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SINTESE
CRICIUMA

o Sindicato dos Contam

listas. \de Criciuma, realizou
assembléia geral para eleí

ç� e posse de sua riova di
retoria e conselho fiscal, que
ficou assim constituída: Pre

sidente - Waldir Dumínelh:
více-Presídente Valmor

, Bif; Secretário - José Gava:
l° Secretário - Nestor Nuern

berg\; .T�soureiro -'Antenor
Felipp�; 1° Tesoureiro

Domingos P. Cesconetto. O
Conselho 'F'iscal ficou forma

do pelos 3rs. Rodevar José

Alves, Otávio Vefago e Guida

Arns Steiner e n� suplência
ficaram os Srs. Neri Búrigo,
Teodoro Ivo Werlich e Caro

los 'nosso Netto.

;BLUMENAU

Prossegue hoje aberta a

visitação 'pública a"exposição
.

de orquídeas' em homenagem
I fi, Miss B,rasil-1969, Vera Fís

cher, patroci,nada pelo Cír-

cúlo de' Orquídõtílos de BlIJ
menau. A 'mostra, denomina

da �xposição de Orquídeas

I Ver�':F:�sCher, está s�ndo rea

lizada no pavilhão da Comis

são de Exposições de Blume-

nau, 'devendo ser encerrada
no prÓximo' domingo.. -,

LAGE$

Está programado para o

final da semana o prossegui
menta da�' homenagens ao

Bispo Diocesano de Lages,
Dom Daniel Hostin, que com

pletou ,40' anp� de atividades

espirituais. O .l2_;rograma coín

cidi�'� com as festividades
de Nossa Senhora dos 'Pru
zeres, padroeira da.' Cidade ,

Ná oportüriidade,' .será iiiàu
gurada um retrato e' busto
de .Dom Daniel Hostin, além

da celebração de �ma :JM:lpS'.1
Campal, em. sua home�agéth.
,.
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"�, me::nbros da I)liauç't
Hcnoy�dorâ'w �'/N'àcio�àr� à�(i�
,Toinvílle homologou o nome

do Sr. Harold !�arm�nll pa
ra concorrer as eleições de

30 de. novembro vindouro,
quando será '�scolhido o su:
cc�sor do ,Prefúto Nilson
Bcnjer. 'Também o c�'lovi
mento Democrá.tico, Brasilei
ro indicou'.ó Deputado Pedro
Ivo CampÓs para cOllCOrrf:r'
ao pleito sucessório da Che
fia do E:x,ecutivo de JoiIt'
"ilIe.

BALNEÁRIO' CAMBORIÚ
.--�----------------------

Em declarações à Impren·'
sa o Prefeito Egon Stein, d9
Balneá�i? Camboriúj infor:

mau que, não pretepde ele
var as importàncias cobra,
das dçs impostos e taxas,
ressalv�nclo c:[ue cobrará tã·
das as dívidas em atraso com

a Munici-palidade. A partir
do próximo ano, as cobtan·

ças de impostos serão feitas

através ,ele estabelecimentos.

bancárics. O atual Chefe do

Executivo está sendo l1sses·
sarado pelo Sr. Ruy Meyn·
berg; antigo conhecedor dos

problemas do balneário.
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Com 4 jogos teve prosseguimento Ina noite de ontem
a Taça de Prata. Em São Pa [o o Santos goleou a Por

tuguesa de Desportos por 6 a ,nalGuanabara o Atleti

co ganhou do Flamengo por 3 a 1, em Salvador Bahia
2 Cj-uzerro e e em Recife Santa: Cruz 1 São Paulo 1.
DIFAC LIMITADA - Rua Jeronimo Coelho, 325 - fones
3077 e 2788.
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AC-72

Os Ministros da Marinha de

Guerra, do Exército. e da Aerortáu

tica Militar, usando das atríbut

ções que lhes confere o Artigo 10

elo Ato Institucional n? 12, ele 31

ele agôsto de 1969, combinado com

o� Artigos 2° e 9° do Ato Institu

cional n" 5, de 13 de dezembro ele

1963,' resolvem baixar o seguinte

ATO COMPLEMENTAR

Artigo I" Fica suspenso a

partir: de 22 de' outubro corrente

o recesso do Congresso Nacional

decretado pelo Ato Complementar
n? 38, de 13 de dezembro de 196à.,
Artigo 2° - O presente Ato- CO,:11

plementar entra em vigor nesta

data, revogadas as disposições
em contrário.

AC-73

Os Ministros da Marinha de

Guerra, do Exército e da Aeronáu

tica Militar, usàndo das atribui

cões que lhes conferem o Artigo
1° do Ato Institúcional n? 12.l- da
31 de agõsto de 1969, combinado

com os Artigos 2" e 9° do Ato Ins

titucional nO 5, de 13 dezembro de

Congresso é�onvocado para eleger Presidente dia 22

J

_ Fo_nté; tÃO Pi,amQg informou
d3ve"rá ser' 'fníérada � dentl:·o

.

'dois meses- a construção 'do,
. - lácío da Cultura no terreno cu

��t,íga Assembléia Legislativa, de:
-

veri'do a obi-a ficar 'conclúída em

doi;;·�no�c, � meio. 0, 'projeto do

/'Pallkio 'da: Cultura ." é de-' áutorist
; {lp;S .a�:,qRij;�t�s ·]\.f'oisés, JLiz,".o.dilo·;l

Ir ,� .' ,,�, � , �r.
-

.... , ....

{, r�ê)l1teí·ro (e Wilson Pel€ir�. Pos-

�ui. dez pavímentos e uma áre21

construída de aproximadament3
,;� l(Vy�i! '��et2fqRi qua.�ta��s.
J

�

1'" �: l ,j �./ j':l!v ".,_

:
.. 'O· PaláÓio da CultÍlr"a abriga)"/(
os seguintes museus: de Arte [vIG'

derna; H-istórico e Geográfico;
Folclórico, além - da Biblioteca

Pt:'blica, Academia' Catarinense cie ..
'

Letras,' In:stitu�o His{órico e G<;)o·

;,'�, g�áficó, Comissão Catarinense de

-':_: �Folclore. Terá' tarnbém um anfi

teatro com cap.acidade para 40Q

espectadores.

Síntese do Boletim Geomet. de À. Seixas Neto
válido até às 23h18m do dia 16 de outubro de 1969

FRENTE FRIA: Em curso; PRESSÃO ATMOSFERICA
MED:IA: 1016.9 milibares; TEMPERATURA MEDIA: 17,80
Centigrados; UMIDADE RELATIVA MEDIA:' 85.5%; Cu
mulus - stratus - Chuviscos lesparSos - 'I'empj, Medio:
Estavel.

�

O criador de paisagens

.

\
'

o célebre paisagista brasíleíro Roberto Burle Marx ror recebido ontem pelo Reitor, Ferreira Lima e.
'-'

t visitou o "campus" universüíhio.
, �

"

Palácio da
Cultura Sii em�
2'a008 e méio

."- "
.

-- .'
. � �

.

i �_ :: '

;Oôrle Marx
vê paisagem
universitária

O Copí'den,adõr Geral Mauá, Corollel João Carlos Nobre

na Cidade. (Pg.3)
da

-
..

Paisagem a criélr . '

O paisagista braSIleiro

-Burle Marx, juntafnente
arquiteto Haryoshl Ono,
bIdo na tarde de ontem

Roberto

com o

foi rei*:

pelo ReI'

tor João David Ferreira, Lima,
ocasião em que debateram- as púf,
:;:ibilidades de realmação do I?ro·
jeto específico para definh a pai·
sagem do Conjunto Universitário.

Hoje, os arquitetos visitarão o

"Campus Universitário" no Bairro

ela: Trindade e manterão contatos

com os técnicos da UniversidadlJ

Federal de' Santa Catarina. Ama

nhã os arquitetos Roberto Burle

Marx e Haryoshi Ono embarcaI'�o

para Pôrto Alegre, onde partici
parão do Congresso Brasileiro (1('

Arquitetura que se realiza na Ca·

pital gaúcha, reunindo as ma:s

renomadas' personalidades da ��'-

I quitetura nacional. \

, ...", �"""ír,l<' I .' /"

/ _6 Palácio da Cultura terá suas obras iniciadas dêntl'o de 2 meses, na Praça
Pereira e Oliveira, e sua conclusão está llrevistil lJal'a 1971.
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Em Atas Complementares baixados ontem, de números 72 e 73, os Mi

nistros Militares suspenderam o recesso do Congresso Nacional e convo

cararn-no para eleger o Presidente e Vice-Presidente dir Republica, no pró
ximo dia 25, às 15 horas.

São os seguintes, na íntegra, os Atos ontem baixados pelos Ministros

Augusto Rademaker, Lira Tavares e Márcio de Souza e) Melro:

1968, resolvem baixar o sezuinte
,
"

ATO COlYIPLEl\1ENTAR

Artigo lU - E' convocado ()

Congresso Nacional para, ' nos

têrmos ,uo Artigo 1° e seus pará
gra.os, do Ato Institucional n- 16,
de 14 (le outubro de 1969, preceder
no dia 25 do corrente mês, às J5

horas, a eleição do Presidente e Vi

ce Presidente da :República.
Artigo 2U - A diplomação do

Presidente e do Vice-Presidente

da Republica, a serem eleitos f,:1-

data a que se refere o Artigo an

terior, caberá à Mesa do Senado

FederaL

Artigo 3° - O presente Ato com

plementar. entra em vigor nesi a

data, revogadas as disposições
em contrário.

APOSENTADORIA

Ainda ontem os três Ministro"

Militares assinaram ato, com base

nos Atos Institucionais na 12 O

5. baixaram ato aposentando o

Sr. Djalma Tavares da Cunha

Melo, do cargo de Ministros elo

Tribunal Federal de Recursos,
com, os vencimentos proporcionai,"
ao tempo de serviço.

Arena homologa Garraslazu' hoje
.'--�------------------------�----------�--------

Dos 67 membros do diretório Souza Sampaio, que se encontre

nacional da ARENA 57 já coníír- no Exterior, e Sinval Nogueira
rnaram. a presenç,a,�na .rcuníão de I;.el'n(;, �em condições 'de viajar.

�e,« ��J.�':'d�q�el� "6lgfrO -partídãrío+em Antes da reunião cada íntegran-
�

Brasília, quando e
'

partido gover- te do diretório nacional receberá"

nísta homologará ó nome go :;,�. uma pasta contenào o primeiro
neraI Emílio Garrastazu Médici c l· pronunciamento do general Médici
mo candidato a Presidência (la como futuro presidente 'da Repu
República, pela fprma indireta. O blica, os estatutos da ARENA -

e

deputado Arnaldo -Prieto, pOré)'ll, a composição do diretório. A 1'8;1'

acredita q,U€l na hora, da ' reuniüo, . �niã-o, está marcada parà às, 17 hu·
, .,_

I "'-,, .. "11 ;\--"'v. ',, '_, "#
.."1 "< '(' \ r.l" 1

, . 80 membros elo düetóno nacional r as, -110 plenario do Senado.
,

estarão no Di;trito �ederal. ",.1'(\.,
.

rios pres�dentes regionais elo par, D'UTRA N �O IR!\

tido também estarão presentes.

EUA assistem o maior
protesto contra 'guerra
Milhões de norte-americanos, d� J

.

tôdas as condiçoes sociais, reali·

zaram ontem manifestaçõ'es que
tomaram o país de ponta à püu

ta, afirmando sua pOSIção contra

a guerra do Vietnam. Em Washins
ton a Casa Branca, o Congresso,
a Catedral Episcopal e algumas
ruas e praças forah1 os pontos
principais das concentrações.

Até ontem á tarde a direção ela

ARENA não havia recebido comu

nicação da presença dos srs. A::.,

ro de Moura Andr.ade (embaIxadcr •

em Madri)( Milton Campos, A;+

xandre Costa, José Leite, geneml
Gaioso e A'lmendra, Antonio Jm;é

de Vries, Túlio Campelo, O-rlanc1t)

Malvesi e da escl'itora Rachel d3

Queiroz.
Já avisaram que não poderão

participar da reunião o deputado
I-Iamilton Prado, hospitalizado em

São Paulo, e os S1'S. Nelson c:'s

Paralelamente, foram realizada,

demonstrações de partidários �1,1

política adotada por RiclJard Ni

XOl1 no Vietnam, com desfiles e

contra·desfIles, todos pacíficos.
O� objetivos do' pl'otesto é pr?lS

síonar o Presidente Nixon a tt�r'

minar a guerra' no 'Vietnam; -retl' ','
rando limediatamente as tropas

Ernbora tivesse plan:jac1o v�a,:ar
do Rio para Brasília hoje, a 1im

de participar ,da reunião do dne·

tório naclOnal da ARENA, o e.(·

PI�esidente 'Eurico Gaspar
.

Dutra

desistlU ela viagem, pois du�se nã:!

E'star passando bem.

Perguntado 'se apoiaria com sel1

voto a candidatura do genen, i

Garrastazu MédlGi, se pudesse par

ticipar daquela. reunião, respon·
ô.eu o marechal Gaspar Dutra:' "A

reunião em Brasília é para isso,
meu filho".

norte·americanas

luta. _

do cc:.mpo ele

Lei 'vai, reduzir tempo de aposentadoria do professor
- ,

(ÚLTIMA PAGINA)

Falando perante o Conselho de
Assuntos Mundiais, o Senado:'
Edward Kennedy afirmou qU8 os

Estados Unidos deveriam anm:.l·

ciar uma decisão Irrevogável ele

retirar suas unidades de combale

antes ele UJl1 ano.

- O que' queremos, é que o

Presidente escl,areça sua próprm
[::olítlca - afirmou - c não um'1

que se baseia em condições for"

do nosso contrôle, e que não ss·

tão na dependência dos vetos ele

Hanoi ou de Saigon.
Na Casa Branca a ordem

de trabalhar como sempre.
o pe�soal se apresentou na

habitual.

era

Todo

hora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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:Forum vê os recursos

:sub*explorados de se
recursos florestais e análisede

das

Falando sôbre as Recursos

Sub-Explorados 'da Economia Ca

tarmense. o Professor Paulo Fer
. nando Lago,' catedrático' de Geo

s

grana, da Faculdade de FiÍosofia
�. da Universidade Federal de San-

.

ta Catarina, r':3U coritmuidadé ao
ciclo de palestras do forum de
Análise da Realidade' Catarinense,
ihiciado na última segunda-feira.
Inicialmente, o Professor Paulo

insuficiências 110 processo.
Discorrendo sôbre as recursos mal
rinhes da economia catarínense,
o Professor Paúlo Fernando La

go, -abordou a' tendência da ex

ploração abusiva e as' perspecti
vas de renovação dos recursos pes
queiros.

Concluindo a terceira pales
tra do I Forum de Análise .da Rea
lidade oatarínense, o Professor
Paulo Lago ressaltou a impor
tância da exploração racional dos
'recursos 'florestais e pesqueiros,
no conjunto de tendências ' das

Lago concei+uou os recursos

.tUi'ais e humanos, passando
na

a

discorrei' sôbre os aspectos. gerais
da sub-exploração dêsses recur

sos, ou sejam, a água, o solo, o'
vegetal e o mineral. transformacão

,

,
da economia ca-

A terceira parte da palestra
tarinense.

O I Forum de Análise da Reali
dade Catarlnense prossegue às 20
horas de hoje, no Salão Nobre
da Faculdade de Educação da
Udesc, quando o Secretário Ivan

Mattos, da Fazenda, falará sôbre
o Fündesc: Sua Origem e Finali
dades e amanhã, o Engenheiro
Agronômo ,Glauco Olinger, 'Dire
tor da Acaresc, abordará o terna:
Politica ,e Um Projeto Agrícola.

de ontem, constou de um exame

elos recursos sub-explorados em

suas relações com. o contexto tec

nológico adotado. Ne.ssa parte, o

conferencista expôs uma série de

exemplos, relacionados com os re-

cursos florestais, tais como,' as .

técnicas de extração e de elabo
racão industrial; o sub-apj-ovei
tamento e o esfôrço ele renovação

'��������������������-�'-�"�t�T�'�--.6.i�f_f.'.r..-�·�·.'..�..�w� .�
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O ESTADO, Florianópolis, quinta-feira, 16 de outubro de 1[169 pág. 2

, I

,O Sr. Antônio Moniz de Aragão!, Secrelário da Saúde,
disse onlem a O ESTADO .. que um grupo de Irabãlho ,eslã"/'

,

esíudàníe a localização ideal para a conslrução de· um··n'ô-
vã

.

Hospital Infantil em Florialtópólis - Prof'essor p'aulo'"
Lago, deu·conlinuidade onlem ao ciclo de palestras do I Fo
rum dê Analis� da Realidade Ca,larinense, falando' sôbre
os "Recursos, Sub-Explorados da Econômia Ca!arinense".

Atualidade
���......�� ....��=====mrr����������������� -A!__�....�_�_�..��__........�••t__..�......��....��.., ••Jk���\..! ......�!......!.'--�....----..�--.�........�--....----..

�
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Promotores,d� GI exam:ina JQcal para construçãD/,dê
�::�t�:=Ir' nõvo hó,spital infantil na Capitâl�

O Diretor do Hospital Infan- sub-nutrição e as suas consequên- tomas da deaidrataçào . Jnf�utiltil de Florianópolis, Dr. Waldemar cías,
_ diarréia e vômito.·- instruindo-Barbosa, declarou Que a' desidra- O Diretor do Hospital Inf'an- os para que suspendam, tôda; atacão infantil não é como muíto:5 til asseverou que as medidas pro- alimentação e procurem írnedia,pensam "urna, doença dei verão",

,

ülátrcas para o caso devem ser tamente a assístêneía médica,mas ocorre em qualquer. tempo, fundamentadas em métodos edu- Classificou como p-ímeíro gta� oem consequência
.

principalmente cativos e higiênicos ministrados à tratamento da crianca em casada 1 subrintrição e da verminose, população por uma' equipe de mé- segundo grau o at;endimento n�cuja incidência em Florianópolis dicas, assistentes sociais e sanítá- Haspital e terceiro: .grau a in"ter·chega fi alcançar 90% das crian- rícs. Esses métodos deveriam ser nação, 'quando o, -easo for .reaí,ças. incutidos às crianças desde o prí- mente grave. , , " ii Imárío, na eseola. Os' problemas Durante o vei'(io é recomen.
sócio-economicos da família e dável que se dê' Qastante líquidoda população são também deter- as crianças,e m virtude 'do exces.mínantes indiretos das doencas sivo dispêndio de' energias. '!l Nodecorrentes da subnutrição. En- ano passado o / Hospital Infantilquánto não houver elevação do internou' 503 crrancas com desi-
padrão social e econômico a edu- drataçâo infantil; �registranchl-secação sanitária da população se- 53 óbitos.
rá sempre deficiente. Os elevados Durante êste ano, até o ,mêsíndices r.!= verminose e tifo só se- de setembro foram,'registrados 34rào diminuídos com 'a melhoria óbitos, sendo 7 em 'janeiro, 1 emdas condições sanitárias, evitando févereiro� 7 em' março, 1 em :j;Ulho,a instituição de um Problema in- 1 em agosto e 1 em setembro. Osolúvel para o futuro. número de' internos até setembrn

, ,'I' O Dr. Waldemar Barbosa aler- chega' a 258 e os atendimentos
" �cíu os pais para, os primeil'os sin\. externos já chegái-ll:m a 417.,--�--------------���----�-----r----------

Médico alería sêhre perigos da desidralação--------------�----------'-------'--�'---------------,---------------------------------------------------o sec-etárto (::a Saúde, 'Sr. An-
tônio Mcniz de Ar'ágão ','informou
que um grupo de trabalho consti
tuído pelo Plameg está estudando
a localizacão ideal dó nôvo hOSPi
tal Infantil de Florianópolis.

r

O

Hospital será construído com re
cursos do Plameg e a idéia de
uma construção. pré-fabricada
com o material 'financiado du ex
terior �- já foi abandonada. -O Se-
cretário da Saúde revelou que a
obra é Ci� capital Importância pa
ra a Cidade e o Plàno de Metas

.) ,do ,Govêrno já a inc�,uj,'U, ep,t,re as

,con�içleradas rri9r�tár,ias" ,de�e.n-

Visando firmar . contratos com

industriais de Pôrto .Alegre e (�O

Extremo-Oeste, ' os acadêmicos
Marcelo Pereira Daura e Clóvis
José Tadeu Vieira, da Comissão
Executiva' da; I· UdeÁ - I ,Fei�a
Nacional de Utilidades Domésticas
e Produtos: Alimentícios, viajaram
para a Capital gaúcha, devendo
seguir pára o Oeste catarinense .

o.s acadêmicos da Faculdade de
Ciências' Econômic�s da Ufsc já
contrataram com a emprêsa Crush
do Paraná e Santa Catarina a vinda
de um bondinho' que circulará, no

local dá. 'realização da mostra,
durante o,' período de 15 a 30 1e
novembro'. Durante a permanência
dó bondinho, a empresa distribuirá

,em suas yiagens, refrigerantes a

seus passageiros.

CORRIDA DE KARTS
Outra atração que esta sendo

cogitada pela Comissão Executiva
da UdeA é a realização de uma

corrida de "karts" no local onde
será instalada a mostra, ou seja,
nas imediações 00 "Campus Uni
versitária". Diversas ernprêsas do.';

Estpdos sulinos já confirmaram
. su5Ls presenças no empreendimen
to, entre as quais, destacam-se a

Crush do Paraná e Santa Catari
na S.A., Madison - Distribuídora
de Bebidas Nacionais Ltda., Refri

gerantes
"

Periquitos, Plásticqs
OCion, Corplastic, t6Í1ogeral. S:.A.,

.

Sadia S.A., Indtstria de Fes€ados
e Frigoríficos S.A. e Sul Atlântico
de Pesca.

Informou o 0.1'. :Waldemar
Barbosa que a desidratação infan
til não é propriamente uma doen
ca, mas sim consequência de vá
rtas doencas ou de uma combina
ção delas: provocando a perda de
água pela criança. diarréia, vômi
tos e pneumonia.

As' causas do mal, que se
acentua no verão quando a. crian
ça sua muito é fica exposta ao sol,
são inúmeras, entre as quais a

sub-alimentação, as infecções in
testinais provocadas par, alimen
tos . deteriorados, provocando :a:'

elo executá-Ia em breve espaço de
tempo.

O Secretário Moniz de Ara
gão confirmou a ocorrência de
casos de pai-allzía infantil no oes
te catarinense, mas o envio íme
eliato -de vacinas Sabin e a sua
aplicação' intensiva impediram
que o número de atingidos au
mentasse. O estoque ce ,vacina
Sabin pode atendér a, procura de
todo o Estado, com' as reservas

chegando a 100 mil doses. Todos
os Centros e Postos de Saúde tem
instruções para desencadear a
partir elo verão uma intensa cam-
p,n�ha vacinatória.

. '

, \.1. f!' 'r'"" I), v ,1, I 1':'

Quanto as demais vacinas ne
cessarias a prcfilaxla de, ffi'ales,
disse '0 Secretário da Sallde que o
estoque de tôdas elas é satístató
rio e que as campanhas devacina
ção se desenvolvem em todQ, o
Estado,' e mesmo na Capital! ii

'

..

Para que nenhum .medícemen
to falte aos Centros. e Postos, de
Saúde a seoretana- já 'providen·
ciou a ida de um téênico a São
Paulo .a fim de que 'séjà' aci��iri
da a matéria ,mima"necessária à
elaboracão" c.e -váriOS medicamen·
tos Jab>ricados' peio .. LaboratÓrio

; Central .d�! Florianóp.0;lis. ,
.

• J. ) I,. ) .�

\
�l ...,1.. ',V

".'.)
i

,',."'.0.0 J.J,,; \I.
! �.:��

Grande
FlôrianópâUs
vai ter1plâdD!

Está marcado para às 17 ho
ras, de segunda-feira, -no Gabine
te elo Prefeito Acácia" Santiago, o

ato 'ele assinatura do conti'ato eu-

,: 0'<; <tr(;)�f.a Preféitura r-' M�nicipal e o.

:,' �f..�\� '",,;, ,",'';_'' ;".,..... .

.

'.EspIan, par.a a elaboração do Pla-
no Bás'ico de Desenvolvimento Lo
paI' Integrado: da Região'rda .Gran

. 'oe 1l:1urianópolis.
O Sr. Acácio Santiago já ini

,ciou a expeelição de convites aos

prefeitos dos municípios da área,
, à imprensa e autoridàdes da re

gião.
O plano de desenvolvimento

da Grande Florianópolis será ela
borado con'! base no estudo pre
liminar 'efetuado pelo mesmo 'Es
critório, por encomenda da Pre-'
féitura desta Capital:

.....,_"
,.f(

..

Professor.
pede· reajusle�
da hora-aula;-

·.�'�L; .i
_

,

.'
.�.

o
DOda8Darl
Já eSláem campo.Os professôres do Ginás�o Mo

derno Dr. AdeFbal Ramos da Silva,,\
enviaram ao Professor c Celestino
Sachet, Reito� da Ur{iversidade para.
o Desenvolvimento do .Estado de
Santa Catarina, um 'memorial so;i-·
citando o reajuste da hora·aula em

25%" tendo em vista os últimos
aumentos verifIcados no ,custo de
vida. O memorial afirma que o

Ílltimo- il;umento foi concedido em

agôsto do ano passado, citando que
j·á' houve rea"jus,te do salário míni·
mo e dos servidores estaduà.is, $em
atíngtr os Ireivindicantes. DÍz ainda
o memorial que o Reitor Celestino
Sachet havia informado' extra·
oficialmente das gestões, que vin'ha
mantendo junto ao Secretário
Ivan Mattos, da Fazenda, visando
conseguir uma suplementaçãoo pam
aumento da hora-aula.

Íl

d

Chegou para ganhar!
.

E vai ganhá r de goleada. TeIn tudo para isso.
O Dodge Dart é o carro de luxo brasileiro
mais moderno que existe.
Na potência de 198 HH. Nas linhas!
mais atualizadas.
No desempenho e segU1'ança..E l!l�is, na economia: o ,Dodge Dart faz muitos
qUllometros por litro, dispensando gasolina azul.
Venha conhecer o Dodge Dar!. O seu interior, o
seu acabamento, o set� cçnfôrto, as suas córes.
Venha sentir o qHe é ter Ilas mãos um
carro'Dodge, o mais alto padrão da
Qualidade Chrysler.
Dodge Dart. O gol mais bem feito da
nossa indústria automobilística.
Um gol de placa.
Venha comemorl:tr esse gol conoseo.

, (

Dadge i.Jart ';':
REVENDEDOR A�JTORIZADO' �� CHRVSLER ',i'

"

� da'BRASILS.A. f,:!
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Santa Catarina
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-
,
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,.

Os Diretórlos Municipais dá
Ar.ena ,,referendaram em conven

·1 'cãü partidário os nomes de can-
'I

,

êlda'tos .a Prefeito pelo par.tido em

l ió.'rios municípios onde o cal! n-
," dárto

-

eleitoral assinala elelcões
I p�u'a 30 de, novembro.
: ;' Êrn Joacaba a Arena concor

I.l,rerá com tr-ês sub-legendas: 1 _

1',Mário-, Gewher para Prefeito e

'ÍJuJ:valin,o Fuga para _ Vice-Pré-
"

'co;:, 2 - Walter Pereira Mendon-.){JJ J sÓ, .

)og;a, é, Antônio Melo �amos; 3 _

'\Milto�Laske e Airton Remar,
,T, Herval d'Oeste: candidato,'\'

-

-
..

'único, - Para Prefeito: Luis Da-
•. rrJ. -c

Iacosta, 'para Víee-Prefeí to: Au-

,"':Q:élio-' Buzzelato.
'

.' I Capinzal : Candidato umco

,,:P3.1'a Prefeito: Carlos Santos; pa
ra Vice-Prefeito: Ari Hac'kman.

':.,,',. ',Lacérdópolis: candidato único
- Para Prefeito Bajduíno Dalo-'

glio."

Irarii: Arena 1: Para Prefei
..
to: Atílio Marin Sganzerla, para

"l'l

yice-Prefeito: Orlando Silva,

.Ii' I Arena 2: Para Prefeito: R:Li
.. .munde Rodrigues, para-Vice-Pre
feito: Alzemiro Ferreira Velho,

Jabora: Arena 1: Para Pre-

11' feito: Ciro Poyer, para Vice- Pre
.I) feito: Violá Frh-:zon,

Arena 2: Para Prefeito: Arié-
si'o Niotto, para Vice-Pr'efeito:

'I'Mário Trucatel.

,,',i[,, Tangará: canr!'dato unICO
. "Pára' Prefeito: Júli:o Fuganti, pa
ra Vi:ce'-Prefeito:' Cleí-k,' Teixeira
Pjnto,

Mondaí: canr!'dato. único:
Para Prefeito: Nilo Sander.

"

nomes
.RorneÚrídia: candida to . único:

Para Prefeito: Enécio Gherard,
, Xanxerê: candidato único:

..-_ .........__-�---

;
, ,

.

Arena 2: 'Pal;a I �refe�to: Da

l mícío Stefanes, para Vice,Prefei-
to: 'olívio Albuquerque:.' ,

São' Carlos: carídidato- único:
Para Prtlfeito: Carlos 'Spa](-ling
dt sOllzi, para V i:d,.-.\p'í·e feÚo : 'r,-eo

, lJ:-,ido VeQdeIill; B'1tEigner,:. ..' i

: Tubario: Arena 1':" F,ara Pre

feÚo; Dtlneí çtiavétf:C�b{a( Are
na 2: Para -Prefeito;' JQSe

-

Santos,
" Jag'narnnfl': '"c:1ndítdato' único:

Para: pre.fei'to: 'Jo,ão', Lutz Bhtén
r6"'rt.. para;' Vict:�prefe�t&:- 'Didi
Silva'no.

-.'.,

R o do sul: 'Arrna 1 :-, .Para
Prefeito: Artemír: werner, para

viée-PreÚito: Llíis' Sóídatéli,
'

-

"

'Aren�' 2: ,p'ara 1 rn�feit6: Vitó- .

r:('l' F(!rtí�rollii par� Viue=Pref'elto :

Victor Ohf,'
'.' ..�

,-

Aurora: Arena '1':' Para" Pre-
fpitb: BnniH'do, stt1:P!:J, ;pára' Vi:
�c'-Prefeito: watter Kief.'

A,rena '2: -Purn. P"'éfehb: Ru

doL!'o stulJ'P, para r V�6e-Rl'efeito:
L,onardo- Ho�pp(ús,.'" -: ,

•

Itl1pcrania:' Aretliv 1: 'pára
Pr;'fE'ito:' PPr.!"O Júlio :Muller, pa
ra ,Wire.,Pre'1iEito': wa;l�á ,,.Abel
Or:-;h1'.

Arr rtn _2:, Para Prefeito:' Ro
brrtn S"h"macher; para Vice,-PTe-

I j

teíto: Adalberto Souza.,
'

"At:1f:lIlta: -candrdato único:

Para Pref'eítc: Manoel Inácíó de

Oliveira, para Vice-Prêfe,ito: Jo�o
Bento.

t\'2rOnÔ!l1li!ca: candidato único:
P3.ra Pref�ito: Paulo Bitt(n('omt.
\) ': 1: <t Vic'e-prefeito: St'egfl'ied
Sr'hllater.

1\\1 ,?: candidato único: Pata
PrêIeito: Moacir Bertoli.

l'[tm em visita às obras dá Ul)iver
sidade FEderal de Santa Catari-

na no Conjunto Universitário da

Ti'indade ,e cuÍnpriram um pro-

grama de v}sitas aos pontos t1l
ríGtiros (':1. Ilha' de Santa Cata-
rina.

Hoje ,viaj'arao a' ,�lumenan
para conhecer, detalhada_mentê o

funcionamento da Uriiversidade'

R�-gi'onal. do Vale do, Ítaiai, as ca

ractl?rístkas física� da região
\

e

sua colonização.' alemã.'
Ama'nh§. 'pela manhã visita

rãb o,',Instituto de Antropologia,
Es�ola

..

de' �ngenharia Industrial
e Facu,ld,a'd� de' Odontologia da

'Universidade Federal de Santa

Catarina. Sábado retornarão a

Santa Maria.

.
,

Profcs�ôra de Lages recl�ma contra'
atendimento do Instituto do Estado

Cpo,rd,e_adnr··da��nperaçã.o Maná quer
�,a 'participaçãô'dns:udifersitários

.. :b'\., . ,

.... �"'J t "',;.
, ..�r �;'-i-

\ /1;,'. O,;:Fteitor' 'Fetl:eira Li�a_' i�éCi:�':','" (',4:e l10Vcas lw';'''}vias em todo, o
I " , ' " -

�f�pu ontetn 'em aUd'iêneia especial l'it6r:o -naclónal.
''0.", Coronel João Carlos� Nobre da VIAGEM DE ESTUDOS

'Veig_fi." C.oordenader 'Geral da Opé- Quatro professôres .. e vinte e

,\ração M�iuá, que se enco!'\tr;1 eIT', cln::o, acaden1ieos do Curso ele
\ 'Plorianó'poÜs trat!;l'ndo da ,p'ai'tiih- .:..' Ge;\graf!a ela Fácnlclade' de Filos,o-
I \, ','

,.'

'I pação 'de professôres' e academl- fia:' Ciências e Letras da Univer-

f:,cOS dós Cursos de Engenharia no sldade Federal de Santa Maria

projeto.
�;, À-Operação Mauá destina-se

1Í:� entrosar os universitários' no

sistema de transportes do País e

l11otivá-Ios aos' estudos e pesqui
sas sóbre as soluções' do atual pa
nOrama rod!oviálrio na'CÍ('mal. O

projeto 'tem também por nnalida
de o incentivo aos estudantes de

EngenhaÍ'i'a Civil a se fixareni. no

interior, coordenando as a tivida
des governamentais na abertura

Lages (Correspondente) ,- �

Presidente da Associação dos Pro,

fessõres de Lages, Sra. Zuleima

Laus de Souza enviou um memo

rial ao Secretário Jaldir Faustino

ela: Silva, da Educação e Cultura.

SOlicitando Sua intervenção jumo
ao Instituto de Aposentadoria e

Pensões do Estado\ de Santá Ca

tarina visando um mélhor atendi-
mento àos professõres do IntE--

rior ,e outras prOVIdências. Res-

salta o memorial em 'seus conGi

l'andas que "o Ipesc pouco OH

C(uase nada oferece aos pl'ofe'l
sôres do Interior, ' comparativa,
nlente ao que o' Inps oferece aos

Operários;, no �'setor de assistênc:a

previdenciá.ri�, indenizando patl'e
elas despesas' feitas quándo requ<:c'
Í'idas pelos beneficiários" . Diz

Nclson -'Pomperrieyer.
Imaruí : candidato urnco: P;1-

rn Prefeitc?:· Ailcl' Delambre Dtas.

para Vlee-Prefeito: ' -Arl Eernar,,-,
d.no Delfina.

, Armazém: candidato \ único: .

�

Apolônio Westruck.

Lagu-na: Arena 1: Para Pre
feito: Saul' U1issÉla Baiãb, pa�a
Vice-Prefeito: 'Tàncredo Mato�.,

Arena, 2: Para -Prefeíto : Dau

ro Pinho.
Neva 'I'rj nto : candíd-ito úni- ,

yO: Para Prefeito: Santino }qor- ..
tolm para Vice-Prefeito: JOS€,

Borgoloto. '

'I'ijucas: candidato único: Pa

ra Prefeito: João Rabelo da Sil-

va, para Vice-Prefeito: J02,0 C11a

ves Filho,

Porto Belo: candidato úruco;

,Po.r� Prefeíto : Enio Guer teiro,

Vide,ira: candidato único: Pa-

ra' -Prefeito: Paulo Penso, para
ViCE -Prefeito: Luis Ferlm.

'C'a,çado,r: candida to
•

único:

Para Prefeito: João Grarido, pa

ra V!cp-Prefeito:
-

Almi r Pinotto

Siderópol is: candidato único:

Para Prefeito: R:111linO' César, 'pa
ra Vice-Prefeito: David ContL

único:

Dabgo,
Paquet-

Gambor:ú: ' c'anr;.\dato

P:1ra Prefeito: Arnádio
I'

para- Vice-Prefeito: Paulo-

ti. '

Campus No;"os :-' Arrna 1;
"

Pa

ra Prefeito: G:1spa):ino Zorzi" pu

r'1 ViCf�Prefeito: Aris;idês Bre

zola.

ter-

�ncontram-se em Florianópolis,
realizando viagem de estudos sô

b1'e os aspect0s 'geográficos 'd�
li toraI ca!tarinense.

A' comitiva ga,úcha é cheüa

da péla Professóra Maria Maria.

no r; 1; Rocha, espôsa do Re.itor
José Mariano da Rochá Filh� da

,Universtdade Federal de Santa
Ma�{ia,

, Durante o dia de ontem, os

pl'dfessôres e estudantes estive-

ainda o documento que "os pr')
fessõres contratados ou designa
d.os que recebem por aulas m:

nistr�,das, não, descontam para, (l

Jpesc ,ou Inps, ficando sem as

sistência e em inferioridade :�

qualguer, operário - que recebe

tratamento médico e hOS1)italar,
reeebendo pensão durante à teni

po em que ficá encostado - 'P01S
além de nao ganhar pelas' aulàs,
gasta o que lião, c1Jspõe para o

triatamento" ,

Ji�stêvl' reunido na última têr�'a·
feira os componentes do GruIJo
de Tr,àbalho ,t'!Jcarregado de estn

dar a implantarão da Faculdade

de Filpsolia 'rle I,a,g/:s, \ acertand,o
detalhes do f:wl1ciom�llIent� (lo UM',
vo estabe]edmetlio, de ensin'o s'u

pel'ior. Também foram' acel'tádos

"

,
'

os detalhes lJara o funcionam"nto
lia'" Escolas de Agronomia e "e1"

rillárla que passará a funcionAl'

no próximo ano,
.

Por determinação do Prefeito

Áureo Vidal Ramos, fO'l'arn criadcs

mais dois Grupos de TralJall1l)

sendo que o, primeiro, visa éstudar
e elaborar o quadro ,de pessoal <.)

o regimento do magistério' ,la
Fundação Universidade ,do .P.lanalt:J

Catarinense. ':f;sse 9T "está forma
do pelo, Sr. Walcl�)l1'ljro Nereolini,
Sr, Romeli Ramos Luéeha e �r:l.
Súria Checlid.

,O oilfro grupo qUt;' ficou form;l

elo' peios S1'S, Amélió' .Nerp{)llni, ,Bel'
nardino 'Gevaerd � SúÍ'ia ChedH\,

visa, implanta.r a 'Esé(f)la de' Ad
ministrnçao 'de Ern'p.rêsas de D�.
gêS.

,',

"

'�U',,,,,--
-41.
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onvocação- blítica
Al�ÓS longos dez meses de, inteiro re

l�CS.50, prepara-se-u Nação para ver reaber

to de 'maneira ampla o seu sistema políti.·
co, hoje com um panorama bastante dí

verso daquele que se apresentava até tre

ze d·", dezembro de 1968. Durante êsse ;le·

rindo muita coisa mudou no País. A .eu

fermidade de-,que foi acometido
.

o Mare

chal Artur da Costa e Silva fêz subir à

Presidência da República os três Minis:
tros Militares, que governam" ínterinamcn
te. Êstes, por .sua vez, comandaram as ma

riobras para a escôlha de um nôvo Chefe

da Nação, ante o comprovado impedimen
lu de o Presidente Costa e Silva continuar

nu pôsto que tanto soube dignificar.,
I

Tudo isso, incluindo a série de pro vi

dências que foram tomadas em decorrên

da dêsses fatores, se processou sem qual

quer participação da classe politica, ínteí

ramente relegada ao segundo plano das

altas decisões nacionais após a decretação
do' At,o Institucional n? 5.

Agora ela é novamente chamada para

tornar parte da vida pública brasileira,

tendo pela frente, como primeira e impor
tante tarefa, a tunção de referendar o no

.me do General Emílio Garrastazu Médici

para a Presidência da. República, que pre

tende governar o País com o propósito de

l'estaur�r plenamente a 'democracia, como

dt ixcu bem claro no primeiro pronuncia
mento .que fêz como' candidato.

Para que êsse objetivo seja alcançado
torna-se necessário uma participação ef(�·

tiva da classe política, que tem de agir
com patriotismo 'e alto espírito público na

,
.

função que 'lhe está reservada, Todo o po·

vo deseja com veemência que a, Nação tra

balhe num clima de pas' e de ordem, co;n

c funcionam'�nto normal dos podêres COllS'

títuídos. Para que isso seja possível, 0,'

políticos terão de cumprir com patriotis
mo a sua missão, esquecendo-se do pas
sado e levando em conta somente o mo

mento presente e o futuro na Nação brasi

leira.

o fim do recesso parlamentar, a eleí

ção do' nôvo Presidente da República e u

pleito municipal. de 30 de novembro são

acontccimentos que dão à classe pulítica
uma excelente oportunidade de, demonx

trar o quanto ela é capaz de contdl?uíl'
nos esfôrços que se fazem para se conse

guir a plena normaÚdade da vida nacíona].
Um nôvo capítulo Ua história brasileí

ra está por se iniciar. Seu personagem

principal, o Gerieral· Garrastttzu Médici, '

,

propõe-se a não jogar pedras no passado
e sim aproveitá-Ias para a construção de

um futuro grandioso para o País. Para tan

to, espera manter constante diálogo com

todos, ouvindo as reivindicações do povo,

que não há de ser simples espectador mas

sim o, protagonista c�om um desempenho
autêntico e contínuo. E .na hora em que o

povo rÓI' convocado' para dar seu auxílio

nos esfôrços a que se dispõe o futuro Pre

sidente fazer para arrancar o País do sub

desenvolvimento e instaurar a democracia

em têrrnos reais, a classe política, como

representante dêsse povo, deverá empre

gar um esfôrço hercúleo para corresponder

\
à vontade �o Govêrno e, acima de tudo,

cumprir fielmente a �issão que nós, bra

sileiros, lhe eutorgamqs.

R e f olor e s t a m e n t o,

.

, \

Devo, à gentileza do Engenheiro Agrô-
nomo Antônio Bertoncini alguns instantes
de prazer que me foram proporcionados
par uma visita ao Pôsto de Fomento Flo
restal da Trinçlade, 'onde vi muito do que

se está fazendo em Santa Catarina, pelo
reflorestamento. O Instituto Brasileiro de

Desenvolvimento Florestal, de que é pre
sldcnte 'o general Pinto da Luz, mantém

em ,Florianópolis aquêle Pôs to, além qe
outros no interior do Estado, achando-se
a sede da DelegaCia Regional do IBDF na

cidade de Joinville, dirigida pelo Sr. Dar

ci Pe·reira. Na Ilha, o pôsto da Trindade

se vem dedicando ativamente à cultura ele',

mudas de várias espéCies florestais, inclu
sive Eucaliptos e plantas ornamentais, so

bretudo o Pinho Eliote (Pinus Elliottiil,
ruja procura avulta extraordinàriamente,
havendo atingido êste ano a quantidade
de 9_!)rcximadamente 400 mil mudas pai-a
replantio.

Percorri vll,sta área plantada 'e apre
ciei a variedade c! )s' espéCimes que 'cari:
nhosari.1ente se cultivam ali, para atender

à demanda crescente de mudas, a que o

d namismo do engenheiro ag,rônomo An·

tônio Bertoncini cOrresponde .. suprindo evi

dcutemtinte com a própria dedicação álgu
mas dificuldades que vai encontram!) na

sn;:t tarefa.
b, .1;e1'lorestamento, como, se sabe, é"

'problérna 'Que ·'preocupa grandemente o

Govêrno Federal e o' Govêrno do Estado.
Transfol'niando o antigo Instituto Brasi
lclro do Pinho no atual Instituto Brasilei"

r() de Desénvolvimento Florestal, o Poder
Público do País, em 1967, visou à int.ensi:..

, ,

. Gustavo Neves

OTIMIION-37
Aconselhado por 'rneu 'Clinic'o particu

lar, tpmei uma injeção ele O�imiton '8-37
na veia e começaram a acontecer as coi

sas. Pelá manhã, bateu na minha porta
um venqedor de tecidos Erontecs; foi li

minarmente' expulso pelo meu cachorro

policial, mas voltou à carga pelo telefone
para· comunicar que eu havia ganho um

Gálaxie côr' de' ouro. Protestei, afirman

do que haveria um engano, de vêi que ja
mais comprei ou tive sequer a intenção de

pOSSUir um fabuloso corte Erontecs.
- Justamente, replicou o vendedor.

Estamos Premiando agora às pessôas que
não compram Erontecs; é a nova· política
da emprêsa. Onde deixo o carrO?' t

Já de posse do carro, vim para o ç.eJi-
,

troo Fui ao barbeiro. Abro um parentêse
para dizer ql,le o -meu novo barbeiro é um

sujeito 'que errou a Profissão. Há .vinte

barbas que tento arrancar-lhe' uma, pala
vra, um som qualquer, ainda que seja um

gemido. Nada conseguí até o presente mo·

menta. Mas, no pârbeiro, nw aguardava o

meu cambista. Ácertei o .final, pense\. Vã

esperança: eu havia ganho era o primei
rO prêmio, 250 mil novos. O meu cambis

ta ardia de excitação, mas a Otimiton B-37

já surtia seus efeitos: fiz minha barba

calmamente, dei 20 contos ao barbeÍro, e

fui receber o meu _!)rêmio.
À tarde, após almoçar um charq,ue pro

('(:'d�.l1te de Lages, recebí um telefonema

dil Base Aér,ea. Se-não fôs�e a. Otimitun ,.

TI-37, na certa havería de pensar besteíra.
Mas fui calmo 'e altivo, mandando pergun
tar pela empregada do que se trat�va. �ra
um avião à jato que estava à minha dis

posição. Mandei responder que estava cien-

te. Depois de, cuni?)rir uma dezena' d'e
obrigações, fui finalmente vêr o tal avião
à jato. E' um avião lindo. Tem quatro ja
nelinhas redondas de cada lado, duas tuJ.;
binas na cauda. Faz quase 1.000 quilôme
tros por hora, e gasta apenas 50 minutos

'até ao Rio.

Não pode'rei ,reproduzir uma unica

palavra da palestra que mantive com a

pessoa que lá me aguardava, mas estou
ein condi�ão de g'arantir que o convite�me,
honrou sobremaneira. Recusei polidamen-,
te, entre outros motivos, pelo principal de
não desejar que o meu nome se constitua
em impedimento a qualquer tipo de com·

posição.
Às seis horas fui ao coque,tel de lan

çamento
.

do Dodg·e-Dart. Na chegada,
cumprimentei o dr. Mário Meyer, dizendo

simplesmente' "é um belo carro". Foi o

bastante para que um dos diretores da fá
brica viesse me comunlc�r que eu havia

ganho .
(�laS passagens volta-ao-mundo,

mais 10.000 dólares de ajuda de custo. Ape
sar da Otimiton-37, espantei-me. Era o

seguinte: visando apoiar sua campanha
pUblicitária em um slogan curto, orig'inal
e de fácil assimilação, a Chrysler resolveu
instituir um concurso secreto entre os

·apl�ec.ladores do Dart. Quem dissesse a me

lhor frase à respeito do veículo ,embolsa
ria o prêmio. Pois fui eu.

Um !:ouco combalid0 p�las emoções 'do

dia; recolhi-me. Mas a Otimiton-37 ataca
ria outr:; vêz: a Fundação Roc'kfeller, a

qllrl11 en'via)'a o meu curriculúm-vita can-.

dida,tanelo-me a uma bôlsa r,:") extensão
universitária, já se vão uns cinco anos,
enviava-me a cartinha que traduzo a se-

guir:
"Dcar Sir:

Por um lamentável engano de nossos
, serviços postais, a sua prezada de 12, de
novembro de 1966 apenas hoje nos cl�egou,
às mãos. Enviada ao depàrtamento compe
tente, sua análise resultJou na constatação
de que as bôlsas em aprêço foram supri·
midas desde 1968, o qúe lasti!'namos Pro
fundamente.

Não obst,mte, à vista de seu interes-
J sante curriculum a!)enso à solicitação, es

tamos autorizados diretamente pelo sr.

Nelson a mencionas. uma proposta que es

timamos seja apreciada por V,S. Trata
se, na verdade, do preenchimento do car

go de Diretor de TUrismo do Chase Man- '

natham Bank, organizaçao que goza da
do mais ,alto conceito nas esferas financ,ei
ras mundiais, e da qual' esperamos que
V.S. já tenha olÍvido menção: A Dil;etoria
ora oJerecida tem sede em, Honolulu, com�,
sucursais em Toquio, Paris, Roma, Lon
dres, São Francisco, Nova Iorque, Atenas,
Rio, Madrid e Bonn.

Os salários .. iniCialmente modestos' em
razão da. recente criação do cargo, mon

tarão a 150.000 dólares anuais. As despe
sas de viagem, l-:J.ais a:;; diárias de 180 dó
lares, correrão. como. é evidente, às ex

pensas do Banco.

Confiantes ej11 um rápido asscntimen�
to de sua l1arte, eomunicam,9s que . se

acham à sua disposição as passa?,'ens para
que" em caso ('::'� conveniência, venha
V.S. até os nossos escritórios centrais pa
ra n1aiores detalhes. Sincerely Yours, J.D.
Weight, Manager Director".

Otimiton-37 é fôgo-!

,I,

,
" Marcílio Medeiros; filho.

I,

.t
DA GUERRA, DE BOo.KER, I?C3 JOVENS E DA NUDEZ

.

"
t

Realizaram-se ontem, em todos os Estados Unidos, programações de
protesto contra a guerra do Vietnam, das quais participaram mais' de
cinco milhões de pessoas, surpreendendo mes�o os cálculos mais otimis
tas dos organizadores do movimento. Inicialmente contando' com a parti
cipação exclusiva de estudantes, o tHa da Moratória - como roí chama
do - recebeu o apoio de significativos setores da sociedade norte-ameríz
cana, senadores, deputadns e personalidades como O Prefeito de Nova
Iorque, John Lindsay, e o Embaixador Averel Haj-ríman. Foi um protes
to, romântico, é verdade, mas que não poderia deixar de sensibilizar os

. homens de responsabilidade â.os 'Estados Unidos e do mundo inteiro pel6
seu apêlo de paz, fraternidade e compreensão entre os povos:

Nâo poderia ter sido mais tocante e significativa -à. homenagem pres� !

tada' a BOdker Pittman, no momento em que seu corpo, descia à sepultu
ra, no Cemitério de São João Batista. O imortal 'saxofonista teve Unl en'�

,

.

.

,
�

.' i

têrro semelhante aos dos grandes do "jazz", dos Estados Uni; 1S, ao I SOll1
de "Saint Louis Blues",

'

executado, por outro excelente instrumentista I
irmão, Auríno Ferreira. A, homenagem, aliás, foi pedida pelo' próprio! I
B.ooker: I

I�

I

-1' :.i!
Do General José Campos de Aragão, Comandante da sa Região Mm':'

tal', que assume na próxima segunda-teíra o .cotnanr';)· do III Exército: )
- Uma pátria só pode resguardar a sua, perenidade como Estado

Nação quando tem uma juventude cônscia de que ela é a maior garanti
dora dessa, eternidade.

- J'
O fã-clube da revista' "Fa:irplay" nesta Cidade não dá- folga às, haly-

cas, perguntando quando é, que chega o próximo número.c.Todos.. querem
ver a àtriz ítala Nandi, que atualmente aparece nua: ,pa:p'eça "Na Selva'
das Cidades", de Brecht, encenada CIJ1 São Paulo e, nos mesmos trajes,
numa série' de fotos que- sairão publícadas na revista.

.. -l

Ela não dá a menor importância à nudez, comportando-se segundo-o .

pensamento do mécj.ico-inq.i�nista �oel Nl,Jtels, em relação aos nossos

indígenas: '!A n4dez do indio não é obscena; se o' fndio rejeita a. 'rOUP_R

que se Oi deixe nu"�

,I"

\ Quando eu morrer, toque.
Só podia ser assim.

ficação das atividades do 0rEl'� D s.. (,u::..l· Todavi8., Sank Ca tarína está situada
se atribuía a execução: d,l ,.",""'" r�:c,;:i('- ('" i�: :,' �', :,,:, "�:;�lÍJ das atívrdades do
nal de defesa das reSel'Vl,;:, U(,.t::"oo,l" letLLc;"c....e._cv, . somente precedida por
Brasil. E, em Santa Catarina, onde havia São Paulo, Paraná e Minas Gerais. E' que,\ .

'

até há pouco em funcionamento um Acór- em o nosso Estado, segundo se !lode já
do entre o Estado e a União em tôrno dês- -prever, a produção de mudas se elevará,
se problema, já agora, não obstante extín- no corrente ano, a 20 milhões r_!3 exem-"
to aquele convênio, nem porisso deixa de pla-es, num eloquente atestado de eficíên-
haver a mais cordial e efetiva cooperação cia dos órgãos técnicos e adÍninistrátivos
e�1tre a Secl'f�taria d� �gricultura, - cujo do IBDF, por intermédio dos seus. diver-
titular, dr. Luiz Gabriel, acompanha' com sos postos, entre 9s quais os situados' nos
interêsse as atividades' do Instituto, - e municípIos de Curitibanos, Chapecó, Ca-
os 'órgãos federais especializados. çador, Ibirama, Araquari, Laguna, Ara-

.

O agrônomo Antônio Bertoncirii, qule rangua, Três Barras, Sombri:o, Jaguaruna
fala ·com incontido entusiasmo sôbre a etc.
função que' vem exercendo com louvável Uma estada de algumas horas nq Pôs-'
devotamento, me informou r!3 que em o ,to de Fomento Florestal. da 'Trindade e a

nosso Estado, até o dia 31 de agôsto do visão cas terras em .q.ue· Vicejam alguns
corrente anã, haviam sido apresentÇl.dos milhares .d� mUdas; {:te' dtféTen,�es e�Í\'lécie�,i�:::
projetos' ·de reflorestam�nto que compreen- cuidadas CO[,1 todo o carinho pelos que

.

deriam o !')lantio de 107.399.199 árvol'es, 'ali trabalham conteptes .:,Jela consciência
numa área de 45.8209,24 Hectares. �sso im- do valor do próprio esfôrço, incute �10
portará num investimento da ordem de âninro menos propenso a arrebatamentos
quase 50 milhões de cruzeiros novos. San- um s,aoio e fundado otimismo, acêrca do
ta Catarina, disse ainda, possui mais de êxito da política' florestal, em Santa Ca-
5 mil Indústrias' madeireiras, !lara as quais tarina.
trabalham mais de: 15 inil operários. Dai., E ao encontro dêsse objetivo de âm-

, I

o otimismo com' que é lícito aguardar as., bito nacional, o Govêrno Ivo Silveira tem
mais belas perspectivas �lara a nossa eco- apresentado, também, (l�ntro de suas pos-
nomia madeireira, não se podenclo, pois, sibilidades; a contribuição que se conCre-
subes[ima�' a relevância da lJolítica do re- tiza '110 financiamento da Estação Flores-
fl.orestamento, no Estado. tal do Rio Vermelho, onde, ainda em co-

Aliás, 'essa airosa expectativa não se '�<;;:""""il1êço de 1968, já se contavliim em núme-
justifica 'apenas numa regiãcL,(dR; �a;ís0:7i'rl 1'0 de,' c�rn..lJ1il a1l:f!1udas de Pinus e trinta

1! }]I � �! P

�
"'" 1 li ",; ,�\ .

, \ (V
e .sim em_ todo o �erritóri:ol' ti.iJí9il�Vaei�! o: ��,1 n;\! �§ \Glf ,à:eác,ia'\0�ltiv�das naquela Esta-
a aplicaçao do esforço ge:ral p#'J:,f). ;!l' di a-

. ��� ��d�f{tr,tR�ª,a#�I��:1l?eriodo de um ano,
llüz�ção , das ri�uezas ,�tí1re�t�i\',X�',,:Ul11�'l ", a;:!lht�cr�;ii#C!')sJ'!del1��üL's' �egiões do Esta-
constante nal> pr€ocupaç,oe� db�1tlI;i�r.� U,j do.�iYn:�ttll�'1(: TIto 'Ii:

'

�� '. {',i �

IMPRESSõES

Quanclo chegou ontem ii Flo
r�a·nÓpolis, o p·�üS�gist1j. Burle' Marx

'> f�cou impressldnadíssimo com' 'as
belezas naturais da Cidade' e

achou simp)esmente "esplêncliqo;'
o recorte do nosso litor;ail; .. 'i',,;sôbl'e

,.,,...�).(;�,<, • .::., ",'

o qual SG debruça altiva,"a í:)erfa
�Ma�

, .'

Infelizmente, a priméiral imo

pressão não pôde perdurar por
,muito tempo, pois logo após Bllrle

" Marx foi inform'ado pelo' professor
Ranulfo José de Souza Sobrinho,
da UIsc, que a nossa flora, cQm
todos' os seus ricos exemplares, ,se
acha inteiram�nte' destruida, por
'falta de preservação.

PAR'fICIPAÇAO,
:'

b Prefe1Fo Acácià· Santhiag'o,
que dentro de pouco 'mlúS de .três
meses deixa a' prefeitura,�da' oà
pitaJ, confessa que atml:\._zenou
durante todo êsse .t�mpo' uma boa

quantidçi.de· de alegtias,-,�' outro
tanto âe .. decepções. \ ,,'

.

Entre as alegrias, guarda com

especial carinho o fato de� ter con
seguido, em parte, sensibilizar
consideráveis parcelas da comu
nidade para os problemas que lhe
dizem respeito, afetos à área do'
Poder Público:

.
' \

,

Como exemplo, cita üma-OÇOr.,.
rência que já se .tornou rotina
em seu Gabinete. Receber comis
sões de moradores de determiná
c!3.S ruas dos bairroS que lhe rei
vindicam a construção de ·ga,lerias

I'
. de escoamento das águas pluviais.
Como o programa da Prefeitura

I
obedece a um crónogràma de trlÍ.-
bal,ho e os operários, por isso
mesmo, se encuntram mobilizados
nas' obras em andamento, não
tem sido ;:Jossível deslóeá-los pa
ra a execução de obras 'novas.

J
Pois êsses cidadãos execu.tam êles
próprios os serviços braç·ais,. em

,dias de fólga, cabenr:!) à Prefei
. tu'ra apenas entrar com o mate-
rial. '. i '

Quando, em FlorianópoHs, se

pensou em fazer isso?

MELHORANDO

O Instituto Histórico é Geo
gráfico de Santa Catarina já es

tá se mudando para o 80 andar
do Edifício Zahia, conjunto alu
gado Dela Secretaria da Educaç'ão- \

, ,

.

,

e CultuJ,'a. Todo o acêrvo' qaqlfe-
la entidade cultural - livros, dü
cum€ntos, etc.' - também serã.
transferido, pára o nôvo locai. A

parti� de novembrO, o IliGSC
abrirá suas portas p�ra o pÚblico
em 'geral e para OS estuclíl-ntes,
em especial, oferecendo a b.iblio-

!II * •

l,

.. * *
, I

I, ''f

• • •

tecll, pl:j.ra pesqll.;i�as e trabalhos

e�colares.
Como se vê,' o SecretáriQ J'lj.$.

dir Faustino da Silva semPí'e en

contrá ,uma sO,luçãQ' para iC'ettm;
p.r.opleminha,s que·:.,,1lJ.Inca.I fpr�
solucIonados ,.por._fal.t� .de. inicia

tivfl;. Quúendo; dá:','

!3El\�ANÀ DA ASA I

o. Tenente-Cnronel-AviadGi'
Teófilo Aquino. do, Prado, Coman,- I

dante r.:1 Destacamento de Base

Aétea, de Florianópolis; está, con
vidando a Imprensa para um aI·

tnôço. q1Je fará realizar. naquela
Corporação, -aãj�n.nà",; Ínarcando o

. início di S�máha' da' Asa.
,

., CON·TRA PELOTÀS'
'-.:

.

, 'C'A TV-Gaúcha; de Pôrto' Ar�
gre marcmi p'át�' o dia 13 dê dê
zembro a parÚÚpaçáo de Fioria
nópo'lis no.' progranih

'

"Ci(Úide
contra Cidade". \' ", (

,

. À ,ar;veÍ"sàr:i� dá Capitai ê�-
tarinense será: Pelotas.· r

. .'.

AS POSSIBILIDAIDES

I 'Começou à campanha dos
. ,�

candidatos a v�reador para o plej-
to de,30 de noveinbro. A sé julg?-r
pelas conversas, jã' se podem' co�- ,

siderar eleitos (JS 24 integrantes i i
da chapa. da 'Ar€na e os 18 do ,

MDB. Quem duvidar, fale com ,�
um candidato:

t
"

I
- Não é para me gabar, ·não, 1mas eu tenho algum prestígio. Lá 'f'

onde tJ.�abalho, par exemplo, &a-

I'rànto 30 votos: A f�rhília é gra·n-
,de e, me dá/uns '50 ..Você sabe, "U·_

'.
.

rmão:;, primos, cunhados, contr�- 1Parentes, tudo ,isso soma. Na. Itti- •

jl1'ha base eleitoral ninguém entra,
,

a náo ser Fulan.o que está, muito I
desgastada por lá, desde que Ife- "

gou um jôgo de camisas para�.( O I i

time de futebol. Não saio ele ·lá I
<

com menos de: 500 votos. Na ci- r

dade, de pessoas conhecidas, pos- !
so contar com ,seguramente 200. I,
"Sel}" Alenca�, d.ono do armazéh1 I, [
na Rua Tal, é "meu cabo eleitciial 1,.",'e garantiu que tem 80 voto�' ria; 1-
mão, ali' no cabresto; o. p.ess'oall

I

I
que está �3vendo vai votar tdl;!o I � J

em mim, "na lei ou na marra", I .

Tenho,' diálogado caril os joven� e II �

vou conseguir o apoio da éleitoFi1-
'

"

, i·;do nôvo. ,Fazendo, barato; pego �
l

da rapaziada do Instituto à nol:te .

I t
uns 100. Vai ser ·mole. Não que " <l.

, eu- vá fazêr muita fôrça para h18:
elegei', inas a nossa Càmkta está'
precisai1do elevar '-um pouco O

seu lnível intelectual...

Deppis d,o, dia 3Q) a. co�sta:�- I �
ção amarga de que houve "trjf I' I

'i

ção" do "seu" Alencar. I

'h'l � "�,,
.. � .. , ,.

' _lll�_ ! �t .:- ."v. Tt. ! .. ;
.
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1 �5 19,45 S�02:h:::

.

t ..:eor.ge Pepard - Inger Stevens

! .NAO IMPC'UTA QUE. MORRA,\lr

� h�ui:a 18 anos

�:
)

I
.f�'17. 19,45,- 21h45m

I�,·�lm! �aLket. Martha Hyer .. ,

.sATÃ';, O �SO CINZE'NTO

I pensu.ra 10 ános
,I

----.,----�------��

ROXY
t (J .1,"

16 - 20h

CINEMA

-----------\-

RI'l'Z

Mark Damon - John Ireland
.

Fernando Sancho

ESTE HOMEM NÃO DEVJj:
MORRER

Cen:sura 18 anos'

'I
�j'.-'

'i 17 - 20h
I '

I O HERO! DO OESTE
'-Censura 10 anos

i ''i' '.'

--...,....__,.--------

I fi" r

i ._.
..

l20h
l Rodolfo de Anda' � Evan�elipa �-

'I,f �zo;::EM �E N�aRO

(�ruG," 14 anos
W

.

R.AJA !';H�U
f -�nh".. '

.. '

j

.� "SANHQE POR I,mERDAD1!;:
'fi I1IDmsura 14 ,anOlS··

.

I'
. i ,·r".; -=,.u·--'r.......;.·"'-O...O-R�.A""".�,___.,:�.;.;."

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

""_J'

j'
�------------

� 15 - 20 -- 221:l

lá ;Terônimo - Atila Iório

ue'

I'
França 'i

-

,

: :�;\�;;�A �E. ���NT�',

"i'
'(;',mlS'l"'" � anos" .'\,.."1,.,.. : .... : .. v' •

,

i .<>1' . ---'-----'--"---....

,

i
r -TELEVISÃO

! TV COLIGADAS qA:tJAL '3:\

1 �.�6h3Üm - p.e� Legal. ---r F'ilme

:I_�
1hOO -- Tap çat - FilJ;l1,e .'

j743-5m :- Avef.lturas de Rin' ':rin

f' ��:q>���t��:iti"i;:qi, FiÍ�e
19hOO - Tele Jornal Hering .'

1 19h30m - A Cabana do Pai Ta-

I mas - Novela .

20hOO - Mr.
-

Shaw Topo' Gigio
., ".�lhOO - A Eont_e dos Suspiros

" -'Novela
" .'

,

'1-'2�nl;;,'om '- R�p'ófter Garcia
'

ti., .
'

t .,2lh45m - Impei"io -_FUme
.22h45m Entrevista

,I
".,; I :.' :;.-

,

GWRIA

IMPERIO'

Milrle-

TV PIRATINi C:ANAL· 5�.

Zury Machado
-.'

O casal Cartas Eduardo (Lea Orle, em sua resi

tlêncía, receberam convidados para comemorar ala.
Comunhão de sua filha Cláudia.

I'

* .1,
'I' *

;.,:1 .

No American Bar do Querência Palace, ',nu:n
grupo de Senhores, o assunto era o adiantamento

da construção do Lagoa Iate Clube, o ponto turís

'tico, que será atração em nossa cidade, O Dr. Mário

Junqueira Pranco, do Rio, em visita a Florianópolis,

adquiriu um título do "LIC"_

queluche no Rio, que no ano' pa,s·
\ sado ensaiou de voltar e que ago-

IitIl
,ra, pelo 'menos nas tarde e noites

! j
.' NAO FIQUE DE ôLHO NO SOL quentes de fim de môo, (especial·

I ii No verão, todo__c.uidado com os mente reVeiUOll do dia 10), d.e ja-
olhos é pouco. Mais expostos aos neiro e ae fevereiro, é certo que

ti raios solares por causa da maior \ 'será usado por muitas. \

n freqüência dos banhos de mar e A linha 70 para' frente-única 8

a de piscina, o uso dos óculos es· baseada num corte ligeiramen;,e

I
euros é indispensável para reduzir évasé; �s vêzEs o corpo do vestido

a claridade excessiva. Os especia- é .é'ortadQ em vários panos; oútras

,
Hstas costumam dizer que às le!1' vêzes é em godê - e em quai.s
tes escuras (marron, cinza e ver· quer um dêles, como é corte difí

de) são as mais indicadas e' conde· cil e caro, o vestido 'sai caro tam·

nam as de outras côres como pe,· bém. Um corte horizontal, abaixo

niciosas à �ista, dada à sua inefi- .do busto: quase sempre tem,' para
cácia em reduzir a ação dos raios vestir melhor. E as alças podem

I
ujtravioletas e infravermelhos srj. pegar no pescoço como também

",
bre a retina. podem cruzar atrás.

Fora o aspecto medicinal, os Importante: Para usar bem fi.

óculos são peças indispensáveis na frente-única a mulher deve ter ma

mada: funcionam como complE'· nequim 40 ou 42, Quadris estreit03.

mentos ·ideais para os traJes espor- Busto pequeno. Braços de ,carnss

tes, tornando-os mais sofisticad0s. firmes. Sem ser escultural, deve

Substituir a maquilagem também ser um corpo harmonioso, bem

é .seu papel, em casos de abati· cuidado.

,! menta ou fr.lta de tempo para a Os tecidos mais usados para a

I pintura.
Abandonando as formas frente�única: o jérsei, o ciré, o fus

'; �xageradas e espaciais, os óculo" tão, a gabardina de algodão e to·

* �l� *

Na Igreja Matriz da cidade de Criciuma, sábado, às
18 horas, Sandra Zanatta e Altair Guidi, receberão

li bênção matrimonial. Será nos salões do Cricíume

i;lube, a elegante recepção aos convidados de Sandra'
e Altair.

',-

.._'.. . ..!.. .'./
'i" "'," -t-

Estamos sendo informados que a Diretoria de

I'abajara Tênis Clube, em Blumenau, com um

elegante coquetel, vai homenagear a imprensa ds,

cidade.

Informou-nos o Senhor Luiz Alves da Silva, Di

rotor do Teatro Álvaro de Carvalho, que logo mais,'
no Teatro, estarão à venda os ingressos para a tem

porada de Glória Menezes C\ Tarcísio Meira, com a

peça "Linhas Cruzadas". Os artistas da novela Rosa

Rebelde, em nossa cidade, vão estrear têrça-teíra
próxima.

�u
I�
�
�
f� * �� *
f'
" Ontem, Dia do Professor, a 'Secretaria da Educa-.
� !Jão

.

.e Cultura e Associação-'Catárinense de' Profes-
sôres, comemoraram o acontecimento' com um

jantar, na LINDACAP.

?,

'" * *

'Comentário _de urrr polítíco: vem se destacando,

no rádio-jornalismo catarínense, o advogado Cyro
Barreto.

:i� * �:
, Continuam 03 favoráveis comentários, com reíe-

rência ao coquetel de lançamento do Dodge Dart,
realizado terça,feira, na espetacular Clube Penhasco.

'

A equipe do Santac�tarina Oountry ctue, que merece

elogios, com excelente serviço de bar e\copa, .atendeu
o mundo elegante lá. reunido, Parabéns ao Desem.

bargador Pedrosa, pelo Clube Penhasco; parabéns
a Firma Meyer pela apresentação do Dodge .

'---.:._* * *
O simpático casaCDeyse e

sua . bem decorada residência,
convidados para um Jantar.

Têrça-Ieíra, depois do coquetel, no Penhasco e

jantar no Country Club, a esticada dos casais: Lení

e Rubens Pereira Oliveira, Maria Olívía e Mário

Meyer; 'Tereza e Hildsbrande Marques Sousa, Lea e

Carlos Eduardo Orle, Maria: Leonida e Fúlvio Vieira,
Arlete e Paulo Costa Ramos e Odete' e Walter

Mayer, foi na boite "Scorpios".

Colombc Salles, em

anteontem, recebeu

* *

O casamento de Rosaly ,salles e Ourides Steil,
será dia 30 próximo,' às 18 horas, .na, Capela do 'co
légio Coração de Jesus. O costureiro -Rui, da CaIJi
tal gaúcha, está ccnfeccíonando o lindo vestido' de
noiva de Rosaly.

'.�I! �I� *
Viaja amanhã, para lY.[ontevidéu, onde, partíci-

pará do.,1ó; Congresso do Notário Latino, o Senhor

José Carlos Kincheski. -

"

* *

:{� * *

.vsando pantalona e casaco' Cardín, em recente:

coquetel, Nice Faria foi elegância comen�a�a.
" ,

O Pensamento do Dia: "Homem Previdente não

dá ouvido .à mulher que chora, pois é chorando que
ela ordena",

A. MiIaI1�

,1
I

,�,

') �"

no próximo verão, vão ser menu-. ·�dos os algodões estampados mas

res, discretos e simples, conUnuan: '-::�ligeira:nente ehcorpados (se bem

do o detalhe das lentes coloridas �que com saída flexível). O crepe

para combinação com a roupa, De ::: (para a noite).
um modo geral, as tendências as·

Eim se enumeram:

- formas ovais, redondas ou he·

xagonais.
- tamanho: quando 'redondús

1 E os enfeites: pulseiras coloca

das no antebraço; colares longos
até a cintura, no caso do decote
do vestido ser redondo, colar<:s-
lcoloi1'(1.

do '-..

LASTEX: PEGA NÃO PEGA

�
! A linha de vestidos de lastex que
era certo pegar 'para o verão, come

ça ii queimar antes de apareCi.)r

.,nas ruas, Tendência de moda usa

da já há tempos Ce sempre) pelas
mulheres escandinavas, no ano

passado, essa linha começou a pc·

gar e:n' Paris, através um lança
mento discreto mas eficaz' feito

pela boutique Victoire, represen
tante .da cadeia de pequenas iojas
Marirp.ekko, da Finlândia, ,especia
lizadas em algodões pintados a

mão ,(sensacionais) e em vestidos

enfeitados com lastex, Alguns cilo

l?aram até o nosso verão, no ano

passado, lançados que foram pela
Bibba, em Ipanema. Mas foram

poucos. Agora, para êste verão, tôo

das as confecções paulistas e c?-

riocas se armaram com modêÍüs
dêsse gênero, colocando-os em suas

linhas ,.de produção.
\...

Mas, as vendas, até agora, não

estEta realizando as esperanças de

vendedores ne111 as necessidades

das compradoras. Compradoras
que em geral se situam na faixa

de idade de 20-25 anos mas que ao

contrário c1.as previsões, não Estão

querendo usar lastex. "Engorda",
e a justiíicátiva da maioria, "Não

enfeita como parece", dizem algu·
mas. Enfim: sôbre a tendência da

moda com lastex tudo é impre'y-i
sível. Os modêlos colocados à

venda são bonitos, bem feitos, em

geral foram. confeccionados em

algod�o estampado (vOlle), ou err.

jérsei tambérp. estampado - jér
sei sintético. Alguns, 'são de mar,·

gas curtas, adros de mangas' C0111-

pridas; e o. lastex Ioi aplicado até

em cinturas de pantalonas de bôca

larguíssima, de verão.
Mas as vendas ainda são inde

cisas - trata-se de uma tendôncia
duvidosa de peg,ur.

18h45m - Antônio l-.hria - Re

'�'Prise, '
..

, 'Gl\9hl0m .- Nino, o Italianinho
"

I
�Novela "-- ,

I, \l9h45m - mário de Notícias

'120h05m - Ccnfissões 'de penelO-'
r pe - Novela· .

{ ·20h30m - Beta Rockefeller � No
i "Vela

.

;' ') 221100 -- Grande jornal ,

l, "22h15ní - Cavalo de Ferro � FU-
I

.

,li' lhe
!,:.r >

1 " T"\l OAUcnA CAN,A.L 1:.,\

li \.1-l8h45m -:- A UltiIna Valsa __; no·
'!i�ela .

.. " '.' 1

I
.

(:19h15m - A Rosa Reb€ldé - NO

,
'4Jvela

; 'l;;l�lh45m - Jornal INacioIlal
t ot20h05m - A Pont� dos Su.spirol:!

i ::"- Novela. -:
"

I
'-j 2Ôh30m - Dez Vidas .:.:.. Novei9-

" ",.21hOO - O Grande,Desafio

l'O�flh40m - sang1;le do Meu San-
.

'I �.,gue - Novela.
'

,

. Sl42h10m - Tc1eob�eti:ya C!efis�
.. 22h35m _. Alma de Aço '7"'" FUme

1, .,
,,:

I ",j" • ,. -,

! c JfL ,,;� Í'AURAHTES '.

..,)1------ ..
'

...
"

ó "',.

I.i ,�Ali�INA P:RZAR'IÁ 47 ("

I flua TraJan9, 47 '.

Pizzas - Panquecas - Ravioli __

-)Lfnl'll'gnav�"""!"8Ífirobi>wje "'fU'''tlasmfga1:te' ",""l'���;;;�;;���;]������������.��ª������ª��_��� o ---��- �- • ------ ••• 7=,--'�:-.:� 1_1.,1��Tm!!f.�"jW'� �

que peguem um pouco acima

fim do nariz; hexagonais que :38'

jam moderados - nem muito'

\ grande, nem muito pequeno - e

ovais' devem 'ser opacos cobrindo

os olhos até as têmperas Qnde 58

afiúam.
- c6ies:, marron claro, cinza

claro (e o azul, 'rosa, amarelo, C2-

so não haja receio de prejuízos à

vIsta).
'

- preços: a base para os óculos

esportes (sem 'grau) para o próxi
mo verão será numa 'faixa d8

NCr$ 50,00 a NCr$. 95,00, para os

estrangeiros, A partir �e .. " ....

NCr$ 30,00 para os nacionais,

ÚNICA:FRENTE

PEGAR
Um best scller de verão 1970: a

tendência do vestido frente-única

que há mais de cinco anos foi c)-

É ,CERTO

r

,.
" ,.úsica

.

Popular
.," Augusto Buechler

$L Ij
· VOCÊ

"Você", composiçao de RobeI'to Menescal e Ronaldo Bôscoli, que tanto

sucesso íêz nos anos posteriores à eclosão da Bossa-Nova e que contínue
sendo gravada até hoje pelos mais variados conjuntos e cantores, aparece,

agora, em mais uma 'versão: na voz de Elís Regina.
'

,

Tudo me leva a crer.Ipelo que ouví, que se trata de uma faixa do LP.

de ,Elís, gravado ,na Suécia, durantêa sua excursão pela Europa no primeiro
semestre dêste ano, em que gravou, ainda, na, Suécia.

.A versão dada por Elís Regina ficou muito boa e tem, como curiosidade,
a participação 40 gaítísta Toots Thielemans, que representou a Suécia'no
Festival Internacional da Canção do ano passado. Ná Suécia, o LP de Ells

chama-se "Elís & Toots", _'
.

)- O O O -(
Por outro lado, é muito esperado o LP gravado por ela 'na Phílips

inglêsa , Segundo esta gravadora foi gasto muito dinheiro .com o disco de

Elís , Foram pagas duas semanas de estadas em Londres para ela e os
seis acompanhantes e: dizem; ainda, que êste é o melhor'. disco gravado por

, r,

'ela, do ponto de vista eletrônico, ma� que custaria um P<;lUCO a ser lançado
no Brasil, para não prejudicar o impacto do antro que estava sendo lançado:
"Elís, Como e Por Quê".

Foi para êsse LP gravado na- Inglaterra; 'que ela preparou o primeiro
íê, íê, íê de sua carreira: "Se Você Pensa", de Roberto Carlos.

)- ° O O -'(
SEMPRE OS MUTANTES

Nunca' será demais falar de "Os Mutantes", na minha opinião, o melhor

conjunto de iê,' iê, iê que nós temos no Brasil,
Arnaldo, Sérgio e Rita, 'foram considerados, no MIDEM (Mercado

Internacional de Discos e Editores Musicais), uma espécie de feira musical
que se realiza todo ano em Cannes, como ,;os beatles brasileiros", E, na

verdade, êles tem muito dos. Beatles, cm originalidade e ritmo. '\ IHoje eu trago para vocês a letra de uma das músicas mais bonitas do .

conjunto, que é a "Fuga n. 2". Música e letra muito simples e bonita . .;\
história de um jovem que resolve \ fugir de casa, "Correr num automóvel

enorme, fO,rte ... ". É 'nesta expressão "automóvel enorme", quase infantil,
e .out{as que ;há ;::�está:,-]etra que, provavelmente, se encontra o lírísmo-

,; trágico,desta música, feita por rb!ver1s, para ser sentida por quem é jovem,
ou já foi.'·�

.

FUGA N° II. (Mutantes)'

Hoje eu vou fugir de casa

Vou levar a mala cheia de ilusão
Vou deixar alguma coisa velha'
Esparramada tôda pelo chão.
Vou correr num automóvel enorme

forte, a sorte, a morte, a esperar
..

Vultos altos e baixos

que me assustavam só em olhar.

P'ra onde eu vou bis

Venha também.

Faróis aI tos e baixos

Que me fotografam a me procurar

Dois olhos de negro brilho
, Iluminam meus pasGos

� ll1e, e,sptonar.
{) sinal �stá vermelho

;,

·Os carros, vão passando e eu ando, ando ...
Minha roupa atravessa

·

E me leva pel� mão do chão, c!o chão ...

·

P'ra onde eu vou bis

Venha' também ..

NõVO DIRETOR

A direção do Departamento· Autônoino de Engenharia Sanitária deverá

permanecer com o engenheiro Boris Tertschitsh. A nomeação do Sr, Márió
Francalacci, segundo fonte oficial, não devetá ser levada a efeito pelo Go

vernador dó Estado.
Embora temporàriamente - enquanto perdurar o s.eu estado funcio

nal e até ,novo. ato do chefe do Poder Executivo - o Diretor em exercício

.

dó DAES vem: procedendo irlúmeras modificações no sistema administra-'

'tivõ do órgão,·.colocando todos os seus setores em movimento.

Confirmaàá a permanência do Dr. Boris Tertschitsh na direção do

DAES, vai aqui uma sugestão da coluna. Torna-se urgente um treinamento

dos atuais calceteiros que atuam nos consêrtos do sistema de águas e es

gôto da ci,dade. Os servidores do órgão abrem inúmeros buracos no cal

çamento' e a reconstituição é procedida de modo absolutamente irregular.
Os' exemplos aí estão' em todos os locais onde há uma placa verde e

preta.

Uma outra sugestão refere-sé à necessidade de colocação das placas
de sinalização nos locais adequados e dentro das normas estabelecidas pe.
lo Código Nacional de Trânsito, afim de evitar acidentes. Igualmente \lma

instrução aos calceteiros do DAES é fundamental para que o órgão execu

to tôdas as suas atividades' sem prejudicar a vida normal da cid,ade.
Finalmente deve 0-nôvo Diretor determinar a coleta de todo o mate

rial que sempre sobra na retificação de algum defeito no sistema de água
e esgôto, e não deixar as pedras e montes de barro em plena calçada, es·

perando que algu�m tome a iniciativa da retirada.

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

Inúmeras entidades estão :realizando um serviço de assistência médic"\

integrado que merece os mainres aplausos da população.' Uma equipe U'3

bandeirantes esteve no último domingo na Lagôa da Conceição, com est$
giários da Faculdade de Medicina e acadêmicas da Faculdade de Serviço
Social procedendO a vacinação anti-variólica em mais de 904 pessoas. A

. campanha de vacinação terá prosseguimento em novembro, quando milha,
res de crianças 'do interior da ilha receberão a vacina tríplice. Também !lO

último final de semana, o traba.lho coordenado pela Prefei,tura Municipal,
L,B.A" e Departamento de Saúde PGblica procedeu o levantament0 social
da região ,da Lagoa com a entrega de mais de duzentos questionários.

Para!elamente, a zona de Campeche recebe a visita tõdos os fins de

semana de estudantes de Medicina e de Serviço Social, que procedem as-

sistência médica, clínica e farmacêutica.
'

RESTAURANTE·DO LIRA rEMIS 'CLUBE

Serviço a La Carte

Salões l)al'a fe:;tas c banquetes

l{ua 'l'enente Sil\"eira. - Fone 2262 .'

.

'-'oi: .-_,;:,:,;, ;";o,,:,,,;,�!
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Juvenlus de Rio do Sul a grande atração do momenlo

I • , no fulebol calarinense eslará esta noite se apresentando
na Capital. Seu adversário será o Figueirense, e o jogo vai

ser no estádio Ado.lfo Konder, com Início às 2lh30m - Por

seu turno o Avaí joga hoje em �ariJa Maria no lio Grande
,

do Sdo Sul conlra o Internacíenal, em parUda váHda pelo ter

neia Cenlro-Sul.

o ESTADO, J!'lonanópolis, qumta-re.rn, 1Ó de uu t.uuro de ÜIOV - pago (j

(

Esportes

I I

I
I

, ,

l_�.����"�������������������4�����������������������������������������������������������,
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eXlco
Waltllsr Souza

Portugal desde o último domingo está completamente fora do

mundial de 70. As possibilidades eram poucas, mas depois da derrota

contra a seleção da Romênia pela contagem mínima as poucas espe

ranças cairam completamente por terra. O grupo UM da Europa, está

totalmente favorável a seleção ganhadora de domingo, Os Romenos

tem ainda uma partida pela fronte e na cidade de Bucarest, portanto

em casa. Levam um ponto de vantagem sôbre os dois países colocados

na segunda posiçào: 'Grécia e Suíça. Mas vamos a um 'resumo dêsce

grupo da Europa:
PARTIDAS DISPUTADAS - Suiça 1 x Grécia O - Portugal 3 x

Romênia O - Romênia 2 x Suiça O - Grécia 4 x Portugal :2

- Suiça O x Romênia 1 - Portugal 'O x, Suiça 2 - Grécia 2 x

Romênia 2 .:_ Portugal 2 x Grécia 2 e Romênia' 1 � Portugal \).

CAMPANHAS:

1°) - ROMÊNIA - Cinco jogos disputados. Uma derrota, um empate

e três vitórias. Sete pontos ganhos e três
-

perdidos. ,

2°) - GRÉCIA - Quatro partidas disputadas. Uma vitória, dóis

empates e uma derrota. Quatro pontos ganhos e quatro pontos

perdidos.'
.

SUrçA - Quatro prélios realizados. ··Duas derrotas e duas

vitórias. Quatro pontos ganhos e a mesma quantidade de'

pontos perdidos.

4°) - PORTUGAL - Cinco jogos. Uma vitória, três derrotas e UDJ

empate. Três pontos ganhos e sete perdidos. Decepcionante

a presença dos companheiros de Euzébio, nas eliminatórias ,}3

.1970. Os portugueses estão em último lugar e sem a mínima

possibilidade de classificação.
JOGOS RESTANTES - Três partidas ainda serão disputadas pelo

grupo que poderá ser decídddo apenas na última-partida. Mas

vamos aos jogos. Hoje quarta-feira: Grécia x Suíça em Atenas.

Dia 2 de novembro em Berna: Suiça x Porfiigal e finalmente

dia 11 de novembro em Bucarest, 'Romênia x Grécia.

POSSIBILIDADES - Tudo está super bem encaminhado para que os

Romenos consigam a classificação, senão vejamos: Portugal

tem um jôgo e está de fora. A Suiça tem dois compromissos

sendo um fora de casa. A Grécia tem dois jogos sendo um no

exterior. Finalmente n� R-omenos tem apenas uma partida e

dentro de casa, jq;::;L�\('
. aLJ simples empate contra (j)S gregos

Sincêraments aC'2."edito �. r:. classificação dos f�ornenos. Mais uma

que acertei.
{ ri

orisla
Movimentando 200

e domInro, no E"'!'(',

Campeonato Escola.r iL

atlét:>s de ambos 'os sexos, .tivemos sábado

'yJna da FAC, a realização do 3.0

"1'; partid_as que 'deverian; tem si

no estádto Santa Cp,tarina e na

d" Educação, sómente o foram na
do desdobradas simLdt3,1l_",:, !.'

quadra do lns,tituto Eó.t2d ... :lI.

FAC, clevido ao mau tempo.

:x:x:x

Em vista disso acumulou uma. série de jogos, estendendo-se às

disputas até o anoitecer de dorrlingo, l quando foram entregues os

troféus e medalhas aos vencedores o Instituto Estadual de Educa

ção e Colégio Coração de Jesus.

, ,

:x x:x:

Destaque-se aqui além do trab:::tlho dos elementos C'l Inspeto

ria de Educação Física do Es�ado e seus colaboradores diretos, no�'':'

mal, para uma ,série de jogos como esta, o sacrifício de permanece-,

rem no local sem almoçar e jantar, possibilitando assim 'a que o cer

tame chegasse')0 seu final 110 domingo;
,

:x.:x:x

Os jOgoS tiveram uma assistência muito boa e entusiástica e

contou com -a participação da já famosa banda de música formada

pêlos garôtos do Abrigo de Menores.

,

.\: x : x : x :

A Diretoria da Federação Catarinense de Futebol de Salão, vem

I

de apontar OS nomes dos árbitros que- estarão funcion1ando duran-

t� as disputas do certame estadual em suas f.ases eliminatórias e

·final.

:·x: x: x :

As chaves eliminatórias serão iniciadas no próximo sábado e

domingo, na cidade de Bn'sque quando os campeões de rtàjaí,

Blumenau e Brusque, cisputarão o direito d� passar às finais do es'
I

tadual, na luta em busca do título.
�

x : x : x

Sete nomes compõe!'! \;' U' (3,?0 de apitadores para às disputas

do certame catarineme dfJ futcbcl de salão. Vejamqs: José Ferrnino,

Hamilton Berreta, Gercino Lopes, Flávio Zippel e Ronaldo �olli,
todos da Federação e mais Pedro Brandt, e Luiz Antônio Nascimen- _

to Sobrinho, ambos de J oi.nville.

:x:x:x:

\

uv
PI

Joga-

,>

Avai joga em
Sta aria com
Int!rn8Cional �

'iiií,

O Avaí estará cumprindo, esta

noite, longe de sua torcida e do

público cata-ínense, o seu segun

dó compromisso' válido pejá' TÇ)r
neío Centro Sul Chave Sulina -

que reune,
_

ainda, o Juventus, de

Rio do Sul, Internacional, de San

ta Maria e Novo Hamburgo, dá

cidade. que lhe empresta o nome

deixando de competir clubes do

Paraná, visto a desistência na

véspera da rodada de abettura,

do Seleto, de Paj-anaguá e do Lon

drin a, (�J. cidade elo mesmo no

me.

A pugna desta noite é contra o

Internacional, ele Santa Maria,

que é o 2,0 colocado com o Avaí,
visto que venceu na estréia, em seu

reduto, frente ao Novo· Hamburgo

e no compromisso seguinte, 'ainda

em seus domínios veio a sofrer

,sua prirneíra derrota, desta" feita.";
,

para o Juventus por 3 a 1. Êste, a

seguir, roí até Novo Hambuj-go,
onde empatou com, o quadro local,

conseguindo, desta forma, ven

cer a primeira parte do certame.

O Avai, vai jogar sob nova ori

entação, visto-- a saída do técnico

Zezé que p�diu muito para contí

nuar. Saul Oliveira, Jofé Amorim

e Moràcí Gomes estarão, esta noi

te, em Santa Maria, escalando o

qUadro p.ara dar combate ao In

ternacional, pela vice-lidrrança.
Eretuado o encontro, logo no dia

seguinte, Ü-l). seja amanhã, o Avaí

'viajará até Novo Hambürgo para

o compromisso \ que saldará com

o "lanterpa".
Quanto a escalação avaiana,

nada sabemos, podendo, �o en

tantq_, s�r êste � cQnjunto para o

match desta noite: Jocely; J.

Batista, Kavalles, Bi e Mirin�o;
Rogério e Nelinho (Aril; Jaii'zi

zinho, Gama, Quarentinha -e Car:
los Roberto.

Notícias
Diversas'

.

o Juventus -depois de ter vén
cido ao Internacional de Santa

Maria por 3 x 2, -registrou em em

pate diante do Nôvo Hamburgo,

no últlmo dOmingo em 1 x 1. Ri

cardo marcou -para o conJUllto ca

tarinense enquanto, que Hele!Iül

ton assinalou para os gauchos. O

Juventus fOrmou com: Rafael;

.Alvinho, Pelé" V�Jdir e Oldair; Os- .

mar, (Wilson) e Osvaldo; Jorginho

,(Nenê), Ricardo, Braulio e Castor.

O Nôvo Hamburgo alinhou: Ro

naldo; Dí, Cótl, Virgilio e Pauli

nhó; Pires (Milton) e Xamegul

nha;, Dirceu, Bira, Helenilton,

(Dica) e João Brener.

x x x

II

I
J

O ..Juventus, caçula da Divisão

especial' do futebol catarinense,

que, cqmo -alguns clubes, não teve.
muita sorte na fase de classlffcação .

do Estadual de Futebol lem anda

mento e que no Torneio Pentago

nal Vera' FIscher .perdsu a deeí.ií-
"�./ .

va para o Caxias, está encontrando
no Torneio Centro-Sul - ch_ave

sulina _:_ a oportunidade sumamen

te grata.de, projetar-se em defini
Uva como uma autêntica fôrça do

esporte-rei. barriga-verde.· ,A prova

estamos: tendo com os. sucêssos
obtidos pelo grêmio l;i�sulense J.;')

importante certame 'que os cata-
. ", j

rírrenses disputam com os gaúches.

.Tlês encont_ros' disputou 0 esqua

drão [uventíno
.

que
:

começou em ..

seu reduto; quando -derrotou o

Avaí'r:x>r 1 'a O, para em seguida ru

mar para o interior ',gaúcho, onde

II
! I
II

após vencer o Internac;}onal, em

Santa Maria, por,3 a 1, foi até Nó

vo Hamburgo, onde censeguiu

empatar com o quadro do mesmo

nome, de forma que foi proclama

do vencedor da .prímeíra etapa (rJ
certame, devendo, agora .enfrentar

aqui o Avaí e aguardar, em �ió do

Sul, -a visita dos dois. representan

tes. do Rio qrande do Sul.

Hoje .o J�uveDtus' estará no e','

tádio "À'dolfo Konder" para saldar

um 'amistoso com O' Figueirense,

cm 'pagamento dO�. atestados ,

Úbe
ratóríos

.

dos jogadores. .Balinha �

�arços "Hue, a pedido do técnico

carias ·.Alberto _Jardim, ·ex-ptep::.

rador .do alvinegro, passaram para

as Iileiras do. grémio alviceleste

do interior..

o

- O; ençontro está sendo. aguarda-

do com grande ínterêsse pelo p11·
blico üoríanopolítano que está

ciente dos resultados obtidos pelo

quadro ríosulense, tanto no esta.
dual de futebol, como no Centro.

Sul. Daí esperar-se- uma boa aú,�
cadacão esta noite no estádio .1a'
3., I

� rU8" Bocaiuva.

Os. conjuntos, salvo'

poderão ser êstes.,

� I

alterações,
I

- I
JUV:ENTUS - Rafael: Alvínhé,

Pelé, Valdir e. Odair; Osmar (Wil

son) e Osvaldo; Jorgínho ·(Nenê?,
Ricardo, Bráulío e Castor, podeá

do durante o Ll"an�correr da Pll�
na entrar Balínha. no lugar de A�.
vinho e' Ramos, no de Castor. :."
FIGUEIRENSE _:__ Jacaré; Big�.

de, Dante, Juca e Raulzlnho; Gei·-
SGn e Beta; Quadros (Dacícai,

• 'l

Adão, Aviton e JJicli.

Sanla Catarina' êoevidada para a

regata inte'rb'8cional de' orlo alegre
,

,
.

,

J. .1' ,

I

ro para estreantes. ASS1ll1, eleva91.
se para três o número de dispu
tahtes da 'primeira parte do certa,
me do interior que poderá cons

tituir-se num sucesso I
sem prece

dentes em disputas rernísticas ettl,
tuadas no interior do Estado, !

HOSTERNO VAI A BJ_UlV!ENAI(]

SÁBADO

O presidente Eurico Hostenlo
.

em conversa com a reportagem i�1·
formou que viajará. em seu autuo

móvel para Blumenau ria tarde 0{C
�ábndo, quailuo cllidará com 0S

dirigentes do América, a quem e,;

tá à·feta ã organização ria pY'imfh-
I. 'ai , i 1

:ra regata pelo Campeonato do Ip-
teriar, dos detalhes da disputa q,�e

está m�l'Cad-a para o� dia· seguinf1c.
O preSIdente �la FASC, de confQl'-

•
midade com o nôvo �ódigo de :de.
gatas 'da FASC, que já está vigp
r-aQdo, será o Árbitro Geral 01u
Competiçãp. Deverá, na reunião de

sábado que poderá ser na sede do

Clube Náutico América, proced�T.
se ao sorteio das balisas e desü�
nação elas autoridades que, estarào
funcionando na disputa. r I

I
,
í

,

i

;�"r�,
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I Eles Atestam OS, ossos erviços I
,

j

.�
.

,
.

cia da realização, no dia 30 de no·

vembro próximo, na raJà olímpica

do Rio Guaíba, da Regata Interna

danaI de Pôrto Alegre, que a enti

dade promoverá em regozijo peta

h'anscürso, a 19 do mesmo ·mês, do

alO aniversári!,o de fundação do

Clube de R. Guaíba-Pôrto Alegre,

que, comprovadarnenfto, é o, mais

antig.o cluba de remo do Brqsil,'

sendo a data de 19 de novembro

de 1888 consiçlerada, desta. for.m"-,

como a da implantação do esporte

dos fortes em nosso país>.
E Santa Càtarina, cOlno urna

Teremos na tarde de sábado a

decisão do campeonato de juvenis
da cid,ade, quando estarão jogan
do no estádio dr. Adolfo Konder

as equipes do Avaí e "Figueiren-
se. O Figueirense é o atual líder

com '3 pon'tos' perdidos enquanto

que o Avaí soma 4 pontos na se-

,

gv.nda colocação. Ao Figueirense

., I
j I Hoje, no estádio San J C 1 �':.�·ina, teremos a realização ua pa'rtl- bastará um empate para chegar

:11 da de Voleibol adulto, rf't1l11ndo Lira Tênis Clube e Vasto Verde de ao tí_tnlo. São Paulo e Tamandaré

..... ..:.I_-·'O.l_'_',"'''1>�no 11 1>.1X1 di_�nlJtg. do ceJ'üúne estaclllalL..dJlWUQod�allli,ºd,ªa�ei...� ..L�.!f_ga.!:ra�-Qo_;a�.��re�l�iI�n�in�a:::r:...---------�=r===.iiiB

das potências' do esporte remísti

co do Am�rica'do Sul não l?ode fal

tar a uma ,competição de tam�m�la
envergadura, sob pena de incor-

rer, quem não a convidar, em ter

rível injustiça. Assim é que, l!ffiil

·1

_.

,

vez mais, a FÁRGS remete à' entí

dade catarínense o
.

convite
_ pa:lt

participar dos páreos'do programa

internacional, .em número de· qua

tro: 4 com timoneiro, single-skiff,

double-skíff -e oito remos, dando.
.r prazo 'para 'o encerramento das.

il)scrições que, -será no dia 24 de

novembro, 'ou seja uma semana

antes _da competição- que, além dos

brasileiros, deverá contar com a

presença de argentinos e .uruguaios

,e possivelmente chi.lenos e para,

guaios.
CRUZEIRO DO. SUL INSCRE

VEU-SE

A Sociedade Esportiva Cruzeiro

do Sul (ex,Clube Náutico Atlânti-
•

I \ \ '

co) poderá vir a disputar a pri-
meira rf.lgata válida p�lo' I Ca:n

peonato de Remo do Interior do

Estado, marcada; para a manhã

de domingo, em Blumenau. ,O cl:.l,

be joinvillense já remeteu à FASe

a sua inscrição nos páreos de 2 ,com.

timoneiro, '4 sem timoneiró e'

yole;; a 4 remos, o primeiro pa::a

novíssimos, o segundo também pa

ra a mesma categoria e o tercei·

;)/P
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