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Síntese (lo �o�etlm Geometeorologico de A. Sihras Netto

� , válidu até as 23h1�m do dia 3 de outubro de 1909
F'l\.ENTE FRIA: .NegatIvo; PRESSAO ATMOSl<"ERICA ME

DIA: 1012,8 milibares: TEMPERATURA MEDIA: 26.00
centigrad�s; UMIDADE RELATIVA MEDIA: 84,4%' PLU
VIOSIDADE: Cumulus - Nevoeira - Tempo MedIa': Esta
vel.
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LAGES

,

'A fim d,é manter contato

com o Prefeito Áureo Vidal

Ramos, estêve em Lages, o

Sr. ,�marck Barachuí, dire

tal' do, Instituto de Pesqui

�as ,e Experirpentação Agrí
kàla do S\,11, com sede na CI ,

dade gaúcha de Pelotas. Du

rante o encontro, foi deba

tido o problema da reversão

tia área da Fazenda Experi-
, ' ,

mental de Criação, para o

patromônio da Munícípali
dade, onde funcionará as

�aculdades de Agronomia e

Weterinár�p. de Lages.
I. \ -

" ,I

BLUMENAU

SJã- desenrolada nos dias

'4�� li do corrente a II Feira

'�e Ciências de Santa Catari

na, com a particípação de'
'

i estabelecimentos de ensino

d'o Estado. A feira receberá

�', visita do Governador Ivo

Silvéira 'no domingo, ocasião

em que será jnau�t!rada a

nova ala do, CI'l,légip.;,Normal
Dom Pedre II, seglli,ndo.,sc
uma dcmgl1stração de' ginás
tica, a cargo dos alunos do

estabelecimcnto, contando

pom a Banda Geral e Fan

fal("a do COlégio.

CONCÓRDIA

Prossegue hoje o julga,
mento dos' animais 'da raca

Duroc, que serão classifica-
dos para participarem da VIT

Exposição Nacional de' Suí-

nos l'J, da IV Feira Agro-pe
cuária de Concórdia. Ama,

nhã será inaugurada aLiciaI,

mente as o.::J'eiraS se"ui'ritl0'�e "1/,'
�''; I � �.tJ:. '�,_b..." ....

, r.�..:.l.��'
o "desfile de' Criadores de

Suínos. A mostra será reali,
, ,

zada até o dia 6, quando se'

rá feito o lEülão de animais.

ICAÇADOR

\' r..;>�FIit"l'I;;,"Cgrui >\(@Jl. 'g,rande:. uili-�;. "'- .... ,�,�... � .. >:"'V-��.,..;;;:;�.
ridade os meios politicos no

,partido da situação, visando

"a escolha do nome que con·

correrá ao pleito sucessório

'dc novemhro ,próximo, em

:�ubstituição ao Prçfeito Jucy
,\iarclla. \ O nome mais cota·

'do para ser o candidato are·

n'ista é '0 Sr. Ardelino Gran

d9, atuálmente funcionál'b
I "

do Banco do Brasil, agência
local. lima segunda corren:
te do partido, está cogitan·
do um terceiro nome, até

,agora não revelado.

TUBARÃO

Para o pleito sucessó1'Ío ao

;Prefeito' Stélio Cascaes Boa

,baid, a Arena de Tubarão in,

:clIcdu o Sr. José dos Santos,
representando a corrente (:_lo

,

,ex-p�p e na sub-legenda' o
, Sr. Dilney Chaves Cab�al, da

corrente da ex-UDN. Enquan
to isso, o MDB que detém o

,Executivo Municipal, indicou

,o Sr. Nilo BellQ, devendo CO"1-

\C,orrer para o cargo de Vice,

Prefeito, o Sr. Aderbal Rosa.
em caráter de sub-Iecienda.
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A instituiu um

darem "A Petrobrás e o

'\): '

·Toslão foi a
/

Por··4 a.atD�.
UOlstOR Dlra 101a.8 .vai ..
operar BIbe. presidk.
o jogador Tost�o

-

116 Cruzeiro EJ? .àto .}[e�lizaclo omem,',no P'l-"

(:e Belo Horizonte, embarcou 011- lácio das Laranjeiras;" a Spa. Yo-

tem com destino a IJ�ustm1', no Ianda da' Costa' e Silva -lfssumi:�,
Texas, a fim de ser, 6peJ;;tdo, 11::> por um período - dê' quat'�ã.' anos,
ôlho esquerdo. O.'élhl'éta sofreu ::t presidc{Jcia" da Legião'-Brasill;i-
deslocamento perifél'iCO da retina, "rá de Assistênci9/,,'ia�a a qual':1Óo. Aléga�

"

30' r{ileebsr uma 'hóla,da do .jogadCrj ': /
'-

ra, recçrt��el1te, 'o16_ita. Q tê::tljTIo" qUI\< ,se,ndo, ,3D; qs ',memp1'0S çló' Df-
': Qit'ã�f;í�urãnr$;ar;l ti;rf1�a:qpem�Ta;�,-,;;:";��;;l�Ij:>�p��9,i�tl}#,_:" ':,w�,I:"�l):;_!:;.��,_}�ó.ri9:��êg-b0J:"��,,:::l{�1�,,c_�1n��ãSJ;_16:-;t,
ça de PJata� entre o Cruzei:r.o ,() ; 'pennted�nte da, '�n e, �pos ,o "devei'iam', votar. Os ,1� .mómb_tQs
Corintians. Segun'do' o boletim

' qüé 0 S'r._ Wald�már AmbrósIo d) presentE)s, segundo cleclarápí" �1ào

médico expedIdo pelir;:; Drs, Ce- ,�ilveira" P!PJidente do, Co,��el�o _ �ol'J!l�ce�ám '" o" :'61tto�m':-'� 'pe;ces:
raldo Queiroz e HIlton Rocha, Deliberati:vq::'�a LBA, saudou a sárÍ0 p;:mi o Pr:oceS'saibefí�o tuis
Tostão sofreu ai'nc1; hC,morragm Primeir;;t D&úni da Pàís, af���n: "Gleiçõcs.,

'

do vítreo.
,': :' :",(:0 ,que�<l:ilÍª 'eleição

-

"reljJ'esent:ava", ,
' "",

Dpsmel'lt'I'11do
" "iLniilá:' Gl�à�óhdt:T<J.áãci' de reconheci.' ,,', I

"O Governador Ab'reu 'Sl!lG1ré nãD
_ as l')nIneFas \" ,

"
'" ',;\', �

,
' "

pressões de que' o prOblema de rhento à deGiicaçãà ',com 'que' a pa,rUcippu dtretamtmte }lá, esc')-

Tostão não era nàda grave' e que PreSIdente da' L�gião ,se tem colo-' lha da C'omissã0' Executiva" alJB-
suá recuperação seria imediat2., cado ao lado dos que necessitilln sal' !iI,e ter

-

fêito

os médicos - oftalmologistas 'qHO de amparo';. '

)
f
,(

estão assistindo o 'goleador mim i- portanto, 'não

ro, afirmaram que o 'ínesmo �0-
've ser submetido urgentemente
ao tratamento c:irúrgico a�lêciuado,
em centro especia}izado. ,

Para tanto, determina'm:l1 a

sua transferênc,ia do Hospital Süo

Geraldo, anexo à Faculdade (18

Médicina, para o Centro Oftal_mo·,

lógico de Houston, onde será

rade hoje ol]. amanhã.

"

(Página 3)

o Sdol' de Florianópolis da Emprêsa Brasileira de Telecomunicações está testaI�do sua aÍJal\elhagenl
promete a di��.]!IeU1 dh'eh 'pai'" ÍllÍcio de 70, (Últim;t. Vágillil).

c

Astronautas .;. eh '*

ontem no Rio de J
, .' < � ,

Os Ministros Militares no exer

cício das, funções do Presidente.

da República assinaram
- alo r,a

tarde de ontem na Pasta d!ls' Ite
lações Exteriores, coneedendo aos

astronautas 'Neil Arrnstrong, Erl

win Aldrin e Michael Collins a Or

dem do Cruzeiro do Sul, l"!0 grau

de Comendador,

Ciências diplomas pela sua con-
,

i

tríbuíção' à cíêncía e à tecnologia,
em cerímonía a ser realizada no

Palacío Hamaraty. Após esta S\I-
...' , �

-

,)
;. � i

lenídades ; os astronautas serão

recebidos, no mesq::o local, pelo
ministro

, Magalhães .Pinto, elas R ':l

lações Exterioi·es.'
Em carro: aberto, a comitiva

dos astronautas sairá elo Itarn.i

raty e desfilará pelas, avenidas
Presídcnte Vargas, .Río Branco,

Beira-Mar e Praia do Russel, at;j
:f'

Neil Armstrorr] e Michael Col

lins chegaram ontem à noite no

Rio, sendo recebidos no Aeropor

to do Galeão por', representantes
'elos Ministros Militares, rumando

em seguida
\

para 'o Copacabana

Palace, onde estão .hospeâados.
,

Edwin Aliirín, seu ,companheiro,
teve que 'retornar 'aos Estade,

, ...

Unidos, onde foi chamado para

proferir Uma conferência.

Hoje os astronautas, darão iní

cio ao �cu programa "no Rio, vísi

tando, às' 10h30in o' Ministério da

Aeronáutica, onde,;serã,o recebidos

o edifício da "Mancl1ete'�" .onde �
-lhes será oferecido um �, álmpç'o_(
Somente às 17 horas, AI;ITIstl'On�
e Collins concederão e�\trevista.

, celetíva
,
à 'Imprensa, no -"goldpn-

roam" ,d!?',' Cpp�abana Palace,
.' concIUindo assim, sua programa
\.

' "

'ção oUclal. ,

'

Os ,doi�: cosmonautas e suas

m.l,llhe:rc;r e 8.., m.ulher de, Edwin

Alcirin, 'estáe eom a noite de ho

je .,livré, de, 'a:eôrq.o com a progra-

,

'

mação oficiar. Amanhã, pela In 'i: ck -

<nhã, provavelmente antes das ' 9

.fioras, ségund&, ,informaçãà' '(lX�>
, , , �

--Embaixada ámertcana, embarcw;\:',
'rão 00111 destino,'a Las Palmas Jtus:;

t

I
,

i

Em seguida, 15, N2il Ar·

nistrong e Michael Collins "recebe
i, f'.!\

rão ela Academia '.,Brasi1eira .:18

-- R'us�o poalQ, ir à-I.U"�l!if.f�Rt.r$à.,;;,
J '

'
, "c/'"' ,

C�'escem--:,os rumores da possinl- na conquista do .espaço, Falando,

lidade ele inclusão' de um astro- aos [ornalístas ,
na reunião d l'

nauta soviético numas das próxi- Acàdemia Int�maeional de Astro-

mas' I missões Apolo 11 Lua. As au- 'n-á�Úca, enceÍTada ontem, os cíen-
11i\ ,1 1',

toridades norte-americanas têm tistas ,reufi:mamlD que a conqui.>-

sugÚido a inclusã'o, ,c'omo pr�va ,
t'a ,da: espC).çà"�ão 'p.erte�ce a, r:3--

.r .�
� !..�I .• #1J'il.,:.!1 r" r:ti, ... �����__�..Jj.�:'" � ,.;J.}t,/ "" ��\�<;'��,' y" .�. '\� f

, de boâ' vbntade "J,B�t;!aiGhmal., '-', �nnllih PIP� lUaS-a ",tôcla w l1i':Imanló--'
>'.

, dade. , Um '.dêleS"dilisse' que EeIéÍ
. .) � � ..

Ontem três ci;:;�tistás espaciais tccnicam,ente', possível que um :13'

russos préviráui" ,tAtllóe�n a malCf , tro'natita\ TUSSO fizesse Uma viagem
!

" .\-
-

cooperação entre' os dois paises com um norte-americano.
, \ ,-

Baltel pàra ser 'visto

I "

o 1° Encontro Interestadual de nallet tem ihício boje no Teatro Álvaro de

Carvalho.

A COMPANHtA CATAIUNENSE DE CRÉDITO, !j:"INANCIAMENTO
E INVESTIlVIENTOS, reabriu a sua Ctlltcifa qe Fmanclamt:ntos C.

indústria e direto ao consumidor, agora sob nova administração, co:n

o respaldo do BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 8,A.

Florianópolls, 2 dfl outubro de 1969.,

A IÚUETOlll,\

II O Chefe do C"hnOn�",�oHG�ê,��td�E,tado f"úúultéeomile II'do Senhor Governador Ivo Silveira às autoridadc" 'civis militares e/"J., I
r

I ecleSIásticas e ao povo em geral, para a ,Missa em �ção de, . graças I �
,pela passagem (19 antversáno natalICia de ,8ua Excelêllpf:1 ':q Senhor ,i IPreSidef\te, da República, Ma,rechal 'Arthur da Cp�t,a e SjI�V�, 'qu� 8er,1 I
celebrada as 10 horas de hOJe, na Catedral MetJopol�ta'll:a:" t I
---�-�- -�- - I;

Clero
.

está· reunido na,
..Capital
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/0 Secretário,' do Oeste,· si·.
Plínio De Nez, que retorna hoje a

Chapecó após despachar CO,lTI, o
\

Governador Iyo Sllveira, deélarou
ontem que "o'Oeste já TIlIo torna
rnuís co'nhecún'eri't'o da terei.a de
criação do Estadb era Iguaçu, nem,
mais .se sensíbmza. com qualquer
micíatíva sepáratísta, como mui

tos desejam, porque o atendímen
t� à região p'o'r parte CJ G()\r'ê'r'n:o
Fedeial e do Es,tado 'tein 'sido '0

melhor ,p'ossível';. Revel'ou '0 Se
erétárío do oeste que se', um ple
biscito f'ôsse realizado na 'I:eg!ão
a idéia não teria '5%' dos votos 'dos'
oestinos que não se iludem- e 'Sa

bem dístínguír multo bern if) cer
to do du,-:!doso:. "Enquanto a' ie,
gião fô.r prestigiada é assisti,da'
pelos Podêres Públicos como vem
acontecendo até aqui, Idéias, 'dês- I

se zêrrero não sej-ão 'tilssem'irta-'
elas

-

pelo Oest'e qu� sft 'pre'-ocu-ba
apenas em produzi,r e f. Pf0sperar'
com Santa .Cata1'Ína" _:_ asseve-

• " "'''''"''). , ,t

rou. Informotl 10 Sr. Plínio
.

De
Nez que véio a' Flofoi'ar{óPoJi:si 'tr1L
tal' "com o Gove'mador Ivo Sil,'-ei
ra ,:l:a l1b'el"acão da ·dótácão ext�ãor '

dinária; de -dois fnilhõ�s de,' �ru�
zeircs 1).OVos, os q·uais s'erão total
mente aplica'dos em invé's'tiÍi1é:itos
na

.
região.

, . , ,.

O Secretário "do; Oesle
'

a.fir
mau que o setÇir de comunicaçõ'e's
está se dese'nv'olvéí1'do '

em ·fio·ih
ritmo '11a reg;ião,

'

co� 'a ,àtúação
da Cót�sc que vai int:egrar ó Oe's-,
te ao Estac''J dimiI;lUindo �s·' 'dis7 '

t:'tncias que ainda :ocorrem' no se
tOr sócio-écon6niico. A Cotesc li
gará etn jine'ir'o de 1970 Joà�a
ba, _ Chapecó e 'ConcÓrdia, , com

aparelhag��
o

,-

'"

'I.

(í1�(4. t l'

"

.Petrobrás, sendo que' às cornpa
/

nhías telefônicas'., existentes nos

municípios entregarão seu patrr
mônío mediante permut� de àções.
As linhàs físicas de propriedade
do Govêrno c,� Est�do e das Pre
feituras tàmhéilt ��r'ao cedidas,
por, ulT\ prêço símbólíeo.

Outro importante setor, com

implicação direta no desenvolvi
mente dá região, que está mere
cendo 'a à'tenç'ão da Se,cre'1:ttria do
Oeste 'é. 'o r'ó'd0vtário. A principal
meta da 'Secret'ária .é dar ao Oes
te estradas com' .condicões de trá-

. fego mesmo
" em dia� 'de , cl1Uva.

Ccnvênfós estão 'em "fase de C011-

clusâo j'u�to ao DER e as- 'Prefeitu
raso devendo o plano elàborado ma
cadamízar, nas rodovias estaduais

.• é rnunicipaís, � mil quilômetros até

f,ins de 1970. Para tanto, informou
o Sr. Plinto De Néz. e'stão se in

t�gr:il.lldo 'vá"rios municípIos em

micrn-regiões, somando seus pai'-
'ques de máquinas e equipes com-'
pletas que, 'facilitam o serviço,
tendo a Seeretarlé.. 'à s'eu cargo 'os

,

,com't;üsÚveis e O'rientação técni
ca.

A

das em

A

l;l- solução de
de inY:ésti-

O ESTADO, Florianópolis, sexta-feira, 3 de outubro de 1969 - PÁ.g 2
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���������������������������c����������������,,� ���__� ._

O Prefeita de L'8g�s Sr. Âüreb Vi(là� Bãm1is, es'leve

,'reunido com os J,'iíe� de 8iteil'O e Ílelegado :Rêgionà' '. de- ,

PuJ.íei� Uàlind� dü pro'hlema do iransi'lo no município, opor
tunidade em que foi discutida uma solução para o assuníe -

Secre1ãdó d.o Oesle diz ila "Capital' que população' já 's'e es-:\�;;..
queeea do 'Eslado de .,19�ê}Ç,� -� Técnicos fazem pe�quis{;�:'
'em Sao Francisco do B,ü1. '

"

.

'

dr trânsítO·

I.,
a alte.mçãó·, da lei que 'autoriza o

EXtl'c'uth'Çl' i-rújrirc'ipa1 t). fitJnhr con
vênío c:om o' 'Plam€'g, vísando o

',asfaltàm'ent'O do' 'treGI:lo da anti
'glj. BR-2, cornpreendfdo entre o

. CemÚério cruz das Almas e a

�R-a6, Àssim que :for procedida
a alt€racã:o' i-Ia lei o Prefeito ÁU
reo Vid�l Ra�ós viajará pa1_(a
Fl:orianópol.iS, o que p'oderá acon
tecer n�,

_

ería 7 à tarde, ou 8, pe
la manha.

GADO MELHOR

O :Ó.epartarríen·to ÀgrbjJeCuá
rio' do' Munidpió recebeu QfkiO
elo FUNDESC -. Fundo de oesen

volvirriento. de ·Santa Catarin:l -�

eomunícarídc' que
-

será ' iniciada

uma .camuanha 'de melhoria do

plantel c,� g�do de corte no. Esta
do através de' financiamento a

10�gO Prazo. E l;a,ges, segunda
ainda a corresp@I_ldência, fOi esco:
lhido para ,a' im:plant�ção do mo
vimento o bistrito de Painel. Os

, criadores do' Dis'trit� que es'tj\/e
rem interessados nà aquisição de

r�produtores, pó'de'rão obter o fi

nanciamento, com dois a�os de
. prazo; sem. 'juros' 'e sem cOrreção
monetária, 'i.n�Crevendo·se na In

tendência do Dis'tri'to o'u pa se

�retària ,�a E'scola� Agrjcola Cae

tano 'Costa, �té o 'próxi�o dia 20
I .., "

"
\ ao corre'�,te, mês ',de" outubro.

"n 'l�ACULti#>E 'bilr FILosdFl'A'" >'
.,

.', (!. tH�' �

Por ato :do J!;xecutivo foi, éri�·

,do Grupo de Trabalho encarrega-,

DESfiLE
a. revista da ,rnlllhe.rb'rasHeira

do �e estudar a �ti,aç�o e,.,i:?plan;)i
tacão da Faculdade de lft1osoJfâ �

e� Lages, para' funcionan;en'to n;\
l113Jis breve. espaço de' tempo pos:!.
sível. O Grúpo e" 'i:',ab'al'go est� ,

. composto pelo Frei 'Ant'ô.n�o Ale� �
xandre, Diretor do éO'i€�gio i··6ioc'e,:.\1 .'

-

.

- '-
"" I" J:!'l.'\i

sano; 9ra. Aydê Antunes, advo�l �
gada e professôrá, Sr, Wils-on Cé'
sar' 'Fioriani, Inspetor Regiona4:,'"
de Ensino, ·Sr. Télr'I)o 'Rámos Al-�);,;
ruela, Assessor Jurídi'c'o da Pre:"', ',.

feitura 'e Sra. Súri'Íl. :Chedi'<i, D1'1 1

retora do Depart.amento de Edct-",
cação -e Cultura " do, Mu'nicí'PibAJ."
Êsse Grupo de Trabafho terá ses-r
senta dias .paj-a ap'l-esentar "0,,[,
-resultado de seus- 'estudos.

� �

ELEIÇÕES' J::,TO .-MUNíCíPIO
O Juiz Eleito'r�l',�ci��, Lages, Sr'.i ",

Wilson Vidal Antüp.'es· recebeú"(\

mensàgem telegráfi_cá, a.o besem:, '"

b�rga'dor Marcnio JG?ã'p, <!a Silva"

Medeiros, p1'esi�ent,e,. d()
.. Tribu��l,.,<,

Regional Eleitoral clentrflcando-o, iH
de qVe, conforme· o' ...disposto n;a,\'"
lei co'nstitucional na 13, de 12 d�,
,junho de 1965,. pubÍicad� no Diá".,)
rio Oficiai de 25 de 'júnllO de 1965" ,I

emendando 8. Constitl�iç,ão Esta" ;'"
dual de 1946, as eleições, para' a.ll
renovação das Câm:�l:as. Munici-;-',f
pais de Lages, Cal1!P.'o: Belo dgr ';1'
Sul e São José do "Cerrito, serão ,

realizadas 'em 3'0 �,d�': novembro
.,. dêste ano. De acôrdol.c0;.{1 a legis- ,01.

lação vigelíl!te 'm'Llitos" ': 'ver€adores,(·"
(.,' hão l'lodeFào, -s-e, cali1€ti9:t,tarc,,&.,Ne,e- ?li

leição, po�s já lcump:r/,ram dois"

mandatàs eletivos. " f/'

.P,

MODA BELEZA
'C'ULtNARIA" .'

ROMANCE
DECORACÃO

,,>, '

DIVERTIM'ENTO
SAÚDE

� I 1f,

jtflàssi!L8ng� Distance
, �

N�S C�SAS SANTA MARIA

TelevIsor Phllco
"Novilenea"
"SoHd S,tatê"
Modêlo 'B-127 - mesa 59cm
Modêlo B128 - 59cm

,.
- !-

� !) P II

10:11

ti .!

", ,:._"--{,-;,. "',

:"J_CARROS \-NOVOS E USADOS'
Volks\x.;a�e,ri· ,t4';portàs) ..

'
. ." .. ,.'. ;,./ �� {' '(,u .:69 OR:

Karmanng;Jrr3
-

.,. >., .. ':'.':'.,., '., : ,.: '
.. : .', .. 69'

Vol'ksw�:gei.1. (4 l)'ói'tas v/c)·." , .. ,.·:.· , , � 69 ..

I ��:;i::�:, > <':: �':.:., ' •..• ,: •• '_ :.; )?,; �!
DKW (belcar), , , , , :, .. ,67
Aerb Willy�' : : I' ••••..•..••

'
••• '6'4

������t� :'.-.': ::::: :-:,:::: ::: ;:::: :,::: ::': :,::::::::: : ::;:: : �':<:: :;��" r

I
Temo;;: v:ar�os ,'outros' 'carros a prOl.).ta entrega, Financ�amos" até' �4_
meses' ,�

, ,
'

JENDtROBA AUTOMOVEIS"Uda. \

I I Rua Almirante L��1kgo, 170� F�ne 2952

I '''��_L,
�.

'.���?� __ :__�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Atuaüdade
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..�__..__.... ....__�"__"�AW__nM �ma__mw�+=umnw��rnP____

:0 S·e.c'r.efá,i;/tvan Maftos··tft t�elÍda íalaltdo oniem' a'
. '. ..' . .... '. '.

-

"

'UPla; .�.Jiiss1!ià{dli �ád�o;;d� Clp�aá-.I diiSs� que a afre��daçãtJ:�\,
.

. '\;;., ""1 f " '1 I\t ',. .' 'i � • .
I ,

J
i

vái ��Jlo. bém :en,t:�Sarii�r .Çaiariâà\ e que' ri aumente .desej'ad) .

pélas' ,ujtció�a,riÓ'�! estaduais depende da palavra':d.� ·GitverM
•

'.

���p}, ,t�ó:..$',I�é,t�:�I' ·,m'ã,s. é" de O.)1�o.'�é' �. niaJo:�'ã;ç�o .:,de��a ',.;" �.
s.et:���ced��a :ju.��aml(t�,.co� , MHtf�·llifb�,��,&l1�.i��idtl' a��I;

.
."

\
.

-: \' ,:0' $e:r.tla)otat&tifá,ts-. _ ,.'.., '

,. '."

'�l�-·-_·����'i�r,:r���·:'_��f��·��"ª'�?iot'''';''··�,�;:-:: ;--
.

'I :IJ' lIull- lia
c

� '� '.1 l' .:

B t d d se U·
i�' ....

:.. < .'� .

',:'_' ?'O' S�cretário Iva�' Má'ttos;' 'ida _. l'�rid'6, .'fatalrrrente; o aumento des-'

e
.

i>' U' P'e'
"_'�

e;
.

'p'":'a: r"<a'"
"

:

lIi·.- 1""(I:"fl":"" 'I'�' :':Fdzenda decraroú on:te� 'ri;lI�'I<'i:l1' ,; ,;':-út f!il�da;,' dá capacidade aqúi<;it'l:
"

,. • • ..
I r � �, 1.t �

.. '
.

- " f. '. � ,;" •
�-{t".1; '�,' '\ '�!,',' c r: I�i • ....,,' � '" :� .. f I

� : .' ':
.

!.:' , '. "'1'
:: i � ",

.

"'
1

.' ,i. ".: ,::�::rteça:daçãó _e�taduar ,clur,anl�.· ('-'S,B r, /,:,y;�\ ;��s, '�, a:r�,e.ca�,�ça� . estf::.����
.

, I "I , , �.\ �
, , �,

"

.: .' " '.: ,:. .. , .� 'J:.}.I)i'íl1'eÜ0S trimestres do ex�tçíGtP, ,.{;; ;Pl�nf!�$,al!1)!3nte:' no setor UU;CIa(lD:' '.

,

,

r:
-.

'

C· IJI'"La':····d·',:""'11'
.

"

"cqfr'espondeu à ..expect�üva?���éto
.)

Y'óú SElJ:k no �?;�érCio, vedí ::ttin'í.1:5A'-.:
�

pl"d'
,

PI t�"
::

' . '. c., ,( '... '. 'em vista as: meçliâas· adéta-q�s;�lJ§;)',· ;.. ta.nd·Qi.�m:ês a -mes.
'

I·BIt ,RI ,3 DO
.

iR Rr-
· '

" ., ': .... ' 1� dó��,no�Fédé,.l, n�ta're"',' ; ;(::��*,,; ., oi,.,o,nto',mdácto a

.\�, ,; _

.

'.; �: ·d9,.· 'D�8IQiiJ�lIfac:r
'

r, , ':t:;t,"'�l�Ql�efer�rt�Cl;i��:ólal�:mü:; J����;;� ',:'; �:d�:���i(�cis��!�s!a�.�::-:n���eõés <���
tr J]! li &:11 ' o, a, azen o, c r;n q e. a. arreca- ,"",.'

.

.

.

, r-
, !S,:'ã di _, dé

" -:» t' ., .. ;' 'h"'" '.cl'uzea'o�. nONos, ressaltou o . Sr.

ao
.

d t d' . u,a'ç o D mes e agos o" proxi 10· . ";",,' :' :' .

presl en e [) orgão turí,;tic0

E'.rn. m'''e'n'sa''g'e'�' '.':en:':vé'ia""'a" 'a'o' '�r'·p'.. .:.,'. 'd" t'
.' .' '1'-; "'. : ..: .. Jvan 'Mattos, ql,le é' um orçamen;;o'

J?aCional, com sede na Guanaba- "i u r : ,passa o· a mglsse· um TIlve exce ..., ,I.' ,. . .
.

.
..

d'
.

d"
:. r'

.

t" ' ';".'
'" ,absplutallleúte real e enqu3 ra :J

feito, A'cá'clo' Sahita'g�': o' Tribun�:ll
"

en e.' .

. tios' ditamés preconizaU'ós P�U\,
de C�ú'Las dá' ú'nlãJ>'. "Gó-niunl'c6u - Creio quê s'etembr0 maht.�.�'· '-l,�iS:. �ederàis; pDincipl'Í:lmént'e ))R',

que {oram aprov8:das' as" éont::l<; :)ls;á: 'o,'mesmo IDível· de l'�Cei�a'i f3�n; d�-:,n'� ',43.20, que estabelece ,as nOI':
'dá .l\1unicip�lidade r'eÚiiiva�" c�: <.IOr? .a)nda· não teL:-íam :·'ch�gaélo mas.' g�rais de' Direito Finànc,eb).
€xercí�io' financeiro. de 1968: .,'.

,

�s' . p.rimeiros .resultado:::" a,' ,não. Á,�rés,cen��u ei Sé9�·�tál'io, afirman
O l)lanO eie aplicaçào. do . Muni,

.

;e'r, a de -FlorianÓpolis
.

e );taj(t,i, '

... : : dO que torãin aqujnhoadof;\, toçlns'

cípio" �l-abt)l'at!u peia' "S-ecrétariil, : -;:ei:'l'do' "que êsse" l':ltimo arr�cadqu:'. '

�

os' p:;bh'amas' que' compõem, o �'i3i,:[,-'
:'·de. Fin,ança� da

'

Prefeitura" 'fqÍ .� �m pouco menos qUE: o mê.s
.
an·

..
nei gera:l de administ'ntçãp do

.

'con,::;idél'ado como'
.

,Õàdl'ãb 'pel'()�
.

tei�or. Na C�pit��� çomo 'vem :aGOl'l "�,tua{.bovêrno, dG,. Estado, pois a'

órg'ãos' espe6ialii:tdos' 'dQ' Mi'nistf\; t.E;.c81iélo ,·desde o "'Início .

dq ;'exe",· 'derr.anda' dos 'sàviços � obras é

rio- (ia. -Fazehtl'a .... '. ",'.
"

,

... , .Giba,· ap:ç,esep.ta ípdi_c;e :4a: ct·es,ci. ',' .

"em.pre. sup(úior: a� lj;l}�te da' ca-

De out'ra:·.pai·te, o; Prefeitü' ,

&.;.,� ;inent6 . 'até b?-staa.te ,anhrÜld0r.e:-::, ,pacidad�,) nfos, ná' medri::!'a' do pM

lbmi�o\l o p�gamentéi'- (l�-·;, Nêl·); ,t' )<;:m,' Flo.rianópolis, :mês a 'mês .: a
. ,:' sív�'l,', .p.r,qcúra.se .fazer u'ma" !;tis,.

.

iVOO,OD à' S<?ciedade pró pesem;bl. " 'á,tr;ci::aeiação \reÍri' ,�ie:;;cénd�,
.

0.··,'. M·�1P,uf:f.à(') absoÍutarnente' � raci9har
,hmento .da. Televisão -de }'lorianó'. ", qtii faz crer 'q_u'é o movü�éntcí.; oo',! .,

.>_de :mo'do a' que· cada prog�;ama

polis, prove�iente "da' sub\'ér.gao·,� rherÓial :�st�'ja :.;um�;1tanct'0 "� :pro· ... vie�s'é a ser '.éumpricl0 no ten1p�J

da' MunicipaÚdade
.

p'a'râ� 'o co:�'- ", f2�"ssivri;U�nte,' 'p()�qtii êsse .. à�·'"
.
t; ;;0, �s::t'8-ço:

rente
. a:riQ,:'-'<'�()ns{gnâ·c.í.n:.'

J

·�o .bh{: i;).1el;i't6 é superlpr' a, taxa. do aJ' J)
". l '; .

lnE.'l1to d� p'r·e��Üur;�. ;" L,,: " {1erlto dj3 éusto de vida, 'tarnb'é,TI .�, . ,., �ôb�;e o áu�ento de vencÚne';:

���'RiK 1'�Ri' .&0iiT.E'.·
f. é �çmt1'orâdo pei'a Fazend')3:. ',".

' :. tos elo ii.�ncion·a).l·smQ :estaduàl', o Ü
'.

' ... ,' "":
..'Tal,.'aumento'; r.e\relou ',.0 ,Secrn··' ";tl.Üár da Fazel1d'a ínfo,miou' "qú,:

O Plal'nerl'g vai'· fii.'u'lat·· coI\:VêJh� . . ..

coín a:, f?réfe-itut·à NÍil.lniôfp;ü' .(!', ;:�r.i0,. da 'Faz�ndal ath·b'u�.se.:.}Í, ;�á.:. :.,. '�é?�ilde, s�àl:?re da p�l,a..v.ia L.

ini�

FloÚb.no'polí�"; .0.bjetNà�nd.9, a;" coi:'b� pMidade aquisitiva de I fl0rianó;)f)·
.

. c�al, e final do Governador do ·Es·

trucã'o, da'i ..p'&n'te Il'â.'·13�rita:,d:;t' Í:�a:. : Út�no', � que ;pqssue . urná. c;fai r:e;1- .'�. t:'l'dq e 'apehas li êle cabe' c1eÚagr:::r:
.. .

" .. " . . (ÚtS mais cleV:adas" do' PaIS, éq,Úi-. '". O· proi\esso. Palándo e:n
.
éarátéi"

(?'oa. N 11'li'r(Lô'a,c, foi' autoriz�da'; pdu. -

Go\rprnii:dbi I�':Q:- 8il��i'r.:l�.. 8iih1�6yàn- .

"

�:arfmté pràtieamente' a JJ�'s há:i:;i.� �. . 'piss;lal, o Secretário 'afú:môú qí,w

I··t
-.' .",- .- 'ri'

. :.t.:án.·.·'f.é..

�' de Bras{!ia. "I)ÇlVe,' ..
ter ,o.c,ÇH':� ;' :'o�,aun;ellt() de 'ven,cl

..m.·éittôsd) 'so 1�.1 ·:tG!1Q' e .. exptlSl"ao' ·u'c.. nlD- __

tiv'os do Fl'�Iéit-0 AÇá:OJ.º,,��·t,\a�r"
go. .' » .'

. At\\aTmi: nte., p�:r,a sê. R,p,ega'r' à
Ba,lT�:, da bagoa:, é lfscess'á'rio' urra
vp'ssal:' un1�' �eqü'en::r lil.alsa" o' que
faz, müitas das 'vêzés; quê" se I't·l)-.
ra v{trios, rnin'utos: A: eonstr,'ll'c'ãà

- de, �l�nai l!)6h:te ';;db cp�ctetb . an;;,à �
dó 'e" v,elha\; í.'tiivirldjcaGã!� dos l'Ht-, .

l)·tantes d1flllHa' loe.S:li·tlade. ,"-Se--'
gliÍldo . se: :in-fo,rü1Our . as bbta::S:' d'e
tõóÍls: �'ll�f,o�" daí Dflht;e' Ú;erão', ser'
it1iéiicia�, {i : Í1o�' . :pró)cim�s'

.
'

cÍià'�,
f'sP�I�àndri;::sé. Slriot CÓI�clj:lsã'o;' p�ra .

bt ' � � -, '

'eve: ' "

."
"

. AV:ENJDA SAI' LOGO,
A- .Erefeitura 'Murilcipkl 'int�nsj·

,ficou .. os t:r-a.Oalhos· de' 1mplantação
ela avetlÍda' (la LagQá,' GHt', CC>i'lcej'
'ção; c�,jb"trânsitb 'Í!iethl�hece.· 'i.ri'·
te.r�ompido "atuaimsnte; k fi�� ele

que·' fl obra' fique proht\l dentro
dó p:tazó. estabêledd�.. foi' . tràhs

pó'rlà'da pará. à�úêiê.·' 1;6éir, .

mmi

nova, equipe; de operárips, ,'nláqui:
nas e veículos,' devendo .

à av:�iúda
ser' eI?treguei' 'a'o ttíÍf��,·.,· úrt�_i'i;�,.
mente irri:pl-antãda::�lté' o híllÜ':élo
mês có;tetÍte,;. .' .. :. ;". . 0,

•

:-'-.
,

..1." átéhidá\ ,da úgQa;, terá' �d���
"três quilÔm.etTos de'·

.. e�t�sã'b,: :'e
àe� ti)Eit�ÇlS, de.laFgu'I'a\, c6fu·:, . lI'H'!
múró.' de 'arrimo' 'tíú� 'la( çlesde 'li
ponte' até. o Retiro::Á' obí'�', �e�tá
sendo 'imjJlanta'da' .: com.

. atêrro
comum, 'com a eSpeSS\lrª" dé"·.5S"·
centímetros- e '

será' totâlmêrit'e. rE:'
ves,tida c,�m saibro pabie.:·. _',,:

"-

.';o!.•••

"

, ,

.

"

..

, ..
, ".' ::.

.
..Icre :.arIO ··m.�:� !

.

r,

,

sir
Através de' requerimento en-a

lllinhado ontem à Mesa do Pod2N

Legislativó" càtarine�sE:i, os depu·
tados cel�6. Ramos' Pill.1o' e iíenif
que Córdova', sollcitarám o· ,eitvi,)
4e despacho. telegráfiCo. ao presi
dente do Conselho - Nacional de

Tu'rismó; d;ihdo cúmo la�entáYel
a; ausêricia de Sant'á Catari'na do

pl'áno turístiCo naéi6ital. el'abora'do,
lia!' aquele:' ó''rgao' e pl'ei'teima.ó ()

seU reestudo visando ú'má Poso
sível reró:rmti!âçãó do critério ado

tauo pah' escô1l1a das. áreas pho·
dtáiias:

No' documento a ser encaminh:t

do' possivelmente hoje ao CNT, o

tegislativo ,estadual' enfatiza �;S

cóndÚ;ões especiais de Santa'. Ca'
t'a'rina para a' execução de Ul'1

plfino d'e wrismo, "teúdo' em' vis-

1.a o seu. clima, pnsição geográfi(�a,
cplonização, tradições' e folclore'�.

Na justificativa' da prop'Oslçao,
os deputados Celso Ramos Filh·)

.

e Henriq�e Córdova apresentám
vários, çonsiderandos, frisando as

leconhecidas belezas naturais elu

i Estado, a colonização propícia e

,os atrativos turísticos .em .poten·
cial, as v-a'rIadas·· e be,las' tradições'" .

IDeais, o aparelhament� ad..ffiini,1'
tnitivo para a( promoção do tõl'

i'ismo através do Deatur e 'a cons·
cientização

.

dá popufação que :m·

seja o clima psicológico propkio
l�ara a implantação e dinamiz�çãr:í,
do turismo como indÚstria pro,
dutiva.

(:(i)]\'lISSÃO

A mensagem .

a. se!' ei1dereçaçia

.ra, não esgota a-,matéria, de<vez

ejÚe', os. parlameÍltares càtarinen·

.

ses p'l:etende;n valer·se 'de tod0'S
os meios ao seu alcance para re·

fazsr o pÚm-o traçado e obter:' a

ii1clusão de Santa éatarina entre
as áreas considJradas prióritÚias·
p'ara: suá exeéuçãci. Ql-ítein mésino
às deputad'cls Zany Gonzaga, Hen·
rlque Có'rdova e Abel Ávila dos

Santos encaminharam reque:'i·
menta à rVtésa para que a comis
são esp�C1al, aprovada na' vésperoa,
seja 'aumenta:ct'â de cinço p�ú'a 80-
t.e membros, a fim de' 'ser campos·
ta por representantes das elive�sas
ieg'i6es do Es'tàdó� S'eguindo êssé.
errtério, a lldel:ànca ti'à ÀREN'_\
indICOU" os non1es "dos ,députadcs'
Herll'iéjJle Cardava (representailt"e
d"n: Serra), Zany Gonzága (Norte
e ré'gfão do 'RÍo Negritillo), Fl'a'Í.·
ci�co CanzülÍli (Sul dó Estado),
'Celso R:amo.s FÚho (Litorál) Ps-

. dro IIarto Hermes (Val� dO' éfia.
p(�êó) e Abel Avilá

.

dos Sa'ot:os
'(Vale cib' Haja!)', re?:>tanClq portan·
to a indicaçi\o de,

.

..1,1111, ;eP1��el�tflAl,
.. ; te p a Oposição.

.' �

.:' .

'A comissão, cotlfohÍJ.í.'e fÇli' il1-
formado, destina,se a avàliar. etn

profundidádé as. caúsás que de·

terminaram a éX('�usaà dó Esta·
cio do Plano Na'ciona) .�de T).ldsm.::J;
constatar '-(,as: medidas ..

"

tomãdâ's
pelo órgão turístico �staduál

.
DeaÚü: -·:pm:a irí1pectii á' fusdld'a,'

�. •

-<
� J';' 1

e promover ge",tues v�t;anclo o rI"

faziamento ,do pl'uno i'..ll·f�'Úc�' nil·'
danaI para a incl\.lsãó

.

de" Elama
Catarina. ,

"

tlerlJ catarinense está
reunido'Besra Capital
'I1ermiu�' hoje a,' reu'niã'o' do Cl'é-

1'0 Arquidiocesano ca'tar:nense,
iniciada� na última térça':fei'ra n'a

casa de retiros do Môrro da:s Pt

dTas, tendo p'or objetfvo estudar
os problemas atuais' da, cl'a:sse. B(:n.
tre os temas que estã; sendo a

nalisadps destaca1n'-se os' qu:e d:
zem r�speito ao presbítero em

�1'ise, à diversificaçãq\ profissional
do pádre e a co-resp:}nsabiEdade
na Igreja.
F,alando sôbre a reunião do Cle·

l'O Arquidiocésano, fonté d), Ar

qUidiocese de Florian�;::.olis de-

darou- que' "'llf'ntro de uma' nova

visão de trabalho pastoral nl1lil�
Comunidade d'.n�nii'()a;: os paqres
fazem uma: revisão .de suas ,"t�U':é-'

'

Lls e' pro·�·llr:.1n'! elaborar um' ,n:0vo
pla;ne.i.amento para a sua a'ção
.;unto ao Povo de B'êus".·

Os traballYJs da reuqi'ão estão

sendo coordenados pel'O Bispo' A;u�'
xiliar de Pôrro Alégre, Donr Ivo

Lorscheiter, reitor do Senünár'Íó

je Viamão e pcl'o Monsenhol' Fre

dfl'ico Bielonet, cUl'a da Cátedra'l'
ele 8-anta Mal'ia; no R''o Grande
do· Sul.

(SG faz agrad'ec ilUe ItO.
ao Govêr·oo dO ESfado

O Comand'ante da Escola Su'
Perior de GUér,ra, General Aug'll's'
to Fragoso, enviqu mens'ágem ao
G'OV(irnado'l' Ivo Silve'ira ag�'adé
cendo ao Govêrno catarin'ense pe·
la PUblicação de um' opúscul'o
Contendo' os trabalhót; apresenta
dos em junho último aos esta
&i'ários daquela Escora Dor mem
bros do GruDO ExecutiVo do D'e

sellVolviment� da Pesca - lede
Pe ....:. "'sob a ·lucida coordenado
do Sr. Dib Chel;em". Declara' o

, G'eneral Augusto F'I'auoso q'ue
d .

�

um as' proveitosas jornaelas vi'-
Vidas pela Escola em S'anta' cata1-
tina".

A PUp�ic�ç�Q �'efetuada pelo

Govêrno do Estado contém tra

b alhos assinados l'Jelos Srs. Dib

Ch'érem', Secretáliio da Casa Givil

e presj/!""nte dó Gect'qJe:; Pà'lló

Fernandó Lago, profeSSOr (ra' TIfsc;
NálCir Salomé, secretári'o exe�u''
tivo da Acarpesc.; Werner Max

RLidolfo Thiele, chefé çla Ínspe
tOl'ia d'o Si�1ama;' Úau1ilt.ón· Séi
friz·, consultor juridico dn Depar'
tr.mcntó ds CaCa e pésca; Baldi-

•

, ,
" f ,

Cf.l'O' Filomeno, el irétor elo Depur-
tamrneo de Ca<.;>a e Pesca:; Ernes

to" Trémel, chefe" elo Centro' (!'e
Pesquisas elo Dp.óarCamento ele

CaÇà e Pesca e capitão Lúcfo. É'erg
Maia, Capitão elos Portos ele San

b Ca tarma.

SUlÜalaarl
VI.····"
dos,...
A Delegàéná' Regiohal. dá Súnab'

distríbiJiu a' ií'np'rensa- á arl'ál\se
da' variáçq;o. d'Os preços' médios ,de'
gêneros ali'm'entíéi'os\ r ;allzá'dal u'o

mercado varejista· c1eslá-\ Cápital;
refel'<l;1te ao jhês de s6terrtbro lÚ�
timo'.

A pesqlr'. ;a'
. abr�mgeu·.( a H2 :;ê·

I)eros ali�entícios,' dos qúafs 61

se mantiveram estáveis; 34 foraM

majoradoS' entre 1 é 5%; é 12 a·

presentara-m' báixa.
Dentre OS' próduttis que. at)J'f'

sentaJ'aJ11 a1ta" déstacafu·se ó (t):
mate, a' abobrinha, k' patata inglô·
sa, va'gé!11', cébola, ól o elê' amen
dorin e ,chuchú. Em· bà:i'x·a. des·t::J.�

cam·se os ovos, a beterraba o

toucinho salg:adó e as corvin:ts,
/

,
" r'J

,

l �

"
'<

;

. runníonatísmo estadual _

devera

'esta'!- vinculado . ao' .aurnento do

furiciohaÚSi11ó 'f�d'eral� pois' o Co·

vf:l'�o Fe�tel'�l sàô,e' 'do '11lom811r.)
. exato; e\""tléve' '<;;onc,eqer .êsle 'a>1m(�n·
I'LO",:�' ..... �-;::.: �:' ":".'-

' �

'I,

Abordando' o aspecto da' Lote

-r'ia: Estadual, .o, $'. ,·1 van �v.Iat' os

,:-ev(",'oü qt·18 t�j' . 't;;niJteenc1imep�l
'está prestes a inicial', suas ativi

cHide;;: d�:p�ii.dênct· \: ç]/J'flín�'io�1a "

e·l.

'''1 . (13" Gài1-ca ttcc}n'omica: E;"tadUl'!.
clue já'· teve' sJ'a- .carta de a\lt0rhi,

dia exp�·jtda op�l'Q ,:Bi;lllcO Central
·

à'a: R.epúb'liaa. . F.alando sôbre o

Concurso St'l�s 'raIÔ:7s' V,]lCJ11 Mi·

Ihôp.<;, decl?::'ou o s[c'retádo q118

o n'esmo est'� s811'do estudado �)o,'

81ernent'os- ", a.H�Jc11ente 'gabaritados,
tme" tem ltránUclô, contatos .'

.. CO:�1
· émp'rês"<ts' c1\') 'publí:cit1acte. Ji'evelo'l
Que o concU-rsD será realizaLlo

at.Tav.és de. figurinhas' :q�le
' reól'é"

_" sentam" a 'Í-Üstó'ri�·,'dt;:' Sçmta: Ca

tilrina e' algo' "ô'bÍ'e "a;' 'at1vidacl8
;, ., "

'

\\. '

.fazendária; . sôbt'.e· a· a;in'Íinistra(�i1'l
eera; e· d.everá �o r':l,ais 't.al'dár,-"E:m
,

.

;

ctezemDro .pu. jar'le-Ü'Q.. . próxiÍ11ó5,
esf�i' láhéci.dÓ·· "éf.eti;;anlente' 1'<1

capi1:íl-'1 ;e' ;Iflt�,:i?(
"

,'" .

,. <' lu.;'

�Hi:liz:a�'ldo:' �: S,�'c:l'E\,tá:rio; IV?'l

·

l\4:a.t.t:ós, -�hn.JÓú -_�ué ' á '.meta da:

E'ãzéiída·· é ..encerrar :. o' exercír'! 1

torn s�ipÚ�vit:' ��Vé;�1à.�O ,flue �'nf,")
. encei'r'aÚlü;' c�Et1· ,ri .si,lpéravit· do

" éxéicício � ·,a.n:ter.i6r, 'i"}{â�,\' c�'eià '([1.18
sé ér;céí:�a 'btinoéí-'tÍ' êsse: exel'c'Íi�jl'
CÓ1'r{ ±:e$�lÍ1!�d6;�;�ósft(VÓ;" "

\' '._ .

� ,.'�' ,

,4 ":.'" \I.'.,J:/
i'� -"

..
,

"

..
, .
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emocrática; .

Com a 'eleição das Comissões Executi-.

vas dos partidos políticos, no pcnúltlmo r:

ato da' (corgauização' partidária. que culml-
•

r
'

_

�Ji!.râ '�i}ln a escolha dos Diretórios e ,Ga:
binetes Executivos Nacionais, tanto. a;

v . I

Aréna quanto o MDB estão ilpareUla4�s,
.

instrumental e Instltuclonalmcnte, para' a, . " -.�

retomada do 'Processo político, repetida-
mente anunciada pelo Govêrno da Re"l)·

lução ..
�".; :

Em Santa Catarina ambos, os pa.rtidO:"
elegeram suas Comissões Diretoras, Cl!I11' '

prindo os' preceitos dos atos. complemen- I.

tares editados pelo G(Jvêr�o' que', se, prc��
.

paca para' fazer correr outra jvez pel.ls.
veios da democracia, o processo político
hraslleírn, temporàríanrente, Interrompído.

E já nessa atividade preambulari S�'l:.
tiu-se em que elevada conta é mantido, lto
País o exercício da democracia, com : as

disputas inter-pàrtldãrías Ierindo-se sOJ)'
sua nobre c digniücante égide. o cpi;ódiq
(la eleiçãu'da Comissão Executiva da. �l���'�;
l;ã·u pode deixar da ser encaradu -:- 'CUm?,
bem asseveruU' .o Senadur Renato" R;aipos
da Silva - como "um fato em,ineiltemente.,

-democrátlce", cm que dois nomes cmincn

tes disputaram as preferências dos conven

clonais.

É. num clima assim, de franca c sadia

(Íisprita, que se furjam a· experiência e 1.0
traquejo dos grandes embates, também res

pensáveis pela união dos ideais nacionais
e pelo aprhnoramento do regime.

Nóbre e patriótica é a atitude do vcn-
,I

.

I

cído que se esq ,t;eee dos lances mais acato

rados da disputa, e oferece ao vencedor o.

. seu apoio c o seu tlesvêlo, na guarda dOJ

", fegítímos intcrêsses e dos ideais comuns,

âa. nacionalidade. Êsse é um espetáculo só
, ,

. dado a ver naquêles. países, onde, como G,
. 'r

Brasil, a democracia rege li vltía.jiolítlca e

os 'atos de govêrno.

Passamos atualmente urna fase difícil,
de translção institucional c de renovação
de mentalidades. Mas honra-nos e eleva-nos

,

sobremaneira a demonstração de que nessa

conjuntura excepcional a, democracia não,
.

,f?i '

. elvidada, nem, abandonados furam os

,se�s ritus. :E:les �. estãu, a enriquecer nosso

�cabedal de Naçãu 'liVre e cristã, antítes'e �'

'1:l'ntípuda, daquelas .onde vingaram .o fd e,
,,/

;.> ,

,
o jóio da subversão.

Fui pela democracia c pelos seus pus

tulados. que os 'homens de bcm dêste País

Icvantaram-sc contra a ameaça da opr'2ssão
e inscreveram nas lápides da história .o 31

de março de 196·1, data que é um .marco fte

vitória, um suspiro de alívio e um golpe
mortal no propósito Iiberticida,

O Senador' Atílio Fontana, presidente
eleito da Comissão Executiva da Arena" é

um patríota e um homem talhado nos em

bates políticos dos quais sempre saiu ainda

mais servil à causa pública e aos interêsses

de Santa Catarina 'e do País. O General Sil

vio Pinto da Luz, militar in�igne, dcmons

trou nêstc mesmo episódio o seu elevado

espírito público, revelado antes, por um

ato de grandeza: o de cumprimentar o ven

eedor e unir-se a êle para o bcnefíciq da

agremiação,

Caminha pois a Arena .catarincnsc .para
a vida prática, formada e aprovada, com

,/ distinção e louvor,' na sua disciplina mais

importante. Ou não s2rá a deniucl'acia a

mais sublime matéria da Universidade

Pulítica? .

�
.1'1ii

--:(/. ,r.ieaUza
. '.

,

,

Os sel\s fins de semana, aproveitl;L·ÇJs-,O;' estrada que liga, aguêle Município ao d3 ideais o pcnsamento ele tôda a comunidade

Governador para vIsitar o interior do iSs,': Biumenal..1.
, .

eatarinense, visando 2, prosperidade cO�e-

tado. -Quando não o retêm na CapItaÍ ,obh:,: O dihanüsmo que se' revela nessas ex· tiva e à expansão econômica de Santa

gaçoes i.J;necliatas, êle viaja para, inaugur.ar'. cursões de fim de samana e a que se ,abri· Catarina.

obras ou inspecioná-las, no interêsse' da '

. ga
.

com sacrifício dos dias destinados a. Tem êle a seu favor a opinião pública,
i;on� andamento das cohstr,!ções. Masr l6g� tépóuso, só encontra estímulos na cons·· qt,le, ,&.!'l,,�xt.GFºa, pO�,t09JL ,)2,at,.;t@.hc..!.t),. d.�rp.o.ns·
que inaugura uma ou várias, já se empenha ciência dos deveres 'go'vernainent:ris, pera;.'l. trações inequívocas da simpatia popular
em auscultar as aspirações locais:' visançio je a qual é sempI'e escasso o tempo 'ante acolhendo a sua pessoa. E com ba�e em'

à próxima realização. Assim, todo o Oest.e,· as proporções de sElU vasto programa ele' tais pron�nciamentos, ge solidarieqade e de

como as demais regiões do territorío 'cata· ad.ministração.
, .

, reconhecida' recel;lti,y{ââ'de, o
. pqyeúiador

rinense, tem sido visitado pelo. Chefe do Quem, :;l1a�'le�9�de, observa as ativic1a.' 'Ivo Silv(;)ira 'pode/eS:f::i:l' certq, d�1Zq4�' a; un�·

Executivo Estadual, com a frequência' que' eles do ilustre;! G6vernante, nesses constan· nimidade dos seu� COê.staduã;n@s,)ll�, é: agra·
revela o'�eu elevado. sentido dQ' d�sei1v61v.l. :

'-,' ;tes deslocame'ntos ,'para as' diversas regiões .;:I.;cieefelá� t'Pera.'��rá�e ";klbra,'{�iâdlhi.t15tiativj
menta h'á;m6nico e' 'integrado' de Santa.··· di:> Est�do. a serviço da 'continuidade, de com que está assinalando a sua presença
Catarina. seu ;_Plano ele trabalhos, terá de reconhec8r' ' na Chefia E:xecutiva do Estado.

Hoje mesmo, o Governador' se ,dispQe: I)a sua pessoa um homem a quem não "a· O prestígio que, desfruta junto dos 1"0'

a SéguiÍ' para Timbó, a fim de part.icipar ú'sf�z ,o simples exercício da governança, deres Federais e'que' se tem feito positivar
das festas comemorativas elo c.entenário d'),·' .mas a quem a função de governar irÍlplíca €m tantas oportunidades, nó período :;fia:/'
quda cidade, cujos atos, pficiais sétão. i;)Óf ",

a ativá e p�rmariente ,atençao do curso dos sua gestão, sig'nifica para Santa Catárina ',o :,;'
o

êle prestigiados. Timbó Jai h�dinani� b ::�x' trabalhos, com o fim de mantê-los no ritmo segurança de 'que' está aC81\tadamente intc� �
,

,pressivo acontecimento histórico de mod.o' ftJ.dispens�vel à sua mais breve conclusão, gra'dâ"hos' prinCípios que' Ú\$p'iram o pr;',
solene\ com a execução de uni progrâi.la Por outro lado, .0 contacto com o homem <' sente passo 11istórico do país, em busca 'de, ..
que terá início an)anhã. iriteriorano, por �nde quer que produza <e uma recuperação total, na confiança e n'a

Mas, Já no dia s�gu,inte, o Go,verna,go;: , 'se.' esfpr.ce';·, lhe:, é sempre agradável, tantQ ..
' expectativa de tôdas. as fô"ças .

de opint�o(

ii�!i����:J��:�·fTr�i����Q:Ji�ç����;R��t��<:i��;;i;'�{.f:ci��ti�;é�ii1��h'k:é�na������i�:��r��i�r:�i���::O��lion��:,a�ei�o�:���{lá:ue��t;���er�: ' ..

'dê, sg� :�estão �dIl1��:str.ativa:·, 'E1n: B\i:J.l"p�::' ; ;d�d�S que �ólimantq de.&,���R}Vi� ,'r" ã? de ��� 'P?lít�?\de deseIJvolVJmento ,

,nau, '!Set;;t ai do .;Cgleg'Io �sta(;l1JaI D.. fieJ::J];q,i" E��do. ;";; :;,' �',:� :-", ruco ed� l;);erp�"ldo 'aO cnco�tro tia" ;

II, e�ué�nclário' .qij:e .'r�sp1>nbe·� a justds>',�,rt�t ·l·iNao foi po� ou!hâdo��
.

de ca��i .,

e-.:qi\n gÚai)col::t;tl as _

so·
.

scios'f: :fia popu�aç�o, ;Eni,: if1assa�a�fi�í)i'):;\ft, ' '�(l.Pr '.conseguiu, Y��éer{fi Obe'dJ:pt ��.�!tét.id df obj�tivija.. �:

,ina.u�,tlr,�"rá
a rê�é:: �e 'én�[.git ..e.lét�i9;a,\,�g": .

.L . d���.,S ç0ITIP�e;qlsív�s.:jeq
..
:�. d. tei�'am Jllte !t.�\ .�e ::p��:el.lç��S •

ou

mesIí';tR, .;tempo qUe a,�Hont�:: 5,Qbre
.

0,_" R.l.q.,:�, P:f).�� demografIço::), pe(ltrp.' lCCltos .

. ,o;,esta o mQ�Jvo ele toqa .

Putal�i�( e insp�e..iÓnitá a.Y co�s'truçãc1t-' d*�!' }I tã'@à�? cOl1graç{fr c1-p,:{tÔrbo X a ma qUI o
.

c�� � :pr�t�g_i�.
'

a,

(�,

;�, ��"
:,:. .�,� . r� �.. '

'�l ;':'

�<,�� ;�;.
"

,>

i t�s��v��Ne�es,
�':

. ".,'", .,'

';

Não sei do quê se lastimam. os habÍ
tantes do continente no' que diz respeito
à Ponte. Naturalmente cont.ra mim se in�
vocará o clássico brocardo e!?ípcio "pi-',
menta noS olhos dos outros etc.", nias_, a

verdade ':_ que a população do lado de lá es,
ta lutando para perder um privilégio al
tamente discriminatório.

Fósse eu estreitcnse, coqueircnse 'ou'

josefense, lutaria até o limite dé minllas
nl0destas fôrç.as contra a conclusão das
obras ela ,Ponte. Sería até beu; capaz de
contratar um ter!'orista para, na calada da

noite; desmanchar o que à luz, do seI fôs
se feito. Ou dinamitar, nfto sei, ignoro os

seus nefandos expedientes. Protestaria
'coi'lttá o trabalho noturno .. em nome da;lei
do silêncio e, com a C,L.T. em punho, me

ins\lrgiria centra o horário e�tl'a. AiJela
ria aos ventos de todos os quadrantes, as
c:húvas em geral e às tempestades em par
ticular, para que assolassem impiedosa
mEnte o canteiro de obras. Alo Estadc. rc":
$rl'varia ás votos de um encalacramento
financeiro ele tal porte, que a. verba p'ara

;
o "afast:HTI€lltó fôsse liminarl11�ri.te callee�
'lada. Aos empreiteiros" que a êles se apre·
sentassem as mais cOl11!!lexfl,s dificuldades

j'écniras, a ponto de obrigá-los a f!·'11l1l1'ci.8.r
o contrato e abandonar os serviços. Ah, do

que eu seria capaz para não abrir mão

" )

da. ponte 1
da prúrogativa de estacionar diàriamente,
Per quinze minutos, sôbre a Ponte!

Quando me cabe cruzar, para o Estrei

to, fico torcendo para pegar o sinál fe-
\ 'hado; e foi justamel)te. o. que aconteceu
nntem :':1ela manhã. E, lá de cima, debru-,

çado naquela janela aberta Dara tõda a.

bé:lcza do mundo, só me restou resmungar
conlra a fria eficiência com que as obras
vão sendo concIUid.as.

Ao sul, o perfil do Morro do R; beirão,
nul e descansado, com aquêle ,aspecto per
manente de que está convidando o mar"
t se banhar em suas cncostas, Sopra uma

leve brisa que ting'e de branco a, corola
das ondas .:_ não chega a ser um vento, é
ruais 'uma espécie de tcrral. Há uma larga
estria de chull1bo no meio do canal; mas

:i sua direita e à sua esquerda a água é
azul-pastel; um pintor mais refinado diria
aZlll-mediterrâneo, sem nenliuma proprie
dade, aliás. E' sabido que os mares do
sul, cm aspecto e ccloração; são bem mais

in'tegros do que, os r':J norte:

Uma revoada de gaivotas aqre ean11n110
�'a a prõa "ie um bal;co de !lesea. PeJa

maneira. pesada com ,que navega, é certo
:e ;), :�escaria foi bôà;· enxovas, pro"àvcl

mente, estamos' na safra. Nuvens, 113.0 há,
pelo menOs no quadrante sul; e como é

de lá que sopra a, bris,t, ,a promessa é de

bom tempo.
A cidade, atrás 'de mim, erg'ue-se por

trás da colina da, Ponte. A construção civil
exibe sua orgulhosa presença, eS!Jiando. P

panorama par cima dos ombros da .antiga
Ford Mais abaixo: à direita, 'o préd:G dJ.

AssC'mbléia, com a sua cobertuTa levita:tdo
no eS!Jaço. O Clube do Penhasco, que é
uma tentação para todos, sócios ou .não: .

"Imagine a vista que se terá dali de cI
ma!" O morro do Mocotó se derralTIando
na Prai�ha, que dá pôrtot seguro aos iates
dos VeleIros. ,),

A Ilha' do Carvão - porque será que
ninguém repará a Ilha do Carvão? As

pessoas d::! fora quando a vêem sofrem lo

go um impacto. E nós rem sabemos berÍl
,o que é aquilo, de que V!ive,. para on '.!� vai.
Ha uma pedra bem à süa frente, encima.
da por um farol. Ali O{ mar quebra e re

nui, formando, uma eS!lécie de correnteza
entre a ilha e ·a pedra.

.

Mas, eis 'ql:l� o sina\ abre para o trân
sito e para, ,a Vldél, e sou obrigado a reen
cetar a marcha coticÜa�a. E' com

_

dcsgôs-'
to que percebo a bre�" conc!usao das
obras.

Insensatos �osefensc e estreitenses,
unÍ-vos a mim: abaixo a "conclusão da'
Ponte!

.

,

·Paulo da Cosla.Bamos
�.J!:___. ..��_.��:.. -, '.!!!:�;.�.�_'." -:�.:,, ,,_.
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Marcilío Medeij-os, filho

ARENA SENTIU A FALTA DE COORDENAÇãO

Passada' a
.

eleição da' Execufiva
.

estadual
" ânimos, qu� se armaram nas horas anteriores

j" mas considerações sôpre o processo político
,',quarta-feira."

.
'

da Arena \ serenados os I
ao !lleito, cabe fazer algu
que' culminou na noite de

A ação políticf\ somente fOi se desencadear em c;:tráter efetivo. com

vistas ao pleito a partir de têrça-reíra. Ainda assim
'

desordenadamente,
pois faltou a coordenação de cúpula que fôsse capaz de reunir em tôrno

�la mesa da cO�lciliação os trinta e um membros do Diretório
, Regional

para a foj-maçâo de uma, chapa única; no momento oportuno,' nara eví

t�r dívísões. Esta. oportunidade, que C9meç�u a ser. contada ,a partit.QO It;ha 14 de setembro, ·em momento algum roí aproveitada, Em consequen
cía, na véspera do preito, as correntes de diversas tendências se sentiram'
ria obrigação de .firmar uma posição que lhes garantisse o ingresso na

Executiva do partido.

'Ii'ormaüz�i'�m-se reunioes que, ja >de a:nt€mão,"�(.stavam: dêsti�adas a i
não concluir po'r n�n'!lu,ina solução �'anciÍtatória: As du�s c,l1apa.,s, diante I.!
da falta de coo�denação superior, já de antemão' se' d.efiniram em tôrno '1do� nomes dos Srs. Atílio Fontana e' Pinto da DUZ e, ã:quela altura, nada !
mais poderia ser feito pela união partidária. Desta_ forma, 'a única coisa

que restava aos :blopos que se formaram era lutar ate onde fôsse possível
"pela vitória que; ao ,final, SOrriu para o Senador F'ontana.

.

C�be, então, fazer u,rna uidagaçãü'; Se a Ú�na realmente estava em,..

p€nhada em ir à con�énção com uÍl1a ,única chapa, 'porque até q último
instante deixou o barco correr pelo oceano pacífico da ·(imissão' e do "Iais

sez-fairé? A resposta que' pOdetia. 'Ju�tifjGa:t 2. faltáf"de .c06rctenação de

cúpula do Partido só podel'ia sei: a d.e que se .esta.va esparando que a

solução brotasse radIoSa. nUIn, canteiro- de' legumes;" aos p;imeiros albõ
.

res da estaçãó primaveril.

Agol'a, volta todo mundo 'a falar em unI.ao.e harmonia, E' claro que

a�in'tenção é boa e das mais lpuváveis, mas para' realizá-la não .bast.a

apenas proclamá-la'. Sempl'e' se falou em pacificação na Ar�na. Todavia,
em todos os momentos' eril' que a !),acifica_ção 'foi invocfl.da di�nte de uma

decisão ela não se ;fêz p'resente, como no episódio da última' quarta-feira.
:Assim fOI e assim, infelÍzmente, está fadado a ser para o ,futuro. Vamos

over até, q;ue pO;Q.!p .s,\.{I:,á,,,r€s,peita<:}o o pl'otoceJlO ei'dstente para a, sucessão

municipal. VamoS 've'r:�"ãt'é"'àdri'de' prevalecerã â hannonia, na ,hóra. da es-

côlha 'do, sucessor' do O'Ovérnador Ivo S�lveíra; ',cujo -mandatb se aproxi
.ma do último ano. ,A pacificação só sétá possível se hoJver a coord�nação
Fcfe um� lid�ranç� capaz" de' conciÚar as correntes antagônicàs. Santa ça·
tarin; lJrecisa de�sa liderança.

.'
'

'. ,

! 'DOCUMEI:':'ARfO :;'"
' >

,; OULTURA

I
i �: , ,

I·
'

o cil:easta Sílyio de 9amp'os II Com as férias do titular MU-I
.' : e.stá na· Cidad(!" p(ePamndo um �.4 rilo Pirajá, ,assumiu o exercício

I

I r documentáriO para" a Companhia ,:.� do Departamento de Cultura da

� !',;Ne.r_g crlÍz sÔb,re a,' Ilha dç Santa r <!j'Univers1dade Eer>ral o escritor

l' r; ca,tà�ill:a. .. ,,' \,":, "

. :� Ricardo. Hoffmann, nova e' exce·

I ")' ':�Hvi:o, qu� Ç.<{111pletou um cur- ��'lente aquisiçào do Reitor Ferrei-

I' ::'1����::���'��tSteim ::ur��s �� ,l :�se�����s. para a sua equipe de

. ::né'il,latographiques, pai'ticipàndo ',�

'I'
'da. [reáli3adii.o 'de váríOS

.

filmes ·1 Ao fllsêjo dêste registro, va

I
' '.fraricêses,

e

cte, volt� ?-o' Brasil, 11e dizer ,que aquêle órgão
,

está

,

. �F�ii0�-se a Walter lIugá ,�houry .; comunicando que acaba de rece
,

11a revivida Vera Cruz e esta Pün-, ,.f bel' da Unesco instruções para in-

d.O eHi: prãti�a ,ps- conhecimentos
" 01 tercssados' n'). aquisiçao de publi

'sõJ:,re cinemaf, ,tiue aili]uIdu na ii cações, filmes e materiais cienti ..

.j:' ficos J;l.0, estrangeiro, 'sem saída
,�1.8 divlsir�i",tiadonais. Quem qui-
Q' ,

�: :':i ler saber
.

de niais pode procurar

.1 ) Dl.ipartaUlento de Cultura.

'� vEREADORES
. ."

'

, .� O presidente em exercício da

r:,C�missào Executiva Municipal
da 'Arena, Sr,. Ênio Luz, dará iní

� cio na �róxima semana aos tra

I
balhos que o ,Partido. deve realizar
para ,a eleiçã,o do dia 30 de no

vembro, quando haverá eleição
para vereadores à nossa egrégia
Câmara Municipal.

I
'

,

I
I'
!

"FrUl'lça,1 �; ,/,
l\'i' Esteve' recEntemente em Flo

rianópolis, 'ficando encantado
com -a Cidade, razão'pelá q-Ual e�
'tá agora ·de. volta.

- Florianópolis é uniá Cic1a-,

de de encantos espeCiaiS, diz' êle.
Uma, situação geográfica ún!ca,

.

,uma al'quitetura' l11araVill1bsa que,

ilJfglizm�nte, está -"
sendo posta:

ahài.l\ó.;'Acho de extremá' in;tpor
tância documentar tôda essa be

}eza em curta-metragens para
mostrá-las ao' Brasll inteiro.

l
- t

I

JURISPRUDÊNCIA

Depois de vái:ios anos parali-
-

zada, voltou a' ser., ed�tada a j u
risPrudência do Tiiby,nal,de Jus

tiça do Estado. A reativação des
ta publicação tão útil e neêes
sária aos lúeios' forenses" (;'� San

ta Catarina e· do País recome

çou !)elo 2.no de 1967,' devendo

posteriormente sairam as 'edi
ções dos anos antedares; até a

normalização.
O nôvo volume· coüsta dB

inais de 600 pá-:;inas, trazendo as

mais imp.�·:tantes (decisões da

quela Côrte proferidas' em 1967.

(
,

Para comêço d2 conversa, to..'
dos os atuais vereadores arepis
tas são candidatos à

.

reeleição,
.tendo à frente o Sr. �Baldicero Fi
lomeno. Um outrb cuja candida
tura está sen'.!) muito cog'itada é
o Coronel Euclides ,Simões de 'AI�
meida.

CALENDÁRIO

, I
Apesar de o TSTI:, ainda não

tEr responelido à cOnsulta formu-
,

. ·lada �)elo TRE acêrca' da realIza
ção das -eleições pai'a ve�'eadores,
o Tribunal cata'rinense, para não
pei'der mais tempo; acab,a de
aprovar o Calendario Eleitoral.

Hoje encerra-se o prazo pa
ra os Partidos reclamarem: da no'

meação de membro ela mesa re

c.eptora., Dia 6 termina o prazo
para os membros dás mesas re-·

ceptoras ,recusarem à nomeação.
Dia 10 é a r; lta fatal,' nara 'a ins
tltuiçi'io das suli�egel1d�s. Dia 15,
encerra o prazo para a escôlha de
candidatos. E" assim va�. A ínte- I
gra do Calendário Eleitoral será ,

,I'publicada na edição de 'domingo
oe O ESTADO.

, BARBA F'}\:ITA

Após alcançar_!, a SUa rea,li
zação como cineasta, com o, cur

ta-metragem que 'participará do
Festival de Cinema Amador da
"Jornal do Brasil", R3.ul Caldas
Filho sentiu-se liberado .da bar
ba que há vários mêses Vinha
sendo cultivada· e colocou Um

fin1 ao seu apêndice capHar�
Na hora em ,que o competen

,te fí,!aro OSório começou a d€

vastaçào, chegou a juntar gente
na porta da barbearia para assis
tir ao estrago.

I
I'
I
i
I

L_ , :
�j!'�,

I
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CIREMA '"

SÃO JC'SÉ

15 _'19,45 e 21h15m
Alain Delon - Natalie Delon

O S�MURAI

Censura 18 anos
I ,

RITZ

11 - 19,45 e ,21h45m
rxnc, Sa,htana _:_ D€dé SaQtana

DEU A LOUCA NO CANGAÇO
I

I'
,

Cen:�ura ,5 anos

ROXY

rol
I'

16 e 2011s..

John Gavín - Vera Millés
\

O' APARTAMENTOS POSo
SÁDICOS

\ '

II

.censura '18 anos

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

GLORIA

17 e 2011s.
Mia Farrow .::._ John Cassavetes

O' BEBÊ DE ROSEMARY

Censura 18 anos

IMPERIO

1'1
20hs. J

Claudio Brook - Danlella Bian-
_:l

chi

"

MUITO PA�A VIVER ... , POUCO
PARA MC.RRER. .', �1;W

�l'
., (,.{

Censura 13 aros' ,

20hs.
Tercncc lilH'

VIVA DJANqO

Censura 18

15 - 20 e 22Qs.
Tom ,Laugh.lin �, Eliz�beth Ja-'
mes - Jeremy Slate

NASCIDOS PARA PERDER

Censura 18 atlos

TV COLIGADAS CANAL 3.

16h3Gm ,- Wally ..'..:... Desen,ho
17h35m' - Aventuras de Rin
Tin - filme

18hOO - Os Três Patetas - filme
18h35m - Nós�a Vida com Mamãe
19hOO - Tele Jornal 'Malhas He-

. ring
19h30m - A Cabana do Pai To
mas - NovelaJJ

20hOO.- Amaral Neto
21hOO - A Ponte dos Suspiros
novela

-

21h30m ReporteI' Garcia
21h45rn - Rota 66 - filme

22h45m· - Grande Cinema

TV PIRATINI CANAL 5

18h45m - Enquanto Houver Es
trelas - novela
19h10m - Nino o Italiatlinho
novela
19h45m Diário de Notícia.s
20h05m Confissões de penelo-
pe - novela

_

"

20h30m -'o Um Instante Ma�stro
21h30m -,Beta Rockefeller - no

vela

22h15m - Filme

rV GAticH...<\ CANAL 12

18h45m
vela

19h10m
'Vela

A U1tima Valsa

A Rosa Rebelde
I

19M5m - Shaw de Notícias
20h05m A Ponte dos SUSj;;Íi.:.J
- novela

Tin

I

no--

no-

,,:lDry Màchado
'�.

.<' Casamento: Ilka e Delfim, no prõximo dia 13,
às 17 horas, na cidade de Itajaí,. receberão a bênção
matrimonial, na Igreja do .. Santíssimo Sacramento.
As, famílias Labes e Peixoto receberão convidados à
Rua Lauro Müller, 59.

':' Alice Modas, continua apresentando, em sua

vitrine, bonitos modêlos das mais conceituadas con

fecçpes do Rio. e São Paulo.
,

'

1�nl I�

v
,

***

'" Baile da Esmeralda será' amanhã, no Clube Doze
de Agôsto, com o aplaUdid-o"�onjunto "Os Incríveis".
, ...

", Por falarmos em Festival, agora o nome é Lu

ciana, a música é também' .Luciana, a vencedora do

Festival que representará o Brasil no exterior.

* �1� *

'" Já estão de volta de sua viagem a Minas e Rio,
os casais: Newton D'Avila e Renato Costa.

.. Em Curitiba, domingo �róximo, haverá o XVI
Congresso Nacional da Hotelaria; qug_, na Capital para
naense, vai reunir centena de coilgres,sistas 'da classe
hateleira do Brasil. Foi nomeado' Presidente da Co
missão Organizadora do citado-Congresso: o Dr. ME·
ton Dal Negro.

'" Está sendo apontada como um dos mais bonitos

brotos de nossa sociedade, Maria Cristinà da Silvei·

ra Assis.

, .,

'* * *.

.. Rio: O majestoso' Hot�I.;�Glória:- que é dirigido
pelo e�iciente Dr. �d�ardo Tapàj,ós, com o movimen
tado Festival ela Canção, hospedou artistas famosos
de todo,o mundo. �. "

I" '

,t .1

* * * .�'

. ! "

" Os organizadores da II FAINCO agradecem �tS

lindas recepcionistas: Maria Marta, Inalvà, Bete! Rose
Mary, Marflena, Sônia, Elízabeth, Vera, Rita p.e Cássía,
Lucília c Eliana, os' serviços prestados, durante a

FAINCO.' \ \

"

• Inaugura na próxima semana séu nôvo escrítõ- -

rio, à rua Esteves J�:or�h),:�r·>W�r�er.'Zlllauf, Díre
tor da Fundação Serviç'o; Especial" Saúde Pública, em
'Sànt� Catarina. 'j'

,\

I.'j,><'
- '

, ..1'1"" ,

� f' ,1 ..

,_: •

:i: �l:...�� � � !' /

..,
" Sábado, passado também estava bastante con

corrido, -com a jovem: guarda, Ó, Clubé P�ineiras.

, "I. �

.: 11'

"

.,

" Estêve em nossa cidade e foi visto; jantando 110

Braseiro, com um grupo '<;le !�migos, o Ministro Char

les Edgard Moritz.

'.

, '-� ': ) ,

* Durante a FAINCO,'�rP'§os STAND� mais visi
tados foi o da construtura 'Wjlmar Henrique Becll:er.'

,
,

. ,

.

", '
.

.,: Domingo comentaremos o: casamento! de ,Maria
Beatriz W. Vinhais, hoje Senhgra Mário Oliveira.

, '

.

� M'úsica Popular
'.: '. Augusto Buechler

"Amanhã, a Diretoria,dó.'-$antacatarina CO:W1trJ
'CI1,lbe, .com coquetel, hOme'hageii as, Debutantes ,

do
, Li�a Tênis Clube. ,':.. , '

.'. '

, :

'.

!

O Pensamen�o do Dia: "Há pessoas que começam
a falar momentos antes de pensa,",".

.,' .

, ."

subiu para ileus apo:?entos, to-

.. mou um Prolongado.banno de es

puma - temperatu�a ; �q, ,gr�us
centígrados -, cozinhou seu des

g6stozinho, ve�tiu .

sua, cá�lisoli
nha bior em seda !.mra r�sa-be-

. bê com dec"lte V e

minha
fOi !'Jara,ata.

''J;:'
Com o l'ar.!lnho .ligado e Fer

'nando Pessoa a lhe fazer compa
'nhia esperou o sono que 'não de

inorou a cheg8.r. E hoje pela ma�·

n,hã, ela apareceu se espreguiçari�
, : dq é cheia de bom humOr.

..

.1
I •

,�
I
'.

II : Os n'ovos cânones da moda
j'... .

1 ordenam qué a !>f!,rtir de agoi'a a

'. Etiquêta seja dedicac;!a a êles:
f hometn e mulher,. Isto porque
J mais, um elo une os dois: a Mo-

� d�.

� "Como tudo )Vt'f\ yiçla,- está em
'�í1. �. -_

� ,,' )J' t

mutaç�o,
. 'assim; tamqél1l' está

• acontecendo éom 'a, moda. Mas
'. eu permaneço fiel à meu, gênero:
� o clássico". Esta é a filosofia de

;1 moda do tradicÍonal .alfaiate De

� Sicco. É' êle quem veste .os colu
nistas, os diplomatas, e os gr<J,n
des homens de negócio. 'Os ternos
de De Sicco têm um talho clás
sico. :;lua costura var�a do terno',"
\passando pelo jaqil!etão à casa-

c'a. Para Os ternos, a cÔr mais
usada é o cinza, desde o tom cla
ro até o grafite.

O Sindicato das Boutiqucs de
Paris pUblicou seu relatório sô
bre vendas e clientes estrangei
ros no qual os brasileiros apare
cem em primeiro lugar como os

melhOres e mais exigentes," com
pradores do mercado turístico. O
resultado é C],ue' hoje em dia a

quase totalir;'lde 'das lojas elo
Faubourg Saint-Honoré, Champs-'
Elysées e Av. de L'Opera osten
tam plaquinhas com os dizeres

Sejam bem,vindos, falamos por
tuguês.

Alguns br<J,sileiros por brin
cadeira causaram a malar revo

lução no ultrafechado e sofistica
do Club Saint-Hilaire e acabaram

lançando uma nova dança. Êles
levwram um disco com pontos e

batucadas de macumba c deram
ao discotecárío, que gostou. O re

sultado foi sensacional, !>ois os·

franceses aderiral1l inteIramente

A LIÇAO DE GUI':GUl DE,

SICCO: CLÁSSICO

4."
."

>

_ .. -.

Jr
O assunto do momento é, sem dúvida nenhuma, o Festival Internacional

da Canção Popular. Trata-se do maior encontro entre artistas de todo o

mundo realizado em solo brasileiro. >
É por êste fato, e também por ser

êlc indiretamente responsável pela reno�ação,'� ',hOllsa' música, que eu me

tenho ocupado dêle desde a metade da semanal.passada.
Não pensem vocês "que o Festival, desde 0,. seu ínícío, foi um fracasso

total. Na verdade, era esperado um, nível bem maior- 'das composições, mas
nem por isso êle está condenado. O que acontece é, que. n6s não podemos
julgar uma música, logo na prímeiru vez que a ouvimos. -Mesmo se levando
em conta o fator "expontaríeidade", que ti a h'1;;0 do processo de criação na

música popular, não se pode destruí-la 80 porque não sentimos alguma.

coisa por ela, de ímedíato. Acontece, que há expontaneidade de quem a íêz,
Pode ,não o ser para quem a ouve, quanto h assimilação írnedíata ,

<

)--]i; x x �-(

Eu, por exemplo, disse não gostar da composição "Gotham City", inter
pretada por Macalé, se bem que tenhame' re fe rído somente ao excesso da
repetições no final, da interpretação, bem cerno aos espasmos que acomete
ram Macalé . Só depois, quando assisti ao "vídeo-tape", é que notei a ótima

interpretação dada àquela sátira, pois de música não havia nada. Eu tenho

quase certeza de que poucos 'conseguiriam rt}] et.r aquela interpretação, que,
à primeira audição, parecia "uma porção de palavras ditas à êsmo". Macalé
deu o seu recado tom categQ:r�a, enquanto :tl orquestra tocava uma música
bem trágica, criando assiln)61'j::I�tha ,qu,e 'a letra solicitava,

'

Portanto,' notem bem/o,�qJ1e Macalé trouxe não .foi müsíca. O que êle
, " '11 t·, •

quiz fazer foi uma .s�tir;a, olf. "hó,m,IIDagem li. �atman, Robin e i' tqdol? os

homens-morcêgos", De"je'íto néH.hi1�,H) t;��a��, qu�; êle �eu �oqerià alcançar
uma boa posição, porqueo fést�I":�,.cU! l�ni1isic::}::" e'nã9 de ��anti·músíca'!."�

� lf .,1��f:r�K��;':;n�, �� ,

,
. e,

1." ",,1<.11, \ _\'�,:: !tI '/'" �'.};� r:.:..
)-- xx 'x ;;:' ('.? ;'

': ".

Prosseguindo no assunto do pi����z� ;':t��i�o ;f"����o-e;
aq].l�lo que (roi

feito expontâneamenté, pode mão &�t[r:I'Qg()!,; assiinil�do'1-i!, d�v9 *�nda dizer,
, �h _�;;:.- � ., -r:f_ 'I " ,.:; 'i' \ <: .

.

que muitas músicas dêste festival serão apreciadas em pouco tempo. Isto
será uma prova de que êle não' 'fo� l!-�a "nulidade", O primeiro e terceiro

'.
\

l ... '.t: \' .;
,lugar: que o digam, . � ,-'\ \1 'i:,){ I:ç.i·! ..

.

. '-I, , .. ,("'f". '\ \
"

'. l'fest� Festiv.al,),w cOJ;ltrál'io dos.anos antériQJ;es, houve unanimidade de

juigàm!,<n;tQ,�"ehti:e ��blico. e ju,rados: Tinha·sel a: impressão de 'que o resul
'tado" fi�a:l <ti�a:, intlependido do fl!llgameritb de' qUl:!,lquer pessoa. Tinha·se
a ;ím]::lres�ã6;issO sim,' de que ela havia s�do eieita por si &ó. "Cantiga Por
Luciana" encantou 'e comoveu, É "música que pode ser interpretada em

qualquer parte elo mundo, mesmo 'qlfe lá não se conheça o no�so idioma.
Por isso eu, disse que vamos bem representados para a fase internacional.

)-- x x x -�(
Ouho fato interessante, já me chamaram à atenção: vocês já imagina

!'2.m se Martinho da, Vila manda "Pequeno' Burguês", Gilberto Gil "Aquêle
Abraço", Jorge Ben "País Tropical", "Minha Menina" ou outra qualquer,
mE:ncs "Charles Anjo 45" e "Os Mutantes" a "Fuga n, "2"? Já_pensaram?

)--, x x x --(

o'Fle DO ANO PASSADO

·c�;·:J,ára,,· redtosa
� �.

. " ',/, '1 �? I
:.>,
..

\

'!

O SONINHO TRANQUILO· 'oE
MARIA EDUARDA"

/1
dá"uma

você

be-de-soir, confeccionado' espe
cialmente p8.ra a atriz Dina Mer

ri!. O vestido é C3 gabardine de

sêda. O 'modêlo é simples: 'sem
gola, mangas curtas, O detalhe

que sofistica é. uma tira bordada
em pailletés, na ci.ntura,
'1' .

',., LELÉ DA CUCA - E' a no-

víssima boutique inaugurada no
Rio, com moda ultrajovem," i:n,s
pirada no estilo RometI e Julieta,
Cigano e patchwork.

Linha geral - vestidos em al-
i godão, musseline, voile, cet�m e

malha' de algodão, em linha pri
mavera-verão, com mangas cur

tas e ;compridas, detalhes de

smock, saias franzidas, mangas
inteiramente plissadas em estam

paeos pastéi's e também Elm cô
res vibrantes. Como lançamentos
de verão, vestidos em malha de

algodão, com gola es�:iorte estilo

pólo, pantus com calças de corte

reto, túnicas bem compridas e

saidas-de-pr'aia. Continua a pan
talomania, com os macacões em

jérsei e em renda transparente
com bolsos, nos lugares estratégi
cos.

Para o trabalho e Faculdade,
conjuritos estilo uniforme em

brim e lonita coloridos sendo a

saia evasée e o casaco bem curto
com detalhes de tachas, mUitas
lapelas, pespontos e cOrtes. Na

praia, vo.cê vai, usar biquínis em

helanca, malha e algodão pinta
do. a mão, saídas ccmbinando e

também n',aiôs, inteiros com cle
cotes ousados nas costas e mais

fecha/dos na frente. Em maté
ria de acessórios, cintos de corda,
correntes doura(�as de argol<'lS'1
colares e bolas, brincos, anéis e

pulseiras em acrílico e metal.

"

O terceiro festival teve, no ànQ passado, mais de seis mil mt;SlCas
inscritas. Dêsse total, a comissão de se:eção escolheu as 40 semifinalistas:
23 da Guanabara, 16 d� outros Estados e mais' ,a vencedora do Festiva,l

: ·Ún�·l/ersitário·. 'de" Música Populfjr;" 'de !i'côí:âo ci6Jh )Jludanças feitas nO i• ' •

'to '
•

;.... t " � •

r '.
,

regulamento,
. .

",

O gôsto popular se divi9,iu entre "Sabiá" (Tom e Chico Buarque) e

"Caminhando" (Vandré). respectivam.ente primeira e segunda colocadas.
Em terceiro lugar ficou a ,�oniposiçãp Cie Danilo Caími e Eduardo Souto,
I" Andança", Na parte final, .34 países se inscreveram, O júri, contrariandQ i
a preferência do público; que pedia a vitória de Andorra ("Le Bruit 'dos':
Vágues) e do Japão, classificou "Sabiá" em primeiro lugar; em ségundo,;ü.
Canadá c em terceiro os Estados Unidos.

'

" . \'
i

�, • j

QuandO um (':'a começa .tár-
to" não há quem o des�ntórte'í E'
bobagem fic?,r tentando. I!é, ma.
nhã cedinho acontece .,.' alguma
coisa, às duas da tarde' ój.ltr:a,'e às
seis algum bem intencionâdo aju
da a acontecer a última. Como. é

sempre na terceira v,ez' que, vale
(désde os tempos em, qu'e ? gen
te brincava de pegar, éra .s'cm
pm na terceira vez que "'val�a) ,

onilem à tardinha Dad� .... , estava

para morrer. O dia havia (lOl11�ça
do mal, continuava mal'- e amea
çava piOrar à, noite. Como 'e�á é
uma moça fina, e de uma, certa
maneira acomodada, acelt,ô.u· em

bora um pouco' contra�iaqa,:': os

desígnios dos deuses, cOID:/,aq'l,lela
';trànquilidade'r de que ",'Só, são

'portadores os privilegiados' nàsci
dos sob o signo de câncel':' m'aro
está que ao "cair da. noite" ela
estÍi.va estourada, ,porqll:e. ,,:t;aiva
encalhada mata, meus .. amfgui-
nhos.

Então, . como soluçã'O única
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Realizações na Capital

O impressionante !)rogl'esso registrado na Capital do Estado está evi·
denciado em todos os setÔres. Mesmo· os relativos' à infra·estrutura social 8

urbana estão merecendo a maior' a-tenção por parte das autoridades.
,

• A Grande Flolianópolis recebe hoje a colaboração do Sr. Cândido Ma·
chado, residente à Rua Fúlvio Aducci,. no estreito. Refere·se às obras do
Govêrno Estadual em Florianópolis, classificando�as de de(icitárias. Omi·
tindo·me em: 'endosar Q. conceito �l11,it'idó att�vés da manifestação do mais
recente col.�b,orador, '.tentarei �sclarecdr ·,os 'motivos por que éle e outros
florianopo:itaÍlos - Úilvez 'sem informacões convincentes talvez estejam
�\pTessando·se nas co�ctusÕes. � . �",

.

Afirma o Sr. Cândido Machado que "o Governador' Ivo Silveira esqu2'
ceu·se que está com a sede do Govêrno em Florianópolis ou, justamente po�'
ser natural de Palhbça, deixa' de promover a capital catarinense",

Particularizando sua opinião como cidaelão do Estretto·acrescenta que
"o Continente continua desprezado, apesar de constituir parcela ponderável
da população da Capital-e arrecadar grandes quantias para os cofres públio
cos do município e do Estado".

. ,

Reconhece o Sr. Cândido Machado, que "a Prefeitura MUJiicipal de Flo
rianópolis, finalmente concluiu que deveria -retribuir .essa participação finan,
ceira do Estreito para o sucesso da' programação administrativa do ex,'

cutivo, e está atuando significativamente no Estreito".
Concordo, Sr, cçlaborador que ,o "bairro que ·mais cresce no pai::;'

(para transcrever o seu "slogan") andou· desprestigiado há alguns anos.

Mas tenho que, a bem da verdade, informar·lhe e aos demais i.eitores que
não somente a Prefeitura Municipal está presente' no Estreito. Também (,

Govêrno Estadual - se bem que através de um .plano bastante reduzido
em relação aos demais projetos em execução e concluídos nos demaié
pontos do território ·barriga·verde - está vpltando os seus objetivos para
essa part� geográfica de Florianópolis.

A Prefeitura Municipal, por exemplo. dotou, qJ.lase tôdas as vüís pú·
blicas elo Continente de rêdes de galerias fluviais para o sucesso do calç;1·
menta. No Balneário e em Coqueiros, poucas são �s ruas que ainda está)
sem paralelepípEdos ou lajotas. Ó asfalto igualmente vai ganhando di"
tância para oferecer melhores condições de tráfego' e confôrto ao mot.o
ristas que pretendem seguir à Coqueiros. E assim, sucessivamente, sem os

quecer que o Prefeito Acácio �antiago, em sua administração, criou a Secr!]
taria Municipal para Assuntos do Estreito no intuito de atender dirp.tn·
mente aos probiemas da área. Lembro - e dêsse importante setor o aml!;"
não ofereceu parecer - que um dos mais graves' e sérios impasses d· I

Estreito está relacionado com o sistema sanitário. A água inexiste em algun"
pontos e o plano de esgôto ainda continua em estudos. I!nagine o smlwr
e os demais, o que signific[1 em têrmos de infra·estrutura social, mais li'

quarenta mil pessoas utilizando, e no século :xA, fossas sépticas. E real
mente uma situação que precisa ser melhorada e urgentemente.

Sôbre. as obras do Govêrno Estadual em Florianópolis - para ShllS
fazer o seti. .JG�cjo - vou cônsult�r � jornalista Deodoro Lopes Vidra, llrt

Gabinete de Relações PGblicas do Palácio do Govêrno e depoi�, forncço·lh",,:;
. ;' !,,!II tÍ" Ji<, 1t<l1t<,,,, '�

" ...... , , .. "L.d,,, Iit._�� 1Il • ..wu..úl'�= . .m

20h:i�m - A ser programad'o
22,00h ....:. Teleobjetiva: brefisul ,.

':...:_�2::!l:o.��=-",�J.��' �� •.. í� � �2:._::_�!=!!·�._�'-i'�-!!!!-!!!4��!,"!l!'-!""��!!I!!,!!!�!!![!!����������������'�'���·���!�-�-",���·-zz�-��..�t�_�_��."§,,"�,�",�>A�_=-�,"�...��.�iiii�;;;�.......��._�,,���.�_�J!!!t�JI as notícias.
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--T-,----'--f'� II ligas são péul�-� Avai e Güaraní x Figueirên..

sei leremos amanhã no eslá�io Adollo Itbnd'�r o p,ross:egiti
'�ent�1 'do� cam,peonaiía de }ttveRi�, da cidade - Fig,Uiêilte,Jiis'e,

: fl taxiãs vóÍlám à, jógâi Irié'sm,o� nó· próximol iüiiringo, desta
faiN' ié�,fi éà'pná'lt IfÓ: esfá'dict tft'lan'io Scarpelli'no Estreito

� Campeonalo de r�mo da cidade vai ler êsse ano cinco re

,
galas.
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IhuG�rensc fi aXlas
domingo RIt Estreitu

, Machado que "s6 reconsíderou seu

pedido de,demissão,' porque lha

prometeram apoio :rilaêiçÓ: vamos
ver se. domingo, 6 público se

'

apresenta' no estádio, do Estr-eiço,'
proporcíonando ao', alvinegro: uma
arrecadação ',condizente com a

ímportânóía : dQ espetáéuló,'
, "

Figueirense "versus" Caxias é a

pugna que veremos na tarde d'é
depois de amanhã, no estádio

"ôrlando Scarpelli" que,
'

certa-

mente, deverá apanhar uma assis

tência das, mais numerosas, dado

o grande cartaz de que é possuidor
em todo o Estado õ clube joinvi
lense que pode ser' considerado
como o grande, ausente "da fasoh

final do, Campeonato Estadual' em,
andamento, ,O, azar perseguiu o

alvinegro na etapa de classificação,
quando caill dos primei1'Os lugares,
sutpreendéndo até aos seus pró
prioS adversários,
Mas o Caxias está ai para gaudio

dos que vie}epl a conseguir ur'Da

exibição, O Figueirense, trazenô o

até nós o popular grêmio joinvi
lénse, cumpre uma velha promes
sa feita' aos seuS associados que

anseiam', por bons espetáculos"
embora nem sempre prestigie:n as

iniciativas do presidente ,,\-Valdir

APRON!fGS,

Hoje os' dois, times que \ .repre
sentam a, Capital na Divisão Espe
dial do Futebol' catarinense 'esta

:r,ão' realizando Seus ,treinos finai<;,
visando os j,ogos, que, disputar-âl:l
domingo"
'o. Figúeirense fará o 'e:lllercício

el,11 seu campo,,' ao' contrário" cÚ')
Av:ai, que, vai. '�ó estáéüci. "dá rtln,
B'acáiüva;

. onÚ ' o 'téGniçO' Zezé'
definirá' o, time que dará combat.é
ia Ji.tventus, no estádio do grê,rriló
riosul�nse; quando' sérá, iniCiadá a

cÚEiJ;lUtar?O, ;Tornéio Gentro, SuL

l
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'PRA'zb l?.4s INSCRIÇÕES Ê'N
CiRR':A-SE B'OJÉ'

"\ Esta:' noite; carl-\. inÍció à:s 2Ó h:ó":
ras,' estará: reunida' a diretoria, da

,

'
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•
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-
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FASe que reéebérá' as inscrições
.:::0 Campeori�to ct'e Remo' <:to In
terior do E§tado, cu'ja: prtmei;a
reg�t'4 esÚ,- marcada pára o dh
19� em Blumenaú. Reéebicl.'as as
inscriç'ões, a rAsê p,roce'derá ao
<;arte'io das'. balisas e' escolha d'as
autoridadéé que funcionarão na

regata:
'

liI,
'I
'I I '

I l!llVELl
'S�I1PEl!! C�l!! A D1IÁBIO:

"

T�llJ�S OS DiÁs�,
AS 10,45 _ "FIl,nOS DO SOL, FILHOS' 'r:rA t;i'!\1..\,"
AS 14,00 _ "O SHEIK DE AG/'IDIR"

' ,

AS 16,00 - :;ANTONJO MARIA"
"

f.& � llfJ 1\\ ll'IJ � ",1!l0 é:t!d� F'rl':I'A"S''''I I �E» • &l,;t1l� g .'.,âí)\\,tIj �f t.J'A:� 'l!.(Al" ,

'
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Jllvenis�tgnr
continuidade
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&1 ... JIIfBS
Na tarde de amanhã terá' pras" J

seguimento o Campeonato Citadino,
de Futebol' Juvenlf com ó' desdo
bramento da; segunda; rodada: 10
returno.

'Cõmo partida prelimínar', jób:'
rão - São Paulo e Avai, êste vice

'líder ao lado do Guaz'ani .e aquêle
terceiro colocado, com um pontí
nho apenas a separá-los, Como

partida de fundo, teremó� o eri.cOti.�
tro prmcípàl dá ródada, reunind�'
o líder Figueirense e o vice-líder,
Guarani que está sequioso ''da'' re'�bi
nta,çi'j,o derrot'ado ,que foi na

rbdac'!a'-- do último sál:)a-dô quiu1dô
,

'

perôeU paúi, o Avai que marcou.'
um gol contra nenhum do "Bugre",
/0 Figueirense como' se sabe, vem
liderando o certame" sem" dé'rroia,
estando dois pontos à frente dos
dois vice-lideres, Nó turno; o::f

jogos acima àcuffarafu amJ'J('lS"
empate de um gol,

Notícias·
liVelflS
l\]:'OR'ACI GOIvmS/ TOMA PROVI

DÊNCIAS

A fórmula �da' escala de árbitros
por sorteio 'na sec,te da' FCF c

posteriormente nos próprios está

dios, vem agradando pleI?-amente,
com o' futebol s8guindo normal

mente, sem casos, maiores;
_

o
_ qÚ3

atesta' o acêrto da medida;: que

,poderá' inclusIve ser adotada p�r'
manentemente, Na ultima rodada.
foi, exemplar o, tr'abálho dos árbi
tros' no interior, com IOlando Ro

drIgues no clássico llÍr'etropol '

x

América; José Bezerra 'di'rigiiído
Guarani x Barroso" em Lages�
Marina Silveira referindo F�rroviá�
rio x Comerciári'o e-à1Úiérto Nah'as'
em Palmeiras x Internacional; tactos
eSCOlhidos de' comum acôrdo mo:
mentos antes das partidas,

I

FCF EM' OBRAS

A FéF vem passando por algl1-
mas reformas, com pintura gerai,

-

enquanto prosseguem os trabalhos

de melhora de algumas salas, ves
tiários e já, é ce':to que a ilumina

ção será mudada brevemente
I

por
uma firma de São Paulo, melho
rando ,assim o aspecto. geral de
nossa 'prin�ipal praça de esrortes;
'CORINTIANS', PAUL.ISTA ;ENVIA

CONVIT,E

o Presidente do S, C, Corin-

tinans Paulista Sr. Vadi Helou,
enviou convite ao Presidente Osni

. ,

Mello pata partioipar das .

come-

moragões do 59° aniversário de'

fundação daquela' Associação, De
vido a" compromissos ... assumido's,
anteriormente;, o Sr, Osni Meilo

não 'poderá comparecer, agrad�
oendo 9, convite fOrm\llado" ' "

C:fJNTRO S�L COMEÇA DOMINGO

,Será domingo a primeira, parti
da .:pelo Torneio Centro Sul, que
'envolverá dois clubes de Sanla:
Catarina, Jogarão em RiO dã Sul,
'.Tuventus x Avai, com arbitragem
catarinense, e se possível de

comum acõrdo, visando a diminuir
aS despesas,

1umo ,ao MéXíco
A seIeçã'o' dei Israel co�firman":'

do seu' ravorrtísmo, está com tudo

para ir ao México em 1970, Na ul

tima quarta-feira na partida' re
turno contra a ln:ôâéstilssl'rh'a,
mas rhod�sti;sima M:Ês�Q� se1'eçã'ó,
dét NustrCj;1i a", os rap[zes', <dre ,I'sr.a'ér
ven'tera'm' por doís tentos a zero,

ra tifÍ'carttl,b' asslm; a vi tórla no j0- "

go do túrno'vpelo marcador.unais
folgado de quatro a zero. A sttuu":
ção ficou muito miüi cõ'inodíÍ' pá';

"

ra Israel depois quê a" seleçã:ó;,.<;l'â:.
Coi'éHi do' Norte- foi�'excl'uida: desl7e
sub �;rup1J pela FIFA, por se re

cusar a jogaT' contra Israel, pq'r'
, questões políticas, A seleção ., 1s-

'

raele'nse dis_putau duas p'artidÇl.s, e"
consegüíü' duas vit!óri&<;� 'étLúiti:cÍ';'
pontos gành'ó's e né'{t'!i.t);ri\.' per;1'1;1:db.7;
l'I!J:ai'cou, séis tentos e não .Sofreu
nenhum, Israel no ni.ês de:n�vem�:
bro vai r'!"'sputqr com o Vencedor
do sub grupo lI, o direito,de ir ia'
México' dÚmutar '. o mundial, de'
foot baU, par.Úcipam do sub gru:"
po II, Nova Zelândúl.: Rodésia do,
Sul 'e Ja!)ãcí. Por sp.a vêz', o gtupo
XVI vai conhecer domingo 'c", seu

, ,

ff;presentante para as oitavas de
final em 1970, (aliás) o participan

� te déste grupo nas fiilais não
-

vai_

....
alem elas oitavas) pois fio terc�+
ro é último prélio, estarão .jogan-
do na éidáde de KihgstOll fia: .ta'-'
n�ai�a as s�leçoes do iiaiÚ ;e' ;El"
Salvador. Prii1úüro jogo em ',p,6'r-

, to Princi!1e, El Salvador 2, a" L Se

gundo joilo, em Il:t: Sálvac;lol', Hai-

"

til, tirê8�'� z:ho, E'tli' caso' d/ti' érnpa-
tê: d'Lí.tante os ribveí:í.ta' m;nüt6s tê
g'Márrrrent'ar,ês; ,s�rá ,'&spóúida U-'

ma prorrr.gaçâo de t'iin�a nunutos,
.com dois tempos de qutnze, e per
s'i§l;in'd6" o empate, Haiti será ó

vencedor pelo gol haverage. Pa

':ni, cumpletat méu frâiba,lho de no

',Je'; rf<'pi'd'R'sc in1'órniaç(Í'és a respei
l1i)' do ,gtu�o SEIS da ÉUlÍopa', o

primeiro a ser décídídó em favor

da BÉL.,().ICA, mas, ,'ain'da com'
duas' partídas par se�em disputa-
.das e amljlas determinadas. para

-

às prmm;:lX?s d'iá':3":' CAMPANHAS'

-;- Lo) __:_ ÊEiiGICA :::_ cinco par-
tjeÚiS diSpi.I'tada.:�; qu'atro Vi,t'órtas e
lirri empate" está' invicta ,'a: sele

Ç:ã0 põrtanto� Nove pontos ganhos
e': úpi iPerdido, Mancou 14 tentoS

'(r:n�lhor ataque ,do grupo) e so-

',fre'ii� 4� (nl"ém6r, defesa')" Saldo dê
HJ' t'en'tós" Corno" pode notar, o a-

• ri-ügo le'it0r i; EÊI1Gl-;rCA ' venceu
êste grupo de ponta 'a ponta, 2,0)
-� hJ<i'USLAVIA _ Cinco jogos:,
o:mip vitórIas, um empate e duas
deÍ'ro tas. étnco pontQs ganhos é
a' mcisin'a' qíi.'án'ti'cí'ade de pel;'did os',
M'á.l:6oti: trêze tentos e s(}freu se

t{ 3'�ó' - ESPANHA � uma. vi
tói'iii: e111- élrtce' páitid'as, doi� em

pates e ,duas derr:otas. 'M':iicou a�
pfnas dois ten los' e sofreu seis'
4�Ó) �,_;., FINLANDIA ---'. Cinéo jO�
1":c8, uma vitória e" quatro derr'ó
tas, Dois pQntos ganhos 'e oitá

'tró.rdirl'Js. Marcou, 6', tentos é so-

"�{réu' 22�., ;. I

,

"

. �:,,:
. de estarem representandt)' o' nossO' \ 'I

J?gOS restantes: 15-10 :E�'p��' ,

Estado, representar�o tambem o
,,' "j

riha' x Finland;a e, dia 19-10- +-

(Brasil,

,

Ó' 8ILVERA:O vai sair mesmo, x Y., x x

Suguhdo notícias qtle recebemos" Estão automàticamente inscrit8s

de fontes digna Co crédito o Go- para as disputas do certame calJ.-
" � - _ - _ - vernad'Or !vo Silvetra:' déterminOil 'rir.en;,;e de voleibol feminino as

"O ,coÍ'Íh'eciClo 'dés'pbí:"iis'fa: La\lfo o infcio d'as opias, através do Pla-, equipes qo. Bandeirantes de Brus- ,

safitQa\ enêol'ltr'a"-se ihtêrnad'õ no meg. que, Colégio São José de Tubarão,\

,�"",,�,;;;'::�_.�'�'�'�''�"�';�'�-�-�'�.�'�'�;�'��';;;"�'�"�'������o;o��'-�';;;'��J-��";:",,;a;"_";::=..-�'iiiiiiii---' Clube Doze de Agôsto, Ginástica,
.�;

"
;,;,��r "'i��ir�I.'1;;!,�,.�-,�-':'-'�.;'�:<�li I' Ipiranga além dos campeões' ele

DlPRlfIIl VeltaJoj UsiJd8S Ia:e:e:::a�o:�:á xdi'Dutado em

caráter elimi�atório com' a reali-

zação d,e duas chaves, uma tendo,

por sede a c.idade de Brusque e <t

outra em Joinvil1e, A eliminatória
da chave AY que será desdob,racla
em Brusque está marcada para o

próximo dia 13 e 19 e contará com

a participação das equipes: Ban'

deirantes, local, Colégio São JOS8

de Tubarão, Clube Doze de Agôsto
da Capital e ainda o campeão de

Lages,

oi ::xttlÚhltl� .Vatlt/ cfue' istá ó�m
'se\r at'.estaclh' ü1j:êi'iitóiío à V'étrdh

,

péÍ1t ,diretól;i'a� d:o parmei�â's e Im-
,

,
' "'" J,.,,' '

póssibili'ta'do' d� frequentar' a'S de-

; pÍ3nâ�nba:'s dO, Clube enôohtra'-s:e
riu! 'Pa'i.:án'á d:even'dÓ 'lltl3; próximas
dias vis! tar à càpitlil ca ta:l'Yi'l�i.1'Se
d�-, 6hdê é l'lá:.Úll'á:l�' Goinent��se

. '.
-

. r '
, .. " i" : , �'.

•

,

q.ue Q" AVaí está interessado' do
'joga'cl'br p'oi'ém exí'st� uin gi:htd�
i1npassé- ptrúi' ã str-a- ttaÍl,sferêircÚ\'\;
Ó rireço de seu ât1esta,db: iil.5e�aY6'
rIo fix'iicttr em 30;ÓOO;OÕ':"

,ri
,.

.'�'

Pelá, 'cI'O p'érdi'g'ãó: é a' m:��is \U:o-
, ' I',',

va eontratação do' .Iuventus Pata;
kS- dispu'ti"S' f!1_Tôrnei:; CÉmirb' si.11'
ql1ti começara no domingo: 6\i.tro ,

j'o'gàdór que, foi" coiltriatá'd'o:l pÓr
três v l\l�ses' ,!leIo du13e· dk ' jJi:{j' do'
Sul é d' arqüêir()' Raia'el

'

: .<\0" Pal:-
meiras d:e "BI�rrienau: ',;;,,'

�,
_---:'-:=------

Rogéáà 'é 'Deod:átb alnda/ Ifã:o
cônsegu1ra'rA .�uas" rÚJ.)écüvas 'li-

,cém;á;s ,mrra sé au"Sen'tal'éri{' da
cap#ál' 110' i:!�ifod:o a;p,lIoxifil'idó dó'
15 dia's; quarl:db o' Avaí estará; reá..'
ÚZh'ndç> sil:á's �a'rÚd�3" peto' Tor�
n'éiç centro: Sül, pràm'o\hd:o' 'Péla
CBD:_ -

\

,

r"

,,' ,'j
Hospital Governador Celso Ramos x � x x

dév.felO a uma repentina hemor� Os traQalhos de constl'uçãó (li)' /

bi'gia, m';,ro lateral do, estádio santa, C�-

"Apésar. �los cuidados lliédicos,'" tarina" que faz confrontações com

�à:tdo Santos vem se recupêi'ando' o Institúto Éstacfual de' Eduéação,
b:é111. Enviân;los, Ílesta opol'tuni- parte norte, está em anêla'menfo'

dlltle, v'otes de pronto restabele- normál, A conClusãó dos traba

cimentó. lhos está previs'ta, para o final' do

Lauro: Santos foi por muitos a- mês em curso,

no� ál;bit�o dê priméira llnha de x 1<\. x x

noss6 fútébol' e posteriormente Com I algumas restrições
piÍ'rllicipava do Tribunal dê Jus- parlamentares emecl'ebis'tas

ii�a Desportivá da' FGF de cujo', aprovado pelo plenário da !is�em
Tribt-fIllÚ ainda' hoje se fala oom" bléia Légisiativa do �Éstado, o

S,a:-Uda:de. auxílio de um milhão' de' cI'üzeii'os
novos ao Automóvel Clt,lbe," con
cedidos pelo Govêrno' para a pavi
mentaçãQ da pista externa do seu

autódromo, A notícia foi publicada,
por jornal ,especiaÜ!'ado no Rio

Grande do Sul e refere-se aquê1,e
Estado,

-.-"----,.---

,
'O àtàcant-e Nilzo; que o Metro.:'

pai nawi:a emp).·.estàdo' ao' Cbriti�
bll:, encoh'tra-sé em Griciúma, u

l)la vez qúe seu contra,to com o'
é!1.ibe lélaranaem;e teJ."min'ou;' O!
jóg'ador coúfórtne notidas da ci

. &a'dê do' ca'rvãó' deverá mudar de'
'C'lube \li1'ia' vez que o destacado jo-
gador :,nao téill 111ais ambiente n��
clube '::xlvi-verde; que no molnen-'
to luta pelo tituro" 'estaduál de'
l'9'6!(

,

,

'

20% - 3{)% -'40%jié entrada, o sal'do fa'c'il'itamos
ses pelei crédito di�eto a'O consumidor.

Atiro Wmys, ... , ; , , . , , .. " , .. , ...

Jeep' Willys ." .. " , , , , , .. , , , ,

r'tamaraty . ,'. , , , , " ' , .. , , , ,

Ca:rro Usado do Dia;

Wolks\Vag,en 6í)' ',' : ": , , ..

com

Conforme o calendário elabora- pões, a não, ser Os que já, -perten-
do pela Federação Aquática de cem aos ci\!b-is,' entrê� êíe� Edson
Santa Catarina para a temporada 'Cle.to,� ,Gardoso" d,o, Aldo Luz,' e

que vai de 19 do corrente a 28 de Maúrd sbares: q�e' está Prei:;ta� ..

junho da prqx{mo ano, estão in--,,', ,Glo, serviço ,militar, Êrnboi'a' â
cluidas 11áSl�'CÜ1CiJ':*" r::�g:;t:' �����,i� }':i'déI� do' mâióia_fd.at ,Ft\sb dé: ih, ",' ';" O Diretor do Departamento' de

'r' ".c"'! �' :.�� .,;f.t'il'!...,'· '..;;:;"'10" >' "'�" ". i"' 1 " .... � .. ;". ," 1-�

Campeonãto üi:i;adino ;&e r,
��O,. - ;':;:, �- �t'rod,uzir as Fof"ça:s' llrm'adas

.,

Íl,ás
'

Ârbitros Sr, Moraci Goines, enviou
nas quatro do Campeopatà de He- cl�sputas, dos dpis certames' t'enhá ofício ao Sr, Secretário de Sega-
mo do Interior do Estado, disputas sido bem recebida e apoiada:

'

na rança do Estado, explicando a

de yoles entre cOrpqrações mil�'::- ópórtui1jdàd�' dos e�údos pará a situação cios árbitros quando em

tare,s da M:arinha, Exército, A.ero- confécç'1Lõ dU. ca'lendár'f& a'CitRá:" atividade no interior, /no que', COD-

náutiea e Polícia M�li.tu.r do Esta- referido; ó cer:to é que ,apenas 11- cerne a segmança dos mesmos,' e
do, São disputas para estreantes e ma, pequena turma da p6ííCi:i Mi.. solicitando providências ct'aqueL')
-princ/piantes que contam pontos litm:, 'que d.eu, para' f'Ol;mar ninã titular, no sentido de �ssegurar
para os clubes que os abrigarem

. gu�rnição de yàl'e, riiarpou preseh'- maior tranquilidade ao trio de

em seus galpões, oferecendo-lhes ça por pouCQ tempo rio galpão .do árl;litros quando ,em fu�Çãb. em
os barcos, remos e a necessar1a Clube de Regatas Àltlo Luz, éne:- algumas cidades do interior, �nd'e
instruçáo técnica, além do incen- gando. mesmo a dispi,ltar unI. p:á,.. o policiau18nto nos, estádios dê
.tivo de suas torcidàs, reo de üma das regatas 'efetu'a,.,., futebol vem deixando

"
muito' "',

Não sabemos se isso vai dar cer das' em màio, sumindo log.o após desejar,
_ �

to, O presidente da Federação A- pois não. mais f.oi vista treil1âddo SORTEiO VEM AGRADANDO

quática q� Santa Catarina, 'sr, ou competillclo; parecendo que à

Eurico Hosterno, acha aue sim.' colucação por ela obtida desáni;.

Nos clubes d? Capital as '-OPiniões 'mou'-a 'para novas 4,(i;iiSputas,
,estão divididas achando, porém, � Pe'lo que a reportagem soube, a

a maioria que as disputas entre Polícia Mi,litar voltará a', cónlpe-
militares não devem contar POl1- tir pelo 'Aldo Luz, ftcando,lo CÍu-
t9S para o certame, pois os técni- be NáutiCo �'atÚnelir c�m o E-

cos e l11:esmo os diretores dos c111- xérc'it'o -e o Clube Nâ'útico 'R:ii-
bes não acreditam poder cOl'ltro- ch'uéÍo ,com a Úárinha', Ê' li' Á'erÓ'-
lar os remadores vindos dos quar- náutica?, O difícil, páréée, é esco-
téis� Para' algun�, nada mais su-

I lh'er ós valhores disponívéúr a" se-
'

gestivo do que, uma' prova para rem' envi;dos al'ls 'galpões, 'tareia
militares incluídas nos pi-ogra-' que não "ca"be aos clubes que, cóh-
mas, porém-' separados dos clu- for,me, aeimá �riSárribS;' nã� têr'rÍ
bes que apenas forneceriam os fôrçfi;;,sô�-re, os' ll:'e�mó�. A' JrÍéun:-
barcos e remos e os aproveita- bên,ci'a deve' p�rtir, Í\sto; �úq, dos

r�am mais tarde em dispútas de comandos mi'lit'áre's cta Ca1)i'tal a-

maior envergadura. ,Pontos devem través, dos seus sépnr'é" éspor'ti-vo�.
ser c0nta:dos, .mas somente para Naçl'a' mais:

'

as' corporações militares que 'as- Com ,;i pà.favra, �ôis; os IlUstres
sihl, estariam disDutando um' ver:' comandantes do 1'4.0 itá'tathã'o cí�
dadeiro certame' militar' de re- Gaçacl'ores; 5.0 DistTito NaVaf, DEis
mo. Outros acham que' não vai ta'camento da Ba;se A'éreal e 'Po-
dar certo os )militares incluídos" lícia, :Milit'ar,
como remadores dos �lubes q-ue CO.rvlPEON'ATO DO INTÊRfOR:
são em núnlero de três e as c�r
POrações em, número" de Quatro,
Colocando uma [ corporação em

caçia clube, sobraria uma, a não'
ser que a Polícia Militar venha a

fazer parte da turma ,do Exérci
to, já que é uma ,fôrça auxiliar do
mesmo, embora custeada pelos
catres do Estado,

" ,

Os preparativos para o Campeo
úato Citadino de R�nio: que vài
ser realizado pelá primeira vez

ai3sim 'como O do interior do ES�'
tado; já começ�rarn � ail1da não
vimos sinal de militares '110S gal-

até 24.: me�

ano 62
,

ano 67

68ano

NOr$: 9:500
Dipronal,

.1,�_'�i!_��_iiL��"�.�'�,,�����F�eI�iP�e�s�ch�m�idii!t1!i'�60�,������-�-�'Iiii��ii-'ii'��)
��---------.----

No seI
amadorista

As diretorias, da FE,dlofaçltu
Catarínense de Automobilisrno e

elo Automóvel Clube de F10rianó,
polis que teali:Jatan:'l a,l quartil
edicão das rv I:rORAS DE FLO·

HIÂWQPOÚS, na' manhã: do últirrio
domingo, estarão reunidas parr;
dsterrnínarem a data em que os

participantes' daquela competição
receberão seus prêmios',

x x x x-
/'

Convém aqui notar que as duas

entidadês fizeram' a éntréga cÍos
.prêmíos aos participantes da prova'
que vieram G\e outros Estiadl)s,
prestigiando assim a competição
que teve perto de 40 mil pessoas'
acompanhando o seu desenrolar,

x x x x

No próximo dia 11:' a délegaç3,()
do CluDe d'2 Reg:atasf A1Clü Luz

estará ,partieipan'd'à' no Paraguai
de umã éompetiçifo internaciomtl
remística patroci�ada pel'Ó CLUB
DESPORTIVO PUEIZTé) SNJÓNI'Â

"

'v"
-, � ,

da
_ <,lua1 participarão _equipes do

Brasil,: Pal'aguai, Chile: Pe'ru,
Argentina e Uruguai,

x )� x x

Visandó ésté compromisso as

guarnições do' clube aldista, con,

tinua apróvdtando' ao 'mÚit'no o'
estado da baía' sul, bEiln como [I

póssibilidad'e de cacta' a-tleta, pa�'a
,

'

treinar com assicluijade, pois, JS'

aldistas deseJam q:Í'ilhar nest'a

COh1petição' internacional que além

x x x x

Como
� convidadb especial do

cÍhbe patrocinadôr, estará' SêgUÚ1-
cio 'ifa'ra o pàí"8,guai, �c-orripânl'ian

_' dó' a delegação aldista; o preside:1:
te da FASe, desportista Eurico

Hosterno,

de

I
, I

,

I X l!\ x x

Até o próximo dia 16, a secre

taria da Federação Atlética, Cata

rinense estará r�cebendo as ins

çrições para o campeonato esta
dual de juvenis de voleibol femi-

nino,

"

I
\

,

x x 'x x,
, ,.

A chave B,,: terá, por local ('\,

cid�de de Joinville com data fixa',

da pal:a\ os di'as 25' e 26, tomanClo'
parté as equipes do Ginástica',
local, Ipiranga d� BIumenau e

ainda' o campeão' da çidade d9

Caçador,

,
, i

,

",
"

De carla chave classif.iéar-sê-õ.o
duas equipes que entrarão ,nf!·

disputa de um turno finar' de' ,O.ll'dB ,

"airá o nôvo campéão estaclua1 de
• voleibol feminino,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.E�TADb r?''E) SÀNT.t\ 'CATA)tlNA.
Ót\iIXÁ . ECONôMICA ESTADUAL
/\ , .., ",'� ;EDITAI.; Q3!�9 :

. Cp'NÇURSO l"ÚBLICO
, HORÁRIO DAS PROVAS. .

Á cAiXA- ECONÔMICA Ij:STADUÀL DE SANTA CA

T'RliiA, 'faz $il:'be'r que ::j,s provà;s do 'concurso pú1(licP d��
tfna'do a adiuissão de pessoal ,para as Junçoes ce Adr�ll
'nJst'l'ádor,' CÓn:tâdor, Economista, Técnico em Conta?ili-.
'datlê, Escritur'árlo e Coqtímio, serão realizadas de acorclUt

'com o seguinte caíendàrto:
. '.

.

T>ATA: 17 de Outubro - sexta-ferra '

, HORARÍO: 08,00 horas i..'
. LOCÍ\.L: Escola R�mington Rand - ,Rua 'riradentes, 5

'Sobrado
PROVA: Datilogr�fia - Para Técnico em' Óóntabilí-

dade
DATA: 17 de ou'tubro - séxta-feira�
HORÁRIO: 1000 horas em .diante '(chamada dos

candidatos de acô�do çom &. ordem das inscrições)
.. hOCAL: Escola. Reínlngton Rapd - Rua Tiradentes,

5 - .Sóbrádo
'

.
.

.

.

'P'R'OVA: Da'ti'lo'grafia - Para Escrituraria

DATA: 17 de outubro _.:: sexta-feira

H;ORAIÜO: 20,00 horas. .

, �

r;OCAL: Instituto Estadual de Eduçaçao
PROVA:. Para Técnico em Contabilidáde

GUÊS
."

DATA: 18 de outubro - sábado·
�----__;'--""'-'- H.ORÁRIÓ: 0'9;00 horiJ,s, ,', ,

ORA. êLECNICE PI.-·ZIMME,IMANN· . ��gt�k :In;�:�t�:���f���:a�, EdtlWÓ�'?rUGuÊs'

I 1 au \í:Mft�íD li
. Para Contador _;_ PORTUGUÊS

.>!I,I;.'tiRU�.nH .Para Econorlüsta - PORTUGUÊS
, PSIQUIATRA INFANTIL

.

Par.a, Esàitudq:ió - PORTUGUÊS.

I D' 't, 'b" dn 'd- , d' •.
'

b' d
.

t ".
DATA: 18 de outubro ---, sába,.do .

,-

�S.,ll �?,�."J CU�I"u"a � .lslohr �os :'� pSlco.T-�n:l-� .• '.,Y-,:.IlQRA�Q.: 13.;QDl?,oT3,;1'-.' .. '", '._,";" ....-:>•.

Iii
d:ldE' -:-, .n�,l,lr,os,9s, e ,p,;;�cos�s' "infa,I).tL� ;- OrIf\'rtlla'!fa.o, ;,i.1:�" > !�'l:":'uo6xtt� r]).ltít,úto� Esta'dUãr '1'fe" Ed"�â�ãt): �,..'':'.: 1;'

"

pslcoíog4ca de pais.
.

.
.

.
.

"',; PRmT'AS':, Para Ad'iirinistr:1ddti -;;'- -:À!hl'ilJ,II'Íist'ração de
,

, ,io.
-'. -",' , ,

'
,

• :I-} '_,' ''jIi' ','- ,r . 0'-

t}ónsultório: Rlla Nunes Machado nO 12 - 2° andar: PessoaL.",,'
.

') , .. :, ;:' ,'-";/' ,�' "

1 4· ",,,,', hor.a dp. 2" a' 6'a feI'ra das 14' ·I-,s 1'8 Para Contador - Contabilidade Geral
-- "a a . lvHrcar - - L'

;para Economista _ Teoha Econômica
horas. Para Técnico 'e'fi ContabiUdade - Contab'ilid�de Ge-
____ . ------------'-----------__;.--'-',,-':'- 'ral '.

,Bit ANTONiO SANTAELA
Professor de Psíquiatria da Faculdade de Medici

_ problematica Psiquica, Neuroses.
na

DOENÇAS MENTAIS

consultório: E'lífício Associação Catarínense de

Medicina, Sal", 13 . - Fone 2208 -- Rua Jeronimo Coe-

mo. 353 Flori:nóp(])lis ..

-

-
. DR� LUIZ F. �E ViNCENZI-

ortopedista e Traúmatologtsta e Fraturas 'em 'Ge-1

ral.
Doenças da coluna e correção de deformidades _-'-'

Curso de' especialização com o Professor Carlos otto-;
ich6Íi. 13m. Buenos Aires.

A.tende· diariamente no Hospital de Caridade.
Horas marcadas pelo telefone 3153 - Residêncta::,

rua Desembargador Pedro Silva n.o 214 - forre,
2067 - Coqueiros. '�

UROLOGIA

Ex-Médico Residente do Hospital Souza Aguiar
OB. ,

Serviço dO Dr. Henrique M. Rupp
RIM - BEXIGA - PROSTATA - URETRA - D18-"

TÚRBIOS SEXUAIsl
'

CONSULTAS .; 2.as � 4.as feiras: das 16 às 19 ho-:
-as - Rua Nunes Machado 12.

..
'

�".""�'-'�

-�t-Lí-,H�it-::--Â�:OD:::--":-O--;;-H-:"""t;O--:-:-L-ÓG--'--IC-A_;""_'-'�"
.

Dr. Gilberto M. Justus :1
Dr. Nelson S. Mitke ,

•

Dr. Luiz Q. Kanashiro

C. Dentistas

Odontopediatria
Cirurgia. - Prótese

Clínica Geral

Horários 15,00 às 22,00
Rua Felipe Schmídt -

horas

34/s,3.

-----,---�- _"-:

'i!LICL'�NI,[�l� ATEi�j)IMENto
ôD-Ottrbt�titO

P'LANTÃO L'Xi:URNO E NOTURNO

DR RAUL FERNANDO KLEIN - CD

DR. CA"RLOS A. BORGES - CD

DR. CLEO NUNES DE SOUSA - CD

'CLíNICA GERAL - PRÓTESE

CIRURGIA - ANESTESIA GERAL" .

Antonieta de Barros, n. 18, anda'r térreo -'- apto.'1.
ESTREITO - FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA'

HÊNIUQUE UDe THIESSEIf
CLíNICA GERAL

2,as - 5.as feiras 15: 00 - 1'9: OOh.
Sábados 9: 00 - 12: 00

Rua G"lspar Dutra, 275 sala 7

(frente ao 14° B. C.)
ESTREITO'

ESClfrÕlUO DE ldlVOci:C!A
"DR. ·9U1C10 VIANNA"

Cíveis - Criminais - Trabalhistas

JOCY JOSÉ DE BORBA

Advogado'
Rua Felipe Schmidt, 52 - Sala 5 - 1° Àndar

Telefone 2246 - Florianópolis

DR. EVILASIO CAON

ADVàGADQ
Rua Trãjimo, 12 - sala 9

'ESCRl'tORiO DE ADVOGACIA
Jackson de Paula Kuert,en

Advogada
Hélio Carneiro

.

Advogado
Horário: das 8 às 12 e das 14 à,s 18 hs.

Ed. Florêncio Costa, 58

7,0 andar - s/704 - Fpolis - SC.

--------------�-----�--------�-----------------

I1lt 'ERltO LUZ
ADVOGADO

Causas: Cíveis, comerciais, trabalhistas, 'fiscais e,

criminais.
Atende: Das 9 às 11 horas, diáriamente, com ho-

Ira
marcada.

Escritório: Felipe SChnlidt, 21, sala 2 - Fone 2779;

Residênci.a: Presidente Coutinho, 85 Fone 2779'

bÓNTAM
ESCRITóRIO DE CONTABILIDADE MAQUINIZADA
'. JOrge Alberto da SilVá

'

TecníCos responsáveis Húrnbetto :Paulo' Pachecó
Marilda Helena da Silva

SERVICOS EXCLUSIVAMENTE MAQUINIZADOS
ATENDIMENTO AO INTERIOR POR PROclJRAÇÃO
Rua José Cândido da Silva nO 629 - Estreito - Fpolis
- S.C.

I
•

VEND.E�SE
PRÊÇO DE OCASIÁO

Um terreno medindo 23x80, com uma �asa de

madeira e uni galpão, a rua .roaquím Nabuco 312, no

Éstreito, perto do 'ColégiO N. S. de ':i'átima.

Trat�'r a 'rúa cé·i. PedrO De'mo'ro, 1794, na. Organ

tec '- Estrêihj - FlorianopoUs - S.C.

tt�í:tutA '�j\UIOtcrnê:À
. ,R3;d'iOl�gi'�' IYe�ltáriá-Éxc��l�ivam�nte
Di,. ARNI.)LDO SUAREZ CUNEO � eRO n? 169

Dr. FÚ)BERTO GRILLO CUNEO .s: oao n? 135
\

E:'ncl'ci."êço: RU(1 Fernando Machado, 6 "'- 1° andar

FOlle 3427 - Florianópolis - S'C

HÓRÁRIO DE' ATENDIMEl-l'TO - RAIO X

'SEGUNDA :.._,_ QUARTA E SEXTA � dás'(1 às 12 e das

'1'5 às ,18' hótflS
TÉRÇA E QUINTA -:- somente das. 15 às 13 horas

��ú�
..

<i
..';!l, U1')!5I� , I

p'recis�ún'bs de cor'retores com' pratica de vendas

em automóveis.
Tra tal' Av. Max S'chram, 20 Fane 27-85.

PORTU-

"

Para Contínuo ___., Portugu'ês
DATA� li3'de outubro - sábado

HO�ÁRIO: 17\00 horas. . .

LpCAL: 'Instituto Estad]lal de Educação
PROVAS: Para Administrac.or - Admi'nistraçao Fi-

nanceira . .

Para Contador - Contabilidade Pública
pa:ra 'Economista - Economia Brasileira
.Pàrá Escritm:áfio - Matefiii'tica .

. DATA: 19 de o'utub'ro .:_ 'domingo
HORÁRIO: 9,00 horas
LOCAL: Instituto Estadual de Edllca'ção
BROVAS: Para AdmirÚstrador � Adm�nistração de

Mat�ria1 .

'

púa Contador - Contabilidade BancárIa
Para Eêonomista· - Desenvolvimento Econômico
'Para Técnico em Contabilidade' Conhecimentos

corrtplementares .
"

'Para 'Contínuo - Matemática
DATA: 19 de outUbro - comingo
HORARIO:\ 15,00 horas

.JtQQAL,:
.

Irtsti�utQ Estadl!al cie Eduçaç,ãq .

PROVAS: Para Administrador - Sistema Financei-

ro Nacional .

pa:ra Contador - Sistema Fi'nancei't'd Naci9Í1al
'Pará Economista - Sistema Nacióna:l

"

.'
Para Escriturário __: Conhecimentos. GO,mplementares

(Noções de, Contabilidade e Noções de Direito Comercial)
JAURO DÊNT:):CE LINHARES

DIRETOR PRESIDENTE
GALILEU CRAVEIRO DE AMOR.IM

DIRBTOR

I.

PERDIGÀO s. A.
.

COMERCIO E INDúRTRIA
A$SEMBLÊIA q,ERAL EXTRÁORDINÁRIA

.

CONvdCACÁO. .

,

São convidados os Snrs. Acionistas da PEIÚ:>IGÃO
S/A COMERCIO E INDúSTRIA, para se reunirem em

Assembléia Cl-eral Extraordinária,' a realizar-s'e às 14

(quatorze) horas do dia 25 '(vinte e cinco) de oi.rtul;lro
c:') corrente ano, em sua Sede .social, à Rua db Comér
:cio, .

39, nesta cidade de Vld�ira, Estado' de Santa 'Catari
na, afim de déliberarem sõbre a seguinte

ORDEM DO DIA:

'

...
a) Pro,P9sta J1,lê.tificativ� da Di�'etoria ,para um a\l

. menta <;lo Capit::tl, Social, com aproveitamento de fundos
e subsc'riçâo em mo'eda cOrrente; .

.

b) Alteração e. deliberaçã'o sôbre projeto de reforma
'dos Estatutos Sociais;

.

.

.c) " Outros assllí!tos de interêsse da sociedade.
Videira, 20 de setembro de 1969.

.

.

..

A DIR'ETORIA

j
.'

, ,
CASA NO CENTRO ...

. .., Y;E:r;IDE-::SE à rua ,çrist.ovªo Nunes 'pires n,0 i9, com

3 .qUll,rtos, �iving, copa-cozinha, abrigo de carro, . etc",
Preço: NCr$ 25.000,00 - somente à vista. Ttatar à rua

. CoronAl LÇJpes Vieira; 1'6.
----�----------

OFICINA DE MARCENARIA
Arrenda-se urna o'ficina de marcenaria bein equipa,'

\Ia, el,'ll perfeito estado de conservação, pem ldcalizada,
ém prédío próprio, com 129m2 � parte de àIvenaria e

'parte de 'madeira, llZm2 'de galpão. Situada, à rua De

sembargador Pedro Silva, 984 - Coque'iros (rua geral),
0" interessados poderão tratat no local com o proprietá
rio.

, I .�

VENDE-SE
Vende-se um DAUPHINE ano 1960. Trátar J na rua

João Motta Espezim n.o 326 - Saco. dos Limões,

WOLKSWAGEN 66
Vende-se Crenat -. com Radio. Tratar Rua Conse

lheiro Mafra 40142: Ou' l!'one 2635 Horário Comercial.

PERDIGÃO S" A..
COMERCIO E INDúSTRIA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCACÁO

São convidados os Snrs. Acionistas da PERDIGÁÓ
S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA, para se reunirem em As

sembléia Geral Ordinária, a realizar-se às 16 (dezesseis),
horas do dia 25 hvinte e cinco) de outubro elo corrente
"IDO, em sua sede lsocial, à Rua do Comércio, 39, nesta ci

dade de Videira, Estado de Santa Catarina, afim de deli-.,
berarem sôbre a seguinte .�.- . ," -.

ORDEM, DO DIA:

a) Apreciação, discussão e votação do Relatório da

Diretoria, Balanço Geral, demonstração da conta LucroS

8.z Pêrdas, Pareceres do Consêlho Fiscal e da Audítofia, r�
ferentes ao exercício social encerrado a 31 de júlho cfe
196'9;

.

b) Eleição dos membros da Diretoria;
c) Fixação dos honorários da Diretoria para 'o ei-er

cício social de 1969/70;
d) Eleição dos. membros do Consêlho Ftscal e ríxa-

ção de seus honorários;
.

A V I S O
Acham-se a disposição dos Snrs. Acionistas, na, sede

da slcíedade, os documentos de qoe trata o' artlr!o 99 do
Decreto-Lei n.o 2627, de 26-9-1940.

Vtdeira, 20 de setembro de 1969. :v

A DIRETORIA

Saúde abre
. .-

.Iuscrlçnes a
turS9 em sr

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATÀIÜ,NÀ ;8. A:
E DI TAL

' '.
A Administração Regional da Centrais'; El'étrtcas'; 'cre

Santa Catarina S. A. - Setor Flnríanópclis, "d.evid'áhí"e'hte·
autorizada par sua Administração Central," alienará, me
diante concorrência administrativa, a seguinte víàtura:

Kolnbi Volkswagen
Ano: 1.962
Motor n.o B112522
Chassis n.o B2049267 .

HP - 36
Cor: cinza btsmark/marfím
Placa n.o 44.17
'Cotação mínima: NCR$ 1.000,00 (hum mil úu�elr(js

novos). "
.

A viatura poderá ser examiq�da: de' 'seg,u'nda.3, ,,$'(lx.tí.l
feira, no horário d\lo� 8,00 às 11)00 horas e -das HtÓQ, às,'
17,00 horas em sua oficina mecânica à rua Jel'ônir'llo Coe';'
lho, 32.

• .

As propostas deverão ser apresentadas .ern en\'Clopes
fechados, endereçadas a Administraçã.j ,'Regional .da
Celesc - Setor Florianópolis, contendo o nome do pro
ponente e mencionando que se trata' de ptopost::J;.previsc
ta para abertura as 15,00 horas do dia 17 de ·óutuor.6 d'e
1969.
'.

Florianópolis, 1.0 de Outubro de 1969 '.

ADMIN±STRNCÁO RECU()NAL. '

CELESC - SETOR FLORIANÓPOLIS ,

________._.__
. .' .

•.
,

. J ;. r

DEPARTAMENTO CENTRÁLi;E-ê'rl\'.1�TIXS�,: :,;>
TOMADA DE PREÇOS 69-'1220

.' .

A V I S,O .

O Depar�ame'nto Céntral de .,qorripras torp_a 'públic()�
pal.'a "

conheCImento d�s interess,ados" que receb-er'á 'prq-:
postas de fü'mas hal:?ilitadas prelim'inal'me'Ote .11O's 't"êrmos
do Decreto .Lei n:o. 200, de 25 de fe'irereirô de !1�Y67 à't'é ;�ú> .'
13 h'ó'r'as do dia 21/10/6'9, para o fOl�necÍll1el}io d� mate::
rial" F�nnacê'uttco, 'dest.inac.) aO .l?EPAfir:rAivrE�TO .. D.E
SAUIJE PÚBLI(jA. O Edital. encontrf,\-se afiXild:o,na séde
.dr

.. �'2�)artamento Central de Com'pr.as, fi .í:ll·ã�á· t��U'to
Mulle�' n.o. 2, FlOrianópolis, ond'e serãó �pr'estiiaos 'os, éS":'
.clarecimen tos necessáriós. .

. .

Florianópolis, 30 de setembro de Ul69.
RUBENS V1C'.I'OR .DA SILVA

.

presidEmte" ..

-,_�__--_;_
,t'" .,

_: _.
•

• • .''!,.'. ..._.v.l.

DEPARTAMENTO CENTRAL 'DE COMI;RNs�'
'!'OMADA DE PREÇOS N° 69/121'6

AVISO
'

.... ,

O Departamento Central de Compras' tàl'l�� pUbHi{Q
pa�a cQnhecimento dos interessadós, que recel'.Í'erá �fó�,
·postas cfe firn:as habilitadas preliminarmen'tê, n:çs .'t'êhn,o'�
do Decreto Lei n.o 200, de �5 de feve'rieirb' de 1:967 "aitê 'â:s
13 hcn:as do dia 20-10-69, Pi1ra o fmnecJmento" d�)hóveis
escolares, de�tinado à D�VERSAI:! lj.E;o-tQ�S: O,-��tª�. en':'
:co.n.1Jra-se �flxado·na sede

.

do Depa:I:tá.in;en'to 'Cé;qtràl. de'
Compr}1s, a Praça Lauro Müller n:ó '2,-fióÍ'i'à:i:):oPolÍs, on:;.
de serao prestados os esclarecimentos h'eêessáfiOs. '

.

Florianópolis, 30 de seteinbro de 1.969.. .

..

'

RUBENS VICTOR DA SILVA

______-:--�_'"".-__p_re_s__i_d_e_n_;t_e..:.,._:,;;.:..-.�.. ,;.t.". .:.:.:.::.':,..."':;".:i.;C._;'':2_'_:":'.'L":'_.I'
DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS' ."

TOMADA DE PREÇOS N.o (39-1248 '

AVISO
i,

•

,

O Depar.tamento Cel�tral dlf CÇlmpr.as' torna .p'titiIfC'Oi
para conheCImento' dos mteressados, qUe recéo.eTá 'pro"
postas de flrn�as habilitadas prelin'fin:úment'e, 'nos, 'têr,díós
do Decreto LeI. n.o 200, de _25 de fevereiro de 1.967, 'áté às'
13 horas d? d!.a ?1-1D-69. para: o fornecimento' de carh�
ve!�e" destmado a PENITENCIÁRIA DO .ESTADO E CO
LONIA PENAL,DE GANASVIEIRAS. 'O Edital eticont:ra
�e afIxado na sede

..

do Departamento Central de Gompras,
a Praça Laum Mull�r n.o 2, Florianópolis, onde setão
prestados os esclareCImentos necessários

.'

..

Florianópolis, 1.0 de outubro de 1.969:
.

,

,
' .

RUBENS VICTOR DA SILVA'
presidente

� ',;

Fonte da SecretaJ:ia de' Saúdé
e Assístência Social ínrórrnou qúe
'3,

.

Fà:ê1l1d:1de de Hfgi%ne e 'Sa:úde
PÚbÚca, da, Unive'l::slti'ad'e de 'S![i;Q
Paulo, está recebendo de 5 a 15

do mês de novembro vindouro
, I, I. r:�

c

ínscríçôes para O CursCl de 'Pós-

Graduação em Sâllde Púhlic'a. Ás
insc'riç6es deverão ser enviadas

aqú.êl-a façUl:d�d'e, localizada, .·11a.
Capital paiulista, a Avenida . ·DI'.

Arnaldo, 715, Caixa Postal" 8·099,.

e os ca11c'.:datos deverão possuir
certificado de conclusão 'de', cúi'sQ
em

.

PêdafJ;ogia, Ciências, Méêllci
na, Psicologia, Odontólo€b:a,' En
feónagem, Serviço Social e 00-

munrcações outturats éx'1>ecir;!tp
p�t .estàbetecímsn to

.

de 'nível' sú'�

p'�1'19r. AI�m dísso, os cand'idà'tos
drJ'izerão damonstrar experfêricta.
r{;' c�'iApo da ·S3.UC!2 pú'olkà '011
magistério e aprovados em exà:

me psícológico, bem como, na en
tl'�vi,sta com o pessoal docent� dé

f�;lC�ção sanitária.
.

. .

.

O·purso de Pós-Graduaçao ern '

S!Xúl:le Pública terá a duração de

um .ano letivo', incluindo estudos
acadêmicos e treinamento; de
campo, cujo programa está divi

digo nas seguintes. fases:
.: �ás,i�

co
.

d·é 'Saúde Pública, Especiali:zá�
. ção em 'Educaçã:o Sanhada:, Dis
ciplinas Complementares e 'I'rei

namentó de CamnQ.
Atuando at�âV'és da' eqtti'pe

de 'Sa'úde Pública, r.:.�' próhssib:áais
libedis '"

e de todo O' pessoal . que
tÍ'Ílüà:Úm 'pelo" bem-esbr '�ísíco;
sobai :e mehtal ;da " po'p:úla:ç'ãó, cQ

Edúcador. de Saúde' P'úhlicà 00b're
. n�na ppp\:lla&ãô 1lMí:ica ·de 15Ó 111il
h�hitlintes. ,Fbde :à'i'néÚi, ia ,Edúcu':;.
dór 'de saú'de' PÚblicâ� 'ser titluzd:.
dó em 'servi'ços dé edticáiç'ãó sa'úi:"
tár1a, peloS .

depaí:t8:;rrle'Í:l�ÓS de

sa·tlà.� e, de 'e'd'úcáção, 'escôlas .....de

fo'rm'açao tiásic'a em saúde, lndüs
tri'a e· "comércio, serviços liosprta
lai�s e, outros sêiViçós que: visam
o'· b'em-e'stà'r doa ,_ comun:idtlde.

',\

,

,1NSTITUT? �A.CIONAL DJ{ PREVIDÊNbI� soct�� ::'
,:;UPERINT.Er�·pENCIA ,REGIONAL Ij:M SANTA-óAT.A:R:INA
CaORDENAÇAO _DE ARRECADACÃQ ·E F�$C:ÁL't2íAÇA:O

COM�ICAÇAO AOS SEGURADOS, AUTÔNOM,ôá '.'.'
.

Comulllcamos aos segurados autônomos que ,estejamatrasados
. co� o recolhImento de contribuições anteribt�mente a Ja:qeIro de 1969, q'ue, tendo e'm Vi.sta' a :p'ortanà.,MTPS n.o 352� de 1O�09-69, poderãó' págá..,las pat�'elada:"

n;ente, em at,e 36 (trmta e seis) prestações desdé 'que o
requeIram ate 15-10-69. .' ' " .'.

,

O pagamento de tôda divida atrasada de u':rn'""a':';,s�" :
.• :.

ata 31 10 69 "

t
'

.

'.. O vez
v �

,

-. "
Isen ara o segurado da multa estàhe:lecl<fu

�i�l�rtrgo 165 do Regulamento Geral da, Previdêné'ia; 8:0::'
.1. .� ,��

Maiores esclarecimentos serão prestacJs 'aos interes
sados no Grupamento de Arrecadação, nesta Capital, à
Av. Hercílio Luz, S/11.0, nas Agências e Rep'résehtantés
no Interior do Estado.

'

Florianópolis, 1° de outubro de 1969
Ewaldo Mosimann

. ,I,NSTITUTO NACIONAL DE PREVIDtNCIA SOCiAL'
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SANTA CATARINA
COORDENAÇÃO DE. AR�ECADA:Ç..'iO E FISCALÍZAÇAO

AVISO AS EMPRÊSAS ..

.,

(SEGURO D:E ACIDENTES DÓ 'TRABALHO)
'. A, Coorde�ação de Arrecadação � Fiscalização cóniU:'
mca as empresas que ainda não tiverem fixada a suá
.��imeira taxa-de-contribuição do seguro de acidentes do
t.aball�o, ,que deverão, recolher, mensalmente, na 'Ouia-de
RecolhImento, o valor .correspondente a 1/12 (um doze
avos) de 90% (noventa por cento) do pi."êm�o dó úftüno
contrato de seguro (Art., �2 do Regulamen'to 'aprovado,
pelo becretu n.o 61.784, de 28-11-67).

.

.' ",

As emprêsas cujos prazos de vigência da primeir:l
taxa fixada estiverem v'êncidos, devem continuar-- reco:
lh'endo a contribuição ao seguro_ com base na referida tâ

xá, até que a mesma �eja revista.,
A falta de 'recolhimento das contribuições do seguro,

na forma do presente edital, ocasionará o levantamento

de débitos, sujeitos a multa; juros e correção monetária.

Florianópolis, 1° de outJlbro de 19'69
Ew.aldo Mosimann

COORDENADOR DE ARRECADA'ÇÃO E FiSCALIZAçAO
.

. -' '. .

LEGIÃO BRASILEIRA DE, �S1��,NClA
Diretoria Estadual de 'Santa Catarin'a

Divisão de Medlclna
COMUNICAÇÀO .

A Legião Brasileira. de Assistência, Diretoria Estadual
de Santa Catarina, situar.!), à Avenida MaUrO Ran:lOs S/N,
vem to'rnar públICO, que a partir destà 'data; os ,Serviç'&
Odollt01ógiCos daq'uela Instituição, no Centro de Puçri
cúltura n.o 1, completamente equipados com '�parêlhos
técnicos modernos e contando com os serviços, profissio'�
nais de 3 (três) dentistas, está a disposição da s\la clien
tela no atendimento à criança, à adolescentes e gestante,

Florianópolis, 30 de Setembro de. 1969. '
" ;

Diretoria Estadual da L. B. A. dé Sàn�a C"t"till",
.

: ; �.

. '�

.)
i!..,

f;;'

.� .

t'" Alim d'SC
fotm ti feU1
de Ciênca.� .

. ';:'

"
"

Vinte e oito alUl1'es' 'de edu-

candários de niveJ lnédio 9,e I?an:
ta Catarina participaram da, Fei
ora' (le. Ciências; instalada rio'. pa
vilhão' de São Cristovão, no Rio
'. .'

.. d2· Janeiro, .onde estavam expos-
tós os trabalhos de 2 'mil. alunós
de .c"OIérrios de 'todo o País. O

"stançl\'
�

de Santa. Catarina ocu

pava ,limá df1,s áreas do pavilhãO
situàd'a nem à entradá .

e foi m'ui

fo
.

visitado por popúlal'es e por
membros das bancfl,s ekaIl'linado
ràs que apareciam incogni'tamen
te..' ]:><)0" e�rIiero ,e V\l;rie�ade dos

trabalh0s, o "stahd": catarinense

fei co'nsiderado C. ')s mekhóres, em

co_ni:I)àração. com os ,demafs. Con

corié'rani 12 alUnos do 'Corégio
cà:tã;ihênse, traéUciónal estaffele
cim�hto de' ensino da capital, 4
da Esco'úi 'Tüpi, de Joinville, 5

de Blúmenau, 4 do Rio cto Sul 'e

3 de Mafra. A maio'ria dos Esta

dos expositor.es foram premiados,
pois a Comissão órganizádor'a Efa
Feira Nacional' de Ci'ência dese

java manter vivo o intel'êsse de

todos para as futuras feíras. San

ta, Catarina obteve 2 prê'inios e

empatpu com o Rio Grande do

Sul, que se' apresentou com �ma
delegação bem maior.

.

Em Ciências Humanas', foi
premiado o aluno Jacó Brand, do

coiégio Catarinimse cofn NCr$ "::

100,00 e uma coleção de 3 livro�:
O . mesmo prêmiO foi con1't)rldJ!
Para as exposições de QUímic�
de 2 alunos da Escola Tupi. O alu�
no :dó 'Coiégio CataHne-nie efetuou
trabalho' muito elogiado: o l�
vantamento sócio-econômico-cul;..
tural do pôsto indígena Duq'lié ''dé
Caxias, em Ibirama.

•
O Ministério de Edlicá�ão

.

e

Cultura já {confirmou a realiZ:í

çã'ó 'da Ir Ferra 'Nacroüal de ,Ciêh;..
clas, em face do sUcesso da pri
meira promoção, que chegou rrrés,
mo a UI trapassar as espectativas
das autoridades educacionais.'· Os

prêmiOS conferidos aos alunos de

Santa Catarina fOram entregues
110 Ministério da Educação 'e 'CW:"
tura, perante OS Coordenadores

da Feira Nacional de' Ciências' e'
os demais alunos premiados,

"(

L.

, "'''''
.-' ---- _._---,.--_.�Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



, ,

"

, "

Estado vai ter rá;dio e
, .

TV educativa em ,lO
Está previsto para inícios do

';>roxlmo ano a ímplantação .

da

TV Educativa do Estado de Santa

Catarina, dentro das normas .es�
tabelecidas pelo Plano Estadúal

de Educação. A informação é da

SEC, acrescentando qua
.

ainda
êste ano deverá ser constituído um

grupo de trabalho para estabele
ce'r e fazer atuar Do Râdio Educa

ção.

Com a. criação das duas emis

soras à Secretaria de Educação e

Cultura antecipa-se ao decreto fe

deral que criou comissão íntermí-

nísteríal para implantar -rá<l.io e

televisão educativas.'

Para a implantação da TV' Edu

éativ� está sendo desenvolvido um

tl.'abalho conjunto pelos ,-órgãos
técnicos da \Secretaria de Educa
ção e Cultura e dos setores- esta
dua'is e federais ligados às' tele

comunicações.
Segundo estabelece o Plano Es

t�dqal de Educaçãp, as emissoras

deverão ser criadas para a ;divul
gação dás conquistas técníco-cíen
tí�iéas, qa vulgarização do dnsi�o
c transmissão dá cultura às)' vá

ri�'s camadas c!� socíedade. t

se lerá expansão 'I�cnicà e cqlfural
o Reitor, em oxercícío, da Uni

versidade' Federal de Santa Cata

finá" declarou que a integração do

� '- Tê�são no Sistema
'Educat Nacional, cujos estudos

'estão sendo procedidos por uma

Comissão Inter-Ministerial constí-
,

,

tuída pelos Ministros Militares,

�ue respondem . temporàríamente
wela 'Presidência da República,
�ossibílitará . a expansão dos ensí
§.'la'

.'

�.i( técnicos e culturais a

i!Ô.
.

tclasses sociais atingidas
:��ef6 demos meios, de comu-

itlicação de massa ..

!l ��. "'� o Professor_ Roberto

!ir!.ace 'ue a formaçao ele um

;�i��jll�HwtegradO nacipnal de Rã
:lii�.�' e,:�Ef�evisão Educativa vem

:!,n��r t� espírito da Reforma

:i\4rtÜ��\flljtiva .que pretende eU.-
_

itnMiüíi!tiã ;�drninistração brasileira

�� diS�"são de recursos c a
Jd -1- ,

j uplic .
',dê de ação, para alcan-

I ar os objetivos' prec6ruzad:Js
;r;r,avéS ,raCL?naliZação
!l� 1,;'
l� dr
i�n que
Go�êrno Federal suprirá as atuais
deficiências do sistema educacio

nal do país, com a execução ,de
métodos, pedagógicos através do

rádio e televisão que poderão sa

tisfazer as exigências sempre cÍ'�.s-·
centes do desenvolvimento econÓ-

mico,' social' é cultural.
Acrescentou que o' sistema . al

cançará 'a redução gradativa ' do

analfabetismo, podendo. servir de

instrumento para. a recuperação
da; população escolarízável, atual
mente' sem condições de, aprovei
ta�entô pelão' falta "'de .oportunida
dês nos 'proce�sos dê seleçãó çlas
escolas.

. .

Anunciou que ao Universidade

Federal de Santa'Catarina está
tomando tôdas ás providências
para se integrar no sistema, já
tendo' inclusive, professôres e ad
ministradores se -dedicando ao cs-

tudo d� m.atéria... .

Informou o Professor R0ber".;a

L�cerda q�e qúesti�náfios 'el1Via-
I' . .,.

qo� pelo Instituto de Pesq1.J.isas e

�stucj.os Aplicados' do MiÍ;1istéri�.)
do Planejamento 'já foram reme

tidos com, dados sôbre as atuais

dispoxiibilidadés da Univers�dade
Fed�r�l (1e Santa. datarinà: dê CI)-

i- ,

·0

çduc,à�iva 'como.meio (le expansão
do'

. ensino'no pais de�e�á tornal'
sé ��. reàfid�de á párti·r da cons'
tituÍção da Cpmissã'o Intérmini:>
t�ri�l; POlS' ó.', �i-asil já dispõe dos

m.odernos . recursos
"

técnológicos
que' permitem a formação' ,da' rê-
-. \ ' ,

de nacional.

AprovaHoí ,0:0, :GõôQorso
de juiz s'ão 12 é·· vagas 6,I

I

I
Apenas 12 dos 55 candidatos ins

critos ao concurso de Juiz substi

tuto obtiveram� ,aprovação e seus

nomes serão encaminhados nos

'próximos dias para o Governador,
a fim de que sejam escolhidos

aquêles que preencherão as sei.s

vagas existentes, situadas nas Ca

marcas de Florianópolis, Chapecô,
Joinville, jaraguá do Sul, Mafra e

Rio do Sul. -Os seis restantes c;e

verão ser aproveitados posterior
mente, a medida que forem sur

gindo vagas, \sendo que dentro

em breve duas delas surgirão, ',em
Joaçaba e Tubarão, por promoç5.o
e .remoção dos seus atuais juizes.' J

Os candidatos aprovados foram

Anselmo Cerello, Bruno Carli:J.,
Çarlos ,Prudêncio, Daniel Vinício

Arantes, Fernando Lutz' Vilara de

Màttos; FÚlvio Pretti, Francisp.a

Borge:;;, Haroldo _Pabst, Olavo

Weschenfel(�er, Ped.ro Lisboa, Vel

nei Ivo Carlin e ,Walter Zige11i.
, O � c.oncurso, foi encerrado quar
ta-feira à noite, quando fora'n

realizadas as provas orais na Se

cretaria do Tribuna! de Justh;a
das seguintes matérias: DireIto

Civil, Direito Penal, Direito JUGi

ciárlo Civil, Direito Judiciário Pc

t;lal, Direito Constitucional e Di- '

reito Comercial.

A banca examinadora foi CO�l'3'

titúída pelos, Desêmbargadore.,
Belisário Ramos da.'Costa, Eug(�
nio Trompowski Taulois, FilhG,
Rubem M0ritz da çosta .

e João

c{e Borba e pelos àdvogados Car

los" Eouardo Viegas Orle e Paulo
,

Roberto Pel'eira, Oliveira, êstes r2-

presentando a Ordem dos :Advo
gados do Brasil, secção de Santa

Càtarina.

-.: .,'

2·tJ."f,ü".;e sensibilizada' a todos que a confortaram no doloroso transe
fi"", ,l, ",! passou e convida os parentes" e' amigos pará ·assistirem à

'l�
lIL:""" ,10 7° dia que fará celebrar amàithã sábado dia 4' do corrente,
:...:: �-i3,,�' l;o'ras,' na Catedral Metr�polit�na. � � ,"

..

�i L�=. ':�:� ::�d�, :t"I::.m.ntó_'g�'d'C'. #III!II
, ,.

"

: Florianópolis,
.

seda-feira, '3 de outubro de 1969

.
'

Encontro de.
bailei'·começa
hoje no JAC
Serã- iniciaq.o : às 20' horas .ríe

hoje no Teatro Alvarp de Carva

lho o l° Eneontro Interestadual

de .Ballet, C?m uma apresentação
c1,a' Escola de Ballet do TAC, sob
'a díreçâo de Jack Olivers. Anla-'
nhã aptesentar�se-ão 'as Academias

de' Dariças Clássicas e Espanholas
de pónt�. Grossa e Curitiba, diri

gidas por Emma Sintani.

O l° Encontro Interestadual de

Ballet . será 'encerrado às 21 horas

cíe domingo," quando estará se

é.presentancj.o o, Grupo Coreográ
fico Moderno União Juventus, de.
Curitíba, � dirigido' por Jean' var-.
dé.'·,

.

Presidente
�â.CNEC vem
â"S. êatarina, .>" '

j , .

.' . E,stá:. sendo esperado nesta Ca-

pital na ·.próxim!l-' terça-feir8J o Al-

mirante
. Benja�iw .$.?,��,�,-",",. �f��O

l11andant,� 'd,O, ,�l1?I�.y:ê� �1'�r!1:J,:--e
atual presídente' <,tcr:t\"i cijan1p�;t'l1;a

..( !l _,)" -. ' ,I' to, ,o!"
lo

Nacíonàl �de ,ESCOlã�. d� ,-�.(,GqJ,;;W�.�
dade. AI�pl de F'Ior.ranop,ol1$jl � V!SI

't�l:á às ci<lades de Tijuc�s:f;:It�j'aí,
ç'i-ieiÜrria::: Brusqtle. "e

i' Joi��iÜc,
inspecionando os n].Ícleos da, Gill11-
panhá,', q'Ué. tefu', seu Conselho���M
te: EstaGl'o'� presi'dido 'pelo'" d�í1:�êi
dó Fiorav�nt�: Ma�solini.
O Almirante Benjamin Sodté

\tirá qcómpanhado ..
"de sua esp,ôsa,

lIma das' diretorll-s nacionais das

Bandei_rantes do, Brasil e 'do Sr.

F.eIÍ!ie, ·.Thiago' •�es, �undádor ,. e
�t:Ipetintendl?nte ,dã .. ", Çampanh::t
Nacionilr:dé� Escol:as ·.Jciai Comuni-

� �iia.e'.',y - �� '�)�. i !...�l<t � : �:;.,..j 1:1'
, ,

.

primci·
1'0 e segun.do. ciClo.

. ;.,""
'

Segund,o informação >.<l0 Depa:.:
tainento 'de Cultura .da :·�ecl'etaria
u.e Ed'.).'cação, qúe .estabeleu as

Ciormas do certame, os trabalhos

Ileverão ter no -mí!limo duas pá-
ginas datilogradas, e ci11co,
no máximo. O Departamen-
to receberá, os trabalhos em

5ua sede, à rua Felipe Schmidt,
25,' 7° andat, até o dia 15 do cor

rente.

Os trabalhos deverão trazer e111

seu "

cabeça�ho o nome cqmpletQ
do alul10 e o seu' enderêço, idade.
e sexo, além do nome do Estabe·

l�cimento .

que est'\lda e' respectiva
série, O Departamento de Cultura,
atra,vés da sua Direção, nomeai':í
a.. C,omissão Julgadorà qU� esé'o
lherá os melhores trabalhos. p' pri
meiro classificado terÍi_ como prê
midrnio· uma viagem de avião Ída e

volta a Pôrto, Ai'egre, C01).1 direito a

úm' acompanhante �e ,tôdas as de,:'

p6sa� ·.pagas para uma permanên
oia de três dias, visitando na capi
tal . g'àúcha 'as tmidades ela Petro

bní.s. O. segundo classificado reçp·
�

berá como.prên'lio uma coleção de

li:vros' de ·Autores.' Catarinenses.
Q. '·segUndo cl�ssffieado receberá

,

eo1).1O prêrpio uma coleção de li

vrQs' de, Autores Catarinenses,
dpados pelo Departamento de Cul
tura' da SecreÚiÍ-ia de' Educação.
Ao' te�Geiro classificado no con

curso será oferecida uma assinu.
tura al1u�l áA O ÉSTADO.

o ,p'rofcsso'r Paulo Henrique 'BIasi .expô:!{,on�em; aos ac'adêmicos de
.... a filo,"". c

p,":-ma �� ':�Íi"u1� �Co, �licado: •

;. Dehlistas
E�brat�I,. d.1 discagem {�':"C8Iemoral'
direta a Cidade em 10 ti hoje 8 seu dia

" .' ,t 'Os cirurgiões·dentistas 'que, :tl:a-.'
Q. Setor. cle�Florianó;polis da Em-:' Revelou o Engenhciro ZÚlmar .<

• ,balham nas repartições púbI.iea3·
prêsa Braslleira de Telecomunic,);- Grimm que o sistema ODD -:. eo- estaduais foram dispensados do

çô�s ',-'- 1!i'll(j,Qpate�;' já rea1izo1J" dms :.- nhecido por discage�n direta atra" '.,\,'_' RÓntp;i:llOje p�lo Gbye.tmtdor .Iyp
ú�stes· ',corn" rf. ap�relhagem ·ln-gtáia·

.

vés de telefonista' _:::.. e o sistJi1:,fta ;: �� i'gihfk'lI';!i, a Hln de õq�le'''' po��áh1
d�' ,:'�a éá.I5ital, sendo que o �de :" '.DDD' -'- discageiú 'Ydii;;êta S�I�7 ,:ih- !f

'

coni�moiar ô' Dia :J!,atino-arQeFiófi-
CI��itaá�,; ve;iifi�ando 5;"às conrli'i :', ,terferê�c'ia: 'de tElef6�11:;;ta ,.=4 ).'lJn-

!$ ho cio" Cirurgião-Denti�ta':
' ,

, " 1{
- j

I
" _, �

,

�,��� d�, f��nc�on�me?t2:da apare· GPntral:?--�� C0�,.'i!:?'r�a�ff.Ç�es: .,;?�S- '. 'Do"progÍ1lma, ·,daborap.o, pclJ
Wllg�ii!1,ll :p.� !epn�rl,��l j.�'Wu_�da na;· <

tante
_ adi�nt�q�s, {).�9.111'· i,_PI�VIS<W €iigãb ""l!,le 'Clas�c nesta" 'Capital,

R,ué). �"Saldanha*"M�IIJihQ;...foL aproo, para 'utlllzaç)1Q, q :p�ar�lJ::� de JS de cons'ta para 'as 9 hO'l'as M;�sa 'D'lIr _
� /'1 ,-( ,,( I ... • ,-�... .,

/. ".;o. ."
- C..l.L:!: t.; J.

V,!ido.:'O 1:este ':�dG.;,'COlifi�,pilidade "; ianciro do 'próximo ano. Es.c,lare- acãe de raças na I r6'a Sant')

ce:rá _inicüh:lo na pr�xima s�gun?:l- .,,' ceu. que a
.. e��rê�a dará tódo. AQt:Ônid e'lbg'q ap.6s �istta ii.' sede

fClra� CoOl'l1' � duraçao. prevIsta de
_ ";- apOlO necessano �. Cq�ES�,

!

na ml-
da ÀssecÚ1Q�ó" Érasileira de Odon-

CO . dias, quando serão', conhecido:. '. Ii;oação dos' canais. telefônico�. D'3-
tologia, xi'o 'Edifício Florênc!J

o' hümero 'de interrupcões· nas !t... clarou que o set'o,r . de multipleÁ; Costa. As i5'�, horas será rcalizada
"açÕes. réaúzada.s,.· Óutros te�t8s., _possuoindo ·:6_,0 .. féá.�.á,'iS·,' tel,efõnicos '

� "uma partIda ,de' futebol no cam.poem :··caráter 'permatiente ,já foram, est.á sendo .:ithst�q'b�( 'qev,e!j_dÓ ··'.obe-

tn ,95,1 :atrávés ·"dOS·�;'�átios c�; . d�cer a :s'e,g*i:���,:'�1stri�hipãO: �'36
ba 'instàlados na ·terÍil;naf ' Ce cànais para -'éilritiba. e 24 capais
Floi'1ahópOlis: '

...
: ".:

.

:<para Blurri��a�.
'

.

_: �' o--._ , . 1 •
I '. '. �

Q "E��enheiro 'Zuln'Íár Grb::l!1," -'. Quanto, ,ao.' problema ela ,Estàção
cheIe·,do 'set6r d� en"iprêsa' crú' -'-de' Trânsito,' ou seja, aquela ,que
Floinuiópoli�, itlform,ou

.

que
'

a·' ,) f�'z. as .ligações entre as 'centrais

tôií:e instaiada no' JI.!orro da �ruz·· telefônicas, trabalhos dp comando
,

está 'sendo alvo dos testes 'finais, p contrôle necessário para estabe-

visando seu funcionamento ime- lecer ligações, está sendo subme-

diato., sen�)p: que· os separadores tida aos testes. finais, devendo

ele �fde,o e som já foram testados entraI' em 'hln�io-hamento a par-
e apró��dõs., tir do mê�, de #�zeWl?ro próxilno.

Reforma ou debale

Deputado vê interior
sem financiamentos
,.'

�

o deputado Henrique' Córdova,
da Arena, disse na Assembléb

Législativ:1 'que a falta de instru
'mentos creditícios adequad9s vem

.,

sendo a principal diflCuldade ,un- \,
freI1tada pelos mumcli:no�, qu,e,
obedecendo ao· c'ritério do de,s,én·
'lio,virr_ento por micro e mácro
regiões, traçado pelos ór:_gilos elo

Mimstério do Planejl:!:mento" in-

tentam definir e exec.;utar :oeus

respectivo::; planos de desenvolv!-'
J11ento' integrado.
Acentuoú o parlamentar que .�)

municípios da região ser,TUna,
através ele sua associação, c.on ..

trataram um escritório técnico

para a elaboração elos estudos

preliminares que visam .a implan
tação ,da plano integrado local,
iTIaS que, i:t falta de I flnanciamen-'

to, se vêem impedidos de levar �,

execução as diretrizes traçadas.
O Serfhau, a quem é nl'.ribuícla

u insul11bôncia de financiar a exp,

cução dêsses planos, apresenta
eXIgencias que são ccnsideradc'l

por demais' sever'as, cobrando ju·
ros elevaelos, a tal ponto ''ele a As

sociação do� Municípios da IV:).-
.

dão Serrana ver-se impedida (.0

vala-se de seus recursos.

Na opinião do representante de

São Joaquim há necessid'ade de

Lana melhor racionalização do se-

tor creditício� com a consequeme '

adoção de medidas que estimulem

e amparem as Associações de Mu·

nicípios para a execução de seus.

programas' ele desenvolvimento in-
. .'

tegrado, do, contrário, devido às"

disparidadeJ Entre Os municípios' ,I'.

que integram as micro ou macro·

regiões, hem todos terão condi-

ç.ões de responsabilizar-se pela' .

'!
.

parcela que lhe cabem na amoi'ti· ,,';:_'
zação dos füíal1ciamentos neces· ,.;.,

.

,\�Bárias.

" ,

A Família de . :
. .-:' - .

" •

I.
'

ANrÔl\Jio�;,LUIZ MOURA �GONZAG'A (tONY)"
. " '.... ... � . ,

.

,

Biasi expõe.
reformai da
Universidáde

.

,�

, I

O', Professor Pa�lo' BIasi, desiz
nado pelo Reitor Ferreira

. Lim�
o�ecutor .da implantação do ,çe�.
tro Sócío-Econômíco que compre

enderá os CUÍ'sq,s ele Direito, Cio

encias E:..'ÓnôÍnicas, Ciências Cpn
tábeis, Adnlinistração, Geografia,
Filcsofía, Históríoa e Pegagogta
na nová estrutura �la Univeraida
de Federal .de Santa Catarina, fêz

Lima exposição, ontem; às '9 horas'
no salão nobre da F�culdade ele

" ,

Direito aos membros da Congro-
gação e- acadêmicos sôbre as rior

mas, filosofia e .programas .

do
. 'Concurso Vestíbular, Único c' Uni:
ficado: ' ' ;', J) "f; ,

'�
.

Na oportunidade, o Pro.fess3r
-: Paulo BIasi informou ao corpo

docente da Faculdade, 'de Direi to

Que a equipe de" trabalho incum
bida de estudar a área de Ciências
Humanas . e SoCiais do ,Cer{t"r" i .�l,�
Estudos Básicos( 6. do ,Centrd': Éhí-

. :J. "ft'( � ',/ • •

icio·E'conô�1ico jã réalizou dívsr-
sas reuniões e que vai -convocar

.> brevemente os proíessôres daque
le estabelecimento de' ensino para
constituir os grupos de trabalho

para a apreciação dos novos cur-

rículos e programas. ' .' ,

do Abri:go de �enores e à 'nOÍt0,
nos salões' dó Lira 'Tênis·' Clube,
um jantar· de c6nfTaterniiação.:. ,

"

Bebê JOIInson
da Càpital .'.
representa. se
A fim de representa.r o Estado

de Santa, Catarina no" Concurso

Bebê Johnson 1969, o meriinp 'Da
niel Campos Rocha, de l' a:ho t'

11 meses, seguirá para São: Pau
lo, juntarilénte com os pais. Rogá
gio e Regina Campos Roch,� n6
próximo dia 7 do corrente. Daniél
concorreu com centenas de crian·

ças, tendo sido escolhido por.' u!U
juri de sete pess(:>a's que dUl'�nte
dez dias trabalhou na seleção das

crianças. Daniel que é florianopo·
litano, estará presente à. seleção
final, que será feita, ao vivO, no

dia 10 do corrente, quando CO!1-

correrá ao, titulo de., �!,:?ê, John·
san V, com represent.arités ele to

dos os Está::çros da Fede:�aQão:
" ,�-

,) -,('''' -

Ao vencedo{ do conc�rso na-

cional, que ser� escolhido por' um
juri composto "por pediatras, u-

. tistas, jornalistas e personálida-
des, caberá um p\êmio· de 4; :mil'
cruzeiros novos, representado' por
uma coroa de ouro\Álém "d'o Be

bê Johnso� Estadual' e dã: 'NaciJ
néjJ,' a ,comissão orga'nizadora es

colhe dez semi-finalistas de cada

Estado, que deverão rec'Bbe!!, ,c111

suas residências, um diploma es

pecial e estojos dos prodli!tos da
linha infootil da cmprêsa. "

delc!)CjQ:ia rfafll

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




