
o TEMPO
Síntese do ,B?letlm Geomete<?rologlco de A. Seixas Netto

válido ate as 23h18m do dia 9 de outubro de '1969

':FRENTE FRIA.: Em curs.?; PRESSÃO ATMOSFERICA ME

VIA 1018,0 milibares: TEMPERATURA MEDIA 16,2<> Cen

tigrado�; UMIDADE RE!-,ATIVA MEDIA 84,6%; PLUVIO-

SIDADE çu.mulus .- Stratus Chuviscos Esparsos _

Tempo Mecho: Estavel.

JOINVILLE

Está programado para 3

Próxima segunda-feira a rea

':
Jização de um Curso de: In-

terpretação' da Previdência

socía'. a fim de estabelecer
os Vroprietários e gerentes

de "'mprêsas, ....
contadores,'

bancá1'jos e beneficiários da

previdência. O c!lrso aborda

lá diversos temas, entre os,
Quais, Assistênç�a Médica,

Relações Humanas, Benefi ..

,

cios, Serviço Social', Arre-

cadação, Fiscalização, Ací

dentes do Trabalho e Fundo

I ele Garantia.

BLUME�AU
O Diretório Acadêmíco

"

da

FaclÍl(iade de Ciências' Eco

nômicas, da' Fundação Úni
vel'sidade Regional de aluo.
menau, empossou -sua nova,
diretoria que regerã. os des

tinos da entidade até ?�, Pl.:Ó�
,

ximo ano. A nova�di'�etol'hl
'2stá assim constituída: Pre

sidente - José Gentil Sch-'

reiber; Vice-Presidente -

liernani José Pamplona; Se

cretário - Antônio Mário

Voltolini; Tesoureiro - Mar

tin Bueckpller Filho;
-

Díre

tor Social - �Vanda Veiga;
Dildor Esportivo Aldo

lVIário Schneider; Diretor

l Culturàl - Osmar Gaenster,

LAGES
,

·1 A fim de tratar de assun :os
'

ligados corri a criação e im-
+ plantação da', I'aculdade d3

Filosofia de Lages, reuniu-�e

na têrça-feira o Grupo ele

Trabalho criado pêlo Prefei-

to Áureo Vielal Ramos. Dl

rante o encontro foram apro
normas a serem

TUBARÃO

O Automóvel Clube Sul

Catarinmse está programan·

do 'uma prova auto�obilísti.
ca, denominada I Três HO�'a0

de Tubarão, a realizar-se no

próximo dia. 14 de dezembro.

Segundo intormações do

clcsporíista J.orgc Salum, já
estão inscritos 12 carros do

Rio Grande do Sul, 12 de

,Flo'rianópolis, 2' de Itajai, :.

de Lages e 5 do Paraná. O

percurso da :pista, já d:ter

minado, 'é' de 4.600 metros,

estando localizada nl> centro

s

(l

'TIMBÓ

Com uma apresentação ue

folclóricos pelo Coral

Dr. Mário Bonessi, sôbre as

âguas do Rio BenedIto, proE

segue às 20 horas de hoje os

festejas alusivos a 'passagem
I
,do primeiro centenário de

fundação do Município d,"

Timbó. Em segUIda, _o pro

grama prevê uma partida de

"futebol, válida pelo' Torneio
Quadrangular "PrEfeito Hen

ry Paul", reunindo duas equi
pes locais.
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1?osta,201

/

Florianépolls,

. Caravelle· da
=,Qruzeiro já'"
Qh'egou:a CuDâ

:' o Mmístérío". da Aeronáutica
"

� 1 �
•

d'i�tribUiu 'na tarde de contem urna

nqta 6ilcial. es,�ia�:é���.d� ,sÇ>f)l'e p

se'tjües.tr-o '4"go ,
ayião, '�:'cd�:., ca'Feira

'brq_sileiroj 'que 'foi leN�do ,p'i_tâ'
-Cuba. Di� a note vnu

',� Sel"fi�;0.
d� R;elaçõe;, Pí{bUe�'

'"

i:ni;t�-'
r�â;' ç;1.!l -Aêl'oná' � '� que.
a' }i;éfo;;á:ve::'p"

.

'('::'" 't<,:;,,,,' ._
le: � JS,. Serv4:ço�." .Cruzeiro

.' do Sul'S.A.,. roí dês\ri�d(J.· oje (on-
1 �. ,- 1:'.....

.... ,

tem) de sua rota em, v06 -de .car-

,.' reíra entre Belém-Manaus, por

elementos desconhecidos. A aerO

nave sequestrada i;ousou em Gear

getown às 8h25m e decolou às

13h10m., hora do' Rló, com desu

no declarádo à Cuba:'As aútorída
des brasileiras não tomaram ne

nhuma .med.da capaz de .colocar
em rlsco, a segurança (�lS pas-

sageiros, possíbnltando ,

assim' IL:
vre trànsíto ·do aparelho".

De'
.

�u'tra :)ar�e, o Mmistro

,
'
,Magalhães 'Pinto, solicitou à Em-

'baixada d3. Suíça, em' Cuba, qU�
sej,am mantidos entendihl�ntos._ no

sí:mtido de aprestamento das' pro
vidênciaS' necessárias à devolução
dos passageiros seqüestrados com,

o avião' comercial brasileiro. Es

clareceu 'q,.' Óhanceler Magalhães·
Finto que o e'mbaixador brasilei-

estêve no

. A reve!ação

Na semana do Professor, o' Secre

tário da E,ducação .e Cultur'a, Jal·

dir Faustino da' Silva, anunciou

que um grupo de trabalho já está

examinando uma das maiores' rei

vindicações da' classe em Santa

Catarina, 'a redução do tempo pa

ra aposentadoria, que pOderá pas·

sal' dos 30 anos ,de s,�rviço pai'U

05 25.
- .

,

�
"

.
"

" ,"ii'

rã, á.ixl:r:-�hoje:,:J�;�" natro ':I,los
Os círculos politícos do Rio e ., daturas.

'

..

Brasília deixaram ontem' trans- Révelnu-se, de outra parte,

,

. parecer sua satisfação '. ante as que 'os altos escalões militares es':'

notícias de . que, a qualquer J;l10- • càlhj-,ra� o n�m'e do atual Minis-
.

menta será baixado um ato com- tro da Marinha, �
Almirante J'< ll-

plemcntar '

decretando 'a reabcr-
, .gusto Raderriakej , 'p:al'a' o pôsto de

tura dó Congresso Nacional, a fim Vice-Pj-esiderrte'. da ':,Repúl;lliéa.

de eleger o General Emil'io Gar- :': 'on'tqri o',Gener�Í.'1fmHiG "G:;1'-

rastazu Medici Presidente da Rc- 'rasta2íu Med)ci t; )�pachou no1'-

lnalrti.\Ollt�, :'
no. 'Comando do, III

.
i f;iercitó,' em PÓ1'l,O Alegre, Nos

{ próximos dás' deverá
' transmitir

,,o cargo que ocupa �l.ára, o Gene

'�mI José Campos' de, Al'a?,:10, que
- r&�po�l.{íe�·ã .ÍJr1drjn;'nl��Ú� '1)2'10
ç9ma�elO'/'.:':- .i ���.��:'�i:i�i�;::"':"

,

sua indicação para

da Repúbliclll,,� _'
A men�agení;; foi encamtnhada

-para'. o Comando do IIi- Exercito
em Pôrto Alegre, e: ,diz o' seguinte;

, na íntegra:
",O Estado de Santa \.;;Catariha

sente a 'segurança qu�� .- a, indica

ção de Vossa Excelência
'

para o

cal'�'O de Presidente qa República ,

transmite ao País. Desde . agora

povo e Govêrno afirmamos pre

claro compatriota ,nosso
-

decidido
•

apoio no pôsto do qual, sai o hun

rado Marechal Ar'thur dà Costa

o; �ilva;.
r

Ainda ontem o 'General Garras

tazu Medice recebeu 'mensagem
. de quase todos os' governadores
dos Estados' brasileiros, além de

outras personalidades de todo I)...

País,

: Relormu�aç�Q�do._Minisl�rio está sendo examinada

, & .:. •

Governat:or do Estada, antes \::e viá.jar pal:a' Leoberlo' Leal, 'pàissou 'um

telegrama à� G<:neral Garrasta:z;íi Medice, hipotecando o apoio do' PO\'Q ,

, catàl�in�nse por, sua indicação à .Pre�idência" da' República. ;"
r ;i'.

�
• • I

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

Cresceram ontem "{os' rumores
,

-

..". � .'

de ql'e todo o atual Ministério se-

rú mu'dado ne.lo n:ôvo' Presidente
da R"p�laljc;. 'o Gener-a'l Garras·
tazu Medic! pediu utn prazo de
15 dias ;:')ara que possa' ,campal o
seu qua'�"o 'de' auxiliarG�� imédia-
't'às. InfOrma-se que;' a decisão,

,
... ,

que está numa lInha ,ele rotina,

,t�ria s,idQ reaf.irmad\l'".p.�'I:o� próprio
dmeral Medici ê explicada' pela

"necesstdade de não criar cons-

tl;angiml'nto' f com a subst,ituiç'ão

p:Úeial c!J Govêrno. Tem-se co'
-

m� certo' que o �tualY Chéfe cÍo

'Serviço .Nacional de Informações,

General,: (::ar10s Albsrto' da Fon-

, toura, pernianecerá no pôsto. En

tre os n01112S que são apontados

�
_para t;heflQ.p -o Gabinete lAilitar

, ela: PrRsidsn�La encontra-se o elo

; Gfneral João Batista Figueiredo.

..

Costa e SUva
)

vai mudar para
apartamento �

.

Embora' aindà não haja eon'

firmação' oficial, o Pres�dente _

Cos

ta -e Silva deverá eleixai déntro
dos :'1'óxi.mo-,? .dias' O Palácio 1.a-

_"'râNj,eiEfl,fo;;' onde', e..s,tá., desde ','que
.

caiu: 'en'fé 1"111o', ,trá'úsofeiÚ'ldo-:'se ;pa-
�

)
-

. ,(

1'a o apartamento qp.e possui' 'no'

prédio- nO 460:,8, Av.:enida R.ui ,Bar

bosa' no Morro da Vi,uva: O'e'?-,;f!
cio, está localizado ,nas proximi

d�des da 'E�baixada dá.
"

Gu'at.!
mala 'e mais ou menos na metadg
da" aV,enida, situada, exatamente

,no ponto ond.e �e encontram:
.

a

praia.dp B9táfogo e. do F,lam(mg�.
Um' caminhão de mudança!>' e

um.a komJ;Ji.- ;lzul estlyeràm nó Pa.::

lácio Laranjeiras, h'ansportando

objetos particulares, que seriam

ele uso pessoal do Marechal e da

família,:
.

O apartamento onde o Mare

chal Costa e Silva ': ;verá mora�'

f:ea no 13° andar do prédio, 'on

de funçiona o Comitê Intergover
namental ele Mi'.'Tações 'EUropéias,
e foi adquirido antes dêle havei"

s:do eleito para a PresidêncÍ'l:l..

, Possui três quartos, três salas,

banheiros, dependências de e.mpre

gada e coz:nha.

(��'."

A Primeira Dama do E:::t,lUO rec:']!lclonou c-nt:m na A!�ronômica as debutantes do Lira.

Lo
'
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o ESTADO, F1ol'ianÓ!10lis, quinta-feira, 9 de outubro de 1969 -
jJ'a'f

PR.EFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMk
EDITAL DE CONCORRÊNCIA' PÚBLICA, 001/69
O Pr'efeito Municipal de Itapêma no uso;. de ,: suas a-

tríbuícôes, ,
,

R�solve abrir Concorrência Pública para. a reallz�-.
cão do Cadastramento Imobiliário da Cidade' de" Itapê-
ma.

Os interessados dev�rão apresentar a�' propostas
dentro do prazo de 15 dias a partir desta data. na Se-

cretaria desta Prefeitura.
"

. ,"

"-

As' propostas deverão ser abertas na presença dos
concorrentes as 10 (dez) horas do dia 23 d_o mês.tcorren
te na Presença dos concorrentes e �everao .�ón:�tar de

duas vias lacradas com a apresentação, ainda de fichas

demonstrativas,
Os concorrentes deverão apresentar,
1.0 - Idoneidade moral,
2.0 - Cadastro Geral de Contribuinte.

Itapêrna, 7 de outubro de 1969
" Prefeito Municipal-

Diretório da Administração promove Fo.
rum de análise sôhre o Eslad,o - INPI
médicos fazem as pazes - apíeulíeres de,
balem africanas - Marinha entrega prê,
mios - Plameg firma oilo 'convênios bene,
ficiando díversas entidades -- Medicina
Militar tem congresso em São PauloG

.»

�

II I •

atualidade
',";'

�, .

INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA, '§Oé_IAL
SUPERINTENDÊNCIA EM SANTA CATARINA

.

-.

COORlJENACÃO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
-

AVISO ÀS EMPRÊSAS . _,.' •

Ficam as Emprêsas, "sujeitas ao âmbito dêste ínstí
tutn, e que ainda nao trocaram os antigos Cartões , de

r-

Maí.rícula dos ex-Institutos pelo novo CERTlIi'IC�l)O
DE MATRÍCULA DO INPS, convocadas a faze-lo, com

.

parecendo ao Grupamento de Arrecadação, sit,O,' à Ave
nida Hercílio Luz, s/nv, nesta Capital e Agênciás ou. Re

presentarites, no Interior do Estado.
, Outrossim, ficam as referidas Ernprêsas cientifica

das de que, a partir c.� 1.0 de NOVEMBRO vjnd�uro:_
a) - Os Bancos, ímpretertvelmerite, não ,l'e.çeberao

contribuições sem a apresentação do novo CERT�FICA-
LJ;J DE MATRíCULA DO INPS; "

»,

\ b) nenhum requerunentõ será re�ebido sem ã apre
sentacâo do CERTIFICADO DE MATRICULA DO INPS/e
ú - Serão recusados os pedidos de CertiÚcados ,de

Quítação (CQ) e. de RegularidaQg_de Situação,WRS) 'das
t.upre;:;as nito cadastradas no INPS.'

.
,

Florianópolis, 07 de outubro oe 1969,
.

Ewaldo Mosimann -- COORDENADOR DE ARRE
C_!iDi'l.yL�L) E FIolJAL1ZAÇÃO

Briga entre médicos e INPS
encerrada com nota oficial

forum faz análise da
realidade· catarinense

O 'incidente havido entre a Associação
Catarinense de. Medicina e o Instituto Na
cional da' Firevidência Social foi consíde

rado encerrado' e . "reaberto o diálogo ne

cessário para 'o bom atendimento entre

ambos" .. Em nota oficial assinada pelos
Srs. Laélio Luz e Murilo Capella e por ou

tros membros do INPS e ACM; ontem di

vulgada, dá conta do entendimento.
A nota, na íntegra, é a seguinte:
"A· Associação Catarinense de Medici

na, pela sua Diretoria, e o Instituto Na

cional de Previdência Social, pelo seu Su

perintendente Regional em Santa Catarí

na, com a participação de funcionários da

Secretaria de Assistência Médica, repre
sentando a Presidencia do INPS, declaram
encerrado o incidente havido entre o Ins

títuto e a Associação e reaberto o diálo

go necessário 3,0 bom entendimento entre
ambos",

pótese alguma os, internamentos de
pois o. INP'S têm sua limitação final\.
não podendo pagar' aos hospttaís 'as

nações de qualquer maneira". Por suo
a classe médica através do Dr. MUl'i!
pella, Presidente da, A,ssQc}ação C
nense de Mediciná: e"Dr. João Carla
ron Maurer, Presidente .da Associaçã
tarinense de Hospitais, .dívulgou uma
ta Oficial de esclarecimento . ao pú
abordando a situação dos. ,estabeleCi
tos hospitalares com relação à lil1'li
de leitos-dia para os benefícíáríos da
vidêricia social. Diziam os médicos q
Instituto Nacional da' previdência
estabeleceu uma classificação' de hos
estimulando seu aprimoramento técn
a ampliação de suas dependências.
limita as internações, deixando o

muitos melhoramentos' feitos". Afir
em seu ítem 7, a notá da classe médi
tarinense que "a Iímíeaçâo de leito
em execução acarretará, uma ' capar
ociosa insuportável aos hospitais, qu
verão na contingência de dispensar
de número de seus funcionários, com

tá acontecendo em alguns d,êles,
mesmo se'm\ fechamento, a persistir a

situação".

tessor Alcides Abreu, Presidente

da Cotesc; dia 14, às 20 horas -

Progresso Nacional c o Banco do

Brasil, pelo Sr. Paulo Konder Bor

nhausen, Diretor da Carteira de

Crédito Geral do Banco do Bra

sií, dia 15, às 20 horas - Recur

sos Sub-Explorados da Economia

Catarinense, pelo Professor Pau"

lo Fernando Lago, da Faculdade
de Fílosofia dá Ufsc; dia 16, às

20 horas - Fundesc: Sua Origem
e Finalídades, pelo Secretário

Ivan Mattos, da Fazenda; dia 17,
às 20 horas - Política Agrária e

. Um Projeto Agrícola, pelo Pro-

fessor Glauco Olinger, Diretor da

Acaresc: e dia 18, às 9 horas -

A Indústria' Têxtil Catarinense,

pelo Sr. Carlos Cid Renaux, Pre

sidente da Federação das Indúr

trias do Estado ele Santa Catari

na.

O Diretório Acadêmico de Ad

ministração' e Gerência, da Esag,
está promovendo ele. 13 a 18 ela

corrente o I Forum de Análise da

Realidade .CatarinCl1llle, 'em come

moração a passagem de niaís 'um

aniversário daquêle estabeleci

mento de ensino superior. Segun-
do informações do acadêmico

Carlos Wolowski Mussi, presi-
dente do Diretoria Acadêmico, o

'I Forum de Análise da Realidade

Catarinense constará de seis pa
lestras que serão proferidas no

salão nobre da Faculdade de Edu

cação da Universidade Para o D..,·

ssnvolvímento- Cio Estado de San

ta Catarina.

E' a seguinte a programação !:in

conclave.j.com os ternas e conte

rencistas: .ríia 13, às 20 horas: Te

lecomunicações: Fator Promocio

nal do Desenvolvimento, pelo Pro-

FUNDAÇÃO SERVI.CO ESPECIAL DE SAÚDE PÚBLICA'
D�RETC'iUA REGIONAL DE ENGENHARIA SANITARIA

DO SUL
.

AVISO
CONCQRRÊNCIA N° FL - 18/69

Está aberta a Concorrência N° FL � 18/69 para a
execucào elos servicos referentes à construcão da Capta
cão e"Casa de Bombas, Estacâo de Tratamento de Água,
i�eservatórios R4 e R5 e Estacâo Elevatória do Sistema ele
Abastecimento' de Água da cidade de Videira Estado de
Santa Catarina.

_

O Edital e os demais elementos da Concorrência en
contram-se à disposição dos interessados na Sede da Di
retoria Regional de Engenharia Sanitária co Sul, à rua
Esteves Jr,. n0168 em, Flori'anópolis, Estado de Santa Ca
tarina, diàriamente das 14 às 18 horas, exceto aos sábados.

A Coheorrência será realizada às 15 horas-do dia 30.

de Outubro de 1.969.

FlorianópoliS,29 de Setembro de1.969· ,

EngO Werriej- Eugenio Zulauf
Diretor Regional de Engenharia Sanitária do Sul.

Como se recorda a desavença entre a
classe médica e o Instituto' Nacional de

Prévidêncía Social, originou-se com a limi

tação de' Internamentos dos beneficiários
da previdência rios estabelecimentos hospi
talares do' Estado, alegando o órgão previ- ,

denciárío que "não seria permitido em hi----------------------------------------------------;

Medicina militar tem
congr�sso eín S. 'Paulo

Plameu firma convênios qu
Chegam a mais de meio milh

de concluir os serviços de reconstr

HORARIOS DA EMPRESA MITO VIACÃO
• CATÁRINENSÉ SIA

..

DIARIAMENTE DE FLORIANÓPOLIS PARA:
q Secretário Executivo do Plameg,

Engenheiro Colombo Salles, assinou con-
CURITIBA - 5,00 - 7,00 - 13,QO - 17,00
JOINVILLE - 5,30 - 9,00 - 13,30 - f4;30.- 10,3'0 _:_ 19,30
BLUMENAU - 6,00 - 8,30 � 12,00 - 15,30 - 18,30
JARAGUA DO SUL - 16,30 - 21,30
PARA TIJUCAS - BALNEARIO DE CAMBORIU -;-' ITA

,TAl - TODOS.OS HORÁRIOS ACIMA.

.ma também .consta quatro c9p.fe
rêncías, sóbre os seguintes ternas:
Atualidade de Futuro da Medicina

Aero-especial; Problemas Atuais da

Medicinia Submarina; Aspectos
Médicos da' Integração Amazônica

e A Tecnologia a Serviço da saúde.

O capitão-de-fragata Lúcio Dias

da Silva; clireto" do Hospital Naval
de Florianópolis, deu a conhecer o

programa do IV. Congresso Brasí

leiro de Medicina Militar, a ser

realizado de 10 a 14 de novembro

próximo em São Paulo, sob os

auspícios da Academia Brasileira

de 'Medicina Militar.

Dezesseis temas oficiais serão

debatidos no Congresso, entre <,os

quais se destacam 'problemas
médiço-asststenciaís nas Fôrças
Armadas; centro de tratamento

intensivo; história da medicina. mi

litar no Brasil; psicoses de guerra;

aspectos da cirurgia plástica; atua

lidades sôbre transplantes; proble-,.
mas dá indústria farri1acêutic3.;

problemas da odontologia e pro

blemas de alimentaçflo, Do progra-

retificação, alargamento, revestimentQ,
mário e obras de arte, até o final do

rente ano, na rodovia municipal' Taíó
Grande'. O têrmo foi assinado pelo
de 50 mil' cruzeiros novos. O quinto
vemo firmado pelo Plameg, foi co

Prefeitura Municipal de Barra Velha

sande a execução dos serviços .de a'

e revestimento primário da estrada

preendidá entre a BR-10l e a locáli

de Vila Nova, numa extensão de 18

lômetros. O contrato está orçado em

NCr$ 52.600,00 e tem seu prazo de co

são para' 31 de dezembro do' corrente
.

Outro convênio no valor' de .,.

NCr$ 75.999,37 foi' celebrado entre o

meg e a: Prefeitura' Municipal' de S

para a execução dos' serviços de mel

mentos da rodovia municipal Nova

tônia-SC-22, numa- extensão de 13 o

. metros. Um têrmo de aditamento fOi

sinado no valor de NCr$ 39.917,60,
o Plano de Metas dç> Govêrno, aPre

Ta Municipal de Brusqué e a Soei

Esportiva Bnndeirante, visando a co

são do Ginásio de Esportes de Brus

Finalmente, o Enge�he�ro Colombo

assinou um têrmo de �aditamento CO

Campanha Nacional de' Educandários

tuitos, objetivando. a conclusão do P
do Ginásio e Escola Técnica do Com

Pôrto Feliz\( no município de Mondaí
. v.:1lor de vinte mil cruzeiros novos.

vênias com diversas entidades municipais
e estaduais, durante esta semana,' atin-,
gindo a cifra de NCr$ 556.51Q,97. OS com

'promissos assumidos pelo Plano de Metas'
do Govêrno, já foram encaminhadós a

Egrégia Junta de Contrôle para os registros
finais. Essa importância corresponde a

oito convênios para a realização de obras
em diversos municípios catarinenses.

l1UTD VlliCl1D Cl(fflRINENSE O IV Congresso Brasileiro ele

Medicina Militar será realizado no

Círculo Militar de São Paulo, .

devendo contar com a partícipação
de representantes de todos os

Éstados. Os -convites estão sendo
\ "

expedidos 'pelo preSIdente ch\

Academia Brasileira de Medicina

Militar, Brigadeiro Geraldo Majelld.
Bij os.

.

O conclave foi oficializado

pelo Govêrno do Estado de SdO

Paulo, através de decreto assinado

pelo Governador Abreu Sodré,

Cine São José Hoje, às 15
e 21h45m

19h45m Com a' Secretaria da Agricultura foi
'celebrado um convênio da ordem de 130
mil cruzeiros novos, objetivarrdo a insti!

lação de urna unidade para o beneficia

mento de sementes, em São Miguel do

Oeste, com pràzo de conclusão até o 'final

do ano. Objetí,\Tando a execução dos ser'li

ços de pavimentação asfáltica e obras

cOlTIplementares na Avenida Rubens de

Arruda' Ramos, foi firmado um acôrdo
com a firma Construtura Pavestrada, no

valor de 148 mil cruzeiros novos, estando

previsto o prazo de conclu$ão em 90 dias.
O Plameg firmou com a Secretaria de

Educação e Cultura um convêriio da or

dem de 50 mil, cruzeiros novos, visando
estruturar a irnplantação do Plano Esta

(lual de E'lducàção e o processo de Reforma
Administrativa da Secretaria.

O Engenheiro Colombo Salles celebrou

u!11 têrmo de aditamento entre o Plamp,g
e

.

a Prefeitura Municipal de Taió, a fim

flízabe.th I

nUR

arioha faz entrega de
prêmios a 12 estudantes

abelha africana é debalid
em . encontro de apicultores

.

o problema relacionado com as abe- No I Encontro Catarinense de .A

prêmios aos estudantes classifica

dos no Concurso Literário protno
vida :gelo Servi�o de Relações Pú
blicas da. Marinha do Brasil. A

entrega será feita pelo Almirante

Herick
.

Marques éaminha, Co

manelante do V Distrito NavaL

Doze estudantes do Estado foram

classificados com seus ,trabalhos

que versaram sôbre A Marinha na

Amazônia.

De Florianópolis são os seguin
tes a receberem o' �)rernio: Silva

na Vieira Teodoro, Alvimar An,

tônio da Silva, Teônia Nazareth

Orsi, Belmir,a Maria Pinto e Thel

ma Alves' �� Abreu; de Itajaí:
Heitor Henrique Kappeke, Aldo

Kersten Júnior e Mário Ademir

Vitória. Os demais escolares classi
ficados foram:
De Blumenau, Roseli Elias;

de Capinzal, Célia presch; de São
Francisco do Sul, Carlos Roberto
e, çle Benedito 'Nôvo, Juracy Pa

rey.
Informa ainda, o Capitão-Tenen

te Valdemar Pereira da Rosa que
em cumprimento ao calendário da

Operação Juventude. a Escola de
Aprendizes Marinheiros de Floria
nópolis estará aberta a visitaçãó
de estudantes a partir de ama

nhã.

Em il1fotmações prestadas pelo
Capitão-Tenente Valdemar Pe

reira da Rosa, será no Próximo
dia 13, às 14 horas a entrega dos

/

\. ,

-F'

ClllE CO�.AL -�hoie .às 15 20 e 22hs.

lhas africanas foi um dos prinCipaiS te·
mas focalizados no I Encontro Catarinen-

.� se de Apicultores, encerrado segunda-feira
na cidade de Rio Negrinho. Tendo em vista

ser difícil_ o eJ<:�ermínio ou a domesticaçJio
das abelhas, que apresentam um elevado
índice 'de proliferação, os participantes do

, Encontro resolveram adotar as medidas

empregadas pela 'Diretoria de Fomento e

Defesa da Produção, através do Projeto
de Apicultura, que vem ministrando trei

namento especial para os apicultores com

vistas à manipulação de enxames de abe

'lhas, africanas,
Dêsse treinamento consta a cruza dag

africanas com abelhas ele origem européia,
através da inseminação artifIcial, método
introduzido em Santa Catarina pelo técni
co Helmuth Wiese, Um outro sistema em

'pregado é o aproveitamento das africanas

em colméias instaladas longe das residêll
dias ou estábulos, evitando·se possíveis
ataques às pessoas e animais.

COl1g.l'esso Nacional

tores foram lançadas as bases para a

lização nesta Capital do III CongresSO
cional' çie Apicultura, no ,primeiro se

tre do próximo ano, contando com. a

ticipação de delegações de outros P

Também ficou acertàda a realização

:.:cllorian6polir�, no �)róximo mÊ\�� de.
curso de patalogia apícola a ser 111

trado por técnicos argentinos.
O Encontro conto;p .com a pal'tiC

ção do Secretário Luiz Gabriel, da AgII
tura; do presidente da, Associação 13

leira de Apicultores, Sr. Hugo Muxfe
do presidente da Associação éatarine
ele Apicultores, Sr. HelrrlUth Wiese e

técnicos do Rio de Janeiro, São paula,.
raná, Rio Grande do Sul e $anta catar
Durante (� certame foram: homenagea
com medalhas de "honra ao méTiW':
presidente da Confederação Brá'sileira
Apicultores e o Sr. Carlos Roberto lVIe

dirigente da Diretoria de Fomento e
,

sa da Produção. da Secretaria da Agrl
tura.

,
'
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Santa Catariua
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f:etr brAs desperta o
iliterêssei:éslbdanlil.·· .•
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Laguna
Usis deix'i . alarina
'até 8 Ijnal� dêste mês

I,

o representante da. United- 'States
·Information Service - Usis _:_ em

Florianópolis, Sr. Eurico Hosterno,
informou na' tarde de ontem que

. -recebeu- uma mensagem telegráfica
da E'm'baixaGl-a Americana. determi

,nand.o o encerll'amsBto de suas

atividades na ·Capital. O 'esçritório

local deverá exercer suas ativida

des até 'o prósdmo dia 3l. Quanto
·ao motivo q1!le levou a Embaixada

Americana a tomar ta! iIiliciati\'a,

ú Sr. Eurico' Hos ternG declarou

que a dete,rminação foi causada

pela contenção de' verbas cio
govêrno norte-americano, se;n(�o

que somente nmcionarâó no' País

dois escrítórtos da 'Usis.
,.

Revelou o' Sr.'" Eurico, Hoster'no
que não serão grandes as conse

quências pelo encerramento' 90
escTitó-do local, atingindo apenas

:1 parte cultura,l, mas os esta·belééi
mentos de ·ensino continuarã� a

receber lnater'ial �, a,travéso

<f.rópria embaixada. Também o

Institl.,:to B:asil-Estados Unidos

, :'Ião será prejudicado com a renies

sa de mate'rial didático, pois pas

s-ará a recebê,lo diretamente .C,'t

eínbaixada,

Assembléia ouve relato
\�

\ _.-, "\ ,

.

.

sôbre' a suinncultura
, . ',"'

'1 -'

Por dele.'gação· do presidente:,
da Assemblé)a, deputado -Elgydio
Lu-nardi; que pres,(��tl a C01'l1isslo

.

Espec.i-àl qble participou em Con-

córdia da 7a iExposição Nacional
. de 8-l!ünos, '0 de,putado Antônio

Piche,tti ocupou ontem a tr.ibuna

elo Legislativo cata-rinense, faZl'2n-'

do o relato das o]:;)servações fei

tas pela comissão pa-rlamelítar a

resReito da suinocultura de San

tft Catarina.

Na oportunidade o parlamen
tar confirmou a notici'1, 'á divul

gada na véspera �or Co ;ESTADO,

'segundo a qual os parlamental'ps
estaduais '" �teriam, regressado. do·

Meio-Oeste 'entusia'smados com a

pujan'ça da suinO'cultuta regional
e alertados para a pl'errrente ne

'cess,ia.'aCle da fixaç'ão de' um prê
(;0 mínimo para o suino vivo.

Frisou 'que em todos os PrO-

"

,m:.nriamentos L&tcs d\iuante., ,a

.i.:.:3tala.ção da mostra sobl:essaiu '0

eLr,:,�).r elos :�[od;;,tor2s pela fixa

c:f.o do prê6}o' l11ín;n}0 'para
'

seus

,prodútos, e que', não obstante OS
. \...;Llld;D" fcito�' Best2

é.r�,ãos l'BSpOnsave-is,
),)(1, cu, n110 esta.r
eneaminhado.

sentido por

o pr(1)bleh1a
d vldaHwnte

'Se;sundo 'aNrmou, há m,'_';CJl'

\:n:dJcl:: ele pLntos de visua ent-re

GS me n'lbros da Comissão Especial
d2' parl;wlcnt.ares ,'no sentido, da

11E'cess'dade da fixarão de um prê

Ço mínimo pZ;l'a o sllÍno. como

IUé d da tend"nte a a,mpa·tar 'e es

tin,n1::tr o pi'Od:\tQ.r ca'tar,jnen.��.,
A res1_).�ito '�l l'i'Yo'Slra, d'ecla�

r Im o 'S'l', ;An1ônto ip i'C'l1:e tU .qÚ'e o

SLTces:;o i'oi ::nC"onteste, graças ao

:tra"o:llh'o 'C'OOl'd21la:do da 'Oomissão

nTganõ7"d"')�n "" 'Go\"êrnl)'s 'e aos

'jJ'réprios criadores.

_' --------=--_____:;�--

Veiculos Usados

i
com ':tO%' _ 30%' - 40% de entrada, o saldo facilit__?lll9'S até 24 me

'. s'es·pelo crédito direto aó consumidor.

Aero WHlys . �
, . �. ano 62

Jeep Wi1lys .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ano 67

Itamaraty ,'..
ano 68

[íõiPRONÂL
r

Wolkswagen 69

Carro Usado do Dia:

NCr$ 9.500
.......................

Dipronal
Felipe Schmidt 60

---- .. - _--
...

-------------------------------

JEND,IRO�A AUrOM,ÓV&IS
,I

CARROS NOVOS E USADOS

VOLKSWAGEN ('4 ports,s) ! ' "
.

KÂRMANNGHIA .- '.'
.- ..

VOLKSWAGEN (várias côres) 69 OK

GALAX:IE 68

, ESPL'ANADA , :. .. 68

'EMISUL ' ', '
.• :.' '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 68

ITAMARATY .' I.. ....................•.................. 66

AERO WILLYS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 64'

DKW. (Belcar) ,.
67

VOLKSWAGEN (4 portas várias côrcs) 69

Temos varias outros. carros a pronta entrega.' Financiamos até

meses. ,

JE;NDIR013}\ ÀUTOMOVEIS Ltda.

Rua Almirante Lamego, 170 � Fone 2952
"

!f-'-

l'
69 0K
69 OK

da

cour't
.

-anttl1c'iG'\1 ontem na Assem

bléia 'que 'ol10'r'a res;is1bêncía à .apro

vacao 'do projeto 'de .lei, cornple

m. ':I1Lar 'rj'Ut' ot'lje'tiv·a declarar La

guna 'C0\)10 ·esltarçã:o b'alt1'eária, Iri

sarrdo '(1{\.:Iê a �1'red'ida contraria os

�."ais iníJJerêsse,s ·cl'a população da

tradicional cC)'n1tma ·catariüens!'.

Disse o' J,'.lél.'rla!!l'l'e11'tal' ter sido to

merda de sU'r'pT-êsa pela entrada da

nlt'f:'::)t).,�·g:t�lfÚ ,�O'Vel'llarr'nê�1tal na

Casa 'e 'a1tri1ltli,u o 'fato ao "'pres

ÚgiO' do el'l'l1'��'rite, cio trabalb.a

der. do literato e .do poeta �ecre-.
tário Sem Pasta [unto ao Gover-'

nador cata-rinense": No seu en

tender
.

o titlilat' daquela ,Jecre
tana., 'Sr; Arriiàndó, Calil,

.

teria
cmba:d� a ���jniab de dêtermina

dos êlemcirtos lagúnenses ,para que

encam;nhassem ao Chefe do Exe

eutivtil scílicitaçao nesse ·,sentido,.
"que afeta o' município .n.p que

êl� tem de mais sagrado, que é o

d'!'clto de 'decidir sôbr:e o seu pl;Ó�

DADO ·GO;Z'lIF:R-G'B;A'J'QRI()S

Assev,ero-tl o p:trPálíllel'itar que

op0·rtlln."mlnte trará ao Cünheci

lrll'rÜI(') ,do Lt',giis1::l.'tivo· catal'im nse

dJctqs c(1)m,prGbatórios "C1 opiniiio
d: sf8''''�'';\'' 1 d,) povo lag \ n�nse,

'J.d'an:,ta·H,do qU€ tal'lto': a _Ca111ará
M\In-i'cipal ·como ,a maIor,ia da ArE:

na local iá se manifestararr:1 pú
bliixvIDen-tc contrários à P�'(?VldEll
cia.

Tam,bém os depútados Antô�
n:o P,i,chG:,tti e Car,los Búchcle an

t,:cip::\l'am seus .pontos c� vista

c:únll'árius ao l}rojéto, que ,foi re

metido ao··PlCtme da Comissão de

Justiça.

MENSAPEM DO GOVERNO

A llH'l1sagn'li' 'g9y8'l'Uarnen tal

d"u lntt:.td1l, lie'l'c;-a-fdr,a ú1tima na

A_sgembl'é'ia, íencari1�nlll:::mdo, nos

têrmos -do 2,-r-t. 2'7· &a 'C'ollstitui

cão do Esta:do e do art. 2° da Ld

êon'l'P'len�enta'l' �il·o 1, cie 19, de ju

nho de Hf68, o pl'oj-eto de lei cdm

pleíl1'en'tar '(;jue /oonsidaa Laguna

'estaçã'o ballflieál'ia, ,pam os efeitos

legais.

provi1essa

dênêfa � 0011if·onne a mensagem,
- no fato ,<ctre .alilU€la trádici-onal

comi '1180 catarinel1se'
c estar-se re

velando como progressivo centro

de atracão de tun::;ta5, tornando

se l'>�n',t� ,p'l'e,f.e,r�dil ,{;l.e. Net1J;n.eio e

d:=scanso !l'ara
.

turist3.s não so

mente do E',tacln. ]1'1'1'3 tarnl)'bn1 de

outras partes do País. E dessa

afl.uenc a de visitantés - conL-i-

11:!� _- d'correm aU:'ipiciosas ini

ciativas de emprêsas hoteleiras,

bons hotéis, enquanto nevas resi

(, �nc'ia s de veràneio 't"nnb'él11 S'e

inieiàm tracando ::t n�_tl1ml v()(';!·

çao d� histÓrica região
I

catarinen

s" para. a ('xpI6r.�t.;<lo cIr0 t'urbmo

organizado.

I
I

iiii I
1 I

Rr_ ssalta ainda o Chefe do,

E'?;écut'iIiO qUe u l;ov-erllu ",tenUe;

a03 'l'e:;utsitos q:,\e l:egiti'l�am essa

cJaS"�H'ica;çifto e fl:W� �m€ntam as

Hsp'Taçees de tjdas - as s·uas eh,s

s. s soc,i-ais e produto'ras, 'lideradas

pe'1o Prefeito Melpic'ipal, como ::;e

r'r·p-rer'tlü" ,do -n.,emo'l'iaI 'que lhe

�'oi (nd" recado e qne está apenso
.10 PIOjC'to,

:;'" aludido dorumento, frisam

os si'tnatários la2;unenses: "E'

notório, e por vêzes até exagera

elo. 011 tOcl0 o �ull do País, o pres

t.í�( o cle UI,?'lma como centro tu:"
rlc.:tiico. iE se o Município, par si

só n:w tfm meios pua promo

ver o J.�')l'oveitamento,dos elemen

los 'Que lhe r.,!êio as carac·berísticas

de balneário, não vemos como
abandom-.r uma tal opdrtunida
dA, "aínda que, buscando-a, o f\\

turo nos reserve, entre o reconhe

cimento de muitos, a anir'l1osida-

Transfarmaçã-o de �águna ge1ra pro!esio na "AL,' ,_.. I Em

ba'ixad,á Americana 'deltrmlna ence'rramen:o' do :Escriíó�i�l
da USIS' em FlorianópoJ:is>_:_ Liens pro�,Hrve c�.rs� de ,sócôr·
res ,de' -urgência _..lgJais;Jr�s p'a.r�lues íníaníis ,sãQ'to�s:r�u'i�"··

r
,

�á's .p.e!a ,Muuici,paJid.a_de' _.. SuinilculJura é' d�baUdâ' na As�
.

,

�em.,hEéiá Legi'shdiva - ?e'irG,hr'ás �te,m tlespe�rfantlQ na, �a�
pifaI a's atenções d"e esfudaaíes. �', _
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ln
, SDcír:rfis de"

urgéilêi�.· ·tem,
'cursldulions

tíri.Io A 'Í"Ú'robrn.s e o. Deseri�ol�, , _.'
- - ; ,.

..' ,c

V,1o.lUtO ��aci.àn:Ü'�, deverão. ser, ;�; ·:.A exemplo, do .(:(11e oC,op-eu.no). an,

. lá;i'cgÜéS·· até o 'próximo día., '15' passauo, ,0 Ll0ns Clc,0e de Flo:.la'
mi �2'c(tc tar.a .de : E,Qucaçao,

.

c'a� --:, ',' riÓPbHS"�oi'te; . juntamente co lt,· ;

h �
rido

.

ao '. e's'tud�p te que apreseri- . ,

-;

� ,As��cW9üO ' 'C:Ú�rine�s.e, eie . 0é�l�
tar a 111dho1' l:ç.dagão· urna ·.vi'a�:' "c'!tla"pl.vn10'vel'á 'de,2v a 31 do co r

'gÊ-:n; .:' .frês dias a, Porto. A1egre,-'
'

. l"ente o" Cj1�'�ô' de. SOc(Ú'�'os
CO)11 �é.d;:\s'. as d:-spesás: �)agas., ,-'. -U'!'g�ücia>, O,'�ci:H.·s� v.isa inst;uir

.

'v,'"
'

,".

"'.' l'.' ,
'

.

jis:s-0a:s ')�ig;ai, 56p:re a mal)�ii:�a
D� ol,üa parte Jora)il' inicia-, pre�,t;Í.\ . &ssi§tênc,�a ,às vítimas.. ,.

.

d2tS J10 skj,11d <d,! P!'â�a' XiV;' 'de .. ab:de:'ltbs/:, CIBf>Ústres e'· �fOga�ll\:d
·[,CW1Nbro as proJ·ec.ões. de"fi-ll:-1(l�' . �.' "". I

.

'-, .. '

'. tc,�·,. espec.iálJrnr�te:. ql:lapc1o ]]80 11'
"

co.];or'ClO;3. sô'bre a P-etropl�ás e�. a
';.

. :,ÍedicQs; na..' clcasiã0 do acidente.
. ,tX'j:.'l:or's_ç50 dc.;Pehói(:o,". �\.1'e·,:sã.o·

.

".' ... ,"o -

'. ÚPl<,,-;f'n(�d._:s' �Ô�9.S 'Ft,$ n0113es-. ,. :,', 'f\ 'C1:,,<:O:�' "�h!e' ;c.".,�" ren'lí\'::l,� .,'

.:,: ' ,aú4itor10, .' dó PàláCib
" � -' t'fi�$; "conLú� com, a

., �)� ...... ': �'-LUl'"!lt/ de _, ,13orúue.ll'óti - t.: . .,
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Foi imensamente dificil a escalada pà
ra convencer os governantes brasileiros

'das vantagens do planejamento na admí
nistração, viciados que estavam através

das gerações nas facilidades e ineficiência
das improvisações. . Não só das vantagens
foi tarefa árd�a de incutir como também

r: l necessidade de se adota- a moderna

tecnica como meio de obter sucesso nos

pr, pósitos administrativos. Em parte se

explica a reação esboçada :101' muítos.: O

desenvolvimento econômico, meta princi
pàl de todos os brasileiros de tempós para

� cá, trouxe como requisito' para atíngi-Ir, o

planejamento da ação pública ou privada.
E" requisito im:lortante na conquista do",;
d,�senvolvimhnto a consciência coletiva, a

: vnn tade . decidida de correr riscos e aceitar

sacrif icíos. Da .,.lesma forma, ci fator eclu-./
", icional .pesa sobremaneira em qualquer
dps objetivos, o C:J píà.ieiamento e o do de

senvolvimento.

Atrzvés do esfôrço que se vem empre

gando, visando o conhecime.n to da realida
de brasileira, adaptado aos objetivos que

se queria atingir em bu§ca da transforma

ção é que se chegará ao ponto do desen

volvimento que todos esperam. Hoje já.

ala do

existem inúmeras escolas de administra-

I ção e de economia em todo o País. prepa
rando-se para enfrentar o desafio lançado
pela !.fossa estrutura social. Êsse desafio,
em grau elevado, tem o eriderêço das no

vas gerações, as mesmas que despertam
de seus bancos escolares para a realidade

da nação. Planejamento 'pressupõe técnica
e' ciência, objetivos básicos do ensino mo
derno.

Além destas dificuldades, também
inerentes e interligadas à estrutura social,
cabe acrescentar as que são r_: -correntes da,
deficiência do sistema de informações \

es

tatísticas. Evidentemente, são setôres 'in
terdependentes, uns' como, decorrência de
outros. Na 'piTô,mide hierárquica de impor
tància,

.

todos se
'

assentam em base nao

muito sólida nem bastante simétrica. Con

tudo, não compete estimular que são da

própria conjuntura. Enquanto as nações
mais desenvolvidas se preocupam com o

aperfeiçoamen to. dos computa-I ores eletró

nicc, nós trilhamos o caminho de con

vencer acêrca, dos b�nefícios que 'trazem
os 'eficientes e modernos instrumentos da

técnica e da ciência. Encontramo-nos, por
conseguinte, em indisfarçável atraso:

ta,R e j a m e n t o

A Nação ouviu, ante-ontem, a palavra
elo general de Exército Emílio Garrastazu

Mediei, indicado pelo Alto Comando das,

Fôrças Armadas como· candidato à Pre

sidêncía da República,' em substituição
ao marechal Arthur da Gosta e Silva, im

pedido de continuar exercvndo a mais

alta magistratura do país por motivo (ce

grave moléstia, E o' que todos ouvimos

com a atenção muito especial que, o ins

tante brasileiro justificava, foi um peça
de profundo', sentido político, ao encontrO

das mais caras esperanças e anseio:;; d�

tôdas a� classes e do povo. Do, conteúdo
dêsse o�ortuno pronunciamento ficou, pâ
Ta todos quantos ansi:amos pela continu5-

,elade do processo de recuperação dejUocl:5,.
tica do país,' a

.

certeza de que" o Brasil
não se deixará transviar das linhas de seu

grande, e providencial de:;tino, entre as

nações que desejam viver sob os princi·
pios da civilização cristã ocidental. O Br,,·

síleiro, sôbre cujas virtudss civicas e só·

bre cuja formação militar, repousará a

segurança da perenidade democrática no

Brasil tem plena consciência das 'respon
sabmõade,s que: assumirá, ao aléança� o

cume' de urnà ·c�rreir.a feita de'�,d'edicaÇ'ões
,. . :'.' '.

• , .

"
.+ I

,c ri').aTc&da de' expré'ssiv0s lances el8 pa·

triotismo, na defesa das liberdades púb"j·
cus, dentro duma· rija compenetraçã{) dor,

dO,:21'€S da cidadania.
'

" •

t

Não ignora o candidato o que pensa
e sente o ,povo,' na hora em que terá de

assomar à posição de Presidente da Re·

pública. E sem prometer mais, do que a

sua inteira devoção à causa pública.e aos·

objetivos da revolução de 19G4; não h')·

/

Uma medida tomada pelo Govêrric Fe

deral, a de determinar a élaboração de pla
nos quadrienais de desenvolvimento até o

mês de setembro do prirneij-o ano 'de man
dato, veio acudir uma necessidade que vi

nha sendo observada como provocadora,
no futuro de verdadeiro ponto de estran

gulamento e se constituiu num grande
passo para recuperarmos o atraso em

que nos encontramos no campo do plane
jamento administrativo. Facilitará a coor

denação das ações governamentais, de

maneira a se enquadrarem na programa

ção que pretenc' i estabelecer a adminístra

çào central. Se já estamos decididos quan
to 'á vontade de trilhar o caminho (idesen
volvimentista, te-remos de. estar convic
tos de .Que entre os mais importantes pas

SqS se encontra a admínístração planeja
da'. Só assim evitaremos as distorções im

postas pela demagogia e pela acomodação,
ditadas sempre pelos ínterêsses eleitorei-'
ros. E êste, não se coaduna com os in

terêsses da nação, de fuga r;') passado, �l"- .

gurança no presente e confiança no futu
ro: Isto, é fundamental para sabermos o

que queremos, pois nação que não sabe o

que 'quer tende a viver a êsmo em busca
do nada, errante, trôpega e cabisbaixa.

sita numa afirmação. que lança aos qua
tro ventos jP tio território nacional, expres
.sando a sua esperança de, ao término de

seu períod� administrativo, "deixar deíí

nitívamente instaurada a democracia em

nosso País e, bem assim, fixadas as ha·
ses do no1)so, desenvolvimento económico.

e social":,

•

Nem atribuiu tão' só 'a si a conclusão
dessa obra, que diz, ser "uma tarefa ,globa.l
da Nação, exigindo a ')colaboração dos Bra
sileiros (!e tôdas as classes e regiões".
Essa cooperação, sem dúvida, não lhe será

recusada, numa cias' mais delicadas e-t::>.

pas -da evolução da nacionalidade.
Tanto quanto ',se observa em Santa

Catarina, () povo e.' o Govêrno não aspi·

.. �

Santa Catarina e seu Govêrno EC, 8S'

forçam para cumprir as grandes metas

que respondem aos problemas da regiao.

O Governador Ivo Silveira, cujo mandato

teve início já em plena fase de renovação

?�cional, não está alheio às altas razões

,que orientam, o curso dêste memento his-

tórico - e tudo tem feito, a dentro das

fronteiras estaduais, para que se mante

nham em harmonia e ordem o curso elas

atividades públicas e privadas. Graças a

essa diretriz política de amparo às aspi·
'rações da comunidade, é confortador para

os Catarinenses assistirmos à esplêndid:1
convergência de esforços no prppósito d.e

impulsionar a melhores índices de pro

gresso social e ecoI).ômico o Estado de

,Santa Catarina.

ram a outra coisa que não à estabilidad2 Não terá, por isso, ficado sem a m8-

das instituições brasileir'as, através dàs recida ressolfância entre os Catarinenscs
-

quais se manifestam sentimentos que for· vO apêlo que' o ei:nin2ilte candidato à Pra·

maram a alma nacional e· que não devem ;sidência da República dirigiu à Nãção no

ser simples pretextos demàgógicos a ser· ô.ecorrer de sua momentosa fala .de antl�'

viyo do jôgo' int�resseiro daqueles que ontem: Santà Catarina está presente;' San·

menos pensam na salvaguarda da sobera· ta Catarina responde - pronto! Pelos

riia da Pátria. O incisivb pronunciamento, '?eus homens de Emprêsa, pelos seus Optl·

feito pelo geilera'l dê Exércitó Emilia;.,,� ..�j., �áz;.j� pelos seus jovens e prolessôres,

ra:st�zu. Médici' teve, em terras �'�I � le��seus iftte1E;:ct�ais, pelas suas' donas

ses, � repercussão feliz dum� _gI,rItl �(�e�;e�a,�· ��l� ��)mprens�, po.r .tôda' ,i'H
de otlmlsmo, varrendo de vqll"j.; �s�e,; 3� �1n�g��ei;d�i ����l1lfestaçoes vItaIS, San·

,

e incertezas, para reaflrmar;.jtl'hi t)'q�i�jt!� 'la'\f,I��� In�la�o patr�ot:smo daquel?,
� lldade do processo do deserlvolvll11ento a�iê.·�. qU((;tl�lgrrti��� "f� substltuu, na PresJ-

que povo e Govêrno' rdo Estado aqui nos dência da R�ública, o marechal Arthul'

confiamos, buscando manter integraáo no ela Costa e Silva.

espírito de tôda a Nação a consciência d0 E -foi isso que, no telegrama que o

nosso homem comum e a tranquilid�de
de

.
tôdas as. clas,ses produtoras, nesta uni·

dade da Federação.

Governador Ivo Silveira enviou ao gene·
ral de Exército Emílio Garrastazu Médici,
ficou expressivamente sintetizado.

'Gustavo Neves

I

Paz e Fule o�
\

Pois e: 130 quaquilhões ode �ólarcs em

instalações de radar" mais 180 estup'idi
lhõe's em aviões SUlJersônicos, m'ais 140 in

contÍlhões em submarino& nucleares

tuào isso para verificar que um pilôto
cubano, voando sem es::olta, !loderá pou

si).r seu :3 !J·arelho nq jardim in terno da '

Casa Branca, bem çl.ebaixo do respeitável
·nariz de Nixon.

Na realidade, as intenções r; 1 cubano
que trouxe o seu IVIi�'-21 para os Estados

Unidos, na segunda-feira. eram 'as mais
santas. Pediu asilo �')olítico. que foi concc
(r do" e pretende agera escrever uma série
de artigos !Xlra a :·évista. "Life", que serão
condensados no "Readers Digest" sob o

titulo de "Cortou uma cana dura em Cuba

duranle 6 anos - e sobreviveu!" Além ç!is
so, aparecerá no !Jrograma de TV r': � Dean

Mart'p (coast to coast) e estuda' uma pro.:
pClsta de um !Jrodutor para estrelar' a FlO
VR ""rie televisionada ',''O HomeFl1 de Ha
vana".

F;dcl já bote'u as b2.rlJas de molho, à
vista de tanta ba '.: daçãD, e teme perdel'
V,(h� a sua frota aé:-ea num embate �on
tra o qual 'não prevalecêrão as fôrças C011-

f

vencionais. O que atrai seus homens é o

"american way of life", sedução contra a.

qual �"OUCOS �'aíses' no mundo possuem su

ficien te an ti todo,
Em compensação, os homens do Pen

tágono estão de cam no chão. Por pura
coincidência,

.

') Mig aterrissou numa. base
onde estava o avião j)residenci8,l, car

regando sob S'JaS aS2.S aquêles ovinh0s de

metei,] \�')ara situações de emergência. Se I

:'osse mesmo �1ara valer, já. viu.
A falha do sistema de radar foi, debi·

tada à companhia que os fabrica, mas na

da disso resolverá o problem::l,. Como na

'quêie conto, p2.rece que� o Departamento,
de Defesa, yai ch�mar às puas os técnicos
em :orevenção de guerra, que após duas
horas d'3 brilhantes, exposições, r7sponr�'
rão à �''3rgunta final da seguinte inaneira:

- E com essas novas verbas e êsses
novos aparelhos� haverá. 'colTI,,!)leta cobertu
ra contra o RGJ.P.P.I.A.,A.;F.F,? (Risco
de G·Ilerra Iminente Provocado. Por Inimi
go Atacando A Falsa-Fé)

- Meu General,' completn. cobertura
contra a guerra, só com a paz.

E far-se-á a paz.

x x. X

"Em vez de jogar IJedras no passado,
vamos aproveitar tôdas as pedras dispo
níveis para construir o futuro" - pouc[j,

gente terá repudiado o <:alÍii:nento de vin

gança com uma üa.se t:'j,o simples, e ao

mesmo tem:'lo, d� significacão tão profun
da. - A exp�'essivi(;1de da fi�'ura só perdeu,
em, üTI�'acto, para o conjunto ,de afirma

ções que fêz ao :laís, nal noite de ante-on

tem, o futuro Presidente Garrastazu Me

dici.
Mas não é à sua face ,pOlítica a que

cu precisamente quel'o me refel-ir. Eu que·
ria diZEr simplesmente Que me .enche o co

ração de alegría o fato, já assinalado, do
General Garrastazu adorar futeboL

Albert Camus,. o escritOr, e um dos
grandes humanistas da literatura, disse

que "depois de muitos anos em que o

mundo me ofereceu tantos espetáculos, o

que finálmente eu mais sei' sóbre a moral
e as obrigações elos homens, 'r; ;vó-o ao

futebol".

Agrada-me'muito êsse Presidente que
gosta de futebol. Dá-me novas e grandio
sas esperanças.'

P.aulo naJ'!orua 'Ramo�
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l\'IarcilÍo IIIeú.cil'.Os, filho.

A REPERCUSSÃO DO PRONUNCIAMENTO DE GARRASTAZU

Há muito e muito tempo não se via entre as pessoas que acompanham
os acontecimentos políticos e geralmente se mantém Informadas sõbre os"
fatos da "ida nacional otimismo e esperança tão radiánte� como

- os que

a:sPiro� o discurso proferido pelo General Garrastazu Medk�, na noite de
" têrça-Ieíra. Durante todo, o dia de ontem o assunto dominante nas rodas da
Cidade foi' o pronunciamento do homem que dentro de mais alzuns dias
assumirá o difícil e�eargo de governar um País como � Brasil. ,E� no bôjo
das conversações, cada um tinha para si .lJ. frase preferida da fala daquêle
militar que se prepara para deixar o quartel e ingressar no exercício do
mais alto pôsto nacional da vida civil.

.

('

-: :f

Para. uns, a frase prmcipal, teria sido aquela em que o futuro Presi
dente assevera que "o Brasi:! ainda continua 'longe de sex ",u�a nação de

senvolvida, vivendo sob um' regime que não podemos considerar plenamen
te democrát�co". Para outros, a preferida foi aquela em que o General Me
díce garantia que, ao fim do seu govêrno, esperava" deixar "definitivamente

I

I instaurada a democracia em nosso país e, bem assim, fixadas 'as. bases
do nosso desenvolvimento .ecohõmíco e social". Outros, áÍ.nda, elegeram
como o mais importante a frase em que confessava: "Gostaria que o meu,

Govêrno viesse, afinal receber 9, prêmio da popularidade,'. entendida no

seu legítimo' e verdadeiro sentido de compreensão do povo". E assim por
diante, pois o discurso não se ateve às f.ormalidades protocolares de'uma'
fala formal e sensaborona, constituindo-se na verdade num documento
profundamente meditado e na mesma .proporção afirmativo. Disse, enfim,
o General Medice, aquilo que a �ação estava esperando ouvir, nesta qua
dra difícil que o Brasil atravessa desde o início da década e com.zodos os

episódios que aqui transcorreram ao longo dêsses anos, começando com

,o desastre da eleição de Jãnío Quadros para a Presidência da República,
seguida. do perío.do irresponsável de Goulart e, posteriormente, dos fatos
políticos -ocorrídos a partir de abril de 1964.

[Ir

Mas, voltando ao discurso, eu também escolhi a minha frase: Ei·la: "Er;1
vez de jogar' pedras no passado, vamos aproveitar tôdas as pedras dispo-v
,níveis para construir o futuro;" Há muito o que construir nêste País e o

-Brasil precisa 'unir-se para empreender a grande caminhada. Uma nação
díeídída de nada 'é capaz e a hora da verdade, como .. .assínalou .o .. futuro
Presidente, deve ser' também a hora' do " diálogo travado sôbre o nosso

País, os nossos problemas, os nossos ínterêssesve .o. nossoidestíno", AGre.

. qi�o que o Brasil já perdeu. ,!lll}�to tempo e agora não há' mais' tempo a

perder. Há, sim, uma graride necessidadé' de serem édefiniÚvàínente -postos Ide lado os ódios, os resse�timentos e
\
os rancores, pois êstes são apenus .

sentimentos �ndividuais enquanto. qu..:< o nosso País esfá acima, m,
uito ,aCi- :1ma, dos sentImentos que entre si possam, nutrir as pessoas., O Brasil me

:rece dos brasileiros o esfôrç; de Um congraçamento nacíonal que 'seja (ia. '

paz de nos unir a todós na solução dos nossos' problemas"e na e'dificação'
do nos,so futuro. O pronunciamento do futuro Presidente marcou o dia
de ontem pelo nôvo brilho que a palavra" esperânça passou a ter aos olhos
da 'Nação.

,'.:;

�lfJ
t !

MÉDICOS x INPS CINEMA

Uma lacônica nota ofiCial
veio pôr fim à acirrada guerrilha
declarada )lá aigumas sen1ànas
"€ntre 2,)Sl.l.perin tendência r.: ')

..

INPS
em santa Cat'a:rina e � �lasse i11é
dica. úe!10is de rude troca de, pa
,lavras entre ambos, através, db�.
órgãos da Imprensa, a paz voltou
ll. reinar e, a esta altura, a opi
,nião fica sem saber quem esta�
va com a ,razão.

Mas é bom que fique assim.
Estas divergências, aliás� já esta
vam C91l1eçando, a, ficar m0nóbo-

• J

nas.
"

Vários grupos, da Cid�d� deci
diram participar no" próxlnro ano
do F.estiva.! de Cinema Amador do
"Jornal do Brasil",. depois da pri-'
meita tentativa catarinense nês
se sentido, ano passado (""0 No-

I

vêlo"), revigorada em 1969 c�m o

surgimento de novos participan
tes.

Se a intenção se trar':'.lzir em

realização, ano' que vem Florianó
POljf3 estará, 'representada com,
pelo menos, dez fil�es.

Il'IR'
rJôi
ICW

, l�li

CANDIDATOS
TEATRO

Tem/siqo verdadeiramente ad

miráv.,f!l, sob vários aspectos, o

;;raba�ho' que os órgãos de Cuitu
·ra dq Estado e da Universidade
Federal,vêm realizando no d�cor-'
rer dk,ste ano atra'lés. da 'promo
Çãd cie" uma temporada tea,tral
sem p,'e,cedentes na viela, cultural
de. sántâ Catarina.

'
'

'nanto ,as-sim 6 qu(,'), o público.
já' está �icando mal ilCostmuado
e chega até a reclamar quando
passa:,. uma semana com o Teatro
Álval;<!,',de Carvalho sem :espetá�
culo.

,Continua grançle o assédio
aos membros do Gabinete Execu
tivo Municipal da Arena -�or par
te de candidatos a cll-pdidatos a

vereador nas eleições do' próxi
mo dia 30 de' nove�bro. Depois
de ter sido designar_: 1. 'uma:

'

co

missão para proceder à tdagem
dos 'nOlnes, acontece que a procu
ra de vaga na chap'a arel1ista tem'
sido tão intensa que seguramen
te a meta:de dos fJostulan'tes te

rã.o: que esperar por uma próxima
eportunid 9.de.

,

iJ.H·�
>I.! �

_

BIRIBA

IA MENSAGEM
O 2:1residente do Clube Doze'

c}e Agôsto, S:·. Márcio CoUaço, es

tá dispôs to a realizar' uma bem·I,
elaborada série de promoções na

quela sociedar�;, objetivando a

maior participação dos associa
dos na vida do Clube. O '''slogan''
da sua campanha, segundo o qual
"o Doze não é mu' clube apeu'as
para dançar" continua valendo e

assim deverá permanecer por to-
, .do O período da sUa gestão.

No momento, a Diretoria do
Doz� voIt'a, a sua atenção 'pata o

torneio de, biriba que fará reali· '

zar ,em sua,. sede, que eemta desde
já. cO,m um. elevado liúmero de
conlorrcntes.

1; 'primei�'a provir':')l1ciá toma
da :'leIo Governador Ivo Silveira
na manhã de ontem foi convocar
o 'Secretário �olítico do Go-vÚno,
Sr. Arnando CS,Iil, para juntos
elaborarem o telegrama de 'apoio
e solidariedade que' foi enviado
ao General Garrastazu Medici
por sua indicação à sucessão do
Marechal Cost:;t e Silva. ,

O Sr. IvO Silveira ficou, viva�
tp.rnte impressiónado. ,com .0. dis-,
('

. ,

curso do futuro, ,Presidente ,e co-

mentou o' PtOI:lUnciamento, com, o'
Sr. Armando, Calil quanr,:.), este
chegou 'ao Palácio da, ,Agronômi.

II_ca... �

r

;';[!11
.)Ji(

Jo�·)/)
"

,"

vlJV�
lí'r!J':

II:
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:'Zury .Machado
, ç'

hoje, a Diretoria do Clube da Colina recebe convi

dados pára um elegante jantar. 'Kenia' Neves Sch

midt, receberá; de Marisa Pereira, a faixa de Rainha,
do Clube da

-

Colina.

, ,

I\' À senhora dona Zilda

CINEMA
SAO Petrópolis,

do Brasil,
os festejos acon-21h45'" ,"","

15 ;_ 19,45 - � ':. /-. '.

�ichard Burton - El1z�bet� �fio�

L

*' Bangú o tecido que veste a mulher elegante,
não só do Brasil, como no exterior, já lançou sua

coleção Primavera-Verão. Em nossa cidade, as "lojas
. Pernambucanas, têm -ã preferência dos tecidos /

Bangú:
l

O HOMEM QUE VI,nO J?E LON��
censur�18 anos

.._
"I' *

* * *

lindos e

receberá
*' Também foi 'muito aplaudida, no festival de

Ballet, recentemente realizado no Teatro Alvaro de

Carvalho, Moema Garofalles Ribeiro.
,

17 - 19,45 -. 21h45m ,,: ;- �

Michel Cuine - Nlthony Quinn -;-
,

,candice Bergen "

I " ,

�,�AGO:�O FALSO DEus

* .1 •

-"
.,
-"

,

'CensUJ7a 18
�
anos .'

,

*' Parabéns ao casal Walter José da .Luz, pelo
nascimento de Luciano, na semana que passou.

* .1.
-"

16' - �20h
pmo �antana

*' ':RestauranteJ 47", um' nôvo e simpátíce 8{ffi: /
biente que inaugurou na semana passada, à rua \

�: ';j ,�

Trajano.Dede Santana.
nasci-

\ '
,

DEU A LOUCA NO, CANGAg0, ..( '.

"

* Muito elegiada a atitude da Firma Oscar Car

doso Filho S/A., com referência ao Hospítal _VolanLs,
qúe pertence asPioneiras ;Sociais, admínístrado- pelo
Lions Clube Norte,":

' .

Censura 5 anos
;,1 /1

�[7 - 20�
Laurence

.'.
-" *

o ESPIA:O, DE NARI--Z

, •

#
' l

.. No American Bar, do .Querência .Palace Hotel,
a jornalista Iára peqros'a foi 'vista�m'\lito bem acom
panhada,Censura 14

* *,'1 "','

"),
,I

'-

�,' ./
:l:'

'. �:- I.

""NtJ;,iila promoção do, Dépattamento de Cultura,
da Secrétaria 'de Educação, .,foi-,lnaugurada, na se-
manà;�qtj.e passou; a exposição de 1otografias, no Mu
seu 'd� Arte 'Moderna de FloriàrÍõpolfs. Entre óutros
artistas,:] que' apresentaram". seus' belissimos traba

lhos, <f0i 'Classificado em 'l° lüg�r" o·,SeIÍlior Gaston
.Gug�elW:' 'Os 'nossos cumprim�itos _. ao Dr. CarlÇl�
Humberto·:Corrêa, Diretor ,q.0 'Departamento de Cul
tura, pelá ':promoção, e, também,:"ao Senhor Gaston.

I '. • ,

"

I
(r . '

'" *

20h
Alain .Delon

*' Sábado e domingo próximo, no Teatro Alvaro
de Carvalho, sob a Direção' de Geny Borges, será

apresentada a peça infantil, "4 volta do' Camaleão
Alface".o S�URAI \

Censura 18 ânqs
�-------�����---

* * *

RAJA ',,'.. * >.� * �
,

� çomemorando aniversário 'uP Lira Tênis Clube,
: ;-

O Pensamento "do Dia: "Nunca se deu bem a

crqcldade com a val,entia" ..

2011

Marlop BraIjldo Ri�a Mo�àQ
, "

(' ".
J

1'""(

A NOiTE' no DIA: SEGUINTE'
� ,

'i..;, '
,

l�/ <,��t,_l'")-tjJ� N':.��� J!';�,IL� clOt.:,' ,){CJl '"'�i'rl''"1 �p

Censúra7 18 anos
';.

CORAL

15 - 20 - 22h,
Dean ,Martin J_ Ann - Mar.gret
- Karl Malden,

. !lára ·Pedrosa
.- ..:, ; I

MATT HELM CONTRA O 'MU\NDO
DO CRIME

"

1 /
,'j

Censura 14 anos

TV

tura os tão modernoS' cintl�s de

corda que' são fàcilmente encon

trados na botique Talita, alí'no Cm·

t�o Co�ercial priu{eiJ.·o andar. Pa

ra poder resistir ao frio c ao vento

sul, :uma blusa em malha de lã c

gola' olimipica, numa CÓl' contras.
tante

DE COMO O CIGARRO AS VÊ
ZES NÃO NOS RESOLVE COISA

;ALGUMA
Há quem fume par uma neces

sidade orgânica OU psíquica. De
, repente se urecisa desesperada·
�ente do gôsto do cigarro, e quan

do não se o tem, urtJ. quase pâni
c'o� toma conta da gente. Estes

são os chamados "viciados". Ou

tros há que fumam por achar bo
nito. e elegante ter um cigarro im

tre os dedos, fazer uma' pôse, pu
char 'a fumaça e depois soltá-la

muito simplesmente �em a menor
: ..I Preócupaçâo que não há de ape-
1 � nas �umar um cigan;o: são

I
os

: que fumam por atitude. E aque-
1le há que' busca "inspiração" para

r� encoo:trar a solução de alguma
coisa realmente difícil. Então ás
vêzes, durante o curto espaço em

que (':'1ra o, cigarro, acha-se exa

tamente aquilo' que se quer fa,-
zer ou dizer. Eu me incluo no rol
dos últimos classificados.
Hoje pela manhã acordei-me

tl�iste e com uma imensá sensação
'de 'sdlidãO'. Tentei /pen�a�- �lgu-

I

. ma coisa que motivasse a colunl
ninha, e nad_p. me veio' a cabeça.
�ReC?lTi ao cigarro, c eis-me no

quinto, e até agora nada. Apenas
a trágica revelação de que nes

te minuto sinto-me imensamente
triste e só. E não é certo nem

justo que' neste minuto sinto-me
imensamente triste, e só. E não é
certo nem justo que alguém te
nl1a' que tomar conhecimento UE'
coisas assim, porque entre todos
os que me possam yir a ler, al-

::'� 1 _; '_

1611306 _. Pepe Legal -- neáenho
'{t \

.

, >

•

l71100j[- Tqp Cfl.t --'- Desenho
",

17h35llJ. _ Aventuras de' RiIlIl 'l'1n
Tm -: filme

181100,,':_ Pastelão/ - 'Fil�e
.

18h35m - A Feitfcei.ra - FilIilt( ,

1911001n � Tele Jot�6.I" :Malhas
Bering
19h30�n - A Caba·na do Pai TQmas'
_ N6vela '. '

\ ,.1\'

20hOO -- Mr. Shaw Topo Gigio" t

21hOO,' -- A Pente ci�s I Suspiros �
,Novela

.

..

21h30m Reporter Garcia
21h45rn Império� - Filnle
22h45m EntrevIsta

,,,---------�.--�-----

'TV�PfRÀ.rlN-I CANAL 5
"

,J.

18h45m _!_ E�t'Uantó Houver �s-
trela1\ -- NaveIa ,

19h10m !_ Nino, o Italiarunho
NOvela

•

19h45m "

Diário de NoticiaS ,

20h05fll -, Confissões pe penélople
- N�velar

'

21h3\10n1.!_ Beta R�1kefeller \

Nov�a I

21h.oq� --;- Um Instante Maestro
22hoo _:_ Grande Jórnal

, I

t _'- .-'-'-'---- �_'_�_

''TV b�U.CHÀ. CÁNÁL 12, ,

/ 3�
�

1811451:1
, A Ultima Vàlsa --; N�

Vela :
19h1(fm A Rosa Rebelde - No-
Velá � ,

19
' :'

2
1145,111 - Shaw dê Notícias
Oh05in - A Pont� dos S�sPir(i)S _
�Ovela '

,I
',I

,
,j

Música
,...

. 11
1 opular

Augusto Bueehler '

BEATLES: NôVO L:P,

Quando ouvia, a finalíssima da fase nacional do Festival Internacional
da Canção e o som estava ruim €111 anilas médias, experimentai a. :.!upí f;

a Globo em ondas curtas. 'Nêsse, meio tempo, eu passei pela BBC e eh

estava apresentando um programa' de música popular. O que se ouvia

àquela hora era um' conjunto muito 1j m a executar um, tipo de música

cuja linha melódica eu não considerei muito complicada:' só 0 arranjo era.,
moderno.,Resumindo:' era um estilo de yê, yê, yê da prímeíra-fase, executado
de uma maneira bem moderna. E êsse' conjunto não era" outró senão' os

Beatles. r

Trata-se de uma musica do seu recente LP· editado na Inglaterra, hã

quase duas semanas. O nome dêste disco, <O número de
i
músicas, adoção de

algum nôvo ínstrumento, são detalhes que éu ainda não disponho para
ínformar vocês com precisão. ,

.

Uma coisa que
-

eu noteí, é o nôvo ,som de conjunto: um som sem

lacunas, recheado como o do conjunto "The Ey '(1:;':, tste quer dizer que,
em vêz de haver as pausas tão co�uns no solo, ' ,;',\';,,�i ",l-a: (uma pela 'me?os)
é, dedilhada sem interrupção, produzindo asst (\' :,�n HSCn;l contínuo ("[2;
cheado") como O de um violino, cujas cordas: h-k> ff.lccionad�s:' �ína' -Jez.

\ encostado o arco. , ; :�" tsto deu um efeito todo especial à parte ;lC cal" dos Beatles, 'uma vez,

que não só a guitarra é responsável por ê�d- típo de �m, mas tamiJém'
o piano. Vamos esperar, pois, que; Q ;nQ\O e1e1'€' apareça por aqui: \:f )ÇlIW
êle seja bem mais compreendido do: .tl:1;le o I arr.orícr (o duplo), cujas .mu-
sicas são belíssimas.

,.. I � �

\�

THE ROLLING STONES VOLTAM

Já que-estamos I falando em conjuntos de fama mundial, vamos apre
'"eitar para registrar a volta �os Rolling Stones, às paradas.

Há bastante tempo que éu' havia visto esta música em primeiro lugar
no "hit parade" inglês e americano: trata-se de "Honky Tonk Women". Agora
ela está começando a aparecer e promete boa atuação.

" Quamio_ eu ouvi pela �lSrimeir�"vez esta musica, pensei que fôsse dos

BeatÍes'i. tior causa da', parte vocal. Nã0 sei, pOdé 'ser impressão de primeira
vistâ� O:' i�tci é que ,�u '!1oh\)iA()" esÜlo:, semelhante ao dos Beatles em "Get

Back'!,:hãõ querendo ,coi'n -íssó Ié'vantar nenhuma,'�uspeita de plágio; mesmo

porque" 9S. R6lling Stones' hão tiín ri�cessidaaé aé-- apelar para estas coisas.
Êles já impuseram o seu estilo: a selvageria organizada .

Nota: Uma revista lançada recentemente no Brasil traz, em sua secção
"Discos", uma nota sôbre o sucesso da música citada acima e adiante, diz

que "o' conjunto instituiu um concurso para a obtenção: de um substituto

para a va"ga deixada por Jones", I
I

Pela que me consta (e eu já noticiei nesta coluna), a vaga deixada por
Brian Jones já foi preenchida por um guitarristá cujo nome não me recordo
no momento, mas que está numa reportagem publicada na secção' "O Cru
zeiro dá o recado", cujo editor é Almir Muniz.

I ,

'O AMA.NHA EspERA POR NóS DOIS

O canLor Paulo SérgiO que foi muito taxado de "imitador de Roberto.
Carlos", no início de sua carreira tem, ultimamente, melllOrádo bastante o

I

&eu repertório. '/
,.". ..... ·,'....v",'<'. '; ·1�;ecenf'êmehté êle: lançou duas r;núsicas qiie ostão''fázendo mú_ítb "sucess6

,

nas paradas: l!lma, é' um "'Samba" e a outra intitula-se, "O Amanhã Espera
Por Nós Dois". Ê uma música bastante romântica e de uma melodiá 'muito
bonita.

'" ""

Na minha opmmo, é a êste estiÍo que o Paulo Sérgio melhor se énqua
dra, pelo tipo de voz que tem. O próprio' Roberto Carias, ca:nta melhor hS

músicas romântica:s, do que as mais rápidas,
��������������

j.C

Outro cantor da mesma linha � Antônio Marcos, cuja mUSICa mais
,bonita que interpreta é "Você Pediu e Eu Já (Vou paqui". Mas, tanto neste,

con:o E!n�, P�ulo ;.Sérg�o". apesar,: dr;: a9'i' _p0l1cos ,f,or�s,!'am' o seu- estÚo,
nbta:se a 'grande ,lnflUencla de ,Roberto 'CarloS: o ihiclaidor.

I �. � '. _"

e

'.,; : I '

guém pode,rá. haver que venha a

_se 'preocupar' comigo. : Se assim

fôr, o meu pedido/de, ,per,dâo, junto
a tÍm apêlb ,altamente honesto:

"não levem a sério o pequ(\no pro
bl'€ma de unlá jovem �s'criba que

'procurou no cigarra um momen
to de lucidéz, e até no quinto ain

da não o havia encontrado."
* :;; *

Não/entendo nada de música.

Sei apenas quando a melodia me

agrada e a letra me diz alguma
coisa. Porisso "'fechei-me em co
pas", e recolhida à minha insig
nificância nllida falei )?ôbre o IV

Fe"stival Internacions,l' da Canção.
É de

\ Rubens} '�'Çtiilh,à".;!;)"'arÍíigà'
, �,� '''' ' ... ' o;, 1/\ < ."

�

querido das' .:�ârC\$s ,,"pailacianas;
, ih, j ,

--,

protesto que;'vem a seguir<
belíssima caFlçªo .' da �. Inglaterra
é assunto e11). todos OS jOrnais do

mundó:'C'hegou; viu e venceu. Fà
cUmente sintonizada pelo imeRSO

públicp do Festival "Lave is alI"
- o amor é tudo, ficou no C0ra

ção dos brasileiros. O aplauso de

lirantel a manifestação, espontâ
nea, o calor de justiça pedido pe
la massa, a maior demonstração
de aprêço ao que é belo e incon

fupdível, foi o, que restou do IV
Festival Internacional da Can

ção.
O repúdio ao que é pretencioso

sem condições de sensibilidade ar

tística, beirando ao vuLgar e su

perado, também foi uma excelen·
te prova para aquêles que ainda.
duvidam do nosso bom gôsto e e

Xigência.
A objetiva resposta foi gravada

no último domingo para todo o

mundo saber, que o fracasso do
IV Festival está consagrado.

E na história da música popu
lar, "Lave is all", surge uma ad
vertência seríssima: O que é jus
to, deve ser aplaudieJ com dig
úidaae!"

!lcGrande FlorianóPõlis I
M" "P' I
oaClr ,erelra I

I

,,±4IJ
Dívidas Municipais

Mais de três mil munícipes estão em débito com a Secretaria 'de Finan
ças da Prefeitura Municipal. Levantamento c�rcluído recenteme�te pela
mu�icipaJidade sôbre a situação dos florianopolit.anos em relaçãl\) ao- pag,u
menta do Impôsto Predial e Territorial atinge principalmente os residentes
no centro e bairros. '

Segundo o jornalista Adão Miranda, a Prefeitura concederá 'prazo d3
15 dias para que o débito seja suprimido. Fmdo o prazo, Ênio LUz e sua

equipe na Procuradoria vão entrar em nção e iniciar processos judiciaL;
\,1, para a cobrança dos tributes. ;-,\.,. ,

'

'-

Mui.ta:çgente c9phec�cl,a ",e�Lt�� incluída na relação vastíssima da Secre-
taria de finanças. Daí ''8. neé'esslàade de um leml;rete ao amigo leitor pata
uma visitá à Prefei�1Jra;"a:'fim �� evit�r complicações com a Justiça. O seu
nome pode éstar na"rélação. \:i1.

-; ú
-------

Primeiras Univcrsíades
/

O Diretório Central dos Estudantes vai promover -nesta capital, no

período de 18 a 2p de outubro as Primeiras Upiversíàdes de Santa Catarin:J,.
Compétições esportivas nas modalidades de aÜeti.sm0, bola ao cêsto, f]-ltebol
,de salfLo, voleibol masculino e feminino, nata,ção, tênis de c'ampo, lançamen!.o
de disco, dardo e pêso, salto, dominó' xadrez e judô �e�ão disputadas pelos
aqadêmicos das Faculqades integrantes da Urüversidade Fede,ral de Sant:l
Catarina.

Federação C�tarinerise de De'sportos Universitários, Coordenação de Des
portos Universitários e Diretorias Acadêmi,cos também' encamparam ,3 pi'G
moção para tentar a sua realização anual com o maior brilhantism,o possível.

Os jogos deverão ser disputados no Lira, Do�e de Agôsto, Décimo Quarco
Batalhão de Caçadores e Escola de,Aprendizes.' I

Um baile no Lira Tênis Clube v�i maréar o encerramento, com o cum

primento de programa social que incluirá várias atrações .

- - - -- --1-

o 'Centenário do Nóvo

O Presidente do Clube Doze de Agôsto selecionou en�re os profissionai.s
ativos e jovens de FlorianópOlis ô corpo de auxiliares para levar avante
todo seu programa de trabalh,o.

Na direção do Departamento, Social, Volney da Silva Millis, advogado
�pretende expandir as atividades de caráter artístico e cultural, objetivando
.

as comemorações do centenário do nôvo Clube Doze, de Agôsto.
Prepara todos os detalhes para a criação do cor::h InfàtJ.til e elo Coral

Adulto e já, marcou para o dia'20, às 10 horas e 30 minutos a reunião com
os associados interessados.

�aralelament3 vai ganhando corpo a idéia do Presidente de prestigiar I

tambóm os casais mais idosos, postos de lado'com a violenta ascenção da
juventude nas promoçõeG sociais. Nêste sentido, determinou a realizaçã'J
ele jantar dançante para o congraçam€nto dos associados. O l�rimeiro está
malcado para o tlia :W de outubl!O, ".solteiro 11ã') entmm e jovem', só c,asac!ds".Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,. Pr ssegue nb domingo o III Camp�onalo Escolar - Ju

venlus homenageia OslÍi Mello em Rio �o Sul � Ligas sale

nistas mtJVim'euiam-se ;para .as eliminatórias do Ceriam-e

"E�lad�al':"':' Ho�st8ft tem o :ma\'Of �'Sládio c'oberlo 'do mluub
,

'

.

- Joinvil�e será sede do campeonato de cíclísme - Prim,e,iç
ra regrida de, Camj1eooalc de ,Rem.o já tem inscriçõe:s ahertas
com clubes ,mov,imenlando:.se.

: L����������������������������
--- _. -��-------.�

]0008 es.colares têm Maior e�tádio 'UsAi Melo hnlDen.i1geado-�No \s.�l�r
�-�

andamento/DI S,ábadu �:'��steo:},'.�.,�. na" cidade' de "iR do ui ���������,��t�:
Ml 1.::1

campeonato estadual de atretislJ[

Teremos nos próximos sábado e domingo, '; a oontínuação do 3° Cam- O Presidente OSl1i Mello dele- menta de alguns torcedores mais masculino, marcado para os prr

peonato Esco'la-r, envolvendo todos os estabeleoímentos de -ensiao da Capital gado da CBD no
�
jôgo Juve�,tus x exaltados, SÔDre o possível. [õgo xímos ('\tias 15 e lu de novembrl

catarinense e. éÍdades circunvizinhas, agora em disputa 0. voleibol.
Avaí em RIo dó Sul. foi 'homena- do Metropol . contra o Palmeiras ,na cidade de 'Blumenau.

O 'maior estádio coberto "tO
.

O início dos jogos está previsto par.a às. 8i30, h0l1aS de 'sábado, tendo geado à noite com um jantar .em T,imbó, salientou que o regula-
mundo inaugurado em. UrS5, ,.

" ,.
" ' .

por local o estádio Santa Catarina, continuando suas 'cl,ispl!ltas até domingo, encontra-se em' Houston, no Texas
peles dirigentes do Juventus. Na menta seria;. cumprida e o cotejo

às .primeiras horas -da tarde, nos ·Estacl.os Unidos. ,Ê 0 Astr,]: oportunídade os juventinos, atra- seria mesmo ' em Blurnenau.

No setor masculino, teremos as parfiO.'.il'laçõ.e",..s. � �"a. ,.',EsGola, Técníca Fe.,deraJ·
vés seu: Presidente declararam-se

.,

Fahmd� sóbre a saída dGS' r'eprc·
,

"" " , ,dome," apropríado à prática (�e
,

de Santa Catarina, Instituto Estadual dê' Edu,caço,ãb:, ,001ég'i:o Nonmal- IVQ ,satis.feitos .em poderem represen- sentantes do" Paraná achou o. Sr.
diversas modalidades esportivas

Silveira, Ginásio Normal Manoel Ferreira, de M�lo, Ginásio' Modêlo Aderbal tal' Santa Catarina no Torneio ,M.el'lo qUB a. tarefa para a classifi-

,
.

, O basebol, esporte nacional dos' .. .

.

Ramoa-da Silva, Ginásio Nossa Senhorà 'de, ,Fátima, ,'.,'Cole,'gio Normal Màütt" Centro Sul; salientando os' gastos cação de uma equipe, de Santa

, 'Estados Unidos é o mais usado,

�,.a Glória Veiga de Faria, Colégio de·Aplicaçã.o da Faculdade de Filosofia," ",,,' da equipe comro plantel, uníror- 'Catarina,' S8.1.:1a até 'mais 'c6\moda
.\ mas poderá ser jogadoê"futebõl, .

Colégio Catarinense, Ginásio Normal Edith Gama Ra'mos" Ginásio Norrnal
' mes novos; mas enaltecendo o "ago,r,a. Sabedor d,e que urn ex-,

. , , basquete, 3Jtletismo, boxe.: rodeios __...

,

-

\ .

Romualdo de Barros, Ginásio Normal Har0ldo C�nadO � Gínáeio Normal aux,í-lio. da população' de Rio dI) árbitro e o ex-diretor do,' Depârta-
e até "convenções,

Brigadeiro Silva Paes,
Sul, Lamentou não estar o menta de Árbitros' estiveram . em

O gígantesco- estádio cnstou

No setor feminino, teremos as participações ',Ilie taq:os Os participantes cTuveNtus. no Estadual quando. foi rtajaí dando .sntrevístas cohtra
acima de 31 milhões ele dólares, <" "

•

do setor masculino acrescida do Colégío Coraçâe de Jesus, G1Flásio Imaculada
eliminado pelo 'Guarani, que sua Pessoa", lamentou, rnas di.8SB

-e- poder:', ser usado em qualquer
Conceição e Ginásio Normal Joaquím.ríe O, Costa, - agora desistiu- do certame e .ror- cue não vi'> r'or,que incomodar-se

, época do. ano, mesmo' nos cli'as
" I'

Espera·se que a juventude escolar de Nessa Ca,:t')i,tal, lGte as 'deraendências mulou algumas �"cnticas .�ue d(� com' tão pouca coisa, quando fi

,

mais quentes de ve,rão.
" . ,-

.' .

do estádio Santa Catarina nos próximos sábacilo e clOl1ÜFlgG, ,revivenll1o assim pronto foram explicadas pelo p['.�, criticaao dlàriamerite pela im-

A SUfI, ·cobeirtura 0cupa uma
'

as emoções do camI!leonato passado, sempre 1'i1:lrn .ambiente 'àe corcilialidadtil
sideFlte Mello, que mais uma vez ,prensa e por homens mãis capad-

área l1le '38,674 '1'1:12 001'l'l 'o e'Hâmet.ro c '

e gTande disci'�lil'Ja.
- mostrou·se intransigente na defesa tados que tem tal. função, e mes'

'" de 216 metros e' altura de 63 mo-

A organização do certame, está a ,cargo da Inspetoria Gle Ed\!lOação tros, superior a um _edifício de 20
dos' árbltro"s da FCF ,quando algu· mo, ,frrsou Oshi Mello, ,não esra-

Física do Estado em combinação oom a Seoretaria �e Educação e CuJ1;ura ándares, O této perm�netite .�a mas críticas foram feitas' a alguns mos em campanha de eleição, pois

do Estado, c�pula tem uma abertm'à do é:réo'
' :ál'bitros, SôbJ:e a ..partida decla:'Ou os Presidrmtes são eleitos, Pelos

que viu um grande jôgo, bej,'l Clubes e Ligá;' e não po�, 01)inióq3
,com HHi,f1S ,metros shlstentanQ'o

., disputado e com alta disciplir-m, ,pessoais de, quem, nada repr,esenua
éste eS<'j:uelet0 'Qe alÇ0 '11.,,383

par,a o esporte.
se,g&es ,00e plástioo t,taFl'spaI{eríte '1'Ye

2,13 ll! por 91 cm cada w11a. O

teto resiste a ventos de furacão

com a velocidade de 2611 ql!jilômr
tros por hora, Apanha um público
de" :136 "':Jriil p.ess0as, Tem fliun'1iJlJ.a

ção aburidante e é dotado, Gle 3;T

refrigerado, sendo que as fotes

batidas à noite não necessitarão

Amanhã, à:;; 20 horas, em Sl;a sede ,pr0VÍsÓ-ria; ,onde ':também esM -Ioca'l<i· de filtros especiais para,_ sere:n

zada a Associação dos Cronistas Esportivos de santa qatarina, a ,Fe€leraçã0 perf-ei,tas, Toem 'atrrda o ,lÍ<!,aro,r

Aquática de Santa Catal;ína estcrrá com soo, Gj.r�t(1H�ia ,rel;l.'Fric;l.a ,sob a presi- painel eletrônico do mundo com

dência do esportista Eu,rico HosternG, 'o:ptoirt1!l!Éicàade 'e�J!l que Feeebel'á as 143 metros de largura e é assim

inscrições para a disputa do Campeonato citaElj:nó ·�e Remo _:_ p'rimerra de considerado

lfína série de cinco etapas, Recebidas ai mesmas ten,do·se como 'oe-rt� a' modernas,

presença dos nossos três clubes de remo que s'ao, o';Glube de Regatas Aldo

Luz, q Clube N, Franciscà Martinelli e ·0 ,Clu.me >N, Riacbuelo, a eFltida€le

procederá ao sorteio das balisas para os Nove párebs 'do ·,progTarna, . assim

como designará as autcridac1es que irão ,f1:H'lG-i�nar r{a Glisputa márc'ada

para o di::>. 2n ele ('(·;,,·,::--t·, -�impica da 'b�i-iL 'S'1!l,l.'
.

'/
"

,�,RMADAS'

Campeunato de remo
recebe inscriçu,es

- " • .Á'.).i.

\

,.rmadas '-vai acontecer meSlno nas

.'.orano, 'í1\§t'e comeÇaNdo no 'próximG
,:ia do América, local, e Cà;Cl:J.oeir.a, cl:�

!: E:1C est'Él'Ve nos galp5es dos ,mos,sO's

Estadual �e
...

salonismo
terá início
\

chaves, eliminatórias 'do estadual

ele '.89.
A chave que '8L1vOlVie ,ós ,campeões

das ligas do ,centro-oeste, te'rá

como sede a d�ade de ,Lages., 'dela
par.tiéiJ'lanclo 'os campeões de

Caça"Cilo,r" Rjo do S'IM, Liitges e (itiihda
Joinv,ule que se desloc31'á do n0I'te

para )participar 'de'Slta 'clilav,e,

,
A Glil'ti:a chave, terá por sede ',L

cidarde de BrnS'q1!le 'e de.la pa,rtic-i
parão ·os campeões. .'de Brusque.
Blumenau e Itajaí, üc'an"cto !fil'w'!

men,ne a última 'cRave, 'com sede

em
.

GritJil!lima,

.

Em. Crici'l1Q-na, as j'ogo:s ser-ãro

desdoJ:;)raelos !1l0 Ginásio dos Maris

tas, e cemtará a chave com. as

partici,'flações ,de ;F'.lmfanópolis, Tu,

baril.o 'o üriciurna.

o I'tIOVUVIENTu

A ,I!)rimeira chave -a se movime�l

ta;: será a que terá por sede a

fi. ',2 d,� B,'lÍlsque, saindo 'dai o

" .; ;:' par'ticip'ará da',

�l.jU L,)�"'l pGsterio·�'1'!1l.ent.e
�i ,detel'lnin�.do' ;pela entidade

,: :..:nense.

clube" pai<� '" ::;i�,l!L(L ',0 "

_ I", ..nr'gtfú"l'W JlO c_"" ,:0 J.;�irzu;r;.;' �;,'.;,
.

_·G<J.:j1�� ,,"_,;;.ve a apresentur

fôrça máxi:pJi. O Aldo Luz tGz �,:l:r um skiff (Chirighini), urn double movlmentaçáo e a apontar o 'Seu

'CATfredo-Chirighini), um dois sem timoneiro (Alfredo e Edinhl,)), um do;s cam.peao para as 'finais será a tie
, \

com timoneiro (Hamilton e Pedre) -e um quatro com timoneiro' (Hae1'tel, 'Lages, marcada para 'Os dlas 18 e

lé,mentando apenas o cornport.a:

regatE�
diQ 1 ;

Joü

t:'ér

Cachoeira é P único (, "LE '.1i:"j . ,.:

loram! inscritas para a disj}�.lt�',
Estado, devÉndo ser p:'cc�c:,��::.).)< 'T cEdoras, uma vez que correrão s'àzinhas,
visto não ter o América, aprcr·8r:t;,�do guarniç'ões", Y

MOVJJ\,':ê' ,üR NA BAíA SUL

O ven' é ,,' � ,_....
' 'te nestes últimos dia:s, não perrtlitiu

ClJ.ue as gU8rnições dos nossos Lés ;Jubes re3Jl'Ízassem ,prepa:tativos para a

disputa do Ca:nlpeOflP,to Cit8.dir:o 'iro Eemo, Domingo l'êz exce�en'te tempo,
com o mar muito caÍ1Jlo e co . "ir;, ':i;:0 para a prática 'do espo'l'te 'dos fortes,

Vimos, rasgando ':\s ágl1VS (r:;
.

",
'" 'uI em' vários 'sent1:dos va:tüts dezenas de

os técnicos adiantar sêbre a (üft. ituição definitiva desta ou daquela guaI

ba:rcos pertencentes aõ Martinclli, :.'Li.aehuelo e Aldo Luz, mas 'nada qUÍ'senü11l
nição para a disputa, do dia 26, Algumas guarnições q_ue vi'mos 'd�ltlirigo, no
entanto, poderão ser clefinitiyD,s. Do galpão do Riachue10 sairam 'um ski1f

(Paulo Tzelikis), um double (K:'son e Orlando), um 'dois 'com timoneiro

(Samuel e Saulo) e um qUéltro 5em timoneiro (Filomeno, Meira, Saulr]

·e J0e1), Os grandes ausentes no galpão riacho.el'ino 'que continua sem

preparador técnico continuam sendo Ivan, 'Pedrão, Rui e Base, êste ainda

convalescendo de recente opefação cirúrgica "lue sofreu, muito embora

tenha sido visto remando leve num skif:f, Sôbre o cat'e'goriza:do reinador,

,companheiro de tantas jornadas vitoriosas de Ivan Vilain, sabe·se qu·J

somente em janeiro ·reiniciará' seus preparativos, pbdend'o Vir a !)'arti'cipar
da terceira regata pelo Campeonato da Cidade, marca�a para '0 'dia ro, de

fevereir0, Do galpão do Marti:lelli sairam utn sk-i:ff (Liquinho), outro skiff

(Nazár,io), urn,doHble (Prats e Olebiski), otl·tro double (Na2JárlO 'e,Oleimski),
um cilo'is com timoneiro ("7- ''''ir e Azuir), .oç.·ut.ro dois com '(Rena'to E'

Oleini.,ki) "p- r:'-?
, •.

quat:..o r

(Liquinbo e Luiz Ca,·�c,.)

as última.s' regat2.�� da {�,.,t.e"''') ;, -:

Não Fi'YY �

f',....,---................---------,��.,....�4fo-�

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

MErER VEíCU:LOS :
,�,

/"

'c�;, clesta'co..ndo a tiue tem 'çencido
, �or Valcioni, Emir, 'Cc�sc e ':A,fonGo.

'

....

DEPARTAMENTO DE V"BICULOS USADOS

'Rua FúTVio Adúcéi; 597 - telefoh!:1 "6393
, , Esplan�da .

Simca Chambord , , , ..

'

.. [ : '

.•
,

"

Caminhão Ford F-600 ', , .. ,., ..
'
.. , .. , , .

Simca',Chambord ;.'.,'.' �
"".< : �"

"."
.' ,'.: .. ,.

FI�ANCIAMJ.l!NTOS ATÊ 24 MESES.

67
63 :

66
'

�5
.

.

,

.'.

x.x x x

,O campeonato de atletismo d'
te ano .será disputado através I

seleções, 'eoITendo pai conta d
visitantes as despesas ele trans)J!
'te e de alimentação, ficando -a I

dade sede apenas com a

bilida_dé'
.

da' estadia .

x x x x
, /

,

.

Fui encaminhado ao .!TribUl'lal

J�sLiça
. da Federação Atlética I'

tarínense o processo do Vasto V,

de, bem como,. a súmula do iô,

Vasto Verde e' Lira Tênis Club
'cndá o clúbe dia capital teve SI

vitória . apoE,'ada pela mesa, )li

.éomparecimento tardio da agr

miação . blumenauen8e,

O campeonato de ciclismo ni

;rmüs será de'sen:volvido na cida(

de. Blumenau conforme fôra ani

fiormente falado. O certame q\
ie2n data ele 16 de novembro pai

a sua realiz8,ção, vai ter por se

a NtancÍ1est2r catarinense, As de

pesas c.om transpOI te e aliment

ção corr,erão 1)01' conta dos pall

cipnntes.
'

I

I
.1

x x x x

A tabela de j"egys do canrpeon'

to clOl.tarinense de basquetebol i

fanti't, tlste1-tninada para a ddau

de Lages,. nêste t:im de semana t . ,

tá assirr':t' b��a'nízada: J'

Dfá io;...:::. 'às' 1:9,45' Serrano.

Vasto Verde.
:, r

DÍa 11 _:"às 19,45' - União Pai

meiras' x Pérdedor elo 10 jôgo,
DÚ;' 12 � às 10,00 - União PP

meiras'x Vencedor do l° jôgo,

..
:._.

"1 <10 mês -em curso.

. '!ave de 'Criciuma,
:,: pa'rticipações

_'., vr.al'V}iV.J.::S, J.uuarã:0 '6' Críci.u

ma, .será m.ovimemada nos dias

2S e 26.

Estiveram presentes" os p'resi-'

O dr, JoãO Batista Bonno.ssi.s, p1'�sidente ,do �lube Nil:l1tico Francisco dentes ,de Ligas, e representantesl
MartÍlaelli marcou para hoje sva \'iagem a 'P0rto -Alegre, nnâe,(ern estaleiro de clubes d,as 'seguintes cidades:

I

'1.0(--,,1 -. "

\
"'�:;,', q,U'e estl'ia f-azendo falta, Na !''',crianópolis, JGinville, Caçador,

\
opur' , ,

.

"

:�ÜIO", poderá realizar .negociações .'�i;es, Brusque, Tubarão, Rio do

�-____.._nar.IL.a confeccão de alguns J2a.r'.C.l)· ue He' ��e{s et)M�ot� b 'Ma.rttrtelH, I?UI, -!tajai, Blumenau e Criciuma,
==��====�����----�������

'r)' "-:' T:'ilitares, constantes dos

,) ;"",1, ;, -

.tt(._tl f da.s quatro
,1 ," r'l:J "an. '.

'\j' :.o·reI,lte,
! u.101'21) Ól. Ii'ASC' ;:";onvocs.u", ei:;vecialmente, 'estêve

I
"J ;.l,:,;; �r"0sm8S nos galpões "euni:da na sede cla : Fede:r.ação

a l1enhum', ,Apenas' s'e 'sabe que o Atlética 'Catarinense, a: assemtlléia
.. ,p:unições constituída de militares que geral da f'edemção Oa�arinense de

db 19, do 'Campe'onato do Interior 'do Futebol de Sa'lã:o, tia,tanGo das

ViJpl:>

G'"

... r. :''', ....,,,,,a,rjn"p.,, fv:!.ma eni:'ontram-se

'0"'1�c lnte'"nRdor:al

respÜllê" /(', . v(

Teixeira,
,

V:L�,CO o 'i"oaízió que mantém com

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O E,s'I'ADO, Florianópolis, qumta-feira, 9 de outubro de' 196(' _
"

7o pago

C�N'rAM
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE MAQUINIZADA

JOrge Alberto da Silva
Técnicos responsáveis Humberto Paulo Pacheco

Marrlda Helena da Silva
SERVIÇOS EXCLUSIVAMENTE MAQUINIZADOS

ATENmMEi:,:TO AO INTERIOR POR PROCURAÇÃO

Rua, José Cândido da Silva n? 629 -- Estreito _ FPOliS!- s.�. .

DI ..ERIJO LUZ
ADVOGADO

Causas: Cíveis, comerciais, trabalhistas, fiscais �
criminais.

Atende: Das 9 às 11 horas, diáriamente,
ra marcada.

'

Escritório: Felipe Schmídt, 21, sala
Residência: Presidente Coutinho,

com ho-

I
2 - Fone 27791
85 Fone 27�19 I

,ESCRITIUUO DE ADVOCACIA
, Jackson de Paula Kuerten

,

Advogado
Hélio Carneiro

Adfogado
Horário: das 8 às 12 e das 14 às 18 hs.
Ed. Florêncio Costa, 58
7.0 andar - s/704 - Fpolis - SC.

DR. EVILASIO CAOI
ADVOGADO

Rua TriljamB, 12 - sala 9

ESCR'lTÓRJO DC�ADVOCAtIA
IIDR. Bil\CAO VIANNA"

Cíveis - Criminais - Trabalhistas
JOCY JOSÉ DE BORBA

Advogado
Rua Felipe Schmidt, 52 - Sal" 5 - P Andar

Telefone 2246 - Flortanópolís

IiE�uunUE uno 1�HIESSEN
CLíNICA GERAL

! z.as _' 5.as feiras 15: 00 - 19: OOh.

Sábados 9:00 - 12:00

R\'a G\J.spar Dutra, 275 sala 7

(.frente, ao 14° B. C.)
ESTREITO

JURA. ,

CLEONICE
.

M. ZIMMERMANN

i' '_�ABGURl '

I PSIQUIATRA INFANTIL

bisturbios de conduta - disturbios da p�icómotrici--

II dade - neuroses, e pSicoses infantis - otieJitàção
p';1rolor;>:ica de pais. _

I Consultório: Eua N\ines Mac)1ado nO 12 - �0 ánda't

I - sala 4. Marcar hora de 2a a 6a feira �as 14 às 18 I

. horas. ,...1

.PDLltLíMICA ATENDIMEltTO
ODOliTOLÓGU:O

PLANTÃO DIURNO,E NOTURNO

DR. RAUL FERNANDO KLEIN - CD

bR. QARLOS A. BbRGES - CD

DR. CLEO NUNES DE SOUSA - CD

CLÍNICA GEFtAL - PRÓTESE
CIRÚRGlA - ANESTESIA GERAL

I Antonieta dp Barros, n. 18, àndar térreo � apto. 1 ,

I' ESTREITO' _ -FL<JRIANÓPOLIS -- SANTA C!,TARINA

,

li
f /

,I
/

i

CLíNiCA QDONTOLÓGICA
Dr. Gilberto M. Justus

Dl'. Nels,dn S. Mitke

Dr. Luiz Q_ Kanashiro

,,; C. Denti�tas
Odontopediatria .

Cirurgia - Prótese
. I

,Clínica Geral

Horários 15,00 às 22,00
Rua Felipe Schmidt

horas

34/s-3.

Di. REGI�iALD(tP. OLIVEI11
UROLOGI;A

Ex-Médico R2siden'te do Hospital Souza Ag\uiar ---;

GB.
Serviço do Dr. Henrique M. Rupp

RIM - BEXIGA - PROSTATA - URETRA - DIS-

I TÚRBIOS SEXUAIS
.

" CONSULTAS - 2.as e 4.as feiras. das 16 às 19 ho-

I l'as - Rua Nunes Machado 12.
/ ._--------.;.....---

,

. D�. LUIZ F. D'Ê VIN�EliZI.-
Ortopedista e Traumatologista e Fratul'as @111 Ge-

1
" .' raI.

Doenças -da coluna e correção de de.formidades -

Cur36 de" especialização çom o Professor Carlós oeto

llghi el'H 1311enos Ai:es.
.

Atende dlariamente no flospital de Caridade.

,Horas mal'cadas pelo telefone 3153 - 'Residência:

rua Desembargador Pedro Silva n.o 214. - fone.

�(jô7 Coqueiros.

CLíNICA RADIOLÓGICA
Radicil�gia: Dentária -Exclusivamente

Dr. ARNOLDO SUAREZ CUNEO - CRO nO 169

Dr. ROBE�TO GRILLO ÇUNEO - CRO nO 135

EItderêç(Y: .Rua F'ernando Machado, 6 -� 1° andar

'. Fone 3427 -- F'lori[j,nópolis - SC
.

HORARIO DE ATENDIMENTO - RAIO X

SEGUNDA - QUARTA E' SEXTA - das 3 às .12 e das
I

15 às 18 haras ITERÇA :E QUINTA __,. sómente das. 15 às 18 horas
·v·

.\ '

WILDI E RIU LTDA. , .1
AdmiilÍs-1

I

I
Engenharia - Projetos
tração
Rua Felipe Schmidt, 52

Construções -

- 1° andar .;_ Forie 31'>11.

precisam��!·�o�r��.���� prática 2d7e_8-.aV.éridá�';I.,"em automóveis.
..

Tratar Av. Max Schram, 20 - Fone.

DR. ANTONIO SANTAELA -.

Professor de Psiquiatria da Faculdade de Medici
_)

na � Problematica Psíquica, Neuroses.

DOENÇAS MENTAIS

Consultório: E1ifício ASSOCiação Catatlfiense, de

Medicina, Sal": 13 -- Fone 2208 "- Rua .rerontmo Coe-
,

lho, 353 � Floria''lópolis.

VENDE-SE
PR8ÇO DE OCASIÃO

.' Um terreno medindo 23x80, com uma. �asa dI!

madcí�a e 'um galpão, a rua Joaquim Nabuco 312, no

Estreito, perto do Colégio N. S. de "'átiina.

Tratar a rua GeL Pedro Demoro, 1794, na Organ-'
tec Estreito Florianópoli's - 8.0. ,:

_., �,-,;;_ .,_"

VENDE-SE
.

,
,

Vende-se um conjunto dé sala de jaht� contendo /
uma mesa com cinco cadelras estofadas, um balcão de -.6

portas, com 10 gavetas. Tratar na Rua Feri:�ir�. I:i:na:;_ ,31.

VENDE-SE
,

Magnífica
..

,esidi'm('i� em Coquei-os e T�rreno�. �:i1
Bórn Abrlgo, Praia da Saudade, Praia do MeIO e Serra.,;

tiá. Tratar - Fone: - 24 - 13. '

PltDU) MA FELIPE SCHMIDT
Vende préd.o localizado à 'rua F. Schmidt, 3. Tratar

nêste jornal com o
'

Sr. Rodolfo Sulivan no ,periodo (la

tarde. '

-��;���:t..:."'- .

WOLK5WAGEN 66

Vende-se Grenat - com Radio. Tratar Rua Conse

lheiro Marra _!OI42, Ou Fone �635 ·Horári().. c.omerci�._
V'ENDE-SE

Volkswagen - 67 totalmente equipada - bom prê
ço à vista. Tratar na Rua Felipe Schfiüdt, 160.

-TERRi.ics NO ESTREITO
Vende-se juntos ou seParadamente, 3 lotes coÍfi

frente para a Ruá Aracy Vaz Callado, Baittd de Fátima,
no Estreito. I

Negócio exclusivamente- à' vista.

Informações: Rua Aracy Vaz Callado, 308:

ALUGA-SE
.

.

a

Aluga-se uma casa de madeira há Rua Ga�par Du�ra
Servidão Luiz, ao lado do club'é 5 :- �strelto. Os m'"

téressados . deverão procurar o propl'iétáfio da mesma,
na Rua Conselheiro Ma.Ita h.o 188.

. ,

, ALúGA-SÉ
Casa à rua Frei' Caneca, 133, col:Íi 4 qúartos. 2 saIaS,

cozinha, banheiros, aependências de emprégada e gata'-

ge�Tra:tár' à rua -Pi'6r.' Anacleto -bamiahi nQ 9.
:\ L _"I .'_""�+',

APARTAMENTO

Aluga-se apartatnento gra:1'lde. Tratar pelo teíe{bhe
29 ° 5.:'.'
�---,------_.-._--".�.�" ... _.--,-,",-�.......� ..._-_!... ' ..... '" .

. EMPRltGO
Precisa-se pesso!1 com prática Escritório .

elA. LAMINADORA CATARlNENSE

RUA JAIR GUEDES FONSECA, 510

COQUEIROS
,__------------�--

.:��-'-'."'......_"'...........--_..,-."""
..."'........

'.

CARTEIRA EXTRAVIADA
.'

Foi perdIda a carteira nacional de habiFtaçã6, n.d

69.29:{ pertencente ao senhor Jayme N"ery de Oliv�ira. ,

.

- _. __ ._ _._--,,�" .. _-=!.;..---
,� ....... ,.' ....",,_. ,.' .

"',""

CARTÊIRA EXTRAVIADÀ
./

Foi extraviada a ·cartcil'a:- de botorista perten-éiénte
.,
QO Sr. Osvaldo _Félix Mazzuco.

'

. CARTEIRA EXTRAVIADA
Fo{ pe'l'dida 'á 'catteira nacional de habilitação, -per..:

tencente ao Senhor Izidoro Schappo:

ATEnçÃO
A grandr Fpolls ganha mna Câsá comüciaI espP.'el�

liMç1a em bicicletas em !reTaI lambretas vespas me.to·

cicletas e motores maritimos.
Faca-nos Ull1fl visita a rua: Cons. :Mãfrã: 154. BíMq.

PÊ LTDA. Ex Rainha das bicÍcÍeta,s.
.�����------�

ANUNCIO CEP'T'C)
POR 365 - :DÍAS: ..

MANUAL DOS T\i':r·EF01')'ES DE FLORTANÓl"ÓtIS-
"'Seu criado, obrigado"

.

Tnfoi'macões:
Rn�a Felipe Schrr.id-t" ('12 - 9.0 andar -'-'- conjunto ��..

4 J
"

------

COMUNIDADE DO C'EMITÉRIO DE' FLORIANóPOLIS
CONVOCAÇÃO

Ficam· convocados os senhores sócios a- se reuilirêrh

em a.ssembléi.a geral ordinária a se realizár no dia 16 tle

outubro, às 19 'hora� e 30 nlinutos em primeira e às 20

hotas en1 segunda convocação numa das de�'endências� da
8()�ie0"'c]" dos Atiradores sita à Av. Mauro Ramos n0:228,
para deliberarem sobre a" seguinte:

. - Ordem dó Dia
1 - Apr�ciação das contas
2 - Alteraéão' dos estatutos e do regimento
interno'

"

3 Eleição dfl nova diretoria e
.

do conselho
fiscal

, 4, � Assuntos diversos.
Flol'ianópolis" 6 de outubro de 1969

Fetnando .springmann - Secreftário

NOTICIA I!' NA GUARUJA
7.ÓF. "'- R,{l;dieJ }JM.í�i"'s FRDE
P no - CorrE'spond"rit� CIMO
8,-55 - Reporter ALFR-ED

9,55 - Rádio Notícias BRDE
10,55 � Rátlio Noticias :ÉÍRbE
12,00 -: Reporter ALFRED
.12.55 _ Correspondente CIMO
14,55 - R�dio Notícias BRDE
16.55 � Rádio Notícias BRDE
17 55 - R'eporter ALFR:2;D
18.10 - Resenha J-7
18,50 _ Correspo'.1d:'nte CIMO
21,00 _._ Cül.'l'E'Spoml' >1�f.· CII\'10
22,00 _ ReporteI' ALlrRED

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

RODOVIARIl\ EXPRES1:)O ÉRUSQÜENSE
PASSAGENS F. ENCOMENDAs

, �ARA
TíiÍlta,�. Cflhlbbtiu, Itaja.i, ült1inf�áu, Canellnha. 8ab
João Batista, Tigipió, Major Gercino. Nóva Trento ê
BrúsQue .

Hor:írlo: Cambor:iú. Itajaí e Blumenau -_ '1.30 - 9,30
- 10 - 13 - 15 � 17.30 e 18 hs,

Canelinha, São .Toão, Batist�, Nova Trento e Bru&Qtte
- 6 _: 13 e 18 M.'· ,

.

Tigipió, Major. Gerciho\ e Nov� Trento - 13 e 17 lis,

_, I.

•

MOVIMENTO DEMpCRATICO BRASILEIRO'
Comissão Executiva de Flortanopolís

EDITAL
A "COMISSÃO EXECÚTIVA no

: MOVIMENTO DE

MOCRATICO BRASILEI1{O", Secção de i<'lol'ianópoJis,
pejo presente Edital, e na forma do estabelecido peí,
legislação em vigor, convoca os membros do Dlh.lI:TO.l:th)

MUNICIPAL DU MDB, desta Capital, para reunir-se no
. ena 14 (quatorze) do corrente mês, as 9 (nove) noras, na

séde
'

do Partido, à rua Felipe Scnmidt, 42A, na condíçâo
de éoirvençao Parbidaria decidir, sóbre:

lU) - índícaçao ff escolha dos candidatos, do Parti

do as eleições, para a Câmara Municipal, no p.eíto a 1',0"
Iízar-se no dia 30 (trinta) de novembro vindouro:

2°) _, outros assuntos CID interesse do Partido.

f'loriah_ópolis, 06 t seís i de outubro de 19ti9
iviuRILO MAGNO VIEIRA

Presidente, em exercicio, da Cormssáo Executiva
VALMOl'?, BlON
Secretário Geral

OROUESTRA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

,.A Comissão Executiva do Diretóri'o Municipal
.

-da

Aliança Renovadora. Naci.onal :_ ARENA � do Município
de Florianópolis, pelo presente Edital, convoca tO'd9S os

membros do referido Diretório para, nos têrmos da Le

gislação em vigor, corístítuír-se em Convenção
..

Partidária

ntl dia 14 do corrente mês às 9 (nove) horas, na seue do

Partido, à rua Tenente Silveira, 105; afim de deliberar

sobre a seguinte Ordem: do Dia: .

a - escolha de candidatos à Câmara Municipal de

Florianóp6lis, para o pleito do dia 30-11-19G9.
, b - outros assuntos de íriterêsse partíríario.

Florianópolis, 6 de outubro de 1959

Enio Luz Prssidente em exercício

Waldemar da Silva Filho _ Secretário

SINFÔNICA.
,
,

DA UNIVERSIDADE

FEDERAL

DO PARANÁ , ,

CONSELHO REGIONAL DE eON'Í'ABILIDADE DE

SANTA CATARINA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO .

Convoco os contabilista regtstrados neste CRC, para
... ;<; eleições de que trata o Decrete-lei 8'7:7, de 17/9/1969,
pata tenovaçi".o, do CRC-SC e Conselho FHLi'a1 de Con

tabtlídade .

.

Áos contabilistas registrados no CRc-se caberá a e'"

'leição de dois tarços, ou sejam, quatro contadores e dois

técrrlcos de contabilidade, e respectivos suplentes, par vo

tacão direta.
'

-

"

A eleicão se processará no c,'a 15 do corrente a par

ti-l' das' 8 horas, quando se procederá à apuráção e terá

lugar .na séde dêste CRC, sala 204, Eld,fíc:ü IPASE.

Os contabilistas residentes na séde devs.râo votar pes
. soalmente, devendo, os do interior fazê-lo por correspon-

dência..
. .

.

As ínsêrtções, dos candidatos ficam, abertas, a partir
desta data, encerrando-se dia oito, às vinte e duas horas,
sendo que ínforrnaçôes mais detalhadaa serão Prestadas
na séde, pessoalmente, das 8,30 às 16,:"0 heras e, aíndà,
pelo Ilelefone 2452.

.

. .

Aos contabilistas do interior serão remetidas as cé

dulas, para votação direta, devendo serem as "mesmas,
devolvidas: urgeiltemente, pois deverão estar na séi'':� até

as 22 hotas do dia 14 do corrente.
Os contabilistas residentes nos municípios de Ma

.. fra, Criciúiha, Brüsque e 'Itajaí, 'ond-e há Dcelega,cias db

CRC-SC, deverão votar na séde ,das me:mias, até o dia 14

às 12 .hora,s. .

' .

De igua:l modo os residentes no município de Joinvil
fé, vótarão na séde do Sindicato dvs CGl1·...abiEstas locai.

A urgência ou necessidade de redu�ão. dos pf:1zos de

,éorte da obrigatoridaçle em se-.cump�ir o que determina o

citado Decreto-lei e do rião'"recebir:ii.emo, no devidô tei11-

po, cde instruções 1 do CFC.
.,

Flotianópolis,' 6 ele outubro C3 1969.
Gustavo Zimmer
Pte'sidénte do CRC de S.C.

Doralécio Soares

�

..

\"�,

Conscituíu-se de inigualável
sucesso o concêrto da Orquestra
SlnfôIiica tia Universidade Fedel'.iIi
do Paraná, no Tea'tro' Álvaro 'e\.'c

• . I

Carvnlho na Capital oatarínénse..: .

Apresentando .. se pela' prímeirn.
\ r-f1

Vez em Florianópolis perante uma

seleta platéia, mantida em suspense
durante têda apresentação, con-

I
Íii:n�ou de maneira, adrnírávet

' é
bi ;iL�,.,nt3 mesmo os sucessos qüe
tem alcançado nas suas vári':is
récitas em outras cidades' brasí-

Ieiras.

Diírcil se torna descrever a gran

Geza da apresentação cuja unídade
mantida, por urn conjunto orques
tral de mais de sessenta membros

atingiu uma pefformáncé" qtle
podemos classiflcá-la de grandiosa.
DedUZ-Sé fruto de amor 'e entusias

mo 'de um grupo de poucos profis-,
síonaís, mas amadores de alto

gabarito e grande responsabilidade

assumida no cumprimento .:'0

dever.

Todos intérpretes, partículas. do

c'dnJunto, 'irradiavam' erudiçãô mu

sical envolvidas -por uma aureola

de 8tmfiánça transformando-os em

experimentados mestres profíss'ío
nais ,

o concêrto Op 64 para viorífi:J
e orquestra de Mendellssohn,
tendo como solista ao viol:in'0'::':1

.

senhorita' de 15 anos. M:!l'ia EstBr

I'Moreira Brandão,
.

foi Uní dêsses

concertos' inesquecíveis, dantlo-nos

a ünpl'essão ,de estarmos vetdàa.í>.i

'rah1eilte diante de uma or'qüestra

)nte�·nacional. A jO'jel'n, MaNa

Estei" Moreira Brandão, pó5erri0S
Cidssifíca-ià de gênio, d'êsses gênios

que slirg:::\n, uma vell em cada

seculo. .E tetei prazer de -:ét isto
confirmado no de'correr dos anôs

'vindouros. Os que a assistira!:n

ttRnsbórdàram em enttlsiasnio

'aplaudindo de pé a. �enial inté,'
prete, cuja integração, com' í\

orquüstra dá- ao todó aquela gra'n
de�2. ext:taO!ClinliJia. "que somente
a rü..l:iica L'ud� ta. sabe transmitir,

TiJ'2.:a1cs ::;.inda 'de Vila Lobos;''!
c:a· �'i. Bacbi2.11a O Trenzinho 'do

C2ipi s. Desejaha que tôda Flo-

�:;0i::,j.bS2 o Trenzinhõ

Lo JÜ'., pela Orquestra

SINDICATO! DOS CONTABILISTAs DE FLORIAN,ó
pauS,

I
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

_

EDITAL DE CONVOCAQÃb
D"arido cumprimento ao que dstermina o recentE:

DecretO-lei 877/69, convocamos os associados dêste Sin

dicato, em pleno gQzo dos seus direitos s:nr:\cái,s, para
a Assembléia Geral Extraodinária, a ter lugar na séd€
do Conselho Regional de Contabilidade, EdifícIo IPAS�,
i:iaIa 204, alá 10, à 14 horas, devendo sá trac2_da a i:;,>

g\linte ordem do dia:
_ Indicação do· Delegado - Elei.tor que, juntamen
te corri- os representantes 'dos Si.ndicâGos dt
Contabilistas de Joinville e Cri.ciúma, pai'Uc-'parB
do seguinte:

Uontabilld:�df de S",D'Ca ;";a,,

dij,res {:, .� .. ; ._� -.1 .,::, ;'.J,. •

:,L : "-:n eL ; i ,cu 'siclade Federal

-'.'�' mais

J.�enl
ceudo

:.mtor

Oeleza

�,...I., li.Lüil[j, Cidade

}llk ·_"a"l2, ví"enj.o do seu tn�n
zinho cheio de cv,ipiras, gente boa

áa G:;J.1:"a

Todos os movimento's harmonio

sos tl'an3fol'lna�cs pElas rmanças

�;:"lú.':;8is, dos {,1" i::JÉ instrurnentlls

;:ia ;",L,l'ônica, ,transmite-nos os

aspectcs da estação, o povo a

espera. do trenzinho que se apro

xima, o trenzinho que chega e que

parte d2ixando saudades nos que

i.Ícar'::iTI.

A apresentação de GE�SHWIN
G "UH1 An1ericano er:.'1 Paris", cre.

déncla a Sinfônica da Universi

dade Federal do Paraná, p�ra re

presentar o nosso país no exterior.

Ma,gníliça, verciaci.eiramente' magr.!
fica e indescritível a unidade 0_0

conjunto. A peça do autor é umA.

dessas coisas extrao:tclinárias em

q�e Icàl:nente se sente através da

partitu:'a na grandeza dos movi

mentos musicais tõdas as andan

ças do .Americano ém Pa)'is. Paris,
cidade luz, do am0r, da música,

sonhQs dos encantamentos,
"·tc::�·. ;:. ;�ô:res, do Sena, dos

::" �L :;lu".:�anismo cosmop('

·:.L�: ."i<=' nü;� �t.:t.i3tiCOS, nas gr�rt-
.-
r 'ates

,���, üllegl'?"
você sente e vive

na grandeza da

da Sinfón�ca da

Féderal do Paraná,

to no devaneio,
e emoéíona-se

ll} ti2rpl'etaçao
Universidade

'. -r' ;':' '!:dade marcante e

';ultura ml!fjical do maestro
.

';e .- ':mnter e

·crar;':',.c;nnaí' mU5lCOS amadores em

vsrdad3iros ll'lestres na arte d::t

música erudita.

Oxulá possa o Denartamento �le

Cultura da fecretaria de Educação
e Cultura do nosso EGtado, 110S

" ...
_ �0 virJd��i1"11 ': �� prcJ>orcionar aos

. :\.'i:::.ncp;:;Ú+:,nus, outras apresEm-
taçõos dês3e gabarito. que eleva e

enriquece a nossa cultura artística.

I ""I

ti-vos sl1ph:rrccs;
b) - da eleição dl' um contador e UI;'l VJUL, � �

tabilidade os quais comporão o COlégio ,t;L..ILur,.L.<
que elegerá os novos membros do Const.lho Fe
deral de Contabilidade.
Caso não haja número legal p8.r:a funcion:u na

hora marcada, a 'assemb�éia terá inicio duas 110-
. ras após, em 'segunda convocacão.

.

Ficam abertas,desde já, as iuútíç5es para Cs
Cál'gos acima,estando as listas de íÍ1S-l'icão à
G. '.sposição dos associados na séde prov:3ól:ia do
mesmo, ou seja, no Conselho Regional de Con
tabilidadeé .

Aos interessados serão prestadas todas as in
formações necessárias,. impossíveis de serem
transcritas neste c(!'tal, de vez qile 38 trata d�
legislação rec'entíssima.

.

Florianópolis,.6 de outubro de 1939.
Gustavo Zimmer ,.

P:-esidente do Sindicato dos Contab�listaG.

ENIP'RÊSA SAN'fO ANJO Dl\ GUARDA

OE 'PORTe <\rEGRE
à Florianópolis CARRO LEITO às 21.00 h

4,00 8,00 10,00 16,00 19,30 e 21,0() h
4,00 8,00 10,00 16.00 19,:JO e 21,00 h
4,00 8,uO 10,00 12,00 16,00 19,30 e 21,00 h
4,00 8,00 10,00 12,00 16,00 19,30 e 21,00 l'J
4,00 8,00 10,00 12,00 1600 19,30 e 2:,00 h
4,00 8,00 10.00 12,00 16,00 í9,30 e 21,00 h

Laguna
Sc'\mbrio
.1\ rarangu,á
fLibal'ã;)
Ô:ticiunlR

bj� SOMBRIO
à Pôrto Alegre

·

li Flo:'iahópolis
DE ÂRARANGUA

11 Fôrto A[�gr(>
ii Fro, 12;t.'lCr). ')b�,

OE CRICI"JM"l
à Pôfto i.c\.iBgre
'] Fl.C1J;"\1')p(lli�

1.00 1,30 3,00.10,30 12,30 14,30 e 18,30,h
0,30 3,00 12,30 14,30 20,30 e 23,30 h

1,00. 2,30 10,00 12,00 14,00 J.8,OO·", 24,(l()
'U(I 8,:30 13,00 15,00 21�OO " 24, b

O,:lQ 2,00 9,00 11.00 13,00 17,00 e 23,30 11
(';la 2,00 5.0n 1.30 14.IlO 14.(\0 'fi_no
:' c.J2\ n

DÊ l'tJBARAO
à Pôrtb Alegre
à Plorianôpolis

1

13,00 10,00 12,00 16,00 22,30 23 00 e 24'00 h
2,nO 3,30 6,00 6,10 10,30 1200 IS,3Ó'
16.00 18,00 e 24,00 h

Ô.:�Ü
o .. (,

Ut30 23,30 e 23,30 h

230 4,00 A.aí) 12m,
1fJ,;iO h

'(),Ol
.r.. 1,

· �!, L .. �.:l. � (j.1i. t J' � �

.à Pórto AlEgre CARRO LEITO às 21,00 h
4,00 7,00 12,00 17,30 19,30 e .r,l,rl) h
4,00 7,00 12,60 17,30 19,30 e 21,OlJ h
4,00 1,00 12,00 17.31) 19,30 é 21,00 h
4.00 7.00 '12,00 14.00 17,,10 19,30 e 21,00 h
4,00 0,3010,00 12,{)!J 13,00 17,00 i8,00
19,311 e 21,00 h

T�//"l'ã(' 1,"2 7,00 10,00 12,00 13.00 11,OD 17,3Q
·

[!l.an irl30 e 21,00 h
'

em ?ún(l A1egre; Pl'aça Ruy Barbosa, 14a' - Fones: 4-13 82
4·28 'iS e 4-73 50 -\ em Florianópolis: Estação Rodoviária

- Fones: 21.. 72 e 36-82

à Sombriõ
à Ararang:uà
à C ri'Ciuéna'
à Laguna

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



"

, "

Elorianópolís, quinta-feira, 9 de outubro de 1969

Nôvo concurso le"fiscal
pode ser feilo êsle ano

• l,r ..

o Diretor do Serviço de Físca- sultados 'da prova de Português
Iização do Estado de Sta. Catarina �er�o entregues nesta semana o

for, Orozimbo Caetano da Sikva" e ciüe será,. realizada' uma. reunião

Presidente da Comissão &gant:' ,;:Q��::bf. :,�ka�in�tlore� a fim de

zadora do Concubo" de Fis'c�l"dá ; identifléa'r�,as 'provas, relacíonan-

Fazenda, declarou a O ESTADÇ) dq' :05 C�ll(Íidat'os aI)l"ovados.
que os primeiros l'esu�ta,dos �� .' , t�éclarou';-o, Sr. Orozimbo Cae-

provas realizadas não: são , bás- /::�iinô .'da,.'siÍ'{a que' cêrca ele mil

tante satisfatórios, s��1d9� ��í�- J:êáncti'datQs 'se submeteram d- pro-
)_

• � .. -I!,." � l- ,. ",;:,.h ,�( ,'.., ; i.1) ... \ .:

rilas as possibilidades' de aprova-
" va �.de Màte�,ábicâ.! F�I;1pão sôbre:

ç�o de '48 :candida�C?s para o�' pro- ,c': -ctitérÍó de ,. notas adhtado pela,
ehchimento das vagas mdstelttes, �,:�àtniSsão: o 'Diretor da '�' Fiscaliz�
d�vendo ;er organizado Ôut;o 'çâo,',da Fazerida do Estado, escla-

concurso, possivelmente no cêr-
'I receu -que é aquele pelo qual o

rente ano.: Revelou que .os resul- '[ c6nç9z:.ténte. deverá obter" BO pon-
tados das provas de Matemática .. !,tos'; tas prQv-as de Português, Ma-
r'

"

,..,,', ,
'

el;Geografia Econômica do Estado
"

temática,
"

Contabilidade e Direito

ti"::2�:i:,:::�:�:���:,d: 'ffi:��:t�, ',��:::�::�:
ri njzadora do Concurso, da qual 'hvb, ,b,ireito Comercial e Direito

é 'residente, com �has respectivas "Cbnstitucional, para a sua apro-

notas. Informou ainda que os' re- vá,çãó'.
'

:'P8Id,,:;plerrar
ui:;: :çôltletl, 1000

IA , '''', � ,
.

.',' .Bâ-ía -séi. 'l1'a:rci. .:a'- realízacão. da
" ... ,�, );,-;' _.

ôbFa d. _\' r, � "'" f

•

I>
-, )..:;

Em caso de os estudos acusa-
, > t�i:ri ',possibilidades de a Bafa

.

ser
\

, ,,' � < ,

âterrádã, o:DNOS deverá firmar
,',

corivên'i� com a,Prefeitura Muni

�ip�L para à realização da. obra

em ritmo rápido de trabalho.

III

ulsa

. 0. 8,1'. José' Bessa informou, por
�utro\ lado, que ainda êste mês

4e

,

José Bessa, que
êsses estudos serão diviçlidos em

duas partes, a primeira de, sondá· ,

gens, para o assentamento do *

muro de convenção do atêrro, e'

a segunda de pesquisa, para veri

fiyar 'se existe material ideal na

\:.

,
' .

,.:" De o:ut{.a;ps:ite; o Prof�s�or Ja1-
,

" ) , ....

dir Faustino: i da ISilva, . pTocedeu
�; 20 'horas de ontem, n; Teatro

Álvaro de Carvalho, a abertm a

's,()ieI;le' da Sentana dy .Professo:-,
fazendo unra' saudação aos H1es·
&res c�tarinenses. Após.a abert,l

�a,' o Coral da Universidade Fc�

cleral de' Santa QaLarina, sol) a

Os alunos elos ginásios normáis

ci,�armenses que obtiverem m�
(o_as 11 1.:11S 5 em, português e, ma'

L.Jnátlêa e H;édia 3 nas '.élemai�·
disciplinas serã� ,oonsiderados' a�
I ú,v,dos, .(lesde que o conjunt'o
� L. � Lt:jl f:MilttO. Esta resolução
! ,i <'1';1'\;, �:,J�:"nela Conselho Esta·

(' ,_: (;" ;_�'�li,CJ,ç'a,ú,. 'se'guncto ,;n
: 'lH.UC' o conselheiro Celestino
[ -H il�l, :',: _ �"'c<3ntando que a me

e ,c" � --:,*,,_l _ú, a uma maior fluidez

L' " �..
' "j: l,das séries e úma

J '_. '�'� cL�,�I.), ql'l total na atual' '

1'-',171' _1'.\ [l JoiO, ç:lando condições
1.------", r_,�:; �J:'-03 O� nllmQs das duais,

Uma obra em consirução

< •

I _

Até o Iínal do �prr,ente ana ficará pronta ;l;

--1(;,.,.

nova Casa de Detenção

DNER conta o Acôrdo s'alarial para
que faz na

b
If II, II,

I
..

Bpe10te se
.

ancanos sal ama0 la
DQs 203 Km, que compõem o

trecho Norte catarinense da mi-
101,; 1?2 Km, já receberam a prí.
moira camada de asfalto e 40 já
possuem a segunda, Em, todo o

trecho ,já está concluída a parte
de terraplenagem e foram cons

truídas _34 pontes, num� extensão

de_�:250
\ ll!.etrc;s Imearas, Au'info1'-\

mação foi \ prÊ\st:úia ,p-elo, en-geruieP
ro ';Hildébrarl@Jj:,: Marques �e Stli,(

• ,", , 1"'1 " ' -1,' j J-I

út, ;Chefe, dó> l:{5j:),,,Distrlto RbdovHi:,� i..i1r,. • ,
" I �. • ,..;;"

rio :Federal >do DNER, em jantar
promovido pelo Clube de Direto

_

re,s 'Lojistas de Florianópolis, ao

qual compareceu 'C,DirlO convidado.
No que diz respeito ao -trecho

Sul, informou ,que dos 2(ill Km.
ele extensão, em 233 já foram con

.. c.l1..�j;dos os- trabaUios' d? terrap�e
'n?gem, estando no n�omento sen

do atacados outros 13 KM,' For�m
também conoluídos 25 pontes e
viádutos, com 2,715 metros linea

res, faltando apenas acabar uma

p'onte de, concreto armado, '.me

dindo, 165 metros.

O Q�uanto à pavimentação, 40 Km

receberam a primeira camada de
asfalto e o ,restante será concluído
no ,próxi�o ano.

Declarou' 'o Sr: Hildebrando

Marques' de Souza' que os prÍncI
pais problemas que vêm prejudi
cando os trabalhos no trecho ca

ta'rinense da BR-l'Ol são os' liga
dos à, desaproprii'ção ,de terras,
informando que já foram desa-.,.
propriadós e indenizados ba,is' de �,

350 imóveis, em; diversos pqntó;;,
onde a rodovia vem' sendo ccr:f:s·
'truida.

-

"

,...,- ,

" :: "

'. . .

/'

O Cartório da pelegacia de Se

gurança Pessoal registrou duran·
te o mês de setembro findo, a

entrada de 24 inquéritos de ac!·

dentes de tr.ânsito com vítima�.
cendo que do total, registrara:11
quatro mortes, Os dias 4 e 22 ,fo

l'arn ôs que, se verificaram maior'

número de desastres, amb�s com

três ocorrências, enquanto quo
durante quinze dias não houve

acidentes com vítimas .. As quatrJ
mortes foram ocasionadas por

capotagem, por atropelamonto o

coL_5es

'fégêrl.cia do' Maestro José Acácio

SaJltàn�! f�z .

um� apresent�ção
esp�cial em liomenagem às pes-

exames, soas' que exercem o magistério no

num futuro bem próxim�.,
.'

.��t�dO. '_; _ \
._ II

E 'altera ,',Critério de A�Id.e�te�
édia

\
para 'aürovação ��e::�s�o24'

qua�t�s senes se matriculem sem

bxanie de admissão, ,

.-, 1?lsse. o professor Celestino Sa

,,'chet quel ã: m,edida será aplicada n

'par#r dêl;ite ;ãn,o �os estabeleci

mentos de, ensino tie Santa Cata

rina.

'_ Informou, por outro lado, que
no', que tange- aos exames, o Con

,sel�o :Est�dual de Educação de

verá 'áindu êste mês dar novas

normas à sistemática de aprovej
tarnentq, pois a partir de 1970 os

exàmes de admissão não serão

mais adotados nas escolas esta-

Banqueiros e Bancários da Ca

pital .estarão reunidos amanhã il

tarde, na Delegacia' Regional do

Trabalho, vísando a homologação
do acôrdo salarial sôbre os atuais
vencimentos, na ordem de 24% .

Entretanto, tal acórdo fica condi-

transIerência de funcionários pa
ra outraS agências sem' a anuên
(lia do sindicato. Dos têrmos a

'

�' f,
.. "", 1: "-

'sereçn aco,rdadQs. amanhã; consta

ainda, "que para os _novos', funcLi
; nános que;'peréebe� o salário l'ní-
�' \ ,.. �

l1imo regional, exercendo os car-

gos ele porteiro, escriturário e t8-

sou.rell'O,. recepé1'�o um. aumento

ete 15, 25. e 35%, 'respectivamente. ,

Abordando o assunto relaciona:

do com o recente decreto presi
dencial que fixQU em 30 ,horas S'3-

manais de sErviço para os bancá

rios, o Sr. Pedro Natali,' declarou
que o problema já estava

,
send_o

estudado pela entidade, mas o

decreto não trbuxe inovações no
".

horário de serviço que já vinha
sendo adotado pelos estabeleci

-l1.'lel'ltos "da çaP.it"l�, ",trazendo nova
.,�' �-

"

,

� :rr." -

redação ao art. 224 da Consolida

ção das' Leis Trabalhistas.

Quanto a posição que' o' sindica

. to tomou contrária a circular da

do INPS,

honorários.
De outra parte, os três Minis

tro Militares' no exercício ela Pre

sidência da RepÚblica assinal,"am
na dtima têrça-feira o Decreto-

, _--:Lei nO 91'5; que altera cí caput do
-

art," 2,24 da 'CLT, v-edaúdo a con

vocação. pelos qanqueiros para

que os funcionários trabalhassem

mais três horas semanais, duran-

,
te os sábados. Em seu art. 1°, o

"9
I decreto-lei diz o 'seguinte: "O e;l:

Il_ut do artigo 224 da
_

Consolida

ção da Leis do Trabalho, aprova
da pelo Decreto-Lei nO 5452, de 10 )

de maio' de 1953, passa a vigorar
com a seguinte rEdação: "A durá
ção normal do trabalho dos em

pregados em bancos ,e casas ban

cárias será de'seis horas contí-
'

nuas nos dias úteis, com exceção
aos sábados" perf�zendo um to·'
taJ, de trinta horas ,13" trabalho

por semana".
, \

-

:�r�������������������==����-������R��.•�=-����'��-���n
·.flVISO ,-: EDITAL /.

A Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Florianó·

polis avisa aQs senhores pttlprietários de imóvei.s que e!.:tá afjxand,o
na entrada do-Paço Municipal, sito à 'Práça xv de Nov'embro, o róI

de, contribuintes ..sujeitos à, inci�ência, dos tl:ibutos sôbl'e a, propri�.
,dade imõbiliária-, a fim de que compareçam à Divisão de CadastrQ

-Imobiliário, sito à rua Antônio Luz - ex-Instituto Brasileiro do Cd

fé - parà tratarem de assuntos de seus interêsses.

Esclarece, "outrossim, s�r fixado o prazo de 15 dias, a contar

desta Id.ata,�para o r�ferido cl1amam:ento.

ALFREDO RUSSI - Secretál.'io de Finanças
--

SF, em 08 de outubro de 1969

---------, �----

�..........� _4< aam lF.tW!FZli

N I) V_'E t A
SEMPRE COM A DIÁRIO

TODOS
-

OS DIAS

I AS 10,45 - "FILHOS DO SOL, FILHOS DA LAMA"

I
AS 14,00 - "O SHEIK DE AGADIR"

AS 16,00 "ANTON:::O. MARIA"
,

ÀS 2AS, 41S E 6AS FEIRAS
,
),

I'��,:6:"�=�_�,��_���-=!:1�6��3:::0,�_�_�_�"O����E�"N�.I�;:�������,,"D�:,ii:_§c��:�:��_P�E�D�R�A,��1:J�:""��"'�,,�,,�("�;M�'�''',!"�.��'J)

I) ,

Detentos vão
'ter

·

nova eas1t
até finfllo·ano

"} i,

/

Prosseguem em, ritmo acele_1'ado
as' obras - de construção da Casa

de .Detenção de Florianópolis, 10-

calizada a Rua Lauro ;�, Linhares,

junto à Penitencíária &:" Estadual,
devendo entrar em funcionamen

to ainda no corrent� ano:' A' obra
, que foi contratada pelo EJano de

'Metas do Govêrno está' Z' sendo ' f
�

" t �.... 1"-

_'-c,xc<'lutlJ,da-'-p'ela'\ Enco-Em'!ennaria', e
, d�nstríic<$�s: 'Üdrt. e,' o

<>

proJkto' 'é
, ! .

'!!
..

I I�. I '� """:l

,ele,. �i-t�or�a,iJilD arquiteto ':ilsof J,

G.h.SHvhrái.;' A Casa de Detenção
ele- Florianópolis com uma .

- �ea
construída de 460 metros quadta
elos, abi'igará 132 presos, c'outàndo
com 46 celas, 3 salários, restau·
rante para funcionários, copa;
'cozinha, sala para médicos 'e ad-

vogados, alojamentos de guªrdas
ü carcereiros, além-das dependên
:cil\s -da actrrünistráção,

.'

A obra que está orçada em '25J
mH cruzeiros no�õs,' substituirá :J

xadrez da DelegqCÍa de Furtos,
'ROl.;bO� p ,Defraudações" áride �ão
recolhidos os presos que se en·

contram detidos '. pa:'a averigua-
. ç6es, prisão p'1'eventiva ou em

1�agrante e que \ainda encontram-se

erl' julgamento, 8 pFédio ocupa
vinte operários permanentes da
firma construtora'\ e as obi'as es

tão sendo coordenc:.das pelo .en

genheiro- Jayme Antllnes TE)ixeira,

,sendo. que )ma c,Oncl\s�q" se· �.�ará
dentro do prazo previsto'. '," ;

"

Du�ubro I'�i
'maiS' duas \ �

massaS�ilfi,$\
- o meteorologista A. Seilfas,.,;N,\tto
declarou na tarde dé ontem��quo '

élS massas frias que se farao' S�}1-
tir no corrente m�s de outubrq,
ocorrerão nos períodos càmpré;
prendidos entre os dias 15 e ln·

e 24 â 26, acrescentando que serão'

registradas nêste mês duas' mas-
'

sas de ar frio intensas. Revelou o
.

l

Professor, Seixas Netto que devi-

do às incidências de explosões so

lares, 'haverá chuvaradas intensas

periódicas no Sul do País.
Informou ainda 0- meteorologl;:;

ta qu� fazendo um quarto de' sua
rotaçã,o d�i, 26, 'dias, o Sol virou

para a Terr, a lj,r.ea onde estão

ocorrencJJ grf.l-nd�s explosões so

lares. Essas explosões - explicoLl
- estão - ocorrekdo em cinco grDl1
des grupos, cobrindo cêrca de

100 milhões d� \quilômetros qui:
drados" cada um�

t:�

\,
�
\
,<
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