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síntese do Boletim Geometeorologico de A. Seixas Netto
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válido até às 23�1l8m do dia 10 de outubro de 1963
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FRENTE FRIA:, �egativo; PRESSãO ATMOSFERICA ME
DIA: 1012,7 milibares: TEMPERATURA MEDIA: 26,90
centigrados; UMIDADE RELATIVA MEDIA: 84,3%: cu-'
mulus _- Tempo media: Estavel.
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BLUMENAU

'Terá início na próxima se

gunda-feira um curso inten

sivo de nidação,' promovido
pela Direção dos CUl:SOS Dou

tor Blumenau. As aulas se·

rão'proferidas pelo Profes

sor Nilton Antônio Correia

que aplicará um nôvo e mo

de'rno sistema de ensino. O'
curso visa capacitar alunos

de provas escolares, vestibu
,

lares, concursos, redação de

notícias e' textos publicitá
rios.

TIl\'lBÓ

Prossegue1ll os festejos em

comemoração 'a passagem (�{1
primeiro centenário de ,fun-

I

dação do Município de Tim- \
bó. A Comissão Organizado,

ra dos Festejos Ido Centená
r rio que é presidida pelo

� Pr�:
feito Henry- Paul, programou
para hOj3 uma série, de Iesti

\idades que terão início com

a abertura das Exposições
fndustrial, Agropecuária, An

tiguidades, Fotografias e Ei

latélica: Também terá con

tínuidade o 'torneio quadrau-
",

'guIar de futebol. Amanhã,
às �22 horas será ráalízado

,um grande baíle
'

cm home

nagem-às debutantes, na 50'

cicdade Recreativa c .Cultu

ral Timbó, abrilhantado 'por
Erinho e ,sua Osquestra,

CANOINHAS
- ----_--------�---

Está' marcada para a tarde

de hoje a chegada em Canoi

nhas de Dom Orlando Dot-

A Associacão Criciumense
de Advog'ad;s que está' em
penhada em organizar a B�.
blioteca Francisco l\'[ay F\·

1110, tem recebido o apoio de

di,versos juristas para aumen

tar seu acêrvo jurídico. A

,;biblioteca que está. sendo
instalada no Forum da Co

marca local, está recebendo

uma coleção "Lex", doada

pela Municipalidade. 'I'am
bém um donativo de 200 voo

lumes foi realizado pelo De

sembargádor Ari Pereira Oli

veira, irmão do atual Juiz de

Direito da Ia, Nara da Co
marca de Criciuma.

ITAJAÍ
l

Está previsto para o pró
ximo dia 13, a inauguração
da agência local da. União

dos Bancos Brasileiros, lo

calizado à Rua Hercílio Luz.

Para tanto, os Srs. Remv

João Brolhi, gerente d& no-

.

va filial e Herry weíssbei

mel', da álta direc.ã� do esta

belecimento, estão , fazendo
contatos na cidade.

"
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renll��retoma� direlóriu
'.

"no seu despaçhq de ontem com Sr.

,

,Palamlú.' óntctn aos ,j'ornalistus'
oi'" •

no aer�p,_qTt,o 0e Nova York; :1"
Mírrístro JarbaS' Passaru-mõ. '(�iss�

,

acreditar que não haverá .rnudan
ças no poÜtica brasileira, "nem irÍ-°'
terna nem externa, durante á' p'(l :
:!Íodb dé":Gàvêrnb do. General.

'

�mí1.io_ '6a����s,���ll, "M�dicj .. ..' Acen-
.

tuou' que' está<'pÍimista "com.

o

O' Presidente do, 'MDB: Senador
Oscar Pass,os, declarou ontem' nu
Rio que, "embora a escolha' �Í()

General Emílio Garrustazu M�d',.
ci para presidir 'a, Nação.: não te

nha' obedecido às' regras'" const»
rucícnaís, a importância' e', a scr�'
nidacl.e do seu primeiro pronun
ciamento nos dão a esperança ao

que, em breve, as afirmações nele

contidas se traduzam em atos

que levem o' País à plenitude de

mpcrátíca, o que conssítuíu, aliás,
a prmcípal meta proclamada pelo
futuro 'presidente". O

. Presidente

do MDB reuniu-se com- alguns
elementos da direção, do partido
- senadores Josafá Marinho, Au

rélio Vianna, Argerniro Figueire- .

do, Edmundo Levy 'e outros

para examinar a proclamação quo

o general Garrastaztr Médiei 181:

cou ao País. A Oposição fOi unã-
. níme em ,elogiar o proriimciamsn-;
to.

O regime do pessoal, das- Caixas

"Eco.�ôrtlicas . F�d€rais 'e ,,\\�
,

seus

, Conselhos: Superiqres· fo� , alterado
"ontem' por ,"" decretq-Iéi ,assi,nac1 o
pelos' três Ministros Militares. ()

rlecl:eto ren�v'a .a. exigência
'.

de

concursó pÚblico para a ad�issã,o
6\0 pessoal daquelas

I

autarquias e

réafirma a aplicação da Consoli

dação das Le�s' do T:rabalho' na

definição dos' direitos, deveres e
,

vantagens, dêsse �)ésso�l.
I

"

O
1

documento. reabre o praza
de "opçõ�� Jelo regime tr�baUüst�,
ou estatutários " pªra' os Imtigo>
servidores, assegurando-Ihes -, os

direitos já incorporados aos' seu

patrimônio.
Estabelece .porém qúe não po

(lerá ser invocado por êsses fun

cionários o dispôsto 471 ela Con

solidação das Leis do ,Tqlbalho,
sôbre igualdade salarial' de fun

ções idênticas.
, "

___....,._---'-----,....---1"

KU· oferece Vândalos dá
bom cardápio n8i�e entram
ao estudante no �emitério

(Página 3) . (última página)

o corpo de

"�xpe'rts" corno um dos

tacá-se pela 1114!1c'!l'U, de
delas des

e, a �41111a!h CO�ll q'l!:! atenue os \'Ísi!:!!!tes.
" ,
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m..
c. Ramos S.A. Comercio e ��encia' ,

'+/tYI Rua Cel. Pec!"o Demoro, 1466-Eetreito
�

RODUVIARIA EXPRE�SO.BRUSQl;TENSÉ
PASSAGENS p. ENCOMENDAS ê

"" PARA
Tiiucas. CambOriu. rtaíai, '3IumE�.au, Canelinha, sso

João Batista, Tigipió, Major Geremo, Nova Trento e

Brusque. . .

.
.' '1 7 :m 9 30FlOriria: oembortú, !taJaI e B umenau -

.
-

,

-]0 - i3 -15 -17.3'0 e1S hS:"
_ ....

Canelinha, São .roão Bátista, Nova Trento e orusque

._-!l - 13 e lS ns, 3' 17 h '

TigjnilÍ. Ma.ior Gerr.ino e Nova Trento - 1. �.:.

HORARIOS DA EMPRESA. ATJTO VIAQlsP_
, CATARlNENSE S/A

'

DIARIAMENTE DE FLORIANóPOLIS PARA: - c; i,l'
' ,

CURITIBA - 5,00 - 7,00 - �3,00 - 17,00"
. ') -: ::'

JOINVILLE - 5,3'0 :- 9,00 - 13,30 - 14,30 -Jfi,oJO .--:-;,,1�,30
BLUMENÀU -r-r- 6,00 - 8.30 - 1200 - 15,30 '-'::7. 18,3!.L,

'

JARAGUÁ DO SUL - Hí,30 - 21,30
.

,

'

,'>\"
PARA TIJUCAS - BALNEI\.RIO DE CAMBORIU:_ ,�:-·:t
,TAl _ TODOS OS HORARIOS ACIMA.

'.;: ... ) (

AUrO víÀr;!o CATARINENS�<
I,

EMPRÊS.o\ SANTO ANJO DA GUARDA.
.

.-, � ,

OE pôRTe ALEGRE
-

'�--:�
à Florianópolis CARRO LEITO às 21.00 h

,

", "

'. .
,

4,00 8,00 10,00 16,00 19,30 e 21M 'I:i ,;.;
Laguna 4,00 8,00 10,00 16,00 19,30 e 21,oó n .;

Sombrio (00' s.oo 10,00 12,00 16,00 19,39 e 21;00- \I'
Araranguá 400 800 10,00 12,00 16,00 19,30 � 21JOO h

rubarão ÚO 8:00 10,00 12,00 16,00 19,30 é: 2:,,00-i�1'
Crícíuma 4,00 8,00 10,00 12,,00 16,00 .Í9,30 e :2>l,o�n

D� ����Rl�gre 1,00 1;30 3,00 10,30 1?,30 'i4;3{{'�,i8;���){
ii Florianópolis 0,30 8,00 12,30 14,30 2U;30 i3 23,30' 11 ''''

DE ARARANGUA " "

à Pôrto Alegre 1,00 2,30 10,00 12,00 14,00 1,�,90: e 2{O() h
à Florianór Dlis 1,00 8,30 13,00 15,00 '21,00 e 24" b •

DE' CRICIUl\'Il\.
à Pôrto A.e�;e

. 'à FlorianÓtiOlis

,..

0;30 2,00 9,00 11,00 13,00 17,00 e 23,30 'f)

0,30 2,00 5,00 9,30 14,00 1.4,30. 16,00 .

e 22, h .

DE TtJBARAO
à Pôrto Alegre
à Flot'ianópolls

.'

'7 05 - <Rádio Notícias BRDE
-'.� il'bo � Correspondente CIMO

,- Ú5 - Repojter ALFRED
'., 9,55,,-J- Rádio' 'Notícias BRDE,
l'0 55 ..:.:_. Rádio Noticias BRDE
12' 00 � Reporter ALFRED
12:5'5 - Correspondente CIMO
,'14;55 - RádÍo Notícias BRDE

" ""1655 ..:.:_ Rádio Noticias BRDE
!

17:55 � Re}Jv:cter ALFR:2;D
11:1,10 - Reseúha J-7,

.

.,,18,50·..:_ yorre�pondente CIMO
.� ;:n;'O,O � Correspondeli.te CIMO
,

22,00 - rleporter, ALlt'RED
"'" -,'

AT�I'ÇÂO
.

i,;; ".:.1\ grandE Fpolis ganha uma casa cofuLrcial eSpeClh.
,/" li:z,ada em bicicletas ém. geral lambretas vespas mÜ-Go·

, :\' Glcletas e mOlOres.maritim(Js. ,

.�i:;;.',.;\::.;,"'. Faç,a.nOs"uma,.visità a. rua: c.ons. Mafra, 154. ElMO,

.,j:i/.,'''PÉ urnA: Ex Rainha das bicicletàs. ' -l
f
••�,:;'�'�' .' '>

t�'�cine São José Hoje às 'IS::'_' 19h45m
. e 2lh45m

Elizabeth

TAYLOR

oHOMEM
QUE ,VEIO
DE lONGE

'BoomI" TECHNICOLOR&
de PANAVISIOPr

TENNESSEE WILLIAMS'

?-:. '.

P'Rf�Dta pARA FÁCÚLDADE

Durante a sessão da últíma
'

segunda-feira 'da
.

Câmara "Musici

paI dê Itajia:í, o verêadôr - Hêhfiz

Antônio Moraes Gonzaga: enviou
requerímento ao Presidente da

Casa, no sentido de ser enviado
J ....

oficio ao Ministro Delfim. Netto,
da Fazenda, solicitando a t�ansie
rêncía r.!.) prédio construído para
a Alfândega de Itajai, para ali
fúncionar as faculdades-· 'locais.

Como se sabe, o local está sendo
usado para residência de malo

queiros e marginais que pertur
bam. diàriamente a ordem públ'i
ca. A solicitação do edil foi rmü
to bem , recebidapel a população,
especialmente, aos moradores das

. imediações do préd.o da Alfânde
ga.

'Tubarão compra, novas
,máquinas rodoviárias

" � f* .,;. � - w • ,. -�. ......... ......w, .

" . r ''; '.1 ' ...�

NOVA AVENIDA

O Prefeito Stélio Cascaes Boa

baíd está estudando a . viabilidade
de construir uma avenida no lo
cal por onde trafegava as com

posições da, Estrada de Ferro Do

na Tereza Cristina, hoje aban

donada em virtude da, construção
da variante férrea contornando
a cidade. O início das obras, cu

jo _projeto já está em poder do
Chefe do Executivo' Munic-ipal, de
verá ser levado' a' efeito no pró
ximo mês, pois encontra-se no Po

der' Legislativo, devendo ser dis
cutido na l)fóxima sessão. O pro

jeto foi elaborado pela firma' Ur
blam, de Pôrto Alegre.
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Um grttp'li esóolar com quatro salas de aula '!' a. rêde de energia elétrica .ile Lei,.
hei'tll' Leal flJ'i'am Inauguradas pelo Sr. Ivo Silveira, o prlmeírn governante éa

tarinense a visita aquêle município.

Dentre lodo� o primeiro
\

,

,

Ivo pede uniãO de to<dos pari
tornar S. Catarina grande

A visita do Góveni.ador \
Ivo Silvéira

a Leobertó Leal foi corrstdérada pelo Pre
feito dô munróipto, Sr. Azízo Flôres ,da

Cunha como "o momEnto mais importan
te da nossa história, porque pela Primeira
vez um governador efetua uma visita ofi

cial à nossa cidade".

O Sr. Ivo Silveira esteve em Leoberto
Leal a fim de inaugurar um grupo esco

lar e o sistema de energia elétrica do mu

nicípio, tendo declarado que naquele mo

mento cumpria o corilPro:nisso que fizera
quando candidato ao Governo do Estado.

- Cumpro-a com maior prazer e sa

tisfação, por entregar a êste povo traba

lhador - que aqui nos acolhe com tanto

entusiasmo e 'alegria, obras das quais êle

tanto necessita. Com grande prazer tenho

conhecimento c!� que não faltam salas de
aula às criancas desta comuna e a energia
elétrica veio para produzir 'progresso nesta
terra. TambérÍ1· as estradas já: orerecem

plenas corrd.ições de trafegabilidade,.
\

com

qualquer te�po - disse o Governador.
Fêz um apêlo à comunidade para que

Grabalhe /uniqa com o Govêrno, buscando

(

SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO -- 214,338 ACIONISTAS
Cadastro Geral de Contribuintes - IJ1scriçãlo nO. 60,746.948.

MATRIZ - Cidade d,� Deus - Telefone 48-90ÓU - Osasco - São Paulo
AG1J:NCIA NOVA CENTRAL - Aven.ida ipiranga, 210 - São Paulo

"a grandeza dêste Estado e. unindo ?S es ."

rorços dos munícíplos com os do Estado I.

e dêstes com os' do Govêrno Fe'deral, que
tem emprestado à Santa Catarrría amai,
amplo e decidido apoio em todos. os seto.
res da administração nesta fase deCiSiva
da história brasileira, quando a Nação
empreende uma marcha inexorá:vel rumo
a um destino maior, dentro do qual des.
pon tam como' valores mais ai tos o dins.
mísmo, a seriedade de planejamento, a

austeridade e a ordem, indispensáveis a
.

um povo que deseja trabalhar em paz pa. n

ra construir um futuro melhor e mais dig,
no".

Arena de Itajaí marca.
dia�para ver candidatos

J-J. .u..ú \ rI' ....

\
Itajaí (Correspondente)

Ap'ós a: reunião em que ós mem

bros da Ali2thça Renovadora Na

c íonar dtscuüram assuntos gerais
dó Pal't�(�). sem entrai' no proble
m'a suêessótfo. do Préfeito Oarlos

de Paula Seára, foi marcado uu

tro encontro 'na !lróxima semana

para se 'escolher os nomes D�ra o

'pleito de novembro próximo, En

Ll't.tanto, quatro nomes estão sen-:

do, cogitados _pelas hostes arenís

tas para o pleito sucessório. O

primeiro é .o do Sr. Paulo Bauer,
atual presidente do. Diretório Mu

nlcipal e o segundo é o do Sr. Os
mar Nunes. Outro ,nome bastante
('o�{itado para substituir o Prefei
to Lito Seára é o do Presidente.
do Clube de Diretores Lojistas,
Sr. Frederico Olim!'.o de Souza e

o último nome é o do Sr. Júlio
César. Êsses últimos pertencem à
ala renovadora.' do partido.

Tubarão (Correspondente)

A Câmara Municipal aprovou na

última sessão ordinária um pro
jeto de autoria do Chefe do Exe

cutivo Municipal, pelo qual a Mu

niripRlidade está autorizada a

ad-mírir r;;'vel"sos veículos e má
('!l1';nac; rodoviárias que serão em

prezados nas diversas obras da

Pref'eit.ura. O projeto do Prefeito
Stélio Cascaes Boabaid foi apro
vado em segunda discussão, não
t{'ildo recebido a aprovação dos

'''(rea�Ores Wanderley Corrêa Bit

t2ncourt e Manoel Alves dos San

tos, da bancar1.'l da Aliança Reno
vadora Nacional.

No ato de inauguração do grupo escoo

lar, além do Governador, falou o proresss "

Pedro Bosco, em nome' do Secretário da ,;'

Educação, o Sr. Aristino Campos, asses&O! '0

do Plameg ; o deputado Mário Olinger e �

Prefeito Azizo Flôres da Cunha. Êste de, ",

clarou que muitos não acreditavam na vi.
sita do' Sr. Ivo Silveirá a Leoberto Leal
"dada a humtldadê' da nossa c0l1�unidade; :\ �

quase todos acfiavam qué a oónstrüçâ ,'"
dêste educandário e a instalação da rêd I:;'

elétrica, era sbnhar alto demais".

, ,; r

,
"

AGÊNCIA CENTRAL - Rua 15 d,� Novembro, 233 e Alvares Penteado, 164 a 180 - São Paulo

.
"

'" "._,
..

CAIX_A ,POSTAL, 8,250 - ENDERÊÇO TELEGRÁFICO ",;BRADESCO" ,

GAPITAL,. É RESERVAS " ..... , ... ", .. ".... NCr$ 171.283.385,93

BALANCETE EM 03 DE OUTUBRO DE 1969, COMPREENDENQO A� OPERAÇÕES DA MATRIZ E 437 DEPARTAMENTOS

"", "

"A T I V O"

128.028.427,47DISPONíVEL.
REALIZÁV�L

Empréstimos:
À PRODUÇAO .,., , , .

.

AO ÇOMÊRCro ,., ,' " "

A ATIVIDADES NÃO ESPECIFI-
CÀDAS , , , .

A ENTIDADES PÚBLICAS ,., .. ,

A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
·EM LETRAS HIPOTECÁRIÀS

OUTROS CRÉDITOS

BANCO CENTRAL Recolhi-
mentos ... , , ... , . , . . . . . .. , , .

Cheques, Documentos e Or:dens ertl

Compensação ou a Receber ., ...

Adiantamento S/Cambia.is e Con
..

tr�to de Câmbio.,,"""""""
Aci9niptas - CAPITAL A REALI-
'ZAR ".,., .... ,.,."" ".,.

I Corrr.sponderites no País- : .. ,.

Matriz, Depart, e Corresp. no
Exte'rior en,l M. Estrangeira, ..

.Matriz, Depart, e ·Corresp. no

Exterior em M, Nacional .

Depart?mentos no Pais , .

,

Outr�s __çontas ..

VALORES E BENS

Títulos à Ordem do Banco Central
'Outros Valores .... " .... ,.',., ..

Bens

IMOBILIZÀDO

433.268.079,67
.292.066.256,50

56.330.550,41
522.436,32

782.187.322,90

141.418,356,29

62.015.316,11

809.896,57

i8.649.072,50
11.877.896,88

2.423.346,44

296,239.404,42
41.745.716,35 575.179.005,56

107,592.664,10
16,582.268,19 121-174.932,29

9.807.229,:35 1.491.348.490,10
�---

Imóveis de Uso, Reavaliação e Imóveis em

Constrúção ,." , , ".".,.,... 106.377.517,49
Maquinários , . , , ' . , , ' , , . . . . . . . . . 14.089.937,�6 \

Móveis e Utensílios e Almoxarifado 15.061.760,27 29.151.697,43

Instala9ão" da Sociedade , .. ,'.,., ".,., .

------

135.529.214,92

RESUI.TADO PENDENTE .. ".,. '" , , : . , .. , .', , , . . . . . . . . . . 42.465.562,41
CONTAS DE COMPENSAÇAO '.,., , , '. " ,. , " ,., .. ,. , .. t'.o39.881.965,95

TOTAL NCr$ 2.837.253,660,85.

VISTO DO CONSELHO FISCAL:
('.

a) DI', J, Cunha .Túnior
a) Donato Francisco Sassi
a) Amador Aguiar

a) Dr. Cyro Pinheiro Dó,ria
a) Luiz de Souza Leão
a) Venâncio de Souza

\

"P A 8! S I V O"

Correção Monetária do Ativo ,., .

Reserv:l,s e Fundos , ,

;1' •.•..

EXIGíVEL
DEPóSITOS:
A Vista e a Curto Prazo:
Do Público .", .. "., .. -. . . 968.698.693,08
De Domiciliados no Exterior ....
De Entidades Públicas .,........ 66.860.381,49 1.035.559.074,57

--------�I--
'

A Médio Prazo:
'Do Público:
A Prazo Fixo .. , 6.263.561,70
Com Correção -Mo-
netária .. , . , . . . �9.0l8.705,18' 25.282,266,88

De Entidades Públicas . � , ... , . _ . . 25.282.266,88

TOTAL DOS DEPÓSITQS 1.060.841.341,45
OUTRAS EXIGIBILIDADES

,

Cheques e Documentos a Liquidar 18.483.680,03
Cobrança Efetuada em Trânsito ..

Ordens de Pagamento ,., ... , .. ,. 81.295.282,90
Correspondentes no País .,.,.,... 12.148,000,06
Matriz, Depart. e Corresp. no
Exterior em M. Estrangeira " 29.164,38

Matriz, Depart. e Corresp. no

Ext'ê'hor em M, Nacional , ....

Departamentos no País ..... ,.... 189439.597,92
Outras Contas ., ,.,., .. '. , . 40.071.302,11 341.467.027,40

OBRIGA'ÇOES (Esp,eciàis)
Recebimento por Conta do Tesouro
Nacional , . , , .

Redescontas e Empl',éstimos no

Banco Central , .

Depósitos Obrigatórios - F.G.T.S.
Obrigações por Refinanciamento

e Repasses Oficiais , .. ,., ,.

Outras Contas , .

NÃO EXIGíVEL
CAPITAL "...

De Domiciliados no País .,., .

Aumento de Capital , , ,

75.000.000,00
18.750.000,00 93.750.000,00

17.797.124,49
78.486.261,44 190.03'3.385,93

13.772.981,09

47.032.080,08
21.553,256,48 '4

49.949.105,29
2.495.558,20 139.802.981,14 1.542.111.349,99

RESULTADO PENDENTE , .. " .. , ,................... 65.226.958,98
CONTAS DE COMPENSA'ÇÃO " .. "., '" ... " .. ,

"
. , .....

:. 1.039.881.965,95

TOTAL

DIRETORES:
a) Luiz Silveira
a) Laudo Natel
a) Basilio Troncoso Filho
a) Leonardo GtiÍcia Júnior

3) Lázaro de Mello Brandão
a) Mário Coelho Aguiar
a) Altino Avian
a) Raul Passarelli

BÀNCO BRASILEIKO DE /

'

,

\
DECONTOS, S/A.

@
,São Paulo, 06 de outubro de 19

'a) Manoel Cabete ')1 '�� ,

T. C. - C.R.C. - S.P. n. 3�J ",:1,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'

'

, , 'U
' Capj.j(�l .de : nóssO< E:,\t[;ttld,; .. .agore, Brtisque, Tij').1ca�, Laguna, Tuba-rão"

p,' ,r",'o"C',', 'e'""S,
'" S,O-',S',.,,', '

'

'

(.nsai�nho!':/;��ss.�s >,�ó' ',�it�'!lÓ,:, (1e' Cricíuma , , : através dessa artéria

.

. _'.. _

··�Bra:Si1.· óT:an:'dê'" ..'. TaB:to assím .qüe . � .. verdadéiramente redentora, vai-

não:;-aJ'��CQ�ll����� qv�rli '.a- lj.vê'sse .,' trarisformar-se no mais importante
deixado há- 'c;i'ncd; seis anos: Quem,' " fator da tão necessária e' última-

vOltaf1d�" i/,�i:s�;;, �,gó�'à no ': seu mente, afinai, tão- falada íntegráção
"boom" ilYi4iliiiri�; > 'e,0rn' prédios' �.:' çla 'nosso ,i::st�j_o!

"

enoh�es >'Eiai�Sfór���d.G,' a ,páGat�::: :) Além da BR:ilÍn, no entanto,
da 'cidade"p:'rovindail�_':> Ou quem, ': ',devé. cítar-seo papel"tntegTadói: (1;1

'.'

meio incTéa.lii-b;: tivesse', V:isItaq'i) a'
'

já citada nova ponte na 'Baía Sdl,
Segu'nda, F4Ii-tCP:; "e>�sá:"ínhir�ssa:1", co!uplémento natul'âl: dà referirei

te l�ira c{\1�' tãQ': 'ini�I;:g.eríterPent8!,'_' �stúiç1a, E a fôrça, catàii��dora da

congraçõu'·: Ô-o��r�ià;,; ',ipdlü;tfiá 'e ,-' nossa Urliversidade, aliás, das clu<:s

'�c(;ei�tll:vC'eol,'S,idaÇldu:ev�.: 'I:'s's::)�,b,:',)..fXa.'·l:'a:,'rg,',,�,��m,'q'u'.'e .IYU'�,'mel�,,',',',' Ud'i,;ersidades' -'que' s_e fOFJ?arany
, ,

" �,
"

"

' ,,. ; .- êm, ", 'no�fsa Ilha: a Universidap.e: "

segÚl1c\a;- pt:mte,: ;,: éoí::t?pdó a, �àíá " F�'deYal:e à Universidade para' o ,

Sttl 'e ctesatôga'i1dd <,o tráfego, da, ': :�,Í)esênVQlvimento do, Est"th AI;(!-';

velh.a .�'HétcíJio,iUz';i;,j� 'tel'n: p�'à'3D' j '; M�',:iá _c'ol'n larga ÍÔlha de serviços,
, maf'c�1Iilo ::r)âta'éntre-g;i' ,·ào_" p:iiblÍcó ", .rfr.es:c�dQs à cuetividad'e ,:estadual,
Ou, aii1'd�:- quemd'achas:�e : ql;� â <,' más! com muito' mais

, serviçOs.'
"Grande FlqrfaÍ'lÓpolis';, é 'algo, 'rle ainda por oferecer�.

' ,

cerébral, çlé,"pret�r;ói-oso�:': de �egl-i.. . E temos,. des�e pouco 'teinpo, (.l
.

.

:"_'-,'. "1"
'.

lomaníaco ... :' .'

. 1

,\.. '. Atualidade

(-tl,;j}'Q'uarenta' e cinco mil refeições

�. kão ;forriecid�s mensalmente aos

4i� �sti1dântes pelo Restaurante Uni-

�ftrsitáriO, segundo o relatório da

:Üivisão 'ele, Assistência aos Estu
dantes que :devela /ainda

,

'o total

,de refeiçÕes. consumidas nos nO'le

meses 4,0 ano: 290.129.

O preço atual .das refeiç0íes pÊ)r·
':., '�Janece o Ihesmo do ano passado
,:-,; ,'� NCr$ 0,60 - mas o seu preço

. ,I:;> d� ,custo, 'está estabelec'ido em

.I,'I,!.: 'Nér$ 1,4'1. á consumo 'mensa( ele

. '.II a'li�entos regis.trou nO últim()

.,IV' mês de, setembro os maiores ín·

,oJ",'dices ,nos seguintes gêneros: ali·
o

"
_.

'

"fw·roz:- 5.880 quilos; batata - 3,900

li quilos; galinha - 1.240 quilos;
"!;' a�eite � 1.800 litros; leite - 3,900

\ lÍúos; peixe -;- 900 quilos; ovos

--:- 210 dú,zias; carne bovina

1�"1 7.-100 quilos e 16.600 laranjas.
O ',cardápio das refeições forne

cidas, pelo R,estaurante UniversLá

rio sofre váriações diárias e men

salmente a ordem dos alimentos
servidos é alterada. �t�almeIite
os . estudantes almoçam' bife en

rolado segunda-íeíra, churrasdo
na terça, peixe frito quarta, bife

ensopado quinta, bife "aeebolado
sexta, feijoada completa sábado e

galinha, ma'carrão e maiónese no

domittgo. Tôdas as refeições ser�
vidas ,aos estudantes incluem nu

&companhamento, arroz, feijão,
salada e sobremesa.

A Divisão, de Assistência aos ES�
tudantes ,da Universidade Federal
de Santa Catarina; que

as atividudes do Restaurante. Uni,

i;ersitário informou

viços de atendimento sofrem, mo·

'dificaçõ2s tedos os meses, obje,
tivando oferecer maior ,confort.o
aos estudantes. Ao mesmo tempo,.
orienta a organização do ,

refeitó'

rio e cozinha, para o perfeito fun

cionamento do,- R1estau-rante UU1-
versitá'rio.

"'1

-' .

íf:'C,
'

'--�----'--_
...

"

NOVi;LA
SEMPRE tUM A DIARIO

"I'O�ÜS OS DIAS
ÀS 10,45 - "FILHOS DO tiUL, FILHOS

ÀS 14,00 - "O SHElK DE AGADIR"

ÀS 16,00 :- "ANtON __ U MAHIA"

DA' LluvIA"·
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DEPARTÀMENTO DE VEICULOS USADOS

Rua- F\l!\riO Aducd, 597 .� telefone 6393

Esplanada •.................................
, ......••..... ; . . . . 67

Simca qhambàrd ,.............................
63

Caminhão Ford F-600 :
:. .. 66·

Simca Chambord ,
) :

: ; 55

FINANCIAMENTOS ATÊ 24 MESES:

REVENDEDOR AUTORIZADO�� C.-IRVSl(:A
...

' � do B�ASrL S. A.

r·
I

- 1

DlPRONAL· Veiculas Usados

�I

com 20% - 30% - 40% de entrada, o saldó facilitamos até 24 me

ses pelo crédito direto ao consumidor.

Aero Willys .

Aero Willys I .. ;, • .. .. • .. .. .. • .. • .. .. .. -ano 63

Jeep Willys ano 67

ltamaraty' , . . . . . . . . . . . . . . . a110 68

'Carro Usado do Dia:
.

.Dipronal.
Felipe Schmidt 60

ano 62

JENDIROBlt. AUTOMÓYEIS

,CARROS NOVOS E'USADOS

VOLKSWAGEN '(4 portas) •.... ,
, .

KARMANNGHIA . � ...
I
•••••••••••••••••••••••••••••••••••

VOLKSWAGEN (várias côres) :
.•..............

GALAXIE �
.

ESPL'�ADA , , .. , , .

�MISUL ':
, ." .

ITAMARATY , ; , ,
, .

AERO WILLYS ;
'

.

69 OK

.69 OK

69 OK
68
68
68
66
64

DKW (Belcar) , . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . .. 67

VOLKSWÀGEN (4 portas' várias côres) ... :............... 69

Temos varios outros carros a pronta entrega. Financjamos até 24

meses.

,JENDIROBA AUTOMOVEIS Ltda.

I' Rua Almirante Lamego, 170 - Fone 2952
L

-;

C, Mini-Mercado de
.

A:rtes es-

tá 1't'aI1Z:1l"::_ -; uma exposição _
de

p�Cl1'1as':pi:oéessüs, organízada por

P:. ür'p Paulo Vichfetti;�Pedro
c

Ber-..

LOÚÜ0 e Hurra -Mund JunIol','Além'
da ;mó;,tra �eus' oÍ'g;arÚzadores es

tf,o.;�fetuà�.d� debate'iS com alunos.
do ;nsÚtuto 'EstadH,a1 de _'Iiducacão':

. é dá Fa�tlidade ct" .Filosofia; da
tffsc, mll'?1?-' tént:;tti;a ,:l(i�,_' léval' a.

al'te a tod0�. a. fim de, que ela

p,Ód3à 'se1' vivldi .'cóm ÍlÚensidad�
e 'melhor cQJ).sumj,cla pelo' públio '

co'�. ;.
.

; P0stcriorment<e', prete'ndem' es
tei,dêr a campanha aos' rádios e

jorn:i!is da Capital' e i�1tel'iQr
-

do

Estáclo. \,

Abertas as ....
_.........

inscriçüe�
ao maduuza

, !

'\ '

A, Escola- Té,Cnica' .F"deral ele
Saritft Catarina já abriu as ii1scri,
C�l'S ('Da1'3. os .cxan'léS de,madilre-'
�a do' �or!meiro

'

cic:lô, As inscri
(':')('s Estarão abertas ,até o, dia 6

dr, novembro', vindouro e poderão
iln;;CI\e-ver�se candidatos de', aníbos
os sexos, com jdad� mínima de

16 9.110S, OS interessados podêrão
Otitil' 'ufor;Jaç6e" l1'\aii;- Jl:�'tall��::
d J3 na c ,ord 'na,-:ão ele Ensino da

Escola Térnilsa Federal de' Santa

Catarina, dé sp,::,:undà fi, sexta.:.fei-
1'8. nós R':2'l1intes horários: matÍi
t,'n.o __:_ (la,'t 9 ?,'1 11 hoús; VeilpPl'
t:no - dq;; 1 fi à" 17 horas e no

LllrnO - das 19 às 21 hOI'as.

�Iasse de 51
está ·sendo
convocad.8 "

A classe de' 1951 está convocada
,

,

para a prestação do $erviço MilI·

tal' no' próximo. anÇl e' os jovens
residentes' nos municípios de

Florianópolis! Biguaçu, �all1oça
e São ,José dey'e�ã.o apresentar·se
no quartel ,do 14°< ]�jtt;:tlhã6 de

Càçadores éiltre 20 de outubro e

10." de dezembro, para' serem ins·

peciónados e seledoná'cios pelE.,
equipe rriédica, daquela' co�pora·

ção 'militar.

Campo Belo )'
,

vê operação· ..•
bandeirantes '
CAMPO BELO DO SUL (Co�'

respondente) - Ençontra·se no

ínunicípio um grupo de fiscais

encarregado de, executar a. Ope,
ração Bandeil'ante, e'In cumpd·
menta ao programa aprovado ;e·
lo Ministério da Fazenda, visando

orientar e esclarecer os cont!'i,

buintes no processo de recolhi·

mento dos Impostos de Renda e

Prw:J.ufos Industrializados, O gru·

po que �está apto a prestar' quais·
Quer esclarecimentos estará d3

*plantão permanente na Prefeitura

MunicipaL Na sede do Clube Cam

pObelense o grupo proferirá di·

\'ersas palestras sôpre. <?s impostos

f€derais� destinadas 'especialmen
te 'às autoridades, comerciais, m"

) dustriais, profissionais' 'liberais e

funcionários públicos.

I.

"

, !"j

" ,
• ,>,',

I ..

� •.iié� --..-.'-----__,------- ,,�,:_Mc�++;�,+�;:,.i;"9 ,�. '.'
,

, ," Iluarenta e Cinto mil' reíeíçêes são servida$" ,hi��saJ:- ,,',; ,'"
.

i
'lrt,�:�ie aas estudáni�s da ursc pelo ltes:a�1ranie',UnlV:éis:iI�. ':':.(

. I_,
'rio,. Cada refeição custa NCr$ OJ!O e. Sí!gund9' a:J)iv.is.il�' lI,é" ,�

.

,..

. .Assistência, aos Es�udantes o cudapio solr�. v�ria�ie:s\{diâr., ;,-:) .

, ri�s\ e mensalmente ....... o Mini. I�'ercado de' ArÚ�-s' eslã n10.s- ':/'
.r"

;

'--.,�"Irà·ndo ao púbHG� ,da CapUaluma ex-po�-içã:o"d,; po'e��a�:,:prl�· �kj

� ,

{. ·t{<;/} ;,' )""1 �
,.. ", ,,,' <{ \ �'I in

.1. ,_
.

.,.. h �.' _

I _

.

','

.

:_,

!.\'_ .

�j .<� ..

(

.eesses.

.x· .

.

,

.

. '-�

Mas não 'é não; génte< À me,tlb�t'
exata que:

'

lô!' '�e;Gídó'
.

o maic!:
E;l1ti-a've ao seu deS�h�(;I�i)TIepto,. Ü
sua integraçã'o, �sto 'é;. à rpedidfÍ;:'
que fôr süperado: o seu isolamen1:o.
vaie dizer, a sua própria condiçaó
de ,ilha, a nossa Flori,anópolis 'Ja:

oCltpar o pós�o --que. bem merece'

entre as, suas co·irmâs do B;'asil,

A�ias, antes disso, o luga.r que fie

dirsito lj;lé .eab,e dentro dÇl ÉstâdQ,
corno Capitftl'que é.

.

Como, pó,rérÍ'l, se::,á vencLlo êsse

isoÍamento? Ora: através da comu·
_

niéação! Athivés da custos" estrada

que tanta-s. promessas tem me'l'{ó"

cido e que .�ó agora, parece, depl1is
de, tanta espeJa, e tanta frLlstaçi'!o,
vai, sair IU8sn1o: a nossa impres·
cindível BR-fol, É evidente que a

,co'nscibntizaçáo 'da "Grande' j<'loria

n6polis": o complexo geo·demoglJ-
, , ficu' das Cidades e,murúcipios que'
.diretamente c�nveTg'em" para 'a

Capital, ,.

Assim, além de. tôda fi.'

Ilhai de Salita CataTina com o, �811

fabuloso potencíal turístico, inte'

gl'am $ "Urande Flo1'ian6polis" 03

muni'bpios pesqueil'cs e agre;·
pecuários tle Tijuca-s, Celso Ramos,
A;ülônio Ca,;'los, Biguaçu, São J-0�é,
Angeliria, S:mtQ Amarã, Anitàpolts"

.

Palhoça, Paulo Lopes, Qaropa'ha
etc" aiém, natural�11ente,' da CO'I'

c2ntração urbanar, potencialmen':e
iHdustríal, 'do Êstreito, Escusado

é dizer que, essa con;scienti�açüo
- ajudada l,ambém pof slogans
comereiais tais corvo: "a Empté:;;a

,qlie acredita no, prog'r.esso inte;

grado da "Grande F:lorianópolis", ..

..... ,",' .;
.

, ,lo'
�

t. ', ,."

.. ,:<f i";'
> '

_I '
. ",U( ,i

! ,.
" ':, ,'" �:' ":/."

'

• "�i'
'

_,".. :';
-

,la ��1U-: ,Qas .. es,e,"�� .da, ,Ut.0Ql,(
e marchá-para- unia ,ü:eaHdnds estu-

�:�l��'e��������jr%�;'��tt:� '��' n(l��:
ct enca elcs de�'loúst-a�! .

, {
"�", e\:�i��::él�e����!'é'·"'��:e,�tJ���l�a��;;

,empreendÚrienb' " filie ,'eS,L'a:va,'fa,l-'

,
'

" �tir��5i :�,;;i���,���t���:;?����, r:���';�;:
..cão h 'Ú(5':, 'J)'qcleJi-Q';\.h1ai's· '.sair fio

��Lf�d'�í:�i�:�t:,se��;d�:�' , !���i.í:�{�;
"que e t{ fl.(tura 'Assimbléia' ,Ceg'&

,
lat:i--,:a. tÍon.1a "consC:uQiG 'a, ser çh,,·

,

sificádf;t .de?,.i.a'rai)'niéq., pa"a '(1 ·f{:1:1h·
d�ae 'qU� _"te;'ú,� 'rnàs;gue' hOnI::Ca
'l!�ssà 'Ehgerih�rifl! ..

' .,', . "

J:�as há ;;'als.· Qth�m. não .vê, ,o

pape! da' nuva, ;J'V' Cóllga:Ja::, 'Cal))']
3, de Bl<)llóénau,;' St; lLmi!isortl' 'r1s<

, ,iritegraç-!io cutal iú'én;e", a' ser l(:r�o
, ,"

� ecul1claaà. uéÍa sUü' futLtI'a eo-i;:n;{
élê, 'l'iol:j'an6p_Ó1iS!! '. Elas anibas�' a

,

ni8cticla" ,qtie ,:
.
moÍi t�tCi:;rn: os, .. : sc�s

. p�og�'mT�<is 'IÇJcais, . aQ vivo> de�de

que bep) pr"lx�rado�, 'COtltr'iLlüirii:j
enormémente' paJia "essa necess:'Íl'ia

h�t�'g,a{.;�io de',yfn '_Ez;tado �U'ag(ú!1
ê3-tr>lnguladO" prensado, L1ilaccrf\ü()

.

pela ate'ação "vio12n151 de pol' 's
externos. mais pOdercsos, tanto'�; ,1

Nono como ao Sul, . ,

E há ta;Lbém o esfôf':o integt";l
(f-O_!" �j.8 Igreja, c.ada .vez nlai�� COl}C:i-

.

ci'ente do _seu lugat .

np, ,gcancie
tai'ela do, desmvolvimE'nto -,- "u

novo, nome da .Paz;", É por isso

qlie a Arquidiocese. através elo se.l

PlanQ' da F;rs'laral clc'·Conjunto, da

sua"Oomissão ::l,e Ju�,tiça, e l:'az, ('h
sua Ação Social ,Al'qu'LiocesGn:1, cLt

sua presença na Univer3ic1::-,cle. (,\S

snás Jorriadas So'ciais, da sua li�a·
Contimn 'na Sétima Pá",'ina

........
-, ..,. �{.

?-.. '

E' claro que tomam'

-'""I

Pará êll';s' Iflão, interessa a' chuv(i, Qrlerem o leite.e prÓílt�;
,

�

.. •
.

'

E' por isso q(l'e você não d�ve trgcCl r de rorlJec'�q(;r. Afiílal �lp COllt�S.'
a., llSI�A, DE LEITE ,DE FLORIANOPOLIS, Ve'nl .entrcg,;1Ddo o reii!?, ? domicílio,
IJÚ Ol.to án()s� ç' só � USINA Que entrega' Q l�ite. na f)(:)-rta, A!iá"s, :El('lri[!'n<"i_J'lOlis
{' a única das cap,ita,is �brasjleiras/,�íD qLlê',� dona de cws{i -unu '{'6$l' ('OllrÜl'to, '

: E agora a 'USI N A lançou o. LeiJe Pastéúrizado L"A �tEiS'\' L' erlJi>;!Iado
em Faqllid'IH)S; d,f: plás,ticC', como man9�,m"a técnica e < Irigi';'rlf: . E', In.'lis um�,
J/r'eoc'up,rç;l{) eqln.O cohfôrto d1! 'd'oDa de� cas·a .. E' mais ,urJW 1't17,UO pura v(Jcê

,

núo':troc'àt d,e fórnééedor, .:f.,
,

' .

�. _I •

PreYir:a· o Le'ite Pá.steUf)7adO' LAMEISA, ,,;
.. , ,

i" ,

.,,"''':
,

' \.;

. M E.IN,lCKE ,SrA. Jnrl(!strir.l,

.

Comérc-!o"'� , Agricultura.
,,.

,Pre'fira ,tn.mhélYl MANTEIGA CAPITAL: ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A indústria pesqueira do Brasil deve

rá ser duplicada nos próximos dois anos,

seiúndo os �llanos C:'J programa de desen

volvímento da Organização das Nações
Unidas que 'contribuí com 1,1 milhão de

dólares, cabendo ao Govêrno Brasileiro

cooperar com 3,6 milhões de dólares para

o prosseguirnentc da segunda etapa de

um Droj�to iniciado em 1967. Êsses recur

sos -destinam-se à organização de pesqui

sas, treinamento de pessoal, adaptação
dos pescadores às novas técnicas pesquei
ras e à concessão de apóio' fina�ceiro' aos
projetos selecionados no setor pesnueíro.

No �assado, os resultados eram ,tão
insignificantes que o Brasil gastava 15 mi

lhões de dólares anuais na importação do

pescado. Desde que o projeto da ONU, ela

borado por intermédio da FAO, iniciado

há dois anos, os organismos públicos e

particulares brasileiros estão aplicando o'

equivalente a 135 milhões de c11ares em

novos barcos, usinas de beneficiamento e

instalações adequadas.
A principal ajuda no setor pesqueiro

do País foi fornecida pelo Decreto-lei n,)

221, concedendo '25% ou mais de redução
no Irnpôsto de Renda às co�panhias), pa
ra investimentos' em projetos- aprovados

naquêle setor. Permite também, o citado

decreto, a importação 'de máquínas e equí

,pam.entos de _:lesca com isenção r.!� impos-
tos alfandegários.

esca el or
l Cêrca de um bilhão de cruzeiros novo�

serão investidos na indústria da pesca até
,

1972. Isso fará, com que o setor' pesqueiro,
seja dentro de dez anos, equiparado aos

maiores do mundo. Dentro ele qua\tro ou

cinco anos a indústria da pesca estará

se ombreando, em estágio de avanço, ou

tros setores íncustríais do País.

Em Santa Catarina, é grande o ínte

rêsse dos ernpresárlos para o aproveita
mento do nosso litoral, o que motivou a

aquisição em estaleiros estrangeiros' de

mais seis novos barcos de pesca, dotados
do mais moderno equipamento pesquei
ro. Essas transações cio Decreto-lei 221

que abona a importação de qualquer ta�
xaçào federal ou aduaneira, Im!}ost_Q Só

bre Produtos Industrializados, irnpôsto de

ímpo-tacão' e taxas alrandecártas. Acred--
,'_' x

"

tam os empresários que tal decreto pos-

sibilita a implantação de uma indústria

com bases competitivas e' racionais, a

exemplo do que ocorre em outros países.

De outra parte, continuam em fran

cas atividades o processo de transforma

ção do Pôrto de Laguna em Pôrto Pes-

,queira que será num futuro' não muito

'loriginquo o maior centro abastecedor . de

País, abrmdo novas e excelentes perspec

tivas ao desenvolvimento do nosso Esta-'

do, possuidor de um fértil e rico litoral à

espeta unicamente r,;'.J um "

I.'

,'i,

racional. 'Santa Catarina vqm 'dando signi

ficativa contribuição ao programa do Go

vê-no Federal no setor da 'pesca. Uma S8-

rie de providências está sendo' executada

para que o no�so litoral seja melhor apro

veitado, Medidas e estudos destinados ao

aperfeiçoamento da técnica, ao merfado
do pescado, à saude e ao confôrto do pes

cador, financiamentos, estimulas e coope

ração começou a produzir os frútos pro

missôres para uma colheita farta e ren

dosa.

Dentro do pouco tempo, podemos des

de já garantir, com segurança, a economia

catarinense registrará cifras substanciais

decorrentes do desenvolvimento de indús

tria �esqueira a continuar nessa progres

são as medidas e a ação do Govêrno. O

produto da pesca, por outro 1\1>':), rico em

proteínas, resolverá em grande parte o

problema do abastecimesto das populações
podendo ser vendido a :',1reÇOS baixos e

acessíveis. ESperamos que continue nessa'

marcha o empenho, com que, no plano na

cional, vem desenvolvendo o Govêrno e no

âmbito estadual a administração do Sr. Ivo

Silveira, em favor do. aproveitamento cada

vez maior das, riquezas do mar e da humani

zação das condições de vida do n03SO ho

mem do litoral. Assim agindo, os Gover

nos estarão assegu-ando um futuro pro-

'_

Conheço de há longos anos o atual Se-'
cretárío Sem Pasta, dr. Armando Calil

Bulas. Com êle privo r.:: ssde há muito" ha

vendo-lhe testemunhado quas� tôda'a
fulgurante carreita' política. Companheíj-o
de acesas eampanhas partidárias, admi
To-lhe as cintilações do espírito, os gran
des dotes de tribuno, cuja palavra fluen

te e correta, tantas e tantas 'vêze� se ,�l
teou, nos recintos parlamentares e nas

praças púbhcas. em defesa das rnelriores'
Gausas ,ele Santa Catárina. Sei de alguns
episódios de sua viela PÚblfcà, sHenciados
por imperativo r.> eiegância 'e que lhe re

velam a alma franqueada até ao sacrifí
cio pt!sSoal em favor dum colega: d'um a'-'

mIgo OlJ' de um gesto huniàno. E porque
:ifssiili'� o .conheci, em'.'tôdas a3 fases da e

volução. política do Estado .nestes. trinta
ànos 'ultimarílénte deCQrridos, 'é que aindá
o con'sidero incapaz dum ato de que está
sendo acusado e que destoaria flagrante
merite de seus sentimentos e r.:� seu, ca

ráter.

Comentei, ante-ontem, nesta coluna, o

projeto de Lei Complementar encaminl.).a
elo à Assembléia Le?'isla'tiva pelo Governa
d,or Ivo Silveira e que .visa .a cor:stderar o

Municlplo da La�:l.ma "estação balneária".
Pareceu-me Objetivai' ,a legitimação' de an

seios genei:alizados elo povo la�unense,
tanto mais quanto eu o sabia amparado nuli1

o;prLs�o memorial d;rigido ao Chefe do
Executivo do Estado e que estava assinado

pelos representantes das várias classes e
.

instituições da Laguna, inclusive o próprio
Prefeí to Muníc! 1)�1, que os liderava.

. Não creio, absolutamente; que essas

pessoas, dentre 'as mais honradas e, par-
I - ),

tanto, mais categortzadas da sociedade la-

gunense, tenham sido "embaídas" pelo dr.
Armando Calll. cuja influência as tivesse

'levado à leviandade' "e1e corit'r.ãi-lar .� -,

cor':
tente do pensamento maior do Município.

piscordar do projeto, impedir que La

guna se tranforme, por efeito da próPria
vocação. r:-atural, num c!os miüs procurados
ce.ntros de turismo do Sul do Estado, .é
perfeitamente aceleáveT;" ênrÕOl'à: . inco:rri:''-'''''
preerisivel. O Governador, no texto da

mensagem com que submeteu ao Poder

·'Legislativo o :',1rojeto, acentuou a propen·
:são inequivoca, que se verifica pela evh,

,"'" - -dência ,de construções nova§l, - especial
mente 'de hotéis, na� :',1raias lagunenrses,
- para que aquela região, tocada de ta
manhos encantos pela Nátureza, venha a .

transfonlú,r-se de fato numa ."e�t,â,ncia Permitam-me que discorde r�;ssa ver-

balneária". Sê-lo-ia também de' 'tlWJito� ,são in;3.ceitável pata quem, como eu, se ar-

para os. efeitos legais que iriám Jfl,q i eq(H�ii-., &'�n1aya i: �a�;i g.fpl\!1 :(, amizad,es que �em-
tro do �sr'ôrço privadb e,' ácJi:íãtliil�r\il.�Hhu\�l' pré marít�veitélíniQ s aquêles, cujas ati�

Lagunense haveria r�� oPOl;;����a�����;€..:';.i· 1;,;B�"Ii?,,��p��ij.,Ça, foram dignifica-
natural dos prÓ!1rios destinos ela Lagunat), ",g'\#"êoRicelto os tenho eu, hon,

Ademais a cidade tem as suas tradi- 'rando-me de' conservá-los em nível exem-

'ções, viiJ.cul;das' à história de/ tão glQrio- p(&r e dentre os quais não desejo excluir

sos feitos de bravura e civismo; possui a- nenhum, nem znesmo os que, néste lamen"'
trações que figurarão em realce no rotei- tável c�so; tenha. eu de contrariar, por me

1'0 turístico de :;lanta Catarina. E se, além parecerem radicalmente eqUivocados.

disso, a iniciativa empresarial vem imprí-
mir-Ihe também Q sua cooperação para a

crescer aquelas condições, por que opor-se
a uma providência com a qual o Governa
dor Ivo Silveira, dentro de sua poÚtica de.
incremento ao turismo no Estado, acorre

a, amparar os pendores regioríais?
Vá lã, ainda assim, que lhe embarguem

'a intenção,
.

en:.'j"n'orile 'de' intej-êsses por-ven
tura maiores, O que não se pode, ne11'1 se

deve deixar !lassar sem reparo é que se

personifique num homem público que' faz
a sua carreira a custo de, dedicação e a

prêço à sua terra - o dr. Armando Calil
;_ a 'responsabilidade_ exclusfva e total do
'ato e ip,ai;'� indignidad� de)' exper;_;ente me
diante:, o; qual tivesse· conseguido iludir os

signatários 'dt> memoiiai, diante 'de cujo
apêlo o Governador fôra levado a' contra
riar o nensamento da comunidade lagu
nense, �onfiando n� seu $-ecretário Sem
Pasta.

Guslavo Neves

o falso· Espanhol
--------------�--�------------------------.-----------

Conhecí o espanhol há uns, seis

anos, numa boate ele Curitiba. Um es

p,tnhol, ainda que falso, numa boáte, só

pode ser· bailarino;' bailari'n'o .espanhol.
E:'a port:cnto bailarino, e dançava entre os

numeras de uma cantata chamada Carmi-

nha Sodré.
.

Carminha Sodré constituia-se dk uma

lom'a com Gêrca de 40 anos, \-estido com,

prido e colante de vultó hegro, e um de
cote que desafiava várias das leis da físi
ca. Era es�ycialista em

.

boleros, Il].as não
se recusava nunca a entoar "Malaguefia";'
cu digo nunca, porque havia um sujeito
que 'gostàva . de "Malaguena" e a exigiu
oito vêzes. Pois oito vêzes ela foi orereci
da a todos. as notas saindú elo fundo 'cio
pIetórico peito de Carminha SodrP

Mas a ,?Tande fi,?'úra" era., o espannol.
D\1nçava p�so-dobles com a a3'iliclade de ...
um bailarino espanhol. 'Tinha, na verda

dr, o cO;'�O esguio de um bailarino espa
nhol e qualqU(�r eS:1ectador avisado pode
ria jlirar que se tratava r;; um bailarino

e::p:lnbol. Suas roupas eram impecáveis:
a calça colante subindo até o peito sempre
b,c'm fri3ada, o �lequeno colete cheio de
miçangas, a camisa rendada e in,lacula
da. E o cabêlo!

Devo abrir um parêntese, para escla
teccr que o falso espanhOl não era pró-,

priamen te um j ovem. Abaixo dos seus

olhos as pIa tibandas do tempo e da l10i te
haviam deixaelo suas duras marcas, Do'
cabelo �)ara baixo tería entre 40 e 50 anos,
avaliados assim no escuro ,ela boate. Po

dería ter até mais. Fecho o :)arêntese.

Mas, aquêle, cabêlo! Abria-se na testa
em clLlas revôltas ondas, pen.r� entes para o

'lado, e assim prosseg-uia até o alto· da ca

beça; ali, adquirida novas e insupeitadas
fôrças e desci? :la1'a a nuca, se. entrecru

zando, para da:!, :',1ot finda a sua missão
em elegante rei\'iravolta para cima, sôbre
o, colarinho. Pela integtidade de tal pen
teado, possa garantir que não respondia
ncnhl;ll11' fixador, artificial, de vêz que, a

C�H: 1, passo il1ais violento, a cabeça do

dançarino explodia em cabêlos em tódas
as direções. No segundo seguinte, entre

tanto, como nUl11 passe de mágica, ao sim

pIes, tdque dos seus dedos, o penteado re

tomava a antiga e. notável eXPressão.

:'E' :lcr\lca! ", assinalava com indisfar

çável mau humor um amii'o careca que

me. acompanhava. E' ou não é, eis· o ,bai.,.
larlno em nossa mesa. Finô:iu custar a en'"

tender o que queríarhos e� d�ante da dú
vida lançada sôbre a autenticidar_: � de,'

seus, ,sedo,sos apêndices ca�il.ares, não
. mostrou des!}eito ou irritação; ficou ape-

, I

nas surprêso, manifestando·se num espa
nhol de araque.

"Pero sefior, de 'modo algun! Seguro
que san -myos! Segure, ande, tente,. sacar
los!" Eu me recusei, o meu amis:o deu

umas puxadinhas: o cabelão ali, firme. O

espanhol pediu licença para um�cuba, e

foi desenrolando a história de todo falso
bailarino espanhoL Viera Dara o Brasil
durante a segunda guerra, o l)ai fugindo
das lembranças ela guerra civil. Contou
atrocidades que �resenciara, tanto doS fa

langistas. quanto, dos republicanos. Per

d'eu dois irmãos na luta, e uma irmã, tre
ze anos 8.::'enas, para um cabo franquista.
'''Los rojos eram denodados, pera 110COS;
no !loelrian vencer". Fomos. embora antes

que êle �onfessasse 'que con.hecera He

mingway, que era mesmo personagem. do
"Por quem os sinos dobram".

Vejo agora a sua cara numa revista do
Paraná. Os cabelos, bem, a sua cabeça é
um . ÔVO, de' tão lisa, Sua pI;ofissão, pas
sador de erva. Mas a -sua nacionalir�ldê' é
indubitàvelmente espanhola, e o seu in-'

gresso no paIs se deu em 1946. Nascido' em
lD25, portanto ,bem a temr,ü de ter 13 anos

par ocasião da revolução.
E de ter engraxado as botas de He

mingway, mim dos bares de Madrid., por
que .não?

li

TRIVIAL VARIADO
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Marcilío Medeiros, filho.

t

AS DUAS NOIVAS DE.CHRIS'FIAN BARNARD

Não que o doutor àhristia�:'Barnard seja um gl�and� '::Jartido, mq1,
os Rubirosa, os Pígnatarí e todos os demais integrantes da variada fauna I
de "play-boys" ínternacmnaís se recolheram à vida privada, longe da ri
balta badalativa da vida, e era necessário o surgimento de um nôvo mitb
no gênero. O mito 'surgiu na figUra do, até então discreto círurgíão sul
af_ricano que, um belo dia, num gesto ousado, inaugurou o marcador na
atual e difundida prática de trocar corações. Nó' princípi:o, -douênr Baf-'

,

nard adejou sua fama nos científicos limites Ch1S salas de conferências
das associações médicas. POijCO a pouco, porém foi apresentado a unia
atriz, depois a outra e mais outra ca,indo rínalm.ente na alegre e des
preocupada vida mundana. Com o .tempo - era' inevitável - começaram
os mexericos e a consequência fatal dessa transrermaçã., consumou-a
no divórcio.

\

Pronto. Agora' livre e desímpedído doutor Barnard saiu por aí a con-'.
':llÍstar-corações,' copo na mã-o e sorriso largo na cara "simpática. HOje
entre "play-bloy" e médico, acho, que êle está muito mais próximo do I

! i �r!�eiro. A não "" q�e a� belas companhias femininas c�m que 'ápúece :
'

I.; ,-,larIamente nos jornais sejam apenas suas pacientes, candidatas a trans-
.

I plante.i

,-

....
�á'r?ara. Zoellner, lourinha sul-afrrcana de 19 anps, pari exemplo, diz::

;ue esta, noiva do .doutor 'B,al'nard, exíbínt;o no dedo o anel de brilhan- IIes que .ele lhe teria dado ,d? presente de noivado. Bárbara, que tem a
mesma Idade da filha de Barriard, é filha de um rico industrial de· orí- !'
ge� alemã e, está aguardando o regress., do seu príncipe dos, Estádos i,Umdos para, marcarem a data 'do casamento. Pelo menos -é o b.u� <:uz.', '[

,

'D'

Num pais tropical, abl;mço�dp PR].' Deus, uma cantora' de nome Eliana
.

ittman revela agora que há varios meses vem se correspondendo nor car
ta com o doutor Barnard e que esta paixão epistolar secreta vai- dar em
casamento! em janeiro,

"

Mas há pouco mais. de uma semana era o próprio doutor- Barna�'d
quem anunciava aos jornais' norte-amerícanos que, absolutamente, "não
tem a menor Intenção de: casar, nem sequer está noivo. E agàra;' com 'q'ual
(ias três está a verdade?

Acho que já. está na hora de .as meninas darem uma "prensa'; em

'Christian e exigirem dêle uma definição. O C!pe não pode' é êle '-sair por
I .

aí, prometendo casamento a tôrto e a' direito e deixar 'as pequenas no

purgatório'; Ajoelhou tem que .rezat, ou por outra, quem é' do mar, não
. eníôa. Eliana Pittman exige 'uma 'exphcaçâo l

'
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,Entre os brasileiros que se !

encontram nos' Estados' Unidos e l'fdtatn vis,itar Tostão e� seu quar-
.

•

to dJ Methoclist Hospital,;,' em

'f'". Houston, figura um catarin!ense
cujo nome foi imperdoàvelmente
omitido pelos jornais. -

�;�;:��:i�i��,:,r�;�::::�rI�iSC:�� ·1, :para a claSSificação do Brasil nas

I, "elimInatórias à Copa do Mundo,
princ�).)almente no jfigo de A's- i
s;ijnção, .'Contra o Paraguai. "- r
m�ifí;ORTUGUÊSA "; I ·i·

o Museu de Arte Moderna vai i J
I

apresentar a partir do dia 23[, I
i'

um�
. eXP�siç�o plástica com 'obras I

"

"

de ('111CO artIstas portuguêses, de I ! '

pintura e gravura. A'(3 gestões 'pà7
'

Ira' a realização r_: 1. mostra f0raln: ,!
,mantidas entre a direção 'do'
MamF e o Cônsul Português com I "1

.. jurisdição em Santa Catarina de- i;
,i vendo os trabalhos Chegare�1 de I

" ! Belo Horizonte,. onde ,se, encon- I
tram atualmente) na _9róxima s�- I f
mana. .

[, i
JORNALISMO' j

I
.

t
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I "���
I
I
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Estância Bàlneârip o Município �a Laguna

SERE.rJATAS

Certas ruas da;. Cidade se

transforman{ em gigantescós Pím
deiros a certa hora da noite; q 4,!-11
do o alegre pessoal da liIJl!JeZa
urbana cumpre a sua faina diâria
de' recolher o lixo. 'i!;. tÚniéâ e'm
Pregada é a seguinte: em primei-

I 1/ ro lu,!-ar tirar a t�mpa da la1ta e

deixá-la r0lar sobre a ca çada;
I
depois, pegar a lata pràpriamente
dita e. bater com !,la nos bordos

da. caçamba _do caminhão, a fim
de que o lixo seja todq despejado;
em seguid'a'; devé-se' atirar a' l.ata
de' volta sóbre a calçada' ei !inal-

, mente, '. ;,enf'ir colocai; a' taín�a,
num. ai-remê�so à distâriçi�,' no

seu 1ugai" de 'direito.' Se, .não acer
� tal' .. nâo faz �nal; ela. rola:' mais
um !}OUCÓ e fica por perto:.

Mas' a alegria da rà13àziada da

limpeza urbaha não fica' aí, O

festival d� ruidos vem se'ndo in

fal�velmente acompanhado de afio

nada cantoria, eom ,músicas sele
cionadas do seu vasto repertório.
Existe uma dupla que tem feito

progressos notáveis, desde que a

ouvi pela !)rimeira' vêz, h� uns

dois meses,

:.las eu tenho uma reclama

ção a fazer: a letra da música
não é "'.o Rio de Janeiro em feve
reiro e março" mas ".o Rio de

Janeiro, fevereiro e março", ,

LAGUNA
O SecretárIo" Armando Cam

• �
l,

• J ,

�_. ��c.9.�a __

de
_ �am.qa..: Protegi

dos 'da Prind�.s�, e,stá cuidando da

realização do
.

concurso', "A mais',
,bela ll1ij'iatà de SarÍtã Catarina",

t

g�e terá lugar nos dias 7 e 8 de ':

dézenibro. À 'reDre.sént�nte floria-!!
n�politana no �ertam� ser� co-! 1
nhecida nos primeiTos dias de i I

,
novembro.

A colônia está

vai responder, por carta,. a0 Depu
tado Epitácio Bitencourt, o dis
curso ,em que êste pal'lamentar O' .

acusava de haver insÍ.stir�} junto
ao Governador Ivo Silveira 110

sentido de considerar Laguna
-

es

tação balneária, nos têrinos Pre
vistos pela Constitliição do Esta.
do.

Na carta, o Secretário Ar-
mando Calil esclarecerá quê a

. idéia não partiu dêle e sim do

superintendente do pôr'to de Lagu-'
nd, coronel-aviador Marcelo Ban
deirlJ. Maia, que achou ser esta..
a melhOr SQlução para o desenvol
vimento r_:lquêle município. In
formará ainda 'que uma ,comissão,

espe9ial COinposta por 'peSSOas da
mais a!ta' representatívidàd!�'· d'e'
Laguna esteve com O -Góvetnadór
Ivo Silveira solicitando" â iniCia
tivá da rrredida.

Sua partici!)áçãb rio caso foi
a de szmente havei·' sido cdÍlsul�
tado pelo Governador acêrca· da
suge,stão, o�jnando pela oportu,
nida,d� 'e con"eniência da mesma.

atenta.
Pp�tuguêsa

\
A FERA. ANÔNIMA "

.,.
-

�,� ,

I'" 1

,,�

Está confirmada para a 'se
mana entre os dias 20 e 25 de i
novembro um curso de jOrnalis- !
mo que será promovido em 'Flo'
riànópolis pelo "Jornal' do Bra
sil", com o patrocínio do Depar- I
tamento de Cultura da Secretaria
f�l Educação e da Casa do Jor
Iialista.

Entre' os conferencistas que
virão a esta' Ca�ital "estão Alber-

. to· [>ines, otávio, Bonfim e CarloS
I

LenlOs; devendo 'outros doi's maiS
serem· indicados Dela JB.

. El' provável que a Univ�r�i
dade . Fed€(ral também paI:ticipe
do patrocínio da semana, dando
à mel>ma a dimensão ele um cur
so de extensão universitária�

,

, ! 1
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CINEMA

SAO 'Jóst
-------------------

15 19,45 - 2.1,h45,m
Richard Burton:_ Eli�abe,t� 'Tajlor

.

O HOMEM QUE VEIO DE LONGE

c�s�ra 18 anos

J
H

) RITZ

,

117 - 19,45 -;- 21h45m

Laurence Harvey '- Dallah Lavi
1 '" I

Ó ESPIA0 DE NARIZ FRlO
.' '-

• ",!

Censura 14 anos
j

ROXY '

16 - 20h'

Dino santane - Dedê sant.a.n�

CA�QAÇO
.

c�nsura 5 aJ�s
,

� 7 -:- 20h,
,

'Revin �bÍlg'lin
, I

l"-
I

Brooke :&uricl.y.

';.'

'QL:óRIA

'Censura 18 anos

IMP�RIO

20h
Marlon Brando Rita, Moreno

.
_.

� �

'\ NOITE DO DIA S!tC:tqnrtlil".
/'

Censura
..
13

'

anos
,

'

,

RAJA
"

! Censura 18 anos r

.lo -

.. \,··�i ... ·i � ,�,'�j!'��'.(.:, 'I'jl .�':' ��t), ",

1 rb l'·"",I','f/' ",tco:á�111.\�;; ..-,,,
,

'
-

I' _

,

.,
,

I 15 -- 20 __:_:--'22ti :' - ,

, . Dean Martjn -
-

, Ann Margl.'€t

'i'
- Rarl 'l':1�,I�en ",

,

"
'"

I ,'I

a i,14v.IATT HELM CONTRA O MUNDq
I !�DO CRIME, ' ,:

.

li I \'"'0'" 1< anos
;

,

J TELEVISiO:
: I TV' COrlG,AOÁS c��� 3.�

{
,

," '1

..
J.�' ..

r',:
I' 16h30m - Wally -:- Desenho. ;:-.'
'I 17hOO _ Deseri;hó�\ , ':7 ;':

..�
•.

17h35m' _;_ Aventuras d�' Rin 'Í'in
Tin - filme ", .

, ',,18hOO - Os TrêS Patetas, _: úime
:
') 18h35m - Nossa Vid; Com ika�

,

,

,Tele Jornal' Malhas19hQO

I'
�
� ,

I - Novela

l'· '20hOO _:_ Amaral Neto
, (; 21hOO - A Ponte dos Suspiros
" Novela \

,:
I �\

ring
19h30m - A Cabana do Pai' Toinas

21h30m - ReporteI' Garcia
",211145m -:- Rota 66 -- F'.ilme
221145m BagGi conv1da

l' '/

, TV PIiRATINI CANAL,5

181145m - Enquanto Houver Es:-'

l' �' trelas - Novela

I 19h10m - Nino, O ltalianinho
I , NOvelai,:

I
i

t
- Novela

,21h30m
',,,Novela

(" 22hOO ..:.., Grande Jorn'al

191145m -- Diário de Noticias
�Oh05m - Confissões de Penélope

Beta ' RoC:kefellei',�

, � TV GAUÇHA; CANÀL, ,12
�"I

\
'

'

t

.18l).45m - A Ultlina Vabi ,_ H.)�
Vela

,
/

'1(f9h'1.0m -' A Rasá Rebelde .. _� 1':>
"

.

'I

191145m - Shaw de Notíeiás
20h05m - A Pon'te dos Suspiros .......

� Novela

� L....21h25m - Os Estranhos -:-, Novela
;..< ''';��Mo_ -:::;, 'I;file9_Qjetiv-a_'__çJ1_eJ�.ul' ' {,

Zury Machado
_'--.':"'="':-

Amanhã, o Lira Tênis Clube estará acontecendo
com noite de gala e apresentação" de Debutantes,

Waldir Calmon e seu conjuntá movimentará a

elegante festa do Clube da Colina.
'

Portugal, Espanha, Alemanha, França, Itália e Ingla
terra, o impátíco casal Tereza e Dilor Freitas. Tereza

viajou com guarda-roupa confeccionado pelo costu
reiro Lenzi.'

Com Um jantar íntimo, foi festejado o aniver

sário de Sérgio da Silva,Hoeschl. ,

,�

* *

*

O Dr, João, Francisco Pereira, tem sido vísto em

reumoes sociais sempre acompanhado da bonita

Carmen Lúcia Wildí ,

I

I

No Teatro Álvaro de Carvalho, hoje, às 21 horas,
ínícía-se a temporada da peça "O Cão Siamês", com

Emilio Di Biasi e Yolanda Cardoso, artistas do
Teatro paulista.

*
"

A Cidade Universitária, na Trindade, terá seus

jardins sob a responsabilidade do arquiteto • que

dispensa comentários: Burle Marx.

-O Almirante Benjamin Sodré, , Presidente de

'Escolas de Comunidade em visita ao nosso Estado,
terça-feira, j oi homenageado com jantar no Querên,
cia Palace , Entre outras autoridades, no jantar, foi
notada. a presença dó contra-Almirante Herick

Marques Caminha, Comandante do 5° Distrito Naval.

*

* *

Glória Menezes, Tarcísio Meira, Yara Cortês e

André Villon, dia 20 chegam a nossa cidade, para a

temporada, no Teatro Alvaro de Carvalho, com, a

peça "Linhas Cruzadas".

Noelita Delayti e o acadêmico de Direito João

Borba, dia 25 próximo, às ,18 horas', na Capela ao '

Divino Espirita Santo, receberão a bênção matri

monial:
Fernanda, filha do casal Nelson e Elízabeth

Mendes, na Catedral Metropolitana, recebeu a bênção
do batismo, q Deputado e Senhora) Zany Gonzaga

• foram padrinhos da linda Fernanda,

\)
,J

* :� *

* * *

Causa espanto aos que visitam, o bom gôsto do

'estoque de materiais para construção, na nova.Toja
dá conceituada Firma Madeireira Philíppí .

'

,
Ontem, no salão de festas do Colégio Coração ,.\,ie

Jesus, em comemoração à S�mana da Criança.valunas
do 2° Normal apresentaram peça infantíl,

I �

il
-: I

Deixou o ';Hospital e encontra-se em sua' resi
, dência, em dd4ueiros, ainda sôbre os cuidados .mé- '

dicas, o meu particular amigo Silva Júnior.O Dr, Adhemar Bornhausen: em sua residência,

em Coquetros, recebeu um grupo de Engenheiros,
para-um jantar'.

* * *

,,�,*
?----..!

..�I�.· ·_.:I5�. "J �

No Arnerican Bar, do Q\l�;êrici�, �':br>�ri�lio da

Silva Hoeschl, Senhor Miguel Peres, .Senhor Marti

nelli e Senhor Armando Tavares, palestravam anírría-'
#

damente. ' '(.;i:1
,
Lúiz remando Sabino, o pianista catarinense que

resíde em Brasília, anteontem, no American BaT do

'Qu'erência Palace, deu show, e dominou o simpático
a�biente, até altas horas.

..

* �I�· *
Viq_jou ontem, para a Europa,

•

.

onde ' visitará,

J.;

fi
O Pensamento do Dia: "Vivcr é saber rirlQuard(),

a Iatalídade nos ataca". ,'\ "; :!�o .J
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CONTINUA o . FRIOZINHO:
MAIS TERNINHO

Conl êste adorável tempo :.de
vento e chuva 'só capa e botas pa

ra andar na 'rua e um terninho

para dentro de casa. '

Por isso Lulu mostra hoje seu

terno em mescla areia, que ela

usa com um �ol�te marron,

'O, modêlo não apresenta inova

ção nenhuma: a calça, aquela de'

sempre-reta. e justa nos quadriz
_, e o paletó, o clássico: gola es

portiva, 2 lapelas - fazendo as

vêzes de bolsos com abotoamen

to simples e central. Se isso tudo
ou se isso quase nada tiver um

bom, corte, e você souber usar de

vidamente o ferro elétrico, esteja
certa de que terá uma roupa dis-

'(!teta mas alinh'adíssima. O colê�

te, como já foi dito, é marron, ' a

blusa em s:;-da pura estampaàa.
Use o patch- work tão em moda e

, (

que será encontrado na Casa: Sa1-
ma.

Como detalhe único na blusa, a

gola tradicional foi substituida

por uma imensa faixa enviesada

que imita a echarpe., Qljando o

,frio aliviar, abandone 6 colête e,

uS,e apenas terno e blu'sa.
li:

Dos vestidos de Debuttantes pa
ra o sábado agora, no Lira, um _/

dos r;.l.ais bàdalados é a criação de

Madam� Alaide, em tulle branco

com aplicações, em fitas de sirê
aiIida brancas, com flôres mil nos

tons rosa e azul bebê.

Bárbaro!
* *

Bá pouco terúpo os Beatles

pararam o seu Rolls-Royce à por
ta C3 um monastério na Índia e,
durante os poucos minutos em

que eram fotog,Tafados" declara

ram que haviam descoberto o se

grêdo da sabedoria e da serenida

de, Assim como gênios da enver
gadura de Yehudi Menuhin ou

Van Karajan, êles praticam regu
larmente o ioga, E não há uma

só starlet à procura de promoção
que não proclame, por intenl1é
dia de seu agente de publicidade,
que ela passa meta(;e de seus dias
em lotus e a outra metade fazen
do um, pavão ou Uma rã,

\ Com razão ou sem ela, a, ioga
é considerada atualmente como o

remédio milagroso p'ara todos os

males da vida moderna, Mas, se

os contemporâneos esperam tan
to dessa técnica de felicidar:'.e e de

equilíbrio pessoal, é que ela' tem,
sem dúvida, muito a oferecer .

Tem transformado a existência
de horilel'2s e mulheres e frequen
temente a vida a dois. Reestrutu
rando o indivíduo, a ioga pode vir
a criar, ao mesmo tempo, �10VOS

laços entre o casal. Reapareceram
a especialidade e a alegria de vi-'
ver juntos que as tensóes diárias
haviam gasto.

Os ,mé��cos (!8 1969 recomen

dam a ioga pata os problemas
nervosos, digestivos e circulató�

.,

MiTcalopõlar
Augusto Buechler

-
I

BEATLES EM GRISE?

, r

Ontem eu talei a vocês sôbre o nõvo disco 40s Beatles. Elogiei os aper

feiçoamentos que êles introduziram nêste disco.
Agora, deparo na revista "Fatos e Fotos", com uma nota no seguinte

teor: "Aumentam os rumôres quanto 'à crise interna que estaria abalando.

I
o império e a amizade dos Beatle"lt Enquanto ,se anuncia' o fechamento da

gravadora Apple, pertencente ao grupo, Jho11 Lennon revela que vai fazer

um f'ilme com Yoko para a Ul;ited Artists".

I Bom, em primeiro lugar, é preciso que se diga' (e seria desnecessário)
, que os boatos (ou rumôres, como prefere a revista) sôbre os Beatles, já se

I. tornaram rotina, para quem lê regularmente alguma' coisa sôbre música.

Não é a primeira vez que se anuncia a dissolução dêste conjunto. Não é a

primeira vez que se anuncia o Iechamento da Apple. E o e .graçado é que,
até hoje, nenhum dêstes 'dois fatos se concretizou. Os Beatles aí estão agra
dando os seus fãs, vendendo os seus discos e, nUI1�a 'esquecendo de manter

uma norma que é constante em todos os seus discos: inovar sempre.

Isso de 'John Lennon anunciar que vai filmar com Yoko, também não

é surpresa para ninguém. Os dois já 'passaram uma, temporada enorme no

iUxu'oso' "Hotel Hilton", em Amesterdã!? E fazendo dieta macrobiótica,
meditando, amando e outras extravagâncias; próprias de quem já não

sabe mais o que fazer, para se dístrair. Os Leatles são assim. O que se l,á

de fazer, Nem precisa fazer nada. Ninguém tem nada com isso. O importante,
é o que êles estão produzindo. Coisa muito boa. O que de melhor existe

em yê, yê, yê, em todo o mundo.

E não é só John que está se dedicando a outras coisas �ora do conjunto,
Ringo Star, também já trabalhou em cinema. George Harrrson enveredo'u

para o Oriente, a fim de .uprender a meditar, descobrir-sela sí mesmo.•

Portanto, não devemos nos preocupar, :90rque Sir John Lennon, conde

corado com a Ordem do Império Britânico, está, se ocupando com outras

coisas que não são, composições, apresentações ou gravações. Eles ainda

vão fazer muita coisa boa. Esperem só, para ver!

SIMONAL, CANTOR COM CHAMPIGNON

Este é o título do filme que o cantor Wilson Simanal irá participar,
como astro principal. O roteiro será de Domingos de Oliveira & Oduvaldo

Viana Filho. '

Participarão ainda do filme: Maria Gladys, J�anna Fomm, Ziembinsky"
e Carlos Kroeber. A direção será do próprio Domingos de Oliveira que '!'iaL
dirigir com bossa, música e humor".

.

-, �,

Eis a�;�mais �Jp. cantOl\:;.brasileiro que vaí deixar; o seu nome gravado no
• . .Óc-Ó«. l' !. !t�.t� :I:r, - ��. . , -. ,_

.•

cinema; ',; -, ,
. ,'" , : 1,-" ; , ",

" , , -.

,x'" '_". '. ;;.: ,�, \� ��� �

I;
�
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Da semana que passou, segunde a equipe .de "Fatos e Fotos".

Bll.ASIL:
1.

2,

3,

4.

.5 .

6,

7,

8,
9.

Gilb'erto on.:

10.

Aquêle Abraço
Irene - Caetano Veloso.

País Tropical -- Wilson Simonal.

O Pequeno Burguês - Martinho da Vila.

O Casaco Marrom -- Evip,ha.
'

Ballad of John & Yoko - The Beatles.'

Tomorrow, Tomorrow - Bee- Gees.

Sentado à Beira do Caminho.

O Conde - Jair Rodriges.
Romeu "e Julieta ,- Astrud 'Gilberto .

ESTADOS ú!�nj,os: �- :,' �
", � ,-

Sugar: S�gar - The Archie�. ,
..

"

í-,'

Honky Tbnky �Onien - The Rol....mg �tones.
Easy To Be Hard' - ThrE!e Dpg Night.

)'

, ...,

1.

2,

3.

�. ��"{�:�;�f1.�.'
(,-

.

� _" '

�.;;" �I..:",' ,�.

i·ios. ' C��st
pirações profundas aliviam os !es�
pasmos e as grandes angústias.
Testemunham que têm"> obt1do,
com 3, ioga" curas' rápidas de

varizes rebeldes, e recuos nos reu�

matismos das 'à:rticulacões, têm

--conseguida di�inuir a dose de in�
,

sulina nos casos de diabete e ver�

dadeiros milagres no tratamento

c.a obesidade e da celulite.
A ioga pode fazer engordar ou,

emagrecer.
\ Ativando a ,circula

ção (o oxigênio queima ,as toxi

nas), faz fundir a gordura super�
ficial. E equilibrando o de�empe�
nho dos órgãos, e das glândulas
pode fazer engordar, as muito ma

gras e ·\'..té 'dar' volume ao busto.

Mas, "devidb' �

a'Os estirámentos e

torções, 'êsse volume acrescentado
nada tem a ver com a ,flacidez de
um pouco mais de gordura. \ Po

de-se, graças a ioga, aumentar
seis quilos sem ter de alargar as

saias.
Em consequência, os efeitos'

imediatos de uma sessão de ioga,
sem falar nos efeitos a longo pra�
ZO, são inteiramente diferentes
dos de uma sessão de cultura fi
sica,

E' fácil reconhecer quem, pra�
tica, a ioga, ainda que apenas
por 10 minutos diários. Não so
men te !leIa sua maneira de estar
de pé - bem distenc.!ido mas, sem

r�gidez -- ou de se,movimentar -

lentamente mas com preCisa0 -

como' também pela su� atitude
diante da vida diária. São pessoas
que atravessam OS momentos di�
ficeis sem abrir mão de uma sere�

nidade efieaz.
'

O potencial de energia pro�
vocado pela, ioga se manifesta
também na plano sexual. Certos
exercícios e posturas constituem
í a cura es�)ecífica de frigidez e da
'1mpotência. ,E mobilizanüo a a"

tenção profunda do homem e da
mulher na totaÚl1ade do nWlJ,eU"

to vivido, a ioga confere freque�
temente uma nOVa dimellsão �
sexualidade.

Ninguém �iscolda que a Praça da Bandl;ira __:_ onde estão situados os

prédios da Assembléia, CELESC, DNOS, DNE:f1. e Ginásio do SESC - en

contrava-se em completo abandono.
Em dia de máu tempo, a entrada para o edifício do SESC-SENAC

apresentava-se como as estradas' do oeste, Buracos cheios d'água, lama,
barro latas velhas no meio da rua emato pelas calçadas caracterizavam

a falta de atenção da Prefeitura para com aquela área. Veio a FAINCO e

não só a entrada do SESC-SENAC, mas quase tôdas as ruas que ,formam

o sistema viário da Praça da Bandeira foram limpas pela Secretaria' de

Obras, que, deu nova urbanização ao antigo La.rgo Treze de Maio. Con'
vém agora que a m,unicipalidade cuide devidamente do local. Os núvos

������������������§!��������������������������������"�:�}���I����p�r�é�os � cons�ução estão a e��� e�as pro1dências.

�������
..

"
"

k

Grande Floil-ão-opoUs 1.
\ " , ", '",,�, M'Oácir P,e.l'eira l

����u
Gincana com dois milhões

_/ A gincana automobilí�tica pl�glamada dentr�, �s ,�n,úmerà.s at�açõ�s
da Primeira Feira Nacional qe U�ilidades D?tn�stlcas, � !to�utos Allm�n
tícios _:__ VDEA, a se .reaÜza]: no _1)eríodo de 15 a 3� âc! novembro na Trm

dade, vii, oferecer dois milhões de :'}rêmio ao primeiro c�l«c�do.
Os promotores da competição estão finalizando' contatos eom a Ipi

ranga �ara conseguir o 'patrocínio 'daquela emprêsa �etrol.ífera: ,. _

'

Confirmada a sua participação, as equi:'}es desta capital illlCiarao a

organização para a conquista do prêmio 'c9mpens�dot.,
Ad mesmo temp·o, os economistas de 1989 cohtinuam desenvolvendo

esforços para o perfeito funcionamento da UDEÁ. O prédio da Reitor�a
no Conjunto Universitário está sendo atacado, objetivando a conclusao

das obras dentro da maior brevidade possível. As atrações ainda. conti

nuam, nos bastidótes. Até agora, apesar de já definidas pelos organiza

dores, nãá foram divulgadas.

:Confidenciais Políticas

O Prefeito Nilson Bender de joinvile não desiste de seu Objetivo po

lítico que algum dia poderji conduzi-lo ao :palácio do Govêrno. Passa

alguns dias na manchester eatarinens� tomando as Providências e deter

minando aos seus assessores o .cumprimento do ,programa de ttabalho.
Enquanto as medidas são, executadas, viaja ao RiQ, Brasília ou São Pau

lo para contatos com as lideraI?;ças políticas e autoi:idac.!es militares. A ex

pansão de ,seus Contatos com as duas áreas vem dando-lhe. a abertura d�

novos horizontes. Um só exemplo caracteriza a sua movimentação. Nos

dias que se seguiram' ao do seqüestro do Embaixador Charles' Elbrick,

Nilson Bender manifestava a sua solidariedade ao corpo diplomático, nos

corredores e salas d:;), Embaixada Americana no Rio. A decisão das Fôr

ças Armadas 'de indicar o Gene.ral Garrastazu Médici para suceder o Ma

rechal Costa e Silva na Presidência da República foi igualmente acom

panhada de perto pelo Prefeito ,Joinvilense na Guanabara.

Uma outra que muita gente desconhece refére-se à movimentação do

General Silvio Pinto da Luz. Apó� .8.1 decisão das Fôrças Armadas, o Gene

ral Garrastazu Médici seguiu ao' Ministério c.!'J Exército. A saída encon

trou-se ,com o Minis'tro M�rio Andreazza dos, Transportes, que estava

aco111panhadJ do General Pinto da Luz. Se .tratava de assuntos r,elativos
ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal' ou se debatia aspec
tos da p:Jlítica catarinense, não se sabe. O fato é qúe fui cumprimenta
do pela comitiva do futuro Presidente da República.

Praça da Bandeira

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.A ,defégaçio .dp· Ava�� viajará hoje pata Pôrio Alegre, \.' i;'
e da capital Gaúcha pará N,o\tó 'Hamburgo, ond� no domingo ':\" " I .

jd'gará cOAi"a «I Ni.,\,O Ra\.btfFgõ� pelo Torneie, Ceniro�Svd.' I;
� A, réderaçâo: 'Atlélicá, de SãÍtta tahl:r.ina vaií SI rsunír he- '" .

I

:, je 'p�ra I'ralar do cam'peonâlci ciládJno di remo - Figueiren� .

see Juvenius jogamtdómingo,em Rio. do Sul.
'
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Esportes
J

cadeira fasi:· sr reu,ue boje para
ver o citadino-de remo

� " , - '

t'

Ávai viíllja, hoje para
j'ogar domingo contra
o Novo Hamblirg�6'ilbertõ. Nalias

O
•

D' t 'D '
.

Á bit d' . 'FCF '"'. M' . . co é O Avaí, que est:reou no centro- '".novo. Ire ar CIO epto. de r 1 tos a
.
""r" oraci mes, seu '

Sul perdendo pa-a.« Juventus, em . I
secretário Luiz Alves tomaram de imediato três : resoíuçôes, por sinal ím- "Pi. diretoria da Federaç11_oc Aq1aáti Jlfli' dê estt'êa:ntês, 'umã vez':, que,

Rio do Sul, terá que realizar 8\111portantes, -que demonstram, logo, a iniciativa da'. diréção em a,te:nder os ' , ca de
I

Santá: Catarina! . reuae-se, éfn nossas' observaeões sôbre os
� segunda exibiçâo 'longe de sua,

' . , ". " ,

reclamos daquilo que é necessário pata a segurança .dos árbítros -no . <ij_üe .esta noite, �Ol'fu infeio' às. '!ló; ur;fas," Vfepâ.9;ttvOS: eros', i1;l\3nCds. que e!S-
. torcida, pois a.. tabela ordená que' . " "

concerne a .prímeíra meriida, OL seja, ofício substaneíoso ao sr, Secretãrro :

. c�risoante, .nos .• infbrcyióu,' o . presr-. tia:;ãó! e�rr a'�ã'0' ,dta' 26, não vímos
de Segurança Pública, solícítando maior eobettiúta e sEilurápça .aos árbitros, enfrente, no próximo domingo, 'cO__

.': dente eh entidadê, sr, l];urico Has ..
'

n&i'j)tlll'l'i"l'a, glià:Jiniç,"ãO' integrada
quando atuando nos estádios do interior, p,or parte .da po!1cia local, 'e seus

Nevo' Hamburgo, da cidade
.
do •. terno, q;jirri de-;' cQm os J.ePtes���-' 'tior milítaI�s na 'bala sul; embota

delegados. Ninguém desconhece e não vam6s,escboder que': de cidàde pàra :.es�:a,n:�; �e!�:�oC��lqal�'a��!� 'tantes dl)s,'"nó&so� : três. érúbes' de, 'l��h: cl:í-r:eto):: do 'Riac,p"ifelo tivesse
cidade, muda, e bastante, o( sistema de poticíarnerirç 'dent.ro e, fora do ést::j,', . . remo '-l"ar"tín(iÍU,,'R,iachuÉHoí ;, e 'informàdo' à .re�ortagem', sôbre a

sua primeira vitória ri o. ce,rtame,
'

, .' , " -, ' :

dia, a atenção que é devida as equipes visitantes e ao� dírígentes dá' partida, Al:do., Lu ,-,- pioC�der" ,ao,' reéébi:' J:l1!�(ú�nça de um[i, .yole ,t,iàchueltirà
, Uma vez: que -6 qúadi:_o gaúclio, na "

.,
..

não I que os, habitantes de determinadas �idades sejam sefv:agen� _
é ahtj·· ': mt:nto, das inscr:i'çoes

I
paim: a',.pífi- li'á: )�ase Aéréà,,; tTeinandd"

..

para
, � Primeira rodada, também ',sotreu � :

'

socíaís, mas justamente, como acontece em qualquer coletividade,'. sempre . ',meira ,'} l'eg'aita ..
eu"!, d�spüta; do, L 't'e'tÍ\.],f<sEinta·r a 'A:f<ronáil'tica ��tr-to, .' , derrotá,. caindo diante do .Inter·-! , ,

.
.

t·
P , ,

aparecem os maus desportistas, os tumultuadores, os: xiesrespe-itadores' e ..

.

, .cainpeO',luto, Citadino ..... d.e.: /Remo, :no
..: .. ,RtachueJ'0. Fa'l'i-s.e·' qJ1.ie�, 'PO'7,

:,
' "
..' nacional, .: em

.

!Sántà" ]\!Ú�riai pelo. ' ,
.

"valentes", qu� põem inclusive a peTder '.todo o'�b,ani' t.rabalho' .de. út'llá-equipe '
.. . assiin COrIrQ efetuar'o 'sórt.e�o dás J'iéia' Militar' realizou': dois treinas,

escore 'de, 3 á '2, A delegação do . ,.. ., '

I"
profissional ou de um clu1Je, no sentido de':um:iri:áior' Emt.relaça"m'ento etltú bãüsas, dos nove náteos Ido" pio,,-, utHiZM1c'j

:

barco's 'cio Aldo' Luz.
. Avaí poderá, marca.r para h.oJ'e ,o

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

" ' ,
"

as clubes de nosso' Estado." Infelizmente; ainda eFlco{iltramos.'- àqueles �ue'; grà.'l;l1a; e' d,esignar- as : autqríctades. QuaÍltQ! ád Martipêni, apenas s�,
.

.

seú embarque. pimi " Pôrtó Alegr,e ,..
.

se abstem de punir, prender os badernêiros.e;ps:qué fi!'Íi�m não.·ver:muitos.' que '.estar.ão,'dtà' 26 do ,({óàen�t.é, sábe-aue me' tó:i destin,ado o .�.".�'. .p'ela linha 'de ôniõus e da Capit8:1.·."'· . "

úbitros e auxiliares ser constantemente ap{r::ttej'adbs ;e,' axneaçá:d.'o.s de' agi'e!:i, .,.funcionandG ,n.a. negcatã..
.

,�:'.' x'éréito" rnâs .. 'aÚ'� . ontem" nada
são. Por outro lado, é louvável em 'Qutràs ci(i,aà:�s o' tt'àbâlh0 efieif.'nte:'d'a' gaúcha para a c)da?e ip,teriorana

"

j, (.' ,

.

. ,,� '1 :;,>., ,:,,�, çié, él.t��ntQ� ,d� l;�!it B-.é,' N.Q' gal�
.

Polícia, reprimindo, com '-serenidade; ma,s, e�rgia,: ?,�: ��iÁ�ci';; da�dq anipl.:t '
�m condução êspeci,al.' ". '

5 .; É �ora 1M. dúvida ,que, 0S"possôs <

pa:o dã '';Vermelhinho'', Êste qúer
e total cobertma aos visitantes e árbitros:.an,.tes.��du,r,3jnte ,8". ',a�ós, as ,partidas,.

Segundo a· nossa. reportagem,
" três dubés <:'oncorrerão à-,'disputa é 'obterá hOJ'e', um 'prbnunciari1�nto

, 1<. , soube, ,é ,"pensamento dÓ técríiéo .,." , ....

A outra medida refere,se ao aprovel��p?�N.'to':::n�iS ati('o d'€' árbittõs
.Zezé manter 0.' m'esmo' onze ;C!úe

da 'primei?:a das 'cinco r�gâtias pe- da dire'toria da FASC sôbre. o 'p,á-
novos ou out!'os que quase não. t,inha-J'n énanCtl"t de Tef�Fil'. partidas para: se : lo, ,ti t\110' máxinlQ da cidade� não rôo de militar'és' ,q_ue, Ajlchàm, nã'o

,. :deLi cÓmôáté ao Ju'véntus" âpesaFi' . 1 . ". ,

'aqtlilatar as reais condições de cada um, cón'diçõês-- téonIcas;' fí'siéas,' psico· se sabendO;' jJe>rérn, quaJs" OS chi·- de.v,e ce>Fitl'J"r P,0I'lDOS' para a; reg'a:t�"
lógicas, pois na realidade nem todos :t�m Õ :ctom':'r;ato',<;le' r�ferij: par'tkfas, (te não ter conve?cido a. liÍlh� dei,' 'bes' que fárn:esentarão\ gu:ar�icõ�s pois se ,tratÇl! de. Ul)pa gisplÍta:: à
c o Diretor e Secretário estarão atentos apreciando. d�tidan1ente o tra:balb,'l)

fren t*- constituíd'a por
':

Jairzj.nho" <

para' o �á.�eo destinad� , 1, ;cl�sse p�rte, e·nvolverido.· ap�nas os' 110-
. Gama, Quar(;;n�inha e Carlos Ró-'

" .

". . .'.'

de cada utn. '_ "'" ;
"

15 t
,', ','.' . ',' das militares, arrolado ria ;'c.atego- n,'�én:s ·;das Fôrças A.rmadas,

..' �er.',_o .. _A d,:e.:.fe.'nsdv.'a:: .. êlê,V.e,r.á se.'i .. '.
. _

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

..

'. .

.' .

,'Também a padronização dos unifor-mes, l'Qi" tlma "mécUda: acertada, pois ,
..

. _ /, .' , :.' .

,. mal1fwa, VIsto ter c;Llmpr1êlo ex-' R '1'":
'

... , h- "" I I '
.

1 :.t 'P' :.

tüdo apitador deve possuir dois ufiiforcles, e.m perfeitas. c!JhWções" éôm . t,
êelente ê6ffêhl'ü(éOfli, .� JOcêly' '. ;)16: 'ea! I.za!'!e ,a,man 'é\.,'�: �e,JJ:8"ra 'D,' eplaC�Ona �O",'aragualmaterial idêntico a fim 'de oausar sempre, a. melhO:r Íl\lpressão' p6ss1�er.: ,

...

Pa'rece,me aue a c'hefl'a "y{,al po's'su�,co·ndl:ç,$o-e·.s::paI':a"ben;o d.l"rl'g'l·r··: o l:'n:'l' 'arco, J. Batista, Kavalle-s, Bi e 'Mi-
. ,:, :, '.' _

.,'"
'., ..

' ': .. :.

"

'.:

';'
..

: , """� co
•

""
, �inho eomo' .z'àg·uelros e Rogério e ',":\

. ';
..

" .' -i!:: .' .:, ;,i, ,

.

portante órgão'da FCF, com sereI'liãade,' isença;e),: impar6iaHdacte, dm'ítni :da .NelInho no. centro "'da 'tal1cha.
: " 'Am.allh�/ as': atenções': ;q9,:�,mundo iJara Ass:L1I).:çã0, é co.mo· se: sabe., o

maior amiz�de possível com os árbitros, todos '.�ies: 'cÓri.scio� de �úas r�SÍÍlõri'. .' ,
"

, remit>tico Sll�:�inf_tric,Ç1no\ "';éstal'ão o\ll1-ico eltlbe' brasileiro preseDte: à

sabilic;lades, homens responsáveis quê sã(j, :9.���,.quá� .,efií '�u� Pi:Ó.fiSS�� ?�,

C
'

, -'
:

'I· , v(lita�':}s ,�i?àt� :i .,RÉlgatá .;{lWterna�, di,gputa. O' a!Vil'úbro tl_i'sputa;rá: ÇJ,s
vida p'articular, ruas que em equipe torn�rrsé,aih'nü\.1s(,úteis. ao ·futebol de ,,". ,: '9,m',p.·e','n n'�tD" �,etopa!:: que ;p. CluQr:P�-rtiy,o, ctt!'·

, ',< .
"

Santa Catarina' ': ' : " /,: :,., 1
'

'"{., ,"!'
.
.'

II
: U U

,

Puel'to sà:jQn.ia fa:rái: r�'
,

'em. páreos pal�D: os quais foi convida-.

,No lar a':":I.?,:.�I.:)',�,'.,.,�:r.lij,':.a:·,�,�,�" ;,,',d.ejuvIUI·.S ..:.·..·,.": ".. 'ff�;l}f�;i����gj�{����j��Ê��;�:�:�gL
. ':". '\ '_ ra l'Unian(lõ.�'eni·�:dbis I al1t!:llnÓ!Ve�<; t? Ci'il'ighini iílu ,Alfredo).

Sábado e dorrtingo, no estádIo. SfH;I,tfi Càtàiina: .t'eI\;�9�:- q "desenvó{vi:
.

p:" r'o��e'gne
"

.

",,, "e . ': 1'-" ::""" ,:_}', :�.'
,- �.'." ... ·1

.' ,', .. ,

menta do 3° Campeonato Escolar de Voleil'lÍ'Jl; pl'Otag:onizando . tOdOS os

'"

", .' ij'�...
'

.'.'. II ',:: ,.�: >,'
�,'

estabelecimentos dê ensino da ��a;d� �oriaoóPbtiS� ...
.

TIlÍuflos, 'amanhã,.à tarde no

",-

'B"r"�a�'"s" *I'e"�·I·':f·· O':" ';'te"n" 'I:�}rD�','o::0" trE)1r'["','(·::t,_.::,
--, : '

... ;;lar-i';s-.,-é iniénso;: Já que. vátiítS d,ela� caiilpo d� rua BOc:liúva; mais üm� ':; .' i !...;.'
,

'u, 'g.: ' ..
������2.�ft���;}����:�:ã��· l.;U_ "U'" p:���r;:�r�v�:o:t��;:'s p�=ti�:;e�m;::rita� �� rodada pelo' c�rtame citidinb ,de

t,'m'·,', '10"" m':u',,' 'n",d la 'a·'1 'd··
.

e ,bO'xe'�'�porte .que há vários anos estava banido das escolás p,qr absoluta� fâlta de juv'enis "que ficou réc',lzrdo
. para

,

'

matenal.·, ' "
.

,
. o'inco disp'utantes com a saída' do

,

-- X :X X _'->_'.
"

'. Paula Ramos g Postal TelegráÚ.,
Os jogos serão iniciados às 8,30 horas 'e prôlongat,se,ão até. doiriitlg(), co.,

'

"

:,

quando sé conhecerá então o seu vencedor, AIUl10S ,de'.todos os eslíabeiec-l· .

mentos
.

de e::1sino da grande Floriânópolis, deverão lotar as dependências A pre1ithiriar e�ta:ra :ri: Gargo d'e""'
, do estádio_ da avenida Her.cili'o Luz. :' ,

"

, .
. áu'aran-í e Tam:andaré, que luta-·

-'--- X X X -_ :r.ão pela' reabilitação, de\l'�0tad6's,
A partir de sexta,feita, teremos em J"�:ges,, Q� dos.en.Volvimento;· do cam- '

',qhle fóram �erri seus úHimos 'COfr\-
peonato catarinense de basqt:.etebo.l i.nl�nm�· que qóntará com.' á pahiciiipa�
ção d\B três agremiações: Ser:'ano, �lQe1H,.:Ur{iã.b ,Baiuiei,ras"de' Joinville e �Í'omissos'" p<oi'o. Figueirem;e. ü
Vasto Verde de Blumenau. .

" .

'" '

" "." ."'Bug-re" ':Pára, continuar com chan
-:__ }{ i�x'-'-' '_. ." ces de cON.seguilft El tItulo' lj'l'ecisa "-

No Ftj� (r, °C '

(} Ginásio Governador ,IVQ Silv�i:ra, ,'l�"ÍI'àl' 'de vmcida o p1;él1o e espe-
teremos ,a i�1portante pcL. ',;�:', ',' j ::n.squetebcil adlllto,.. colocandO;, frenté' à. Í'al' uma der.rota do! Fig,ueicrense
frente os "fives" do HéHo, '''''<'�, jocal:e do,. Ipíl'anga .de 'B'lurnenau, �m: . .

,
,. dfatlillle do São Pa11'lEl,

jôgo que foi transferi.do dE;, ,.�;,'u.], rodada do retur.no por fôrça maror. ".
__

.
X X X _'_ " ,.' O São Paulo foi alijado. do tí-

Ad·referendum da Assembléia Geral, a dirêtória da Federação Atlética ttilo' do.mingo último, ao perdêr
Catarinense vem de conceder filiação a Ligá EsPortiva'Oeste, caraiinense �ata o AvaL.
de Joaçaba e ao São Paulo Futebol Glbl:be, desta, capital.

.'

o>
,

__ X X X __
o

,-

O campeonato catarinense de. cj:clismo tepá, por ,local a cidade de
Joinville, no próximo dia 16 de novembro. Florianópolis, Joiri:<iiÍle; Bltithe·
nau, Itajaí, Jaraguá do Sul e Joaçab'a;' deverão 'estar presentes à aisfllllta
de âmbito estaduaL

'.

" '...._.
'

'séguné:o, AmallJ1á'; à Uúi'tEÍ, fio' LtUla Pm;k, de. i'd:ide :está,
, erH Bllenoii, Aires,: o bi:àsÜeil',o Jóãó .

que' 'l'lClS-1 'chegam de, Bwm0s . Aii-iúi,
Mentique te'l:ã; ar if'anâ� clianée: de bastante' conüinte :nás suas pos
sua aal'rel,l'a,' énfrentâJffdü"," nfl,: sibllida<iles; ainda !pais depois', das
qüaíii.1ade :'de': 'eáitJ9êão si!!,l-'ameri- declaràçôJls ,do :ex�Campe�0 mu'l1-"
cano dos meiô,médios-ligeitos; <;) llhd Eddie Pei:kins de "qüe Locc"he

ca1npeão· mufidi.àl' d:a càtêgÓ"ria, o � ll:m míÍu pugJ.Íistà no'. ce,ntro d9 .

a1'g@li1ti-no N�Gólih6 r;ocrúí," em luta: rl,ng e o brasileiro "tem. condições
marcada pa:ra' qu'inze l'ÔlJIÍds, va- pa,ra _&upe�á�lo" e 'mais ,Que" "João
lf)hdo à. o0rbài q;(4e . pertEll)çe ' ae> 'Hênrique é um bom "pllgad'or" e

portlfnho., �aJ'nbérri l,:va a sério todos os sf\us
�r€ino's, á? contl'ál'io do argenti
no'''.

notícias

r

Ó lutador' orasiltH'ró dlli 23 arios
K

"

-�XXX-'-

Télev�sot PhllcO

figueirense
joga domingo
com.· Juvefltu�

O próximo. compromisso do Fi.

g�ueinmse:, ·F.utehol' Clube, nesta
.

sua campJ,nhà ,de' jogos amistoso,
'��

,I " I

Será .dla 16, nesta capital diante
de>

.

CGlhjt.n�o "de Juventus de Ro
do SuL

O" p:'élio intermunicipal 'amis.
. toso

.

sna
. deitlÓ1i��dó .

no estádio
,

� ...� '"
'

"/
- AdCl:!'o Koncll,:l', já', que será trava·

_ ,... 'tI l· -,

.

,

\ do ,no' períuâo nCA!it>lrno, J

Nesta: t>porkmidade e>s jogado.
·,res �amos' e Balinha, 'que se lirans
fE ril:am do á! vineg1'o (la ilha para
o.� elenc0"f jUventil1Q;':

. "estarão jo·
gando- contra seu ex-clube.

ltl11àntilem
ma". :jogOSI
es\��I.a.[e�$, 'll

'. /��" ��g,?s' E,scQlares, promoção
d,r"lns:»'etor:ia- .de E;ducação F'isica, ,f
tcrã'o>l'J;Fidalneritô ·C'om 'a,l'ealizacão "

de; ;;t:'i'i.al�ie d�"'\;oldbol',' concorr�n.
do ',�s estabel€·cí;flE;ntos Gh\,ásio 0,
-- Cole�iais :,d,a ,:CwI?Ha1;" ,nas, oate·
g-Ol'las ''feml:úíl'l'a e'� rnasctl'lifra), di,
Vidid3.p &r11 d�ias, As ,disputas, es·

,i

t��ú marcadas para sábado e do·

ú�'ngu ,rÚ1S qt1Jldras da F'ed@�ação '"

f" tlé.Lc a Catar�rl:_n3e� e Instituto '.I

ds _wuço,çiio.. ,h,i�j(:''),' . .ao; avultado
, '�,'�."i ," •

lnid• .,;ro, à-::: estabel;:;cirnentos con·

,Goi'l'I:,ntes1: o certam.!;! começará
'sábado COllf as disputas elimina·

tãria�, estan�o li).11' equipes. devi· .,

di.das em c�}a-ves, flcando para do·
•

rf!!ngo 'às disputas. decisivas. .,
- �

,

,
'

,

Esp,;-l'a'-S@ amplo �xito, a e1em
pto do que acont@G@u com as 'dis·

p:lltas atletiças que t�v\�ram i por lu

ioc.'),l o. estádici do 14A. Ba,tall1áo
d� Oaçacloref>,

.(

Pa!'a tanto, 0 Inspeto.f GeraI NiI

'tan 'Pereira e seus a],ixlIiares têm
trabalhado incess1uitemente
tes últimos dias, tudo levanct9 li

aCl'editar qde a IEF lavrará outro
tento" de mestre.

Clube Doze de Agôsto serão os representantes de:Florianópolis, nas

disputas do próximo certame estadual nos titula,res, o Colegial o .será fios"
juvenis.

A,gor,a· você"vi,. lelevisão MESMO Com e nôvo ieievisor
,. "

,.' \. I: ,- '. !
.

"""

PHILCO chassi LODU DistanceAs últimas do fulebof
Apenas NÇ�� 55,00 mensais' ou

.

diversos planos' a sua' eseolha
NAS, CASAS SÁífTA l"l.ARIA

HAVELLANGE MANDA OFíCIO 'I "

O Presidente da CBD Dr. João Havellange enviou carta áfido ao '.ardia· _

lista Lauro Soncini' Presidente da ACESC feliCitando ,a entidade' de classe
pela adquirição da sede própi'ia � agradecendo, as congratulações enyiad,as
pelb motivo de ter sido escolhido para reeleição no cargo de Presidente dá:

Confederação Brasile.ira de Desportos. Ê possível a viqd� do. Presicie�te da

CBD para inaugUração da sede própria' no ario proximo, b,em como inaugu"
ração de seu retrato na sala de leitura dos cromistas e imti'ega de diploma
de sócio benemérito. Como se recorda o Presidente HayelÍange auxiliõu· iÍ.,
ACESC com a q'Uantia de Mil Cruzeir"os �ovos. ,

, .
-

.

NÕVO DIRETOR ALTERA DECISõES

O nóvo diretor do Depto. de Árbitros, Môraci Gomes'e seu seêretátb
Luiz Alves estâo modificàndo muita coisa no Depto. 'Assim é ,que' alguns
novatos estão sendo testados em jogos de mãió'r envergàdura pata ,se aqur
latar as reais qualidades' de todos no apito e .não sbrnente' na' bandeirá, A
observaçào vem sendo feita cuidadosamente, Também cogita o nôvo 'Diretor
de efetuar testes escritos para todos os árbitros; inclusive do' interior, 'etHas
fi6has já foram pedidaS as Ligas. Serãõ exigidos' uniformes' pádronizâ(dQs
para todos. Por outro lado o Secretário de Segurança já oficio.u· à tôdas as ."Delegacias do interior solicitando aos Delegados. maior' cobertura a6s árbi·

.

tros quando no exercício das funções.
'

I

IACESSO SAIRÁ MESMO

, Está em andamento o Torneio de Acesso que consta do oalendárió da
FCF. Assim é que na zo.na da Liga Atlética RegiãO Minei:Í-li, 3 chÚ5êS se càn·

didataram, disputando entre' si a vaga que ,poderá �'er ocupada no Estaduál
do ano pl'óxüno e por cOrlsegtiinté ocupando a vàga do ú.ltimo colocado
que foi o Próspera, 1).; possível que também na Liga JoinvillefiSe apaI:eçam
candidatos para tal disputa.

'

CAMPEONATO DA CmADE SAIRÁ tSi'E Mt:S
Ainda êste mês terá início o certame dá c1dá'de, reunindo Postal, São

Paulo, Tamandaré, Guaran'j e em dúvida Paula Ràmo.s, éJ1,qúanto ná posSi"
bilidades de entrar club3s de Tijucas, Tàitibél'J;l, é pensamento dó nep:to.
Técnico da FCF reunir clubes da grande FlorlanópoUs, CQtnb dás cidíides
de Palhoça, São José, Biguaçu, e de bairros da capital, para um grande
certame no ano próximo.

\,

,A Qualidade Phllco ao alcance de todos "Novilenea" '.

CASAS SANTA MARIA - Rua Conselheiro Mafra, 29/31 "SoÍid State"
, - Fone 3868

. ,1 lI4OOêlo B-127 - mesa 59crn

!,L��:�==��;;j�=I�S,;S:��:_;�; ,�:2�.;::T2i�SE1;R.==-�aOOfãLi��������=�'
�---
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CONTAM
,ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE MAQUINIZADA

JOrge Alberto da Silva
Técnicos responsáveis humberto Paulo Pacheco

Marilda Helena da Silva
SERVIÇOS EXCLUSIVAMENTE MAQUINIZADOS

é\.TENDIMEI,;'I'O AO INTERIOR POR PROCURACAO'
"'wa Jose Cândido da Silva nO 629 -

E,streito
_ FpoliS I',- S.C.

, "_;,-----

�

!
" I'"�
� ,

t
1
,

ADVOGADC)/
Oausáâ: Cíveis, comerciais, trabalhistas,

, criminais.

" r'a
1
Atende: Das, 9 às 11 hora�, diáriamente,
marcada. ,

,I· Escritório: Felipe SChItlidt, 21, sala 2 _ Fone 2779 'I'r RéSidêncHi: Presrdénte Coutinho, 85 Fone 2779

'� ,I
, .... _. " , , -, __' '"

,

'

,"-'-. ,-, ,

Íisêltis e'
f

com ho-I

ESCRITdRIO _"E ADVOCACIA
Jackson de Paula :Ku�rten.

'�.

,: Advogado
Hêlio Cárnélro f

,

. Advogado
Horázío: das 8 à�.h2 e das 14 às 18 hs.
EcÍ. Florêncio Co�ta, 58

-

7.0 andar - s/704 - Fpolis, - SC.'
!

(jl ,I, DR. EVILASIO CAOR
ADVOGADO

Rua Trajano, l2 - sala 9
(jí

/.

----���������--------�----����-�

ESCílITÓRI,O DC ADVOC'ACIA
I�DR. BU.�..CÃO VIANNA"

) Cíveis -:- Criminais - Trabalhistas
JOCY JOSÉ DE BORBA

Advogado
Ruá Felipe Schmidt, 52 - Sai..., 5 � 1° Andâr

TeJefoné 2246" - Florianóp0lis

u'

, RINlIOUE DUO THIESSEN
'l CLÍNICA GERAL
2.as·- 5.as feiras 15:00 - 19:00h.

'

Sábados 9: 00 - 12 :,00

:Fi.;{ Ct-aspar Dutra, 275 sala 7

(frênte ao 14° B. C.)
ESTREITO '\

rOBA•. Cr.:eOftíCr .

M. ZIMMEBMARN·
" 'lARGURA

·fl

PSIQUIATRA: INFANTIL
,r;'.

'1�
. Di'stutbios de c(')nâuta - disttirbios da psicomotrici-

I oi,', dade - neuroses' e psicoses infantis - ori(intação
'I � ps.:(\oJo�dclir' de paios.>" "y ...

'Oémsultório': -Rua, Nünes Madlado nO i2 -;- <�'J 'andar,.
� sala 4. Marcar hora' de za a 6a feira das ,14 ilis 18 ,

D tl1'\_'_'_." ... .. _.

PO,LíCLíHICA --� ,1TENDIMtl:TC
ODONTOLÓGICO'

PLANTÃO DIURNQ E NOTURNO

DR FtAtri. FERNANDO KLEIN _:_ CD

DR. CA,RLOS A. BORGES _:_ CD

DR. CLEO NUNES DE SOUSA _ CD
- CLÍNICA GERAL _ PRÓTESE
CIRURÜ'IA _ ANESTESIA GERAL

[li

, Antonieta de Barros, n.-18, andar térreo - apto. 'I
,;. , ESTREITO - FU:mIANóPOLIS _ SANTA CATÀíHNA

,)'i:'

j .' ÇLIHICl O'DONTOLÓGICA
, Dr. Gilberto M. Justus

Dr. Nélson S. Mitke
Dt. Luiz -Q. Kanashiro

C.' Dentistas,
, / Odontopédiatria

Cirurgia _ Prótese

Clínica Geral
Horários 15,00 às 22,09 horas

Rua Felipe Scnmidt - 34/S-3.

r'
i',

l
r.
��r
'

.

. I�: r- -'-_..;.___�
��

I�: DR. REGINALDO P. OLIVElRA
:� UROLOGIA
�
I Ex-Médico Residente do Hospital Souza Aguiar -

;� I
,i GB.·

Serviço do, Dr. Henrique M. Rupp
RIM � BEXIGA _ PROSTATA - URETRA -: DIS

TÚRBIOS SEXUAIS

CONSULTAS _ 2.as e 4.as ·feiras. das 16 às 19 ho
ras '_ Rua Nunes Machado 12.

]JR. LUI2 F. DE VINCENZI
Ortopedista e FI'aturas ,em Geral.

'

Doenças da coHmá e êõrreção de de.formidddes -"

Curso de eSf1êciaiização com o Profess'or Carlos' otto
lê'nghi em Buenos Aires.

'Atendé d�ari3Jmeilte n0 Hospital de Catidade.

Residência: rua :Desembargador pedro Silva ri.o 214

- fone :;lOU'? � Coqueiros.

CLíNICA RADIOLÓfJlC'A
Radiologfá, Dentáriá.-Exclusiva,:r:nen te

Dr. ARNOLDO SUAREZ CUNEO _ CRO nO 169

Dr. ROBERTO GRILW CUNEO - CRO nO 135

Enderêço: Rua Fél:nando Machado, 6 - 1° andar

Fone 342'1 -- Florianópolis - SC

HORARIO DE ATENDÍMENTO - RAIO X

SEGUNDA - QUARTA E SEXTA - das 8 às 12 e tias I

15 às 18 haras I
TERÇA E QUINTA - sómente das 15 às 18 horas �

INSTITUTO NACíON1Üj,'DE. p'1iEvtbÊNêl� roê'Í:ÀI],'
_ StrPERINTENDÊNCIA .. E'M:,.,S,XNT� C._�TARiNA·, .

COORDENAÇÃO bÊ- ARR)!!C�I1AÇAO"E' FÍSCÀL!ZAÇ:(O
" ,AVISO AS EMPRÊSA8 .,',

" , , , -;:
. Ficám as Ern,p,têsâs;.,j'liJeita$ .áó!"fúnb1td dêstê, irtst:i�

tuto, .e <}lff), áinda\flãeH�tCiêat\l'm' os' antigos C�tl)OéS ,de
'Mat1'íê'Ulli; dcS :.filx-IljsÇiti:ltoS pelo :,:i1€>Y9 (5É]RT1FíCAI)'{)
DE MATRíCULA' 00 "I�PS;' .()onYÀcªd1l.s �,taze:ío,

�
coií'! ....

paréce�,cfo ào,Gi:':uPárl}e�t'iJ, 'de' }\r�eçaqaçã;Q . ,sitO à' AVê7
Mia HétcUio tu?", �!n�, ,:h�ªt��Qâpi1�aL fi A'ii�nci�s -:ciü, Re'�
pré-seritan tes; • nu , :Ititê;Pigr,: :tlo�' E�tâ'db.

'
.

"

,

>� �,
� .,�'

" duMossim" fica'In �:Jl;iji;:it:féridás • ;E;ll11J1'ês-as cientific�-
'das dé, que, a partii cl�!i'1.d de:. NOVEMBRO- vitldburo:

:li)" -'. Os �an,c9s,:�)ti!pfet�tiv:étinérit�, não, r:ed�berão
contribuiçÕes, sem. á à���isen.t'IlÇ§:b tip: tiôvo CERTíF'IOA.�
DO D'E"MATRíCULA' DÔ "INPS" ,:,' , , ',',

, b):_ nenhum, rElquiú'ime'ntó '�ef!Í.<rêcebidO sem â:"�pr�.
sentaçftG cio C_E�'I'IFI,qA,pO nErMA,1'�íCÜJj1\: :p'O :t��; <.�

.

c) :,:- ,S!,!rao �ecu"c;�dQ� 'ps PN{iqos 'de Qért�fi(}�jio&
'

dé

Vende-se' J'untos oü separãdamente, 3 lot�s com Qmtaçao (CQ) e de Re'gularid�'de de SittÍàçâõ (CRÊ)) das
emprêsas não cadastradas no INPS.· .'

'
�

:"
-

", " :
frente para á Rua Aracy Va2 Callado, Bairro de Fátima, Florianópolis, 0.7' de� outUbro' de 19'69'

.

no Estreito.'
.

'

,

' .

mw),l'dó :'Mósi'fuann <- .'OOORDENAD0R DE ÀRRÊ-
Negócio exdusiv'amen.l;e à vista. CADAçAp E _FISCAL:r;ZAQRC)f',

' ..
;,'

In'!Ormações: �uá Aracy Vaz Callado, 308.
, d��b�íbXD� 'DÓ é�Mi��lif(:;' bE :�l.;htA�Ó�ods Decisãe: unânimemente,

AlUGA-SE'
' .,,'.' ,:

" CONVbçAÇt9" < �'<,' ',c'".� -

•

t t
,

, .

-

,

.

,

'

.' y' ,-", Fl;9�m,:l;' Qonvoc[j,dÇls 'os;;sentia, sáG!p$t a: :$e ®l:ffjJi'.efu provlIp.en o, elf par�, ao recurso,

Alu�ft:se ur�\� ,casa (,ie �nade}J::� na,tRua,Ga�par Du�ra .;, f ': ,'ê:m 'ãssem'blPia: ,geral ordinátia ..Bi,,< iÍ" -'l!i,":<i> ,-_.:?' ó';l,.m' "";1'fr �1i' ..."'''- _ -par,!)". eXoG-Iuir ..dá-sentença a conde-

Servldao. Lwz,..:.,ao �ado do clupe ,5 - EstreItar Os. m-"" >.'N"''''-''' lfli"tUbro' "'ii-"'1"9'-'h" 30"
",,,, �3.. ?:li'�",:ll ..,:,,,,,�,,, �

, e

naça-o eI'n hOI1ora'rI'os de a"'''og'ado,! " a-' d' .-' ., .... , ,,,
'

'.

t" d ' ,'1"""s .'

oras e' ,mmutos em pnrpelta e as 20 �v

tere�sa o� e��r�o p�oc&urar o l��opne ano a mesma, hora�'errl ;segunda convocação ,numa dàs det)enciências,da Custas na forma da lei.
na ua Qnse e1rO' alra n.o,

, .' • , ElOéIe(jlj:d�\ çlo� A;tiradores sita :� AV.'M9:lffõ Rârrio§ 'n�.2�8 '

p,ara 'çtellbétátém sobi'e,) a seguinte: �,'
'

," "

'

"

bl.'d'êfí't
.

dó Diá
1. ..:,_ APreciação�' da:sMntas ,

,2: -,:A:lteraçãÇl' d6s éstatutos . é > dó re.,g"iinento,

intérllb
'. ' ,

�

3. Eleição da tlOva ditetdrlá é 'do c6riselM, ,� . '

fie� l'

': . 4' _:_ Assuntos divers.os.
,

FIorlanópoiis, 6 de outubro 'de 1969 '
,

Fernando ,sprm.gmann' - Se�rdtá:rio

I

KOERICH SIA. OOMÉRCIO DE AUTOMóVEIS
C.d-.C.lVLF' 83.882.936

.ASSEMBLÉIA q-ERAL, EXTRAORDINÁRIA
OONVOCAÇÃO

São convidados os senhores acionistas G.3. KOERICH
SIA. COMÉRCiO lJE AU l'Ulv1ÓVEIS, para a assemoieia

geral. extraordinária a se realizar na: sede social a 1:(. ....... :'
Aímirante Lamego, 109, nesta capib..t1, no diá zc. de ouí.u
bro de 1969, as lu horas, com a un,..udade úe (Ü..,CU1lrdll
t deuoc rarc.n sobre a seguinte

' .

,
,

OiÜ)1!;I.VÍ 1;0 DIA' ,

1.0 _ Aumento do Capital�Social;
2,0 - Assuntos de írn, .... resse geLou da sociedade.
F'Ja:;i_anopolis. 02 de 'Outubi'o, c:� ]!J69.

JACI VES1.tU
tJrttEi[ÓR é}ERENTE

WILDI E RAU LTDA.
Engenharia - Projetos ocnstruções - Adrnírns-

>tráção
Rua Felipe Schrnidt, 52 _ 1° andar - Fonê 3517.

(
I

CORRETORES
Precisamos de corretores com prática de vendas

em automóveis.
Tratar Av. Max Schram, 2Q' - Fone 27-85.

r
! b1t ANTOlno SANTAnA

Professor de Psiquiatria da Faculdade de MediCi-If
I
i
I

\ i
!

,

EDITAL DE CONCO'RRÊNCIA " '.

A ÊMPRE::la BHAtiliJ�lK'i -1ft!! '1�L�CUMUNICACÓES
"""hiI.BAATEL" - leva ao connecrmento dos tniAõl�;;sa;

dos que 'nos dias 13, 14 e 1;)' do corre u.e, dás' Húdll:, c.:..3,
iz.uün e das 14,OUh as ts.uon, pl;estil:rã il11ÓUm.-ç(,(,s rié'ct,,:'"
sárras a apreseru.açao de: propu';;'; ... ':; �)al'i\. o 3i!Jrl /il;-I..i lJ�'
,(;Ul'IJôERvaCÀO E LIMPf;Z:;A dE DL;,!! i:;�-kV...v E l!irll�.I!k�
'(:AiJ REPÊ'ÚDORA, sitos nesta cidade.

'

'

� ..

Florianópolis, 7, de outubro de 1969:'
'

"

"' ZILMAR, G1JIL,H�JtME g�fN' '/" ,

CHEFE DO :SETOR DÊ o.PERAÇÕEo .oE !<1i(JLrs ,.
,

.. ....... '."'. \
" ....... �.:. -,."� �"-'<"'--"··"·t�i·"\\�"T�·l$\·n'�'''''�-i\'''f''.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA' �)
EDITAL DE CONCORRÊNCIA' PúBLiCA OtÚ/69
O Prefeito, Municipal de -Itapêma no 'uso de ',sUas �-

tribuiçõés, .r= "

" ", '",'. "

Resolve abrir Concorrência publ{éá' páfâ rf fêã�li�
ção do Cadastrarnen to Imobiliário ,da Cídade. de itapê-
,ma. .'

'

Os 'interessados deverão' 'apresent�t' 'as piótiostas
dentro di) prazo de 1:5 dias' a-partir dês�a datà' ná Stl-
cretaría desta Prefeitura. , .

A& 'pf-opostas deverão' ser abertas na' preseri'çj;l; dos
concorrentes as 10 (dez) horas do dia 23 do mês üofrerf
te na 'Presença .dos concorrentes e deverão' ê'ol)star )ie
duas .vías 'lacradas com a. apresentaçãó, .aJhda (lê' ficlúis
demonstrativas: , .

,-

'"
.

Os concorrentes deverão apreSentar,
Lo ---' Idofieídade moral, .' '"

2:d", - Cadastro, Geral de o.onttibuiilte;
,

n�pêrna; 7 Ué üutub.rei :,d� '1969 .r-
'

"

, '

"

,

':" .. PrefeitC' Mu:nleipal
\_,. }
............

na - Problematlca Psíquica, Neuroses,
DO�NÇAS MENTAIS

Consultório: E1ificio Associacão Catarlnense de

Medicina, Sah 13 .. - Fone '2208 ;_ Rua Jeronimo coe-I,
lho, 353 - Florianópolis. I

!�
I.

DR. A.'SATIS!A JR.
.Clírrlóa de crianças

RUA NUNES MACHADO, 21

FI,ORIANóPOLIS

\ ,

VE�lDE·,St
', ,PR:8{)O DE .. OCASIÃO

Um terreno medindo 23x80, com uma !asa de

madeira E:, um galpão, a rua. Joaquim Nabuco 31'2, no

Estreito, perto dó Colégio N. S, de ?átima.

Trat.ar a rua' CeL, ped:r.o Demoro, 1794, na Organ
tec -=- Estreito _ Flcrianópolís -:-' S.C�

VENDE-SE' _

, lVtàg'fiífica ,esl'dêneia', em Ooqueíj-os e Terrenos, em

.J3ofn Abrigo, Praia' da Saudade" Priíla do Meio e ::ierm
tia, Tratar -r-r Fone: - 24 - 13.
���-��----------,�----�------------------

.

,
. '

.. ,' � :.;

,

Vende prédiO localizado' à rüa 1!'. Schmidt, 3. Tratar
hêsté j()l'llal cõm o Sr. ,Rodolfo SLilivan no periodo da'
tarde,

Vende-se
'helro Mafra

..

,,+----'-,__"--'--------'--

WOLKSV{ÀGEN "66'
Gnmat �' com lü,dio. Tratar Rua Conse-

40;'42. Ou F01'lé 2õ;;\5 l{orano' CornercHií.

VENDE-SE

Volkswagen _ 61 \'utalmente e'quipado _ bom prê-.
ço à vIsta.' Tratar na l{ua' Felipe Schmidt, 160.

TERRENOS NO ESTREITO

>-.... ."

ALUGA-SE
, Casá à rua Frei Cant:;<.:à, l�,), 'corn 4: quartos, 2

;,cozlnha,''' banhêlI\os, dependênCiàs de empregada' e
gém.

'
.

l'Í'atar ' à rua Prof. Anacleto Datniani nO 9.

saias;
gíira ....

.' APARTAMENTO
Aluga-se apartamentó graúde. Tratar pelo lielefone

290 5.
'

CIA. LAMINADORA CATARINENSE
,

RUA JAIR GUEDES FONSECA, 510

'cOQUEIROS
EMPRÊlGO

Precisa-s� pessoa com práticá Escritório.
,-�--------�--�- _.- -- � ..

CARTEIRA EXTRAVIADA
Foi extraviada a carteira de 'motorista pertencente

,
ao Sr. Osvaldo Félix Mazzuco. publicidade

, , ,[, CARTEIRA EXTRAVIADA
Foi perdida a carteira nacional de habilitação, per

tencente ao Senhor Izidol'o Schappo.

H O R I AR Ô P O LI S.
R, Oe'z, Pedro Silva, 736 - fone 2413
( P 996 - Tel. WAlIPUBU'·

ANUNCIO CEP'T'()
POR 365 DIAS ...

, MANUAL DOS TELEFONES DE FLORIANÓPOLIS -

,

"Seu criado, obrigado"
,

Informações:
Rua Felipe 'Jchrr.Jdt, 62 - 9.0 andar - conjunto 904

elIfE CORAL � hoje às \IS ....... 20 e 221as.

t\RMAS ENGENHOSAS E-
'

MULHERES ALUCINANTES .•.

SÃO UTILIZADOS PELQ AGENTE

;$1 MATT HELM €4k,�7�AVENTURAS
COLUMBIA

PICT�RES
•

APRE5ENTA
'

u�. PRODuçÃO

IRVINGAllFIF'��:. , ,

�l\\IN�MARtrj MA���
Mm �flM -" e�

MATT HELa ........
, ______

TRAO MUNDODOCRIME
;E���;���;R', "" 'cd,CAMlllA SPARV· JAMfS SREGOAV, 8EVERlV ADAMS I

o"."""do DINO. DESI BillY , Con las' SlaV9lrls' /1;';'1
,

Produlor IRVING AllfN' DllelOr HENRY lEVrN' Un 1,1m '.1éadway,Claude L�
PRO.RIDO ATÉ 14 ANOS • ACO"MP. coMp. N�CtONAI"

/

I

\ '

Tribúnal de
Justiça
RESENHA DOS .JULGAMENTOS
o Tribunal de Justiça do Estado

j-Ú'lgou. na sessão pTel'ia ele quarta
fêi1r.., 1.0. de outubro do corrente,
os s0guintes processos:

1) Ic-=:abeas-corpLls n. 4.458,' de
BtLÇO do Norte, impetrante o dr .

Fi'arr�iJk'n José de Moura' Ferro e

paciente Cel� José Kuêrten.

Relator: Dos, ALVES PEDROSA,

Decisão: unànímemente, denegar
a orâerrr. Custas na írrrrra da .lei ,

2') Haheas-corpus n , 4,456, de

Camprrs Novos, impetrantes os

drs , Alexandre Muniz de Queiroz
.

é Vilmar JOS3 Loef e paciente
Sebastião Gonçalves de Souza.

Relator: Dos, CERQUE!RA CIN-

TRA,.
,

' ,

Decisão: por maioria de votos,
negar a ordem, Custas na forma

ca lei. Vencidos os 81's. eles. Rela-
tor e Eduardo Luz. Designado
para lavrar 6 acórdão o sr. des ,

Marcílio Medeiros,
'

3)' Habeas-corpus n. 4 .. 462, de

Blumeríau, impetrante e paciente
Uly8SeS Azevedo Soares,

Réh1for: Des. EDUARr.:iO PEDRO
DA LUZ,

'

Decisão: unânimemente, negar G

ordem. Custas na forma ,da lei.

_ �córdão assinado na sessão,

4) Recurso � de' habeas-corpus n.

925 de Blumenau, recorrent'e o dr,

JUIz' de Direito da la. Vara "ex
'officio" e recorrido

I
Ísaac. de

Oliveira,

Relator: Des. EDUARDO PEDRb
DA úÍz.

'

Decisao: unânimemente, negar

ptõ:vimento
../

ao recur'so, SelU

cu;stas. ,

AMidão assinado na, sess.ão.
5) Recurso de mandado de

Segurança n. 695 de Xanxerê,
técorrente o' 'dr. Juiz 'de Direito

da 2a., Vara, "ex-officio'" e .recor

tida Comércio Indústria e Tram- ;

portes Unida Ltda,

RelauOl': Des. EDUARDO PEDRO;

DA LUZ.
dar

.

j,

,Banmércio
estuda a
bovinocultura
Estudo' Econômico da :Bovino·

cultura Gaúcha é a última publica
ção divulgada pelo Banco Nacional

do Comércio da série Estudos

Banmércio.

O trabalho ora apresentado é

uma tentativa de abordagem 'siste

mática e integral sôbre a pecuária
•

gaúcha, AbaFca todos os aspectos
sócio-econômicos e instituciomüs

necessários para oferecerem uma

explicação razoável de suaS pecuIia
riaàdes, comportamento e obstá

culos, Fundamenta-se em dados

ebjetivos que são interpretados
com O instrumental analítico dispo
nível e' usado correntemente pelos
economistas.

A, publicação está sendo muito

procurae}a junto ao setor Relações
Públicas do Banco,

"-

NO$sa Capital
Continuação da Terceira Página
ção com as outras seis dioceses

catarinenses, da sua preparação de

um Regional próprib da CNBB

aqui no E�tado, e ,do Seu plano dé

um Departamento de Teologia ou

Ciências �eligi9sas junto à UFSC
'- também a Igreja em Santa Ctlta

rina quer somar seus esforços às,

outras fôrças que lutam' pela inte

gJ;'ação catarihense.

xxxx

Falava-se, um tempo, em mudar

a nossa Capital. TransferÍ-Ia para
Blumenau. Ou para Lages, Como

sé 11 simples mudança resolvesse

alguma coisa. Agora, porém,
é[ando-se enfim a Florianópolis as

condições de que ela precisa pam
exercer a. sua liderança, parece
claro que a velha cidade, rejuve
nescida e revitalizada, acordou

,para o seu destino, Para um futurD

que já se toma realidade.
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o Prefeito Acácio' Santiago
clarou ': que no' aumento a ser ,9<?n
cedido . aos' funcionários

,
munrcí

pais, a partir .de J.o de- , outubrb,»
será concedida urna '

majoração
superior ao quadro do -rnágístérío,
em fados os/ escalões,'tdént,r� �io
critério ,adotado pela áelmini�trao
ção de valorizar o setor educàcio
nal .do 'Municípío".

I

Disse o Prefeito que pretende
encaminhar _

o projeto ,_.
à Câmara

até o próximo dia 20" devendo ,o
aumento ',girar em tôrno de 20%

e, o salário-família ser acÍ'esciç�o
• �.' r • ti.

' t, ...
.

,

d;&;:;AfGír$ �,OO para NCr$ 7,50, O ín-

dice a ser concedido foi baseado

em estudos feitos pela Escola. Suo

perior de' Administração e Gerên
cia - Esàg -, o qual ��l1stat91l
que o aumento do cusYc>., d� vi::Jà
em

" Florianópolis no período \
'. de

julho' de 1968 a julho de 1969 _foi
da ;'qideni�de' 20,93%.···

.'.'

ffl\��' '1:;ri�ª§ do nõvo aumento d/os
servidores municipais roramvexn-

rnínad] eio� Secretá'I"ios de Fi-
��.';JI ,,- .. \.

nanêa ' ".drilinistraçã6:· e pela.'
Pi-o'&hratic:fria .Geral da PrefeÜur3;.··
Afi�nC'iqu áin.cta o. Sr': :, A7dãdó:

Santiago".que junto ao p:roj�to dó:

aumento 'será 'eneamjnhada à Câ

marà de Vereadores a reforma da
, , I

estrutura admínístratíva da Pre-

feitura Municipal, incluindo a

transformação do setor industrial
,

em emprêsa pública, de
I
acórdo

com estudos técnicos, elaborados

por um órgão especializado desta',

Capital.
',I ,t

"

�� �\ ::,,�\.
De outra parte,' ãfirnlou aPre,

feíto', ter ,rec�bido com grande
satísraçâo a notícia de que na

próxima semana serão ínícíados

os trabalhos do pesquisa de jazi·'
da .submarina da Baía-Sul, atra

'lés ae" firma . especíalízada con,

tratada;' pelo Departamento Na

cíorial de Obras e' Saneamento.

. Disse o Sr. Acácio Santiago que
se

.

os trabalhos revelarem a pos-

)3�bllidade de a Baía -ser aterrada,
�i1," PrefeitUl:a tratará ímedíatamen-

"te .de fjrl11a� convênio com
.$ DNOS,' a_ fim '(le executar a obra

.. :. à quanto antes. O aterro deverá

:,; ser 'feito no trecho compreendído
entre:' á'; Capítanía dos Portos' e a

'Ara'tac'a.
.

.'
.

I

'POF oút,ro .lamo,,' o Der)'iutamen,.
to de Cultur� estará

'"

Fazendo aIusão. aos· 's(!te meses

de atiVi�aa�s" à frente. el\'1 Secre-
taria de, Equcação e Cultura, ;)/

Professor Jaldir Faustino da sii
va, instalou, no Teatro Á'lvaro clp
Carvalho a Semana do Professor,

.

I

dizendo que a sua pasta· àtingm
o' obje'tivo ao· constata/ durante
as visitas realizadas no Interior
do, Estado. Essas visitas _ de ins·

peção atingiram 145, es�abeleci
qlentos de ensino c ,19 Inspetohàs
Regiona�s: 'Decla�ou o Secre:tár(b
da' Educação que "isso' nos/ foi"
possível vérificar, I no,s contato�
que já ;fizemos com' tôdas as �i
retoras 'e diretores de', grupos
escolares, concluindo·se que' reai,

,
.

�
-

mente ::1' Secretaria 4e Edu,cação
não é só o secretário, mas' 'um
conjunto, formado por todos os

professores, dêste I Estado". :
'1

JiJci1lração.
"

Todos nÓS

anos ..

Ploríanõpolls, sexta-feira, 10 de outubro de '19()9

"

vei1do o f.éretro, s�ir
para o Cemitério .de
co do' Assis. "

às �O hó,!-as
São FrariGi.s-"

,unci·onpr,ios munici" ais uan
"

_:
.' <

.

r ,.�..,
.,

, ....

Vieira faléte
e' m�nicípil�
está de lulo-
\ Foi. :decretado .luto oficÚitt:, no

Município no período 'de' �:�d ;11.
do corrente, em decorrênclá:' '-;"do
Ialecímento do Sr. Waldem�r' 'C�1S"
tódio Vieira, ex-vereador; ,éx�p:i:2' �

sidente da Câmara Municipa!:'é r,x.:
Prefeito de Flortanopclís.,

O'�Sr .. WaJdemar" Custódio ",:Vic�·
\'� -

ra faleceu às. 13h30m. de' ontem;' no
Hospital de Caridade, onde se'{'en
centrava internado há cêrea ,: d�)
dois meses, após so'frer u� '" r:1Ci
dente de trânsito na Cai)itàl> b{"
rante suas"atividades' c�mo' ;, ;�'c:

,
).. ., �

presentante do povo E;l qhefe:. ::d0
Executivo Municipal, o g'r.,';;w.�ü-'·

.
- .. ,,_-........_

demar Vieira prestou relevantes
serviços à Cápítal.« tendo imlJlll, ';
.si�nado diversas I .o,?::as d� _,,ª�i:�1i-

.

nistração s anterior. O, .corpo . do
�xtinto está s��dO velado na '�'e-

- i
sidência de séu. filho A1'cino' ,Viéi- .

ra, à"Rua .João Mota' Espezim,' 2(}�,
rio Bairro de Saco dos Limões,. de-/:'10 Siâm,ês"estréia e

Hbi no tao até 'domingo
��i�� �:-;;·�:h{�'lWt:rB�n!�j��pxãc)'. db, Departa
t1e�f[d�;!�t;uitui:a do Estàdo, os·
);J;<', �" � �"... "".

... • .f, .

l'l;of"Tefitl'.0t-Nv:aro' ,,,·Sle,
pe'ça ,;'0 cão. SiamêS';;

01'Bívar, iom\ 'EmUio'_rH
,

' oi�inlfa '.<:)!Jifd0Sp/ �,:; ".���7 •.

$�_�(,q�i·hOJí� s�flj); Yn.:iCn, às � Z:t !ho'I1as
�h, I, '1'\ I:.. ,",.{ . _' '" J1.d,

'

" "i
rf1' U!Jl;; q}W �anhlit,· (li DO.Ílu:!,go' tw"
v�a, '

�pfeseritações 'especiais , pa·'·
Ia estudantes, ao preço. de � NC'rS '

'3,�0. ,:' ,'" .., 'r "",.:, �
"-'.

-

.(

:�'.. �
�

,;
'L"::. _, � \..

•

.-. >'-

A !]!Íeça:jde Antônio BivíÍr. mêie
:'cetl em; São . paul�"8 no: lÚb )'ifé
rênéias E)lQgiosas da crítica, e (lu
rártte<'.i1;e�es· ficou em Cartaz 'co�

.

� � f-r .:..'
,

bQm púbIico_..

.. €I'Il e
• ..ti'�(..,. �:rJ '-

de" Q, ' 'Münicfpa! fe <;

Ú�ga",d�:11,l.�·�(;h;eq4?· de 'NC::�S '�� .. :
.. d; -.tI -. f ��, � , , � '" -..p. � ".

3:000,OO:'f10 SerV'ieo�..sQ:çia11 (los Mei-,
dbos L-<iJ <·Pblíc�ft;",iÍ.iiÚt:a�,.. · do Esla·
d�,' prov�niente: :�� 'ç�nv��io. �te' ,

c'stabe}ece'';'" .fi: ;�apreséntação �" da .

.� ,,>. Jt. �

.

)- .. ':',. ,::r� '" ." \

"Bàrida:"d'a :FM: em a2'�,retretas" em ,

"), "l,'l-', ...;�:,. : ;r\.,.I;:;,r':t( �:.�"
': IElcais i)úblieo$. tlà. Eap'ital'."_�ssísti ,

'

iam a entrega: :do' êheque 'ao\ p"c- .

. �identeo'da entidade.' o Con'iindail-
... te da PGlÍtia Th!J;ilitar, cprónel Fá·

'bio :d'e ··Úour,a. �,�_Lin� e· ó\'m,:aserto
.

. c;1a 'Ba'l1da' de l\f6sica;:: majo!' Ro'·

"

.
. berto ·Kei.' .:::,

'J,a',I� 11111r
. ,."�,,�,·.·.:D;<.ln:�;.,,,·�,�...�:I.>'-a'·,'.'"'·:';',"'" •.0'" .,' . q'. U,.... :1.eA. l,

" �i;f::!����:E:�:�;ili��:t;�U I", ,ti·", �.
',se de \imà �o-particip!1çã:ô :;'da p're·
'liei-tlÍra . nuni énipreendiÍ11Ém.to quo

•

o""

u·,"
'" ,

f"
' /' proporcfona melhores

.

.' condições

'na: '"-S': em8';·�n·"·'-a',·'·<'-
>

O", .._....
,

...p.,'r'o',',' '0',-.'S' _S·',·,',ur'
'. aos músícos"da PM)e a,�o,nttibül-

,

.,

'

'�ãd )'ôra so1Ícitadà "qu,àfldG a, on-

tidá,ae "já apresentava aIfIutna �oi·
,'�à de conqreto: .feftâ :§el\:f depeh-f.
der do po�e: > púb�ico: : . (�'

� ,,'� f,,, '�_ ' ;; �
,estacios trabalhando em t.ámo do

·

'Flano Estadual de Educação que
·

já ultrapassou as nossas fronteI

ras, Elaborado pelo, Conselho E:3'
. 'tadual de Educação, o ,pla:10 J�

passou' 'por vários testes e obtêv8
''o àvàl de várias instituições cl.'�'
·

alto gabarito que o apJ'ovaram e

que' 'o aplaudiram integralmente.
Declarou , o Secretário J\11dir

Faustino da .silva 'que sua adn:,ü-"
�str?çãq tem contado' com, apoio
int�gral c, total 'do Oovcrnador
'Ivo Silveira que c,ompreendeu' ter,t . t , II

passadp, 'a. Educação aa' fase' ele'

magógica, "A educação é técnica e
J

'__
,- ) �

,

� t

'tem. encontrado auxílio do' Govêr·

'I1P' do Estado para. que o Pla�1o

,Est:;tdual de Educação venl).a '"

ser" aplicado' em 1970_ Acrescentou
o' Pl'ofessor Jaldir Faustino' da

S�lva,' afirmàndo' . que "at)1alman
te, só esperamo�s p810 aval, pela

:�, Ql.Dndo assur:lumos a. Secre- 111Üm,a 'apl;ovação, para. que o

ta,ria, O· Governador Ivo :S�lveira' ": \Í'lEulo' ,Estaduàl qe ,.:'Educaº'�o " se

nos' :pBôi11 que "sacudissêmb�,' "a
. '.; 'Ci:an,sfemne ,em lei, já se ·,,,encon-t•

eilucaçhd';;' ,E _ h�jq. �ê�iitca!P'9�·.' trãúdo :nà' Assembléia Legislativa". i

C]IlO, tcd,}s nós' conseguimos' sà6i-' :�,l� 'r.

Sá�dando "0 prqiessor�'dO" catá-
(i u:' 2. :2:.d Iwação em Sa�ta. C,âtàii- " rlnense, o Secretário da Eduçação,
lilo '1'(,1,'::'; nós e13tan'los ,com êst.e declarou que "oomo /:

professor
o'i,j,."h-o. 'Todos nós queremos que somos, ocupando o cargo d�
q ,lO ;[." �c'lllcação' em Santa Cata- S,eé;eÚir.iO . da:, "Educaç�o, daremós.
:',...3: C,l,,:.jéb o-s' '8,eus altos destinos... b

I me,lhor de nossos esforço's PC',
:�.: r'.,y.� i ..,60; todos nós:, estanio� la"educação de Santa, .Catarim."
L��c",;"_�o,,,:,:';\) eln tórno'· dá maior para que alca[\ce Mm dia seus

C::;::qêlk:,':3. que' SanLa Catarina j� ,gr,andes, clestih?s da Ecll�cação lia.
Brasil".

Prefeitura dá,
,3 mil

Cemitério ,<é
depreda por
três vândalas

,
. o dmitério d; �agô;,.:çia .Goil.'

,ceiçã6 foi, depredàd� 'por: :ti:ês' in
divíduos" na madr�g?adà' de ontedi,

.

ficando', �em div�r��.�:·:' CrUZiet3· e

'tendo da:nificados' vátios· túmulos,
Os: 3 vândálos" noturnos retoma-

, -.. .

vam de um dos restaurantês. da

Lagoa, às 3h30i'l1 'qü�nclO� o� v,dcú
lo em gUEl' viàja:vam tÉ:ycúiuebrada
a· baJ:ra. 'dn, direção e: quebtando
uma cêrca,. aden"tr�U: o cÇl��Üéri9
Pa:-ado ,; o' voículo, ·um de SQus

�cupantes saiu e arrancou. 'úmá
cJ:�s cruzes, 'no' qiIe foi iri1ita.cio.-
pelo,s "seus càmpanheiros,' inician·
do·se

.

então . � deptedação, apÓs o
, _, \ 1

que improvisaram' G 'consêrtei 'd�
veículo e ,se retira::am; Baseado

em çlenúncias, o Delegado d\:) Fur

tos," Roubos e Defraudações,. Cu'

pitão Sfçln�y Pac)1eco, deteve on-

teni -os autores Ida 'depredílção:
. Nils.on Luiz, da Silva, de 22 ános,
Édson Martins, de 23 o .fJva�:o Sil·

va, de: 28 �.;}()R,

, \

)

Iilrógrama_;
.

'intit),11ada . "PrinCípiO;:;
Gerais:' de Pl�IlejameIlto Universi
Lario';',· que' comp·reende. cirÍ,co .ca

pitulos sôlJ're irlfra;estrutura ad

ministra"tiva,
c

'estrut�'r.à ��adêmica
c . "êar�1Pus�' universitário.'
O trabalho apresento'll como ob

jetivo precípuo ,o estúci6 de llm

pl-anej'amento ideal para a orga·

"nização 'de um� Universidade ver-.
. _' , '

da,dei'�am�nte' mod�rna, de a'c&rdrj

com' as' exigências da atualidaútl

8-'den't�0 :dô contexto ,econômico e

secial dp momento ..
'. A '. te�9' elo' RÉütor da UFSC '. suge
riu, no 'capítulo de infra,e,strutura
do adminlstraçij.o um amplo e. mi-

. 'n.l.'l,cioso es_tudo, com respeito. à
. llmá organiz;:tção, administrativa

integ-ra_da e _Jllecanizada, paralela
�: motivação do. pessoal.

.. ,� C;m :?elaçao ao setor aéadêrÍ1i-
co, � optou pelo desaparecünento.

I ( ., L

ele e::;colas, faculdades e ap,o,'?'·sé-
JiC3; que cleve,rão ser substituídos

pO'r centros e ,departamentos, com

q.. implantàção do regime ele se

'mestres e créditos.
Para o Professeir F;erreira :Limu,

[l tese .advogou a criaçãb de um

','campus" de Unív,ersidade do' li·

pa' médio, que' propicia rapid8z
nas construções e, larga economia
de recursos, 'aléI1].· de 4ispensar
granclés áreas.

"A tese' não 'fe1'e a legisláção de
� nenhum país, pois os problem,::,s

de ensino sup\lrior na América
Latina muito se assemelh�m"', I'i?,a
firma o Reito'r em seu .docume:l
to' levé/-do ,ao conclave.

giu:·

,de preocúpaçao ", e inàa,gaç�", dos

edu�ado��>�' '�I�tvf�sl:t�Tl�sl', so

,Iuçãó 'dqs atuaJs·' prol:íl'erpas .
ão

'Pllsino.'superior,:por ·si. só démons

tia·m. que, há .. uma :,'prp;lfr-a ). uni·
"ersal pelo '6aminh'0 . G�rto; '�travé3
ela' 'cdrreção', exata.

-.
'

"

'

'A' Prrn1E:i'ra' Conferê,ncül', t.âtino
A�eTicapa" de, Plam\i�me!'nto. ':�,Urij.
v�rs'itário contou CEm; a" p�.rtjci,
pação de 'mais de .cem: Reitore,>

· de . Universidades e :T�ci1iços" da

il:mérica Latina' ínclúindo', repfi;'
i:eutantes de .organismos, '. interna-,
cionais como a DEA; QIC,:UNES,
CO e Departamentos de ·Estado,
, ,A promoção 4a U:J.ião das Un(
versi_dades da América' Latina -

UDUAL constituiu,se de_ p-leno
.

êxi

to, uma �ez. que défihiu' às qua
tro teses defendidas' pelqs \. d0I3
relatores e' analisadas, individual-,

·

monte por quatro': débatedores .

O Reitor da qFSC deverá retor

nar às atividaCles na p·róxima· se
gunda-feira quando tomará, nevus

providênCias com; vistas' à im

plantação d'à .Reforma
c

U:hiversit�
ria.

�'

I\:iE�SAGEM,A GA�RASTAZU
,0 Reitor' em. exercícÍo, r profes
sór Roberto, Mündell de Lacerda,
'cnviou men,sagem ao .General
Emílio Garrastazu Mect'ici,.. Co-

1}1�1J:1dante d:) III Ex'ércit'o, cum

p'rimentando·o
.

por' ter sido esco-
, ,

lhido_ p_elo Alto Comando da� Fôr-

ças Armadas para suceder o. Pre·.

iide,nte Gosta e Silva. A mensa-

[lem da UFSC tem o seguint3
t�or: no instan'te em que Vosso.'
Excelênéia, representa'ndo vonta-

· de unâIume das Fôrças Armadas,
é indicado para suceder ,o ilustre
PÚlsidenté Artu'r da Costa e Silo
va, esta Univer,sidade ',tTansmit�
'o seu apôio na ce:mcretizaçãô do

programa educacional ela Revolu·

ção de Março de 1964, que, sera

completado dentro de um c�ima
ele segurança e firmeza' que Vos

sa Excelênsia assegurou ,a tõd� a

· Nação em seu primeiro pronun·
clmnento.

\ '

I I'

, r

,
\
\

\
\
<,

'Exposição de
rendas tem \,
bob�,�' aceHaçâp
'. Fonte \d� Associaçâo das Re�
deiras dã·· �Ilha de Santa' Catarina
_;_ Asseri -,':'_ Informou que' est.\
sendo' bàstante' visitada a, exp.os;.,
ça<Çfeira p�f\nànente eie 'rend�s,
rnóntada 'p�'l�\ entídade' numa .daa .

salas' da Comissão, de Desenvolví,
• '\ 7 . '

�ento da \ CaW�faL Os, trabalhos
,lá expostos sãO:, vendidos, com !)

.Iucró revertendo, em favor das
réndeíras dÚta �Capifal.

.

.

, ').

Disse a fonte. é�perar : uni gran
de movimento . de 'visita:ntes com;
à"chegada do ver·ã,o�., uma vez que;ii
.nes�e: período, FlQr��rIópolis re

'.gistra 'a visita de centenas de �:!.'.

, "'"

. rístas,' êstes os, mais vempolgados
com as tendas pr0€ÚJzidas" ��
Ilha: de Santa Catarina:

,

'i�

INPS regÜla
. sistema de.
âssistênci�\ .

, .'

devidiÍ pu'

benefidi�rioi;
,

dis·

\

INPS �resol�eu en·

tão desvincular de '�ua 'alça,da
qualquer outra despes� h�vi(!a
entre médico e benefiCilirio que
se alojar' em instàlaçôe� não pro'

• • i: ,'.
vistas pelos 'contratos em' vigor .

I,.
I ",

Celesc pau'a
di'videndos

.

a' âciooistas
Cu�prindo mais urna meta

'ministrativa, �bepeficiando 'flquê13S
éiue .. participam do capita� daS
Cént�ais Elétr10as de Sant� CÍl�
rina !_ Celesc - a direcão da J�
ciedad� depositou no, B-aI?CO '�Jó
'Erasil a importância Ide'. 510 �Ú�l
cruzeii'os novos para pagamento
'\ .

de....diviÇ,lendos a seus acion�stB.5·
A. transaçã,o obedece o d��pos�O'
'na legis!àção federal que "�leterâ)�
na· a cjj�tribuição aos seis'mil aêt�"
nistas da emprêsa, o produto ::d';
�eu trabaiho e o resultado �'da b(J·
ministração. Desta for�a; 'a Ipe: I
dida habilfta a Celesc à_ n!:lgoéiu'
ção de suas ,ações nas bôlsas tiS

valôres, evidenciando os aspecrto5
püSit-i"0S da atual administt-agãà,

,
"
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