baía sul e, hoje,
tão logo cheguem ti Joinville, af-

,.' moçàrão para em seguida �le:;;
,. c:irt1sa'r, nara o treino inicial no
lo • ,:' v' t', -: '"'-

. 16,cal das regatas, na Vila Espinhei
• ,.,., I

ros. ,.Amanhã será o apronto para

as disputas do dia seguinte.
Quanto a.os ]:larcos, seguiram

opterp. transportrtdos em uma c:t

çambá do D2pârtamento de Ca

ça e Peilca, cedido para a Comis

sã.o Municipal d� Esportes. Os baJ.l

C.oS fç)ran1 colocaçlos no gigantel'1-
c,o Ci:tV::jJet� pprtençente ao Cl upe

Náutiço Ri?ç;hu�lo e que tem si
Q,o J.!tj.liz.f!.do pgr todos os c1ubes

.

da Capital sempre que se ausen

tam para com;)etir fora de casa.

O mesmo tem capacidade para

os sete' barcos olímpic.os.
,

'

Sabe-se 'que vádos automóve�s
repletos de torcedores do JYIart!
neHi,' rumarão para Joinville na

ma,dl"ugada .de l:lá]:lado, afim cj.e
p:resencia,rem as disp1.).ta,s.
B.IÀCHUE;LOI PODERA OPTA;R
POR UM 4/COM I OU 4jSEM
Consoante noticiamos em p1'i

rneira mão, o Clube Náutico

Rii:l.chuelo recebeu da Con

federação Brasileira de Desportos,
através de um dos seus di.retores,

SEGUNDA R.EGATA SERA .

MELHOR

Segtmdo o .nosso repórter desta

(lado junto à' Comissão Executiva

da, II FAINCO, a próxima regata
noturna de remo Que coinctdirá
com a realização da In FAINCO,
sllplantará em brilho a que vimos
na noite de transantBont,em na '

baía sul, quancjo t'ri)J.nfou o Ch

be Náutico FrancisGo Martinell!,
pJis tôdas as prollid.§n.cias serão
tomadas com a maior antecedcn

<lia possív.eL a fim de el1it�j:'-S2 qs
transtornos que a pressa seIT).pre
acarreta. A Comissão em referên·
cia admite que a regata' que há

pouco presenciamos pão foi c@m

por-cr;'nto brilhant.e, pots aç1.lsqu ,

muitas falhas que uma estr��q,'
quase' sempre acusa. Para o pró-.
ximo serão instalados, em vários

pontos cja baía sul, não um, mas

três holof.otes que serão eontro

lados por elernentos devidamente

treinados e instruí,dos"no momen

to da realização
(

dos páreos por

elemento pertrncente à Fede'ração
Aquática de Santa Catarina que,

novamente, supervisionará a dis

puta. Os holofotes inclusive esta

r�o em ação por ocasião dos pre

pa.rativos finais c�as guarnições,
ocasião em que será procedi'ç1o o

adestr.amento ,dos homens que

manejarão os jatos- dé luz sôbre
a baia sul.

Os resultados dos X Jogos Aberlos
'M�:üs reSultados que nos chegam
sôbre o desenvolvimento dos X Jo·

gos Abertos de Santa Catarina que
ontem nos chegaram de Joinville:

BASQUETEBOL - Mafra· 62 x

Concórdia 21 e Tubarão 59 x Ja·

.
�"aguá do Sul. 29.

VOLEIBOL - Tubarão 2 x Ca·

noinhas O, Brusque' 2 x Rio !'Y8'
gririho 0, Tubarão 2 x Indaial 0,
Lages '2 x Concórdia 1, Florianópo

lis,2.�.Joaçaba O, �n,ls.que 2 x Pôr

ia União. O e Caçador 2 x Mafra O.

\ BOL�O - Campos Novos 1.2.64

x Indaial 1.259, Rio Negrinho 1.25,1

x Mafrp �.194, Brusque 1.297 -x

Hel'val' p'Oeste 1.241, Jaraguá do

Sul 1.238 x São Francisco do Sul

1,225, Blumenau 1.301 x Canoinhas

1.268.

BOLÃO FEMININO - Joa.çabá

l,n2 'x Rio do Sul 1.209 e Curiti

ban�os 1.448 x Mafra 1.332.
BOCHAS -;- VideÜ'a 2 x Ca'

no'tnhas 1, Brusque 3, x Conc6rdia

O e Blum.enau 2 x Caçador 1.
. FUTEBOL DE SALÃO - FlorJ.a· ,

nópolis 2( x Mafra 1, Joaçaba 2 x

Roia do Sj.111 (cj.ecisão por penaltis),
f1�rval D'Oeste 3 x Concórdia 1,

Ca,Ga.dor, 4 x Indaial 2, Curitibanos
'3 x pôrto Uni�o 2, Brusque 4 x

ltajaí 2, Blumenau 1 x Lages O e

Tubarão 2 x Curitibanos L

Ttr:NIS DE MESA MASCULINO
- Pôrto Uniã.o 5 x Concórdia 3,
J,o�çab,a 5 x �io do Sul O, Florianó·

poHs 5 x Carnpos Novos O e Lages
5 x São Bento d.o Sul O.

No setor feminino, as cidades de

Florianópolis, Joaçaba, Pôrto Uni

ã.o, Lages, Blumenau, Mafra e C2'

çador estão classificadas para a

fase final.

Ttr:NIS DE CAMPO .� Florianó·

l)Olis e Joinville decidirão o títu·

lo na setor masc'L\lino.
TÊNIS DE CAMPO FEMININQ

-:- Florian6polis', Blumenau e Jciir:l'
:lime estão classificados p�ra �s
finais.

.
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JuvenIS, 'Ia . .1 f
te tabela·

•

, "1
o Departamento de Futebol [la

.Capital acaba de dar à publiee
.

a

tabela da returno do Campeona
to Juve-nil de Futebol," elaborada
após a confirmação de .Q1J.8. OS .�lu.
oe Paula' Ramos e P9�taL Telegrá
fico não disputarão a, etapa t�nal
do 'cel'tame. Ei":la: q

, • I

-PEIME:j:RA ROpADA - ,29:-9

As 14 horas - Tfl,rnapdf.h;é·
c.
x

F19l)eírense
Às 15,40 horas .Guanqí x A-

vai

QEGU�DA ROPADA 2.7-9

As ).4 horas -São Paulo x Avaí
Às 1::i,40 horas - Figueí'r!Ônse x

São Pauli) "

TERCEIRA �ij.ODAPA - 4-10

Às 14 ho.1'as Guaraní x Taman

daré
ÀS 15,40 horas � ,Figueirense

x Guaralií. ,�t

QUARTil., RODADA I 11-10
�

.. , ,,'Às" t4-':(:'J'lor.ll1S: .,.......·,r.at'Ç.�ndaré x
,

·'S'í.i'ó "Pàülo'" ., .. < "" 0' , "., '1

As 15,10 horas .- Avaí x"Figtlei-
.

II
rense I{j

QUINTA RODAD4 18-10

Às 14 horas - Tamandaré Rl A-

vaí
Às 15,40 horas Sãti paul'61 x

Guaraní
.

COMO ESTA O CERTAME
O Campeonato Juvenil de ''FUte

bol foi, como. se sabe" �,nGeJ,;la.rdo
cem os clubes assim si.tll.ados:

l.� l.ngal' ....:.... Flgu�i1-en1Sé.�'.� Gjarr,m, 2 D.p. (mvICtos)
2.0 ll�iar - Ava( 4 e
·3.:) lugar' - São Paulo, 5 �
4.0 lügar - Tamand,aré, 7 �

1;'0 lug., � Po".l

'01""''1''
cau' i��I�;�;�
arbitros d� ,.
Sta CatarmiP

,

�.�
Deu entra;�a' 'na secretaria. �da

FCF oficio da CBD (Comissão�de
Arbitragen._s) comunicando i�lle
àquele órgão resolveu, em ad��,�
menta ao ofício já divulgado :ih
teriormente, incluir mais os ,to
mes de 5 árbitros catf1ririenses ,�a
ra eomporem o quad.l'o n.aciúr.al
de árbitros, podmdo ser utiliea�
dos eE1 qtlaisquer jogos sob o

jP:trocínio daquela 'entidade: • ão

êles IolandD Rodrigues, Vir' lio'

Jorge, Gilberto Nahas, wa1!ter
Vieira e José Carlos Bezerra'l�-Ao que tudo indica o· Presid n

te Osni Mello. deverá' ·revar ,o,� :a-

·

80 da punição imposta pelo .dl.i'�
t.or do Depto Ce árbitros a tl'CS

·

árbitros que referiram uma, ptep-
·

minar sem autorizacão e' de:'1:1D1
_

•
J _,

arbitro que referiu o jogo prip,c;i
paI da Seleção e autori:;:;ou, à�; ida
dos 3 árbitros para. funci�nafr.eI11
n�' 'preliminar. A medida do EYire"

tói'.' que foi muito severa, ':e �serJ1
equÚif!.de, embora respeita,ela :P!l
los árbih'os, deverá ser aprect!1da
sob todos os seus aspectos". c,0l11

pom sen,so e sem perd�o para di

munição, .. da pena de suspeul;i_ão,
c'!evendo os infratôres 'serem pU
nidos, mas', con1 justiça, equid�d,e e,
com razão. PriIQ�iro o futebol de

Santa CatarJ,lltl:.. e, da Capit'a!'jclP
poIs problemas pequenoS adminiS'
trativos e sem importância maior,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'ORA. CLEONICE, M. ZIMMERMA'NN I
·

,tARGURA
, ..

,

PSIQUIATRA INFANTIL

1 Disturbios de conduta - disturbios da pstcomotrícít ·dade _:_ neuroses' e pSíco'ses infantis - orientação'
psieologica de país, . -,

'(Jonf:uhórJO: Rua Nunes Machado nO 12 - 2'l andar'
_ sala 4'. Marcar hora de. 2" a 6" feira das 1.4 às 18

i horas. ,

,

f .1__--------:-----------------....:..

:�
�
,� ESCRITÓRIÓ DE ÇONTÁBILIDADE' MAQurNIZADA
�,.,.�:

•

J ,Jorge Alberto da Silva
',TécnÍcos responsáveis Humberto, Paulo pachÉ:co
,;.

" Marrlda Helenà, da Silva .

· SERVIrÇOS ÉXCLUSIVAMENTE MAQUINIZADOs '

,; ATENDIMENTO AO I�TERIOR P,OR PROOU�ÁÇAO.�
"Rua José Cândi�O' ,da 8Hva nO'629 - Estréito - Fpolis
_S'.� ',. I,

.

'

.' I'

CORTAM

V�NDE�SE
'.

-

"

I(

,
.. _ PR.ÊÇO.· I2>E 'Ó;,CÀSIAQ. '.: ' .', "',", .';'

, Um, 'tCl'I'€UO medindo 23X80, com uma: casa, , "de '

,

®a:de;ra �, um galpéo, �' :-rüai:�pa�llÍiíl �a�l.{cd:��i2,·'hQc ,'�
·

Estreito perto :(fá Colégio '.N:· S: de Fatiin9,�' '�,:' '.:.•

'f '. • t : i. :
' ".J: ,. ,í l/·.r .:

o �r, ,

Tr.<i;Lar a .rua C.€1: Pedro 'Demoro; 1794; �na.OJ;gan :.:

,tre _:. :Estreito Flórlanój:lOlis ...:.:.. 'S,0:
.

'.' "

'�"'i
.... '.:.-

'...
o DR., REGINALDO' PEREIRA OLIVlpIRA

UROLOGLA .'

Ex-Médico R�siJdeíJ.te do' 'Hospital SdU�.a Aguiar
0)3., .

.�,,' Serviço .do Dr. 'Henriq,ue M. R\lPP . '.

i' 'RIM _ BEX.IGA _ PROS'I'ATA - ,UR,ETRA � DISTUR.-
),1;(, .' , BIOS SEXUAIS" "',
oh;f' CONSULTAS _ 2aS.. e 4as. teíras, aa] Iii ,às 19 �ora�_

'f :_, Rua Nunes. Mfl,chado, 12.".
.'

,'. ,.' '.'
fi .) , _' �_----� ---..__..,.._.,..___,.--

c')-;- DR.' ANTONIO SANT 'eLA ,

,,;,�lProfessor de Psiquiatri;1 �a Far:ulda fê, de Medlcina ,

.

.

Problematica Psiquiea, Neuroses,
DoENÇAS MENTAl:� '. ,

Consultório: Edifício Associação' Cata 'lnense de Mecj.icina
l. Sala 13 _ Fone 2208 ,� Rua Jeronimo, Coelho,' 3'53 _';_' ][10-
" rianópolis.

.' .

'--:j-:;�';f-,- DR. LUIZ. FE-R:t;J:ANI)Ü DE' VI:NCE��í ,

Ortopedista e TraU1natologist� e 'Fraturas em (feral.
.", Do\?úças 'da coruna e carreção de ,qe'farin;idàd(!S . �
Curso de espeeiaHzacã:o com Ó" ProfessoI" (ij)'aflos �ttojen-

·

gbl eh1 BUenos Aires.' . ..! ; ." �'.
,',

<, .;,.;
.

Aten.de tharian'itnte no', Hospital de C'arrda,dr.,;· '�'.
,.I' Horas marcadas,' pelo telefone, 3153 .:...,. RésidêQc1.�:
·

rTJa Desembargador Pedro Sil;va n..O 2i4 :......,.
-

fpn� �0'67 L
_.f: ; ..Coqueiros.

o' -, ,o o

,,"

.:
'�,� '\.�

,OI" ,;�_ .'_,
� " r

"�,O -:-'0
.' -

.

·DR. ÊYJLASIO CAOM
.

, ,,'.

�
"o'

. ADVOGADO'
aQ�' Trijj;no� 12 - s.al. r9 ,-

.'\' '

o

AÉRO CLUBE DE SANTA CATARiNA' ,'.

fi
·OI EDITAL DE' cONV'ocAdAo' .'.

,

, �'fI;, PE-!().ê·p,resenl;e/' .ticatrt r:onvócados às' sócibS 'ô<§sta EFi
tidade a se reunirem em Assembléia 'Geral Ordinária,

,.,às 20 (vinte·) horas do dia. 20 (vinte).) de Setembro cor
.

'-'l'ente, naséde de CamPo. ,em, CamIJin�5.� S.�,g.. José, 9;

·.fim de deliberan!m sôbre à. s�guinte' ordei;n' Q'Q '!fia: '

·

'i' 1 -7 Tómar 'contiecimelYto do Relat<?Ho e Conta's �á'
i\ Diretoria; ,." ,

.' "

, ",
2 --- Eleíçãp do CONSELHO SUPERIO�; para" ó biê-

, nio 1969/1971;
.

"

3 -�' Ass�mtos Diversos ..

.

\;' : F}o'ri'8inópoHs; Iii- 'aé setembro, de 1969:',
,

!i",' 'Genésio Sant.o$·� ,PRESII>�NTE
I

-

� JJL
o

, "

<:-' i' •

.;)1'r;7T-=--:: .. , -:-_� .2
-

. : -' .j . --=--�"-

.

t
Instituio Naciona! .:de Prévidênciâ"', .' '1; ','

.

·!oelill "

SUPERINTENDÊNCiA REGIONAL DE

SANTA CATARINA
AVISO DE ALIENTAÇAQ ,

. .<' ";é,.
'1 - Faço p'ilbül(Q.?- q'Hem interessar ppssa,'��,ás
ou firmas, que'este Instituto;- estará r,e'<:ep�ncl�; p�()�
postas até às 18,0'0. lióras d,o, dia 17 tle "·outubt(j (:le '

1969 nâra venda de veículos inserviveis .: ';'
2 _ Õ Edital de COli.cotrência; conteri&i as -condi- .:'

�,
" , _ "- .• r I - o

�
I ;. '. ", ",'

o

G?êS de' habilitarçao,' .e9P�Cific�ç_õ_es e, d�mai� d�ta-: .1I, ,Ires; encOliltra�l-se a. IQISP?Slça() dos, mteres�ado� j
I no Grupamento de • Mat�rlal' na �raça· Pf'relfa e

IU:lliveira, Edifício ,IPÀSE, 2".0 andar, 'nQ horário:'das

I 13,�O à�. Hl 00, h�ras1 !'lnde, também, serão, prestados
1
malOres esc�areClmentos.

"

.

"'
.

, ' '�
! Florianópori!s; 12 d'e setembro de 1969: �

.' ,

I
, AMILCAR 'FOElS CRUZ LIMA, ,

/." COüRD. APl.:tpATRIMÓNIO E: S"GERAIS
.'

� :& �._ .. ,_J_, _

". 'o ,

,_"'�.
-l'.;

',r
,;rt I PEIHA INrORMA

..( ";� !, Alteracão de Horário '

';1 I I\. EMPRÊSA DE ÔNIBUS 'NOSSA SENHORA', DA

I I, PENHA S/A, comunica 'que, devidamente aufuriza
; da pelo DNER, pI:ocederá a segu!nte alteração de
I

. horário, na sua linha FLORIANüPOLIS _ SAO

j PAULO:
'

,\ .'-- PartI�a de Florianópolis: de 16:00 horas para:
"'I '>.'17: 00 hOras
'I

','
Com· 11 álteração acima, os ônibus para São Pau

. '; lo, partirão de FLorianópOliS nos seguintes horárfos

lJl diàriamente:' .

_ 15:�0 horas
;- 17: O!} horas
- 19:00 horas (leiLo)

A alterac3.o acima entra em vigôt a partir
25 de setembi"o, de )969..
�:==-,---�_._-'-_.

I
"

I I
do' dia I

'iJ
II

i '

'�'l.:.:__ .,
, _._--.., -"-' "*"::'r-'".,.-�-

'''tU LIRA TENIS CLUBE
'1l,Dia 20 Sábado _ 23 horas. Sojré em homenage� as

IH,'·;ctebutantes de 1969, denominada BOlRE DA PRIMAVE-
i".,RA - Apresentaçoo de JERRY AbRIANI.

'. ,

'
,

,

'. Dia 21 - Domingo - 21' horas _ Festival da Juvent�-
:;1/ piscina. 'Conjtmfu Os Mugnatas., '. ,

','
. h'Dia 21 - Domingo - 21 hotas -'Festeival da Jlílventu
"!i,ç!e, ,Orquestra de Aldo Gonzliga.'

.
'

"

, '

.'

"'., .Dia 26 - Sexta Feira _ Jantar Beneficiente'. Orquestra
" ,

Aldo Gonzaga _ 1!nício 19 horas .'
.

:'IDia 28 _ Doming.o :__ 21·horas. Festival da ·Juventude.
fd)t1Dia 28 Domingo - 16 horas _ Encontro Dançante na Pis-
!>,',·cina. Conjunto Os- Mugnatas,' ,

ih MieI Bottaro Filho
, ':� 'Diretor SoeiaI
------._--�---�--���----�--�--�._-----

�f\.!. A Lo U (). A ' S �E
-',l '3.1.'t Confortável casa sita à" Rua Almirante Carm��, &,.
'" Amplo Living �. dois qual'tdS - sanitário :-. copa �.,

cozinha _ terraçà e quintal poss,ue telefone. Tratar
_.,

'Pelo telefone _. 2911. '

«tH\.

Uma residência no Centro (Chácara da Espanha).
dois pavimentos e garagem. Informações Centro Comer
cial - sala 109.

PRÉDIO NA FELIPE SCHMIDT
.

Vende prédio localizado â rua F. Schmidt, 3. Tratar
nêste jorna] com o Sr� Ràdolfo .SuIívan no período da
tarde.

VENDE-SE
Magníficá residência em Coqueiros e Terrenos em

Bom' Abrigo, Prata da .Saudade, Praia do Meio e I::lerra
ria. Tratar - Fone: _. 24 _ 13.

, ALUGA-SE
Casa à rua Frei Caneca, 133, com 4 quartos, 2 salas,

cozinha, banheiros, dependências de empregada e gara
gem. ,

.

Tratar à rua Prof. Anacleto Damiani nO 9.

J:J:N"D'IROBA AUTOMÓVEIS
CARROS NOVOS E USADOS

;Volkswagen 4 portas ".......... OK 69
I •

K�rmangJ:1ia * .' •••••••••••••••••••
"

.' 0'0 ••••_. • OK 69
Volkswagen , , ,

'
.. : , , . . 69

v'ólkswagen G7
VOlkswageú '. '. : '. '. '. '.

'

.: , .. '.'..: , ': '.. 66

K9mbi , ..

' '. " , • 65
DKW Fissori 67••••••••••••• 0,' ••••••••••••••• 0,0

DKW �elcar : " , .. .. 67
DKW· Belcar .. , . , , ; : . , . . 66
E5Plal1:àda

'.

"

,�..' 68

%�illisiÚ_, . :-..: .: : '.'
'

: .. : ; :.: :'.''':''::'':: •• 67
�. I amaraty. : .. : , ". 66
"

Ternos vários outros carros â pronta-ensrega, Financiamos
até. 24 meses.

" "
" ,

.
,

'

,

JENDIROBA AUTOMÓVEIS LTDA
.

·'R.ua Almirante Lamego, 170 _ Fqn� 2952

1 .

\'

:gORARIOS DA EMPRESA AUTO VIAÇAO
, ". CATARINENSE S/A
DIARI.!}.MENTE DE FLORIANÓPQLIS PARA:

OURIT�.{\. - 5,00 __:_ 7,00 _ 13,00 - 17,00
JOI�ILr.É - 5,30 _.:_ 9,00 - 13,30 - 14,30 - 16,30 _ 19,30
BLt!MENAU - 6,00 - 8,30 _;_ '12,00 - 15�30 _

i 18,30
J-!\R,AGUá DO SUL....:... 16,30 - 21,30
RARA ,TrJUCAS _ BALNEARIO ]dE CAMBORIU - 1'1'A
JAÍ:....;.... .TODOS OS HORARIOS iCIMA, / .

..'
r

.

AurfJ VI;1CÃC'CATARINEN5E_o
!.o

'

,I:

,\,0 ,

" ,

SÁfDAS b.'\GES
5,tlO horas'
13;00 horas
�l,O(L)horas ,

f:lAÍD�S'DE FLORIA.NÓPOLIS
·

5;(lÕ horas'

CHEGADAS· EM 'FLORIANÓPOLV!
14,30 horas
21,30 horas
5,00 horas

CHEGADAS EM LAGES
14,30 horas

'

/ --....._�'-

'J'", EMPRítSA �ANTO ANJO "DA .GUARDA
pI!:; :'r,ORT0 ALEGRE
·

' à, F10rláMpolis CARRO LEITO às 21.00, h

I,'

"

' , 4,00 8,00 10,00' 16,00 19,30 e 21,00 h
.'

. Laguna 4,00 8,00 10,00 16,00 19,30 e 21,00 h
S(.Ímbrio 4,00 8,lJO 10,00 12,00 16,00 19,30 e 21,00 h

..

/

,Aràranguá 4,00 8·,00 10,00 12,00 16;00 19,30 é 21,00 h
.', Tuharã:l 4,00 8,00 10,00 12,00 1.600 19,30 e 2:,00 h

. . Cticiumf\ 4,00 8,00 10,00 12,?0. 16,00 i9,30 e 21,00 h
PE. SOMBRio
,K pôrto. ,Alegre 1,00 1,30 3,00 1O,�d 12;30 14,30 e 18,30 h

· ,à Florianópo.lis 0,30- 8,00 12,30 14,30 29,30 e 23,30 h
DÊ ARARANGUA
,·ti Pqrto;Alegre 1,00 2,30 10,00 12,00 14,00 18,00 e 24,00 h

.à F,lorianópolis 1,00 '8,30 13,00 15;00,21,00 El �4, h
DJF ;(i�ICiuf\.I.�

"

,

'a' pôrtQ. A�egre
� Florianópol1s
! .. ,

.' .

0,30, 2,00 9,00 11,00 13,00 17,00 e 23,30 h '

0,30 2,00 5-,00 9,30 14,00 14,30 16,00
e '22, h

àé'TDiÂRAO
,

ã: PôrtG' Alegre, B,OO 10,00 12,00 16,00 22,30 23,00 e 24,00 h
a FlórianopqHs 2.00 3,30 6,00 6,10 10,30 12,00 15,30

.

" '. 16,00 18,00 e 24,00 h
I:>E LAGUNA
r, à� Pôtto Alegre 6,30 14,30 23,30 e 23�30 h

· ,à Florianópo�is ,0,30 2,30 4,00 6,30 12,00 12,30 16,00
, . " 16,30 e 18,30 h

DE FLORIANÓPOLIS
.

'11 !,ôrto Alegre CARRO LEITO às 21,00 ,h' ,

f
,,'

4,00 7,00 12,00 17,30 19,30 e :':.1,(:11) h
li Sombrio' 4,00 7,00 12,00 17,3(;) 19,30 e 21,00 ti
à Araranguá 4,00 7,00 12,00 17,30 19,30 e 21,00 h
à 'Criciuma 4,00 7,00 12,00 14,00 17,30 19,30 e 21,00 h
à Laguna 4.00 6,30 10,00 12,00 13,00 17,00 18,00

19,30 'e 21,00 h
4,OC 7,00 10,00 12,0() 13,00 14,00 17,3Q
18,00 19,30 e 21,00 h

.

em Pôrto Alegre: Praça Ruy Barbosa, 143 _ Fones: 4-13 82
4-28 75 e 4-73 50 - em Florianópolis: Estação Rodoviária

- Fones: 21-72 e 36·82

à Tubarãf'

RODOVIl\RIA EXPRESSO BRUSQ'Q'ENSE
. PA...SSAGENS:R ENCOMENDAS

-'

\t'ARA
I

TiJucas," Camboriu, Itajal, :31t.ltn€!:au, Canelinha; São
João BaUsta., .Tigipió, Major Gercino,' Nova Trento e

Brusque.. ., , .

Horário: Camboriú. Ita.laí e Blumenau - 7,30 - 9,30
- 10 _ 13 _ 15 _ 17,30 e 18 hs·.

Canelinha. São .João Batista, Nova Trento e Brusque
- 6 -'- 13 e 18 bs.

Tigipió, Mafot Gercino e Nova ,Trento _ 13 e 17 hs ..

• 4- lamOS peçasV'I:J,nsl.� .

: . \ 'rantla
originaIS com ga, .

'.c, reve�dedor autorizado VOlkS�a�gen,.
,

.

C. RAMOS S.A, Comércio a Agencia
Ru� CeI. Pedro Demoro, 1466 Estreito

�T�NISTÊRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO
�PERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

SUSEP
A V I S O

Em virtude de ter sido cassada a Carta Patente da
PLANALTO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com
sede no Estado da Guanabara, por fôrça ca Portaria
n.o 271, de 22.08.69, do Exmo. Sr. Ministro da Indústria
e Comércio, publicada no Diário Oficial da União de
27.08,1969, e atendendo a que, de acôrdo com o dispôs
to no art.ígo '14 do Decreto n.o 73, de 26.11:66, tal ato
produz o imediato vencimento de tôdas as obrigações cio
vis e comerciais contraídas pela Seguradora, inclusive
os contratos de seguros,' a SUSEP comunica aos segu
rados da Planalto Companhia de seaúros Gerais que
deverão, na defesa de seus interêsses, promover novos
seguros, especialmente os legalmente obrigatórios, ,e ha
bilitar-se, como credores, pelos saldos dos orêmíos a res
tituir e pelas indenizações a que tenham -dIreito.

As reclamaçóes deverão ser encaminhadas direta
mente à sede da Companhia, A.v. Presidente Vargas n'"
446, 1501/1504, Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, ou

por intermédio da Delegacia da SUSEP neste Estado, à
Rua Conselheiro Marra n.o 16 - Flol'ianouolis - Santa
Catarina.

-

Maurity Borges
Substo Auto Delegado em Exercício

BüLSA DE'VÃLO!�ES DE ' I

F.tORIA}fÓPOLIS
/

.'

COMUNICADÔ N° 1 / 69.
A "'Bôlsa de Valôres de Florianópolis", tendo em vis

ta ter chegado ao seu conhecimento, negociações de tí
tulos e outros valôres mobiliários, nesta capital e no in
terior do Estado, sem a observância das' .determmações
,dispostas pela LEI DE MERCADO� DE CAPfT:AIS -,' Le.i
n.o 47�8, de 14 de julho de 1965;

Considerando, ainda, a resp.jnsabtlídade que as
.. BÔLSAS DE VALORES têm com relaç::'J à moralização
e polícíamento do mercado de títulos e ivalôres mobiliá
ríos.. visando proteger aos investidores e ao Próprio mer
cada, colaborando destarte, com as emprêsas que erní
tem títulos e com o govêrno rederal, a quem compete
disciplinar e fiscalizar o mercado de capitais; '.

corrsíderando, finalmente, ser a BuLSA DE VALô
RE� DE FLUR1ANÓPOLIS e às ,Sociedadés Corretoras
que sejam seus Membros, órgãos componentes .'

dó sis
tema de distribuição' de .titulos e .vaíor.,s monülárros .

no
rnercadn de capitais;

'. '

COMUNICA:
I - As negociações deAjtuloS ou valôrcs mobiliá

rios' somente pouerào SH feitas, rios mercados financei
ros e de capitais, através do sistema de distríbuícâo
Prevista pela LEI DE MÉRCADO DE Cú.eITAl.S, dentre
o qual estão .íncluiuas as B6LISAS DE \> �-...L(J.t{li:S e as
SOClEDADI';S CORR.l!:·.rORAS que sejam .:>cu::; lvIembros'

II .- A BÔLSA DE VALÕl'ÇES D� 1i'LJR_�l1'iÓ}'0L1S
e as SOCIEDADES CORRETORAS .estao a lllGeira

.

dis
posição dos investidores e das -Emprêsas q1l8 �ret€ndam
lançar a público ações' ou çiebêntures, parJ. (JS esclare
CImentos que se fizerem necessános, pOi::; LjL<e esta é Ulr;lada� suas .precípuas finalidades.'

Flol'ianópoÍls, em 11 de setembro [', 19&9.
,HENRiQUE MORITZ' JÚl'HO:t'G '

"

Presidente do Conselho' de Admlü."tr�çao
ANUNCIO> CEPTO

.

_.
}'OH. ii65 DiAS." �. I·

MANtJ.AL DOS T.ELEFONES DE FLORIANÓPOLIS ...:._,
'''Seu criado,' oorigado"

.

Informações:. .

.'

Rua.Felipe Sçhn:idt, 62 - 9.0 andar'- conjunto 904

CINE CORAL hoje às,15 20 e �2hs.

Polítia prende
.

traficante de
psicotrópicos

ONY HOTEllTDft.
"ONY HOTEL LTDÁ, - RUA DR. FULVIO ADUCCI NR

f

826 � ESTRE1..TO. FONE ·6226. 60 QUARTOS _ 15 A-
,

PARTAMENTOS COMIGARAGEM GRATUITA

PRE'ÇOS ---.o APTOS SOLTEIROS _ 900

APTOS CASAL _ 1801l

QUARTOS CASAL _ 12 00

QUARTOS SOL'I:EIRO _ 600. INCLUIl'rDO
CAFÉ DA MANHÃ(

DESCONTOS ESPECIAIS PARA VIAJANTES E MENSA·

LISTAS.

Os comissários Nagel Marinho, Dalmo

Bilbao e o investigador Nilson Guimarães
de Oliveira, da Delegacia de Furtos, Rou-.
bos e Defraudações, detiveram por volta
·das. 21h:Nm de têrça-Ieira o indivíduo Alé

,
cio da Silva, residente em Santos, que na

ocasião portava regular quantidade de

comprimidos de Fenerol, droga psicotrópi
ca. A Prisão foi efetuada num parque' de
diversões instalado .na Praça da Bandeira,
defronte a II F'aincc.

Segundo declarações dos agentes poli
ciais a prisão foi ,possível em virtude de

informações colhidas pelo comissário Na

gel que efetuava uma ronda contra la
drões, quando tomou conhecimento de um

índlvíduo que circulava pelo parque "pas
'sando tóxicos", Inicíada a busca, OS poli
ciais detiveram suas atei'{cões num índívi-

.

"

duo que trajava calça escura, camisa brim-
ca e- blusão de veludo vermelho escuro.

Após. observanim' por algum tempo os

agentes deram voz de prisão ao trafican
.te que não conseguiu se desfazer dos tóxí
cos que portava.

Imediatamente os policiais encaminha
ram o traficante Alécio da Silva ao Delega
do Délio S. da Silveira, titular da Delega
cía de Repressão ao VíCiO que lavj-ou o

flagrante, encaminhando-o à Vara Cri
minal da Comarca juntamente _com o pe
dido de prisão.

Em suas declarações Alécio da Sil�a
declarou que se encontrava nesta Capita�
vendendo tóxicos e maconha e já estêve
prêso por furto na c,idade de Criciuma.

COLISAO

Ao manobrar irregularmente para dei
xar a pista da BR-lOl, em Barreiros, o

Volkswagt:õn de pl�cas 22-84, dirigido' por
Haroldo Schaeffer, cortou a dianteira da
camionete "Picikl.up" Vfill'ys de placas
50-04-06, que trafegava em (.!i.reção a Flo
rianópolis, conduzida POr Francisco 13us
seno 'A ocorrência foi registrada pelo Depar
tamento Estadual de Tl"ânsito que verifI
cou ter havido somente da,nos materiais .

.-

A reportagem de O ESTADO observou
que no Jocál onde se deu a colisão, já fo
ram registrados diversos aci-dentes auto
,mobilísticos, pois se trata de uma curva

relativamente fechada, I
apresentando (Ú'"

versas irregwaridac!es na pista. Essas ·ir
regularidades, têm apanhado diversos mo

't:01.'.istas desprevénidos,' pl'incipaimerite
lq'üêles que desconhecem a ,pista, causan':'
do graves acidentes.' O fato foi comunic'a
do ao Sr. Fellnto Schüller, diretor do De
tran que garantiu à reportagem sanar '08
nefidência, verificada,

.

inclusive com sina
lização no local.

"

12 lona do IRE
convoca onze
eleitores '

A 12" Zona Eleitoral de Florianópolis
divulgou nova relação dos eleitores que
deverão comparecer àquela repartição do
TRE, situada. na Rua Ne,reu Ramos nO 't3,
''1. fitn de_tratarem de assuntos de seus in
terêsses. Os ell;itàres convocados a compa
recer na 12a Zona. Eleitoral São Atacilio
Filomeno' da Rosa, Bernardino de Sou.za,
Carlos Artur Kru�er, 'Sueli Souza Lopes,
Antônio Souza Luz, Eduardo Luiz !lamos,

) Gerci:no Silveira, Jacinto Lopes, Lucimar
Egínio Martins, Milton Manoel Rodriglies
e Zulmira RachadeL

Féliz Aires
. fará sonetos
catarinenses

Encontra-se na, ,Capital o poeta mara
l,hense Félix, Aires, delegado de seu Esta�
do junto à Fe,deração das Academias de
T otras, na Guanabara, c.olhendo dados pa-

'lUa nova pUblicação que é uma antolo-
de Sonetos Catarinenses, ..incluindo

dados bio-bibliográficos. Em companhia
do Sr, Aluisio BIasi, visitou na última se

gunda-feira a Academia Catarinense de Le

tras, ocasião em que solicitou da entidade
�) seus membros apoio para seu empreen
dimento. Na Academia Catarinense de Le-

.') Sr, Félix Aires foi recebido pelos
:cadémicús ,Celestino Sachet e Iaponan Di

,:oares, com quem debateu o assunto (1e'
moradamente.

�o ,. _" �'.'o

.....

J llJi�� ,,-.�. !iüB '�;,'Í. ii".; .......
.

� ...../l.;

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,"

rojeto linal a nova ponte lica' pronto em 120. ias
.' i

Tu rlllsm·o· . d'·'a"�c· I·d.ade··o8'O'ha Governador �n��;,�I::E'\:::l;lr��:�:;I: :�:�:�:�: ::::::����:;::::�; !:�\:;�:�i:���;�:::�:a:-�
.

.

.
_

cretário do Plameg, foi assinado terceiros, r.ão estando sujeito a obra devera' -; ser ooncluída num

Lelll de BIS":' 'enço
.....

es fl·SCII·S
vai da Btusque g5{�:�t����:;i:?�� :�::::�::��,p"ço

do proje-

g�����i�ti��jf:���:Ai�
�

�

.

:
.

-,
_

no, llmlngo
.

�:�in:la;�ra��nt�::te�r;�; ::v��� sa�t�O�:t���� �i;a�����e���a :e� �� �;:l����en(�\��:��!���: �;���;
Foi confirmada para .'às, 17 .ho- centemente nomeados e aprovados Fonte do Palácio dos Despachos

'

dias, a contar de ontem.. 'r'á construída entre
.
as proxímí- Santa Rita, Ím:�s'idente do Gr\Wl

ras -de hoje a' solenidade 'de" S::1O- em concursos públicos realizados informou que o Governador Ivo
O

.

contrato foi firmado €ntr!;) o dados .no Clube do' Penhasco' e a de Trabalho enca\régadO da cons·

ção da Lei Municipal' que concede pela Municipalidade. '. Silveira visitará no próximo do- Plameg e, o Consórcio compôsto chamada "Ponta do Fett", em Co- trução da obra. '

. . , pelas firmas J, C. de Figueiredoincentivos fiscais aos hotéis',' e es- ORÇAMÊNTO mingo a cidade de Brusque, a fim
,

,
., . Ferraz Ltda; Croce, Aflalo &, Gas-

tabelecimentos similares de,_ ínte- Já foi encaminhada à Câmara a de inaugurar diversas obras .. da
rêsso turístico que vierem a se proposta orçamentária do· Municí- sua administração, entre as "quais perrni Arquitetos Ltda e o arquí-

instalar nesta Capital, bem corno pio para o. exercício financeiro de estão um grupo escolar e uma 'Põn"
teto Pedro Paulo�' de Melo Sarai-

HOS já existentes e .que ampliem 1970. A 'receita e a despesa da Lei te.' O Chefe do Governo devera
va, êste últírno autor dos proje-

suas instalações, 'O ato sera realí- de Meios para o próximo anq ,S8- chegar a Brusque por �olta das 9
,tos' da Assembléia Legislativa e

zado no Gabinete do Prefeito Acá- rão estimadas, em NCr$ , ...', .. ,,' horas, retornando à tarde a' Flo-
do Palácio da Justiça. O valor glo-

cio Santiago. " 8.027.020,O(J'. No bôjo da proposta rianópolis.' Diversos Secretários de
bal .do contrato é de NGr$ ".",

Após' a solenidade o Prefeito consta' dotação de NCr$ 200 rnil E�tado acompanharão o Chefe do
BEi3,OOO,OO, correspondendo 'NCr$ .,

empossará dez guardas-fiscais e 'para a aquisição de ações da Te- Govêrno, em sua visita- àquela cí-
738,000,00 pela execução' do proje-

, . .'- to e o vaior' estimado em NCrq, ..

dois contabilistas da - Prefeitura 1'e· levisão Cultura ele Florianópolis. , dade.
'"

'0'.'0' I·Ve/.;rs.'I-Ia"rl-a Se'·I�nna "da' , J�r:iF��;:;:::m:::o I:V::
. Ult }cretário "do .Plameg afirmou que

iria colocar sôbre sua mesa "um.

s, . ',,'
,. .

� ·C.. OmU,nlID.d_ade' �:�=ti�n�U:er��,m:ç�uceO�o�!O j'�

'."f'
elerada' em se começa

-

floje
:" :::';::E:�'

di, ti", a prímeí

Com o objetivo c(�a:def�rar'o ,Anib�l Nunes Pires ela Com.issão'"
.

Serão iníciadas hoje nesta. Ca- O contrato ontem' assinado de-

processo de implantai"': ; 'ela:"'Refor- de Orientação e Assistência ao Es- 'pital as comemorações alusivas à" 'Corre de proposta apresentada pe-

ma Universitária, o ",r.::'Ferrei· tudante, João Makowiecky da Co- Semana da Comunidade, instituída:" la firma J, C. Figueiredo Ferraz
ra Lima assinou a missão de Planejamento, Ayrton por dêcreto : elo Govêrno Federal que, após ser analisada tecníca-

QS professôres que f r Roberto de Oliveira, do Centro de -janeiro de- 1967, a ser festejada mente' pelo :Gru'po de Trabàlho íris- I

mo executores de al Bio-Médico, Paulo Blasi do Centro t0c!0s os anos' no período de 18 a tituído para tratar do problema de

da nova estrutura Sócio-Econômico, Nilson Paulo elo Z3 de setembro. construção '. 'da' nova ponte, ioi'

de Federal de Santa Centro de. Ficlucaçãó, Caspar .,Erieh nprovada, sendo, por isso, . díspen-
A medida do P Stemmer do. Centro Tecnológico e Durante a Semana· da

.

Com"mi- sada a Ucitação, em face de des-

David Ferrei'ra, Lin1 Walrri.ir 'Dias execlltor de implçmta- daçie'�erão ; realizadas . çonferên, pacho do Góvernadqr Ivo Silvei·-

em virtude· da nece çã� çiO'Centro de Estudos BásiCOS. eias, reuniões, çl:ebates, cursos,_' ex- ora. ' '

rem criados os inst Por outro 'lado, o .Coordenador posições, cternonstra:ções práticas:' Estabelece o documento, que 'J

cutivos capazes de Geral ,d� Qomissão de Impl.antação visando a 'difusãofdos conhecimen- f'lameg nomeará uJllll. comiss5.o

tempo hábil, as deci da. Refor :"'" Uniyersitá:ria indicou LO!,> sôbre a ali�entaçãb dos c�co' para fiscalizar o p,rojeto, enq1}an-

Uvas _da Co.missão d 'es' 19anilo Freire ,lt}fes e s��� ,a:daPta�ã(J " à�i': caract�; j;;:���, to: qpe .0 "eon�r�t�,�ik��léln l��
.

da Reforma Univer .a.::,-;,JY[aciElI,' . [t�ti:Gas., e.�Ii}' ·cas.,",da li'#0:,.f:er 11m cscntor:�o"'e. �

�r�g::m�istas��u�;: {;,� b�):�����!: Çib':;��� t-";�:�7:B ",' . ,:I'
-'-

64.824, determinando ,,:t.. <,
- ...•. ,' }hP';��ue; tiEJV,et�, :ô,:�, Í4it.,d:�, '

munida ;;,,,l:a,ç::i,:ela:bora:
plantação da nova e�t_riPp.Ur�;,:clêVé.,.�,��J".);,;JPtil:'�d�Ce"S�ipffiãttõ"\õs"''éurrículos dás· •

vas adeqUadas. (
.

rios detalhà.d�s
rá se processar até $f:-aõ/ de:llem· curso;:; énvolvidos pela área de serviços, nos quais serão esclare�
bro de 1969. Ciências Biológicas e Centro,' Bio· O programa para comenlOrar a cidos o cronograma de trabalho e

Médico, programas dos curseis Semanà da' Comunidade foi orga- a relação nominal da equipe téc:

desde a fase de recuperação até ti. niZado em" conjunto pelà 'Secreta- nica emprega.da na execução do

de formação profissional, carga r�a de Educàção e. Cultura e Re· traba,lho.
_horária ,para cada programa e nú· presentação' de - Santa Cataripa dá

.

Segundo o contrato ontem Iir-

mero de alunos por semestre nas Campanha, Nac,ional de Alimenta- mado, estão incluídos no preço
fases' çlo ,cfclo básico;

. ção, Escolar:. global dos serviços a ser executa-

;-.'

Re(or
!!li

valse

O ato do Reitor da Universida,

de Federal de Santa,'Catarina de·

signa os Professôres..
· SainuEll Fon-.

seca executor �e ini.plàntação do.

Comissao de Ensin? :,.,0 PqsquiSa_�
, '�

" .-

p,

,
'

ler S 406.000,00:

"

(QUATROCENTOS E SEIS MILHõES DE CRUZEIROS VELHOS)

A MAIOR VERBA DISTRIBUIDA . I

,NO ESTADO DE SANTA CATARINA
ATRAVÉS DO FUNDO DE ECONOMIA CONJUGADA

DO CENTRO ilE 'REVIDÊNCIA
1° E N C O"N T'R O

RELAÇliO DOS CONTEMP(iADOS DO DIA 17/08/69
CLUBE "TIRO ALEMÃO" EM FLORIANÓPOLIS

N!).' DE

INSCRlÇAO :NOME
002 . Ij:llf:d'd. Staudinger

<. 003 Gastão· Cainacho
'·004 . �WaJqir 'Luiz Freita.
009. Ney Finger
021 J. L. Vieira Iml; ·'Co�. & Filhos
032 Leonidas Carvalho
094 9smar Alberto Nascimento Pfau:,
095 José Marcolino
... ."

.

' .

096_ ) José Jahne Pereira À

105 . ';'Flávio Re�ato Hiinig ,

108 José Olávio Rosa'

N° DE

. INSCiuÇÃO NOME
561 Audília Gonçalves dà Silva
565 Waldir Wanzhltà
632 . Paulo Luiz Basto Silva

VALOR

7.000_00
22.000,00.
22.000,00
10.000,00
30.000,00
27.000,00
10.000,00 "

10.000,00
.

20.000,00
.3.000,00

.
7.000,00
30.000,00
20.000,00
4.000,00
6.000,00

'

8.000,0�
10.000,00

CIDADE

Ibiram:j.'
Tubarão

'fúbarão
BÍÍiínenau
Florianópolis
P. Alegre
Blumenau
BlUluenau

Blumenau.
Blurnen';lu
Blúmenau

Florianó_tiolis
Araral1guá,
Itajai I

Jaraguá "do Sul

, Joinvi,lle
·Floril1uópólis

755 Arno, Beck
Brás José Lino
•

José Francisco Pereira

Newton KIucl{ de Oliveira

Leopoldo Rove

Luiz ,Gonzaga da Silva
Alair E:1st08

.

F:'rederico Otto João Vogata
Paróquia São João .Batista -

Paulo� Stein
Paulo Candido. da Silva
Jerónimo TOrÍlas�li & Filhos
Empf. Tral1sp. Itajàiénse I.-��a,
Empr. Trànsp. Itajaiense Ltda,

788
, 795

838

940
1.116

1.118
1.179

1.1!80
LlS8
1.204

1.209
1.211

161 A1frides Baller,' Herbert ,SchJ:oedel'
240 Ginasio Na sa Mãe dos Homens

•

, , ""1
'

251 .' pjalma M�deiros
295 Antônio Maba

. 5'07 Law-o da Silva
521 - Pol�doro São Tiago,

)
.

,..

1.212

Assassino do radialista
já está preso em JQinvile

terL.ol' I?ara. deposítar no !:banco�
na. manhã seguinte. As autorida,
odes policiais Presumem que Ma
noel Pereira vinha sondando o

ambiente há algum tempo, .arquí,
tetando o plano para comete) o

latrocínio." O' assassino continua
prêso na DRP que abriu O inqué
rito, competente, devendo' tomar' '

'o dep�iÍliento, de Manoel pereira"
ainda hoje.

O ,8r.. Francisco de Andrade'
Rizinl trabalhou

__
durante muitos

anos no, ráco brasileiro,
. tendo

ocupado � cargo de Diretor Co
.

mercíal dA, Rádio: Tupi de São
Paulo e foI, o cri�qor do famoso:

A vítima morreu no local'do informfl.tivo. daquela ernissóra,
disparo com um tiro no coração

.

denomtnado '{Gt�;fi;de Jornal Tu-
e o assassino apoderou-se de mil' 'pi':. Á vítim� ::,'b�mtava com 60
e sessenta cruzeiros, novos que se anos e dei.xa.'�::a,:,:fspôsa Abigail
encontra.vam em ·seu poder., Se- Rl�in� .e.: �-9�s l�

'.

s, sendo
.

uin
gllndo illfoi'inaçõés ;rl.� ,fànüÚa do menor. Sell.#!e. mento dar-se-
St. 'Francisco 'Rizinl'; o �esmô á as 9: h.9i.r��:';"çJ:e:1.hoje, saind6'\ o

costümava -levar ti lfrrécacfaçãêt .' fére�r?,;;cii:�i��â:tê�dência para o

�e"l?ell estapeleq�rp�nto po ,çlia an...
. c,en�ttéri(j. J\��:qnlc��l r; J Joinville,' r

,�:*;I}�-€� fi;;t;t::i�f;
, .. ,

'Jj _

�����I

Joinville (Corresppndente) -

Os agentes da Delegacia Regio
v nal . de Polícia de Joínvílle captu-.
raram ontem, uma hora- após ter
cometido um latrocínio 'o indiví-
.duo Manoel Pereira, 28 anos; sol

teiro; sem profissão definida, na-
;o \. .,. .

turaI do Município de' Indalal, que
.abateu com tiro f;'.l rev�lyer calí-.

. bre 22, o Sr. Francisco de Andra-
. de Rizini. O Crime ocorreu por'
volta das 6. horas quando a' vítt
ma deixava sua residência, loca
lizada à Rua Lase's, para abrir 'o
Bar. do Chico, situado mi. Rua

Principe, de sua propriedade.
'

'Aluga-se 1 Põstó de Serviço üstratégicalnente localizado com e;,;

celente movimento de vendas e ampla área para o atendimento de
veículos em -geral. Exige-se fontes de' referência, e qualificações, De
talhes a tratar' com a TEXACO BRASIL S/A - Rua 15 de Novem
bro 129 - Ponta do Leal - Estreito - fone 6221 ou Rua Pedro Fer
reirá 119/121 - fones 382 e 580 - Itajaí.

\
.

\'ALOR

3.00Q,00
�O.OOO,OO

.

12.009,00
.

6.000,00
7.000,00
5.000,00
7.000,00
.5.000,00
12.000,00
5.000,00
5.000,OÓ
10.000,00
5.000,00
3:000,00
15.000,00
20.000,00

. 20.000,00

CIDADE

Florianópolis
Itajaí
Florianópolis
Florianópolis
Imarui

Gaspar
Itajaí
Jaraguá do Sul

Gu�rlllniiil1l (SC )
. Flonallópolis
Itajãí

'

Itajàí
Rio do Sul
Joinville
Schroe'del'

.

Itajaí
Itajl}!

..

Il\ifOR'l'ANTE: - Pl'ÓXmlO encontro já es·tá marca.do parl1 o dia 28 'de setembro. Prooure nossos agentes creu,e11ciauos em seu l\lunicípio
ou, em Florianópolis no' �difíci� COMASA, conjunto 209 para, partH!:ipar da maior distribuiçã,o de verba de todos os tempos em nosso

Estado,

i I

, ,

\

\

\

. \;

'.

'I-I"
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