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o jogador brasileiro 'ost U, que. se encontra interna

do no Hospital Metodista de Ho ston, õude se submete�
a uma intervenção para cor gir o deslocamento da retí

na foi informado pelo Dr, Roberto Moura" que terá alta

.

no� próximos dias, devendo regressar a' Belo Horizonte

na segunda-feira, onde continuará em tratamento,
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SINTESE
.TUBARÃO

.)
�--------�----------

,O Delegado da Comarca de

Tubarão, Sr. /Antônio Pru

dên� informou que está

marcada para. às 16 horas da

amanhã a chegada a, esta cio

dade do Major Adhernar+Go- \

mes, recentemente' nomeado

pelei Secretário Vieira da

Rosa para exercer as .ativida
des de Delegado Regional de

polícia de Tubarão. A posse

! d0 nõvo titular da DRP está
. revista para amanhã. à tar

e na sede da delegacia 10-

cal.

BLUMENAU

A partir de hOjb, estarão
• I

'hegando a, esta cidade 03,

.artícípantes
-

da XIV Con

entraçã�' .de Radioamadores,
o ,iliados à 5�. Região, rete-

�nte ".aos'· .Estadns do Para-

'En-í; ,j_ieu�Í�o
'lltimo dia 10,
'la ,.Musi",ak Sijo . ,{}-

f�-",\,;r-t'i!:,:"""'..�'4;;,�,t!\':h��M"::
,,� ,

� e pl'esidíCtu �lo
-

.

'�Lald,::il'a de Andrada, foi Te·

rganizado o Lions Clube de

ão Jo;io Batista, oportulli.
I'"adc' em que foi releita e em·

'-r ssada a nova diretoria que.
i "cou -assim constituída:' Prú·
.(

�t'àente
- Juarez 'A. Hoi·

'L
"

lann; 1° Vio::.·Presidentc:

"Ilivert 'Nilto Schkil1dway;' Se'

'I!:l'etário -, Alinor Azevedu;

JI'resoureiro
- Domingos Pc·

eim; Dirctor Animador

'1, illian Duarte da Silva c Di

'II ctor Social
- Jenncr J. Biel·

I
ert. Os Srs. Paulo Meieiros,

,ius Raclladel e Afonso Jo·

)j�t dos Santos, formam o cor·

'o de v9gais."-'

o Sr. Francisco Neves, De:

• '�ado em Santa Catarina da."
'1 �

ti.màação Nacional dos b-.

I' -Ps informou que os indígc·

� )s pertencentes ao pôsto'

� j Palj11as e�tão desenvolve!l'

; intensas atividades nó se-

industrial locaL RevelOll

__:e a produção atinge a

�
__r dÚzias de tábuas men-

. ,
.) IS, com lucro de 10 mil

1zeiro,s novos.
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São' Miguel
foi tombado
pela União

-

Atendendo reivíridicaçâo do

Prefeita- de Biguaçu, o Patrímó

nío Histórico e Artístico Nacional
inscreveu em s�us Livros de Tom-

-

bo 0 conjunto arquitetônico e pai
sagístico r_:' � Vila de

I
sãei "M�guB'l;; "'-:-,'-

compreendendo a Igreja .Matriz e,
'

a . casa conhecida' como "sobrado"
.

.
.

de propriedade do Src S��:10 ,Ra-,
mos e, por extensão, os remanes- ',

.

centes do
'

antigo aqüeduto.;

-,
,

, ,

De. repente., - o Iri0

. ,,,

j

Setenta e um convencionais

da Arena referendaram ontem à

tarde em Brasília os nomes -do

General Emílio Garrastazu Mé

dici e' do Almirante Augusto Ra

dernaker para a Presidência e . Vi

ee-Presídência da \ República, a

serem:eleitos no próxímo dia' 25

em reunião conjunta do Congres
so Nacional,

-

conforme pr�ceitua
o Ato Institucional na 16.

Os trabalhos foram presidi
r.:')s pelo Senàdor Filinto Muller

que; falando dê improviso, fêz re-
'�

Icrências aos contatos que tive-

ra há dias com os Ministros Mili-

tares, dos quais' ouv.i.ri" a opinião
de. que o processo democrático de

veria realizar-se ...
de

.

maneira a

não ferir os ínterêsses da Revolu

cão e nem os írrroer.vtrvos da se

gu;an<;a nac:�nal: "fatôres que

não írnpediam que as candidatu

ras
.

d'o General Garrastazu Medi

ci e' do Almirante Radernaker

tivessem o referendum partidá
rio', Declarou o presidcnte do DI

retório ,NaGicnal da' Arena que os

atuais respo:ç.iãv�iS. pelos desti

nos tio Pais""não sübestímavam a

colaboração da classe' política pa

ra o �leno exercício' da democra

cia.

/' Nová Carla vigora a parUr do dia 30

O Ministro Rondon. Pac11eco,'
I

Chefe da Casa Civil anunciou pa-

ra hoje a promulgação' do nôvo

. texto constitucional em cerimônia

a ser realizada no Palácio . -das

Laranjeiras- com a presença de (,0'

do o Ministério. A nova Carta

Magna entrará e111 vigor ar partir
da posse 40 General ErriPio Gar

'rastàzll Médici na Presidência dá

. República. ,
...

A nova Cpnstítuíçãc representá'
a, síntese.,de textos elaborados .pé·;,

" .Io ,ex·Vice-P.residente Pe,(ll'o Ale�.
;', " :.._ ·x�;" a; pedido do então Presidente

;�'\;;�sta � Silva" e pelo "ex-Minístro

ela Justiça, $r, Carlos Medeiros e

'Sil�a,
.

a 'pedido .da Junta Ço�er-
.

nativa, I Pela nova Carta Magna, o

- I

'mandato do Presidente da 'Repl�
blica, bem como o .de Vice-Presi

dente, será de cinco' anos. Em dís

,posição transitória,' deverá limitar

o pesíodo 'de Govêrno do General

Garrastazu Médici a quatro anos

é\ alguns meses, encerrando-se em

março· P0 1974'.
, ,'"

. 0- Vice-Presidente da 'Repúblic3
não terá" atrib�'- ções .de caráter

]
'I .

'., < • • •

� legisla,tlVo, como a, de presidir o

<C:OI�gr�s�o"· s?guntlo
"

consta llft

Carta' q1Je., expira, .mas dispolfá ct'.1

: podêres c .atríbüídos pelo Presidsn
r

't;e: da Rept\blioa,' Exécutará mís
-.' '"O :s6es'

.

executivas, 'e' do interesse oa
._ '_ If,' ,

'"
...

,

'

Presidência. da 'RepÚblica, dentro

'da área ·de. competência- desta,

{Editorial na página 4),

/

Semana da
Asa é
festeja.da

'(ÚLTIl\lA PÁGINA) '.

,'" \

, ,

Cosia e Mblis!rns Milil_�res têm moção.
No decorrer da reunião de . Estívcram au'setites da, re'u-

ontem da Arena foram apresen- níão, tendo POI:�I).1 [ustíficado o

, tl'!das- dtÍás· mocões: a prtrneí-a nã� comparecimentu, o Marechal
UI'

J

" \ "de, àfe,to. e resneito à
-

'Jessoa do Eurico oasoar Dutru--e os Srs .

. :!' ,�- '''Mare�fial Al�tú�, da Costa e Si'lvà
" S�ilY1rl"'?NQg'�€ira Ramos, Hamilton

:� . _' =; \ ' ',.,
,

' ',', �� - P,raclo, .Jo,sé' Bonifácio; Raquel, de
..�/.. �lit"'" e-.:'f.\"" ,,s€g'l.;t'Kl1:!:�.."WS�IP''Mi·�&�tr6g,_�M'��r;f·:'�1'��\1:iifÓS?''!'- \at"� .:-d�" iV��ur.a," Andrade-

tares "que nO" exercído di presi'- .

e 'Mi'lton" Campos. 'Em ,comunica-

déncia da Rf;pública não' abando- ção diri'r:'ida à presidência do Par-

naram 'os prdpósitos tracados pc- tiçlo, os a4sentes manifestaram

lo ;Pl,�gidente�' 'Costa ; e �jl'':a, . nO', ,jc�::��;·s611d,aiiêda:(! ;"!.átl'; ocand:da turas do
"

_ c
-

" ..

_ .,., .,r,'''' 'j.,::\ ,:, .....�"'.'l'\�," �,..c,.�.' ,\ ���\....,"",�'.,k ....�. -0:-

,

'sê'ntida' de;' doMr 'Ó BrÍis.r! th:i" uni ., Gener"al Qarrastazu Médici � do

ambiente de 9az ,
e' de P�{)?resso" Almirante' Augusto Rademaker.

''-

Cidade uanhà
A

um. "novo
, ,I ,

parque
(ÚLTIMA PÁGINA)

'"

•

Tarcísio Meira e 'Glória Menezes chegam pata en-

cenar no· Teatro Álvaro "de Carvalho a 'p�ça "Linhas CTuzadas"

Os Jcgos .Escolares reúne a juventude dos c.stab.�lc CÍm2ntos, .de çnsino da .Cldaue em disputas ent_;:e

educandários. (Página 6).

ole, exame e a missão em 1970ousei Da
I ' (ÚL'l'IMA PÁGINA)
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entese' cunslrói linha
nova n8 Oeste do Estado

A .Companhia de Telecomuni

cações de Santa oatarínajs.A. _

Cútesc _ declarou vencedora da

eoncorrenciá pública para. � ins

talação da llnha Chapecó-Concór

día-Joacaba, pelo sistema UHF. a

firma "Iribelsa", a qual se com

promete a entregar a ligação -

que representa a primeira rase da

rede de emergência destinada a

interligar todo o Estado de San

ta 'Catarina .0 sistema
-

de tele

"comunicações-- no dia �g de ja-

, o' . neírn, data em que a COt>3fW prc"\

.cederá a. Inauguração da linlaa
o "prevendo para 0 ato . um:),

.
lH!,a�

ção telefônica d� Chapecó para

. o Japão.
)' Quando estiver il11;ei.r�·m�s.te
'corÍcluída a rêde de ernergência,

será possível a lig·aç"í,(j. 'telefô'niç:;i
,.

do muntcipio de SãD' I1iguel da

Oeste com os demais municiptoa
i,;càilaünenses; Atuâhur;;ntê a maior

'ci::�alllC'ía li' Oeste atingid» pda

rêde existente, partindo .. de FIo·

rtanópolís e ,Joaçaba. Tôdas as de

mais cidades de Joacaba para o

Oeste estão isoladas elo resto do

· Estado �or via telefônica"

'O Presídente da ootesc, pto'

· ressor Alcides Abreu segue hoje

para o Rio de Janeiro, de onde

embarcará para Washington ama

nhã, a fim de partícipar de um

congresso que reúne homens de'

telecomunícacêes de todo o mun-

· do, atendendo a convite da Usi

tas.
De wàshíngtou o professor

Alcides ·Abre.u�' seguirá pára Tó

quio, no Japão, a· fim de visitar

tábríeas japonêses d.� equípamen

tos de telecomunícacêes e c)rg'dos
'de nnanctamento . daquêle Pais,
examinando â 'possibilidade' de a

. Cotesc adqüitir material aipÔDÍf;')

para a' ü!-stalaç�o �d'o, sL<iten:,a' 'dp
. tiiüt\yo. de, teíeyóiriuí;licaç�es em

Santa Cu tal"i�1�. ..;.: ,
'

4uroo_uR18S '(rafei8t11D� �,

séos interêsses e,1D PI

/

O agrônomo Glauco Olinger,

apó,,; p�1rticipar em Pôrto Alegre

do IV CongreSso grasile.iro de

Agronomia, informou que diver
sos temas .de fundamc).1t,gl impor· '.

tâl1.cj_a foram aprovados no CQn

ela v.::, de�tac�ndo os ,ligados ·áo

ensin<? agI;,ônol!lO; à ).Johti'::a Pl'c1:
fissional e lo C:Jcument') 'l:iásicó SÔ.-,

\s.' bre a política agrária· orasileirq,

Revelou\Sllle se chegcn"i c-or

clusãoo de QU1 está havE'mlo nn1

tX�t:S.so de produção de .agróno
mos no País sem oferta de em

prego, tendo sido aprovado um

VÜLO cOIltráríü à prolHerar;áo df'

escolas de agronomia de pl.ás Cj'1a-

11dade que se estão Cric'lL'd').
No que diz respeito à p'11iti,

ca profissional... foi l.'eelamada a

fa)ta ,ele empre2'os .p::':-a, � rlt.SSQ
·

� q baixo níVel salariril eXlstf'U

te.

Quan�Çl à politica a.?,Tári'l, 'in:.
fql'mpú q�.e ,rónm abo.�;d�d03 \15'
pectos ,do epsinO,. !

.

da pesquisá.
agro-pecuária, dos iIlsmú'):-; agri·

colas, bem como
,. te:uá" .r,Jativos

ao créçlito nÚ.'al, ao "fg',)l'::J agríc

cola; à políÚCa, de pre�:()s mínG
,mos, à reforma agràj:ia e à EX-

tenii.ão 'ruraV.
.' Disse O· Sr. GlaacCl OHnger

que o documento básiró da pOlí
tica agrá:ria partiu di', eielegaç:i::;
catarinense ao Congress,). clcH:n··

I
-

do a matéria ser encaminhada ao

Ministério da 'Agricl.lltuI'ol. e eles

' ..'

-����������"""'!�'�""''''''�"''''1<.. ''"_:�'"""'!�,\:""'-'''''_''�.;��.,�:"''f·,;2�:l��·f.''''�-��·�(�''''.·-�!''''·,''.��"l":��.-,�

DIPRONAL Veicll1os' Usa4Ôs·

y

com .20% _ 30% _ 40% .de entrada, o saldo facilitamos até 24 me-
'

ses pelo crédito direto ao consumidor.

Aer\) Willys .

".........
ano 63

Jeep Willys ,...........................
. . . .

.

ano �7

Itamara:� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ano 68

Itamaraty ,

'. .. 63

i Dipronal
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MEYER VEICULOS
DEPARTAMENTO DE VEWULOS USADOS

Rtia Fulvio Aducci, '597 - 'telefone 6393

Esplanada.' '."
'

.

Simca Chambord , ' " : "
. '

'

..

,Caminhão Ford F-600 , ,
�., .

Sin1ca Chambord , , ; .. ,
.

FINANCIAMENTOS ATE' 24 MESES. ,.

� 1..-

REVENDE�OR -AUTORI�OO :��.. ÓH,RVSL.EÀ
i

<

;,

.
fAl�. �.ÇJ aRASI!., s. A.

.

. J,ENDIIlOBA AUTO'MÓVEIS·.
CARROS NOVOS ·E USADOS

.1I, (4,portas)Volkswagen

Karmannguia
Vol,kswagen
Volkswagen

I
..................................

............................

"'- .

(v/côres)

(4 p/usado)

••••• <
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•••
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'

_ .
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68·

Explanada : , ,
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"
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' 67'
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'Financiamos até
/ .Temos, varias outros carros a pronta entrega.
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Maria da Paz
, .,..

e presa
de manhã

Uma guarnição da Rádio Pa

trulha deteve ontem Maria da

Paz Souza, a "Maria Madalena",
· de 24 anos, residente à rua João

de Carvalho, S/N°, lavrando o fla

grante C.:; exploracão do lenocí

nio. A prisão ocorreu às 7 haras

de ontem quando uma guarnição
da Rádio Patrulha atendeu a

queixa de um vizinho de "Maria

Madalena",. denuncíando.va exís-'

tência de. um .I"ninho de amor"

em sua. casa. A Delegacia- 'de Cos

tumes e. Menores: está empenha
da em ])'01' termo à exploracão do

.. .

"
.

lenocínio,. especialmente nas zo-

nas residenciais .da Cídaôs. Na

ocasião da' prisão, encontravam

se na. casa, alél? de sua
. dona,

mais dois. homens e uma mulher.

Em declarações Prestadas ·ri.a De

Je!;,á!\ia j
'de ,.cos'�ume'� e:; Menbres,

todos armnaram' saber. que Ma,
· ria cta- P!1Z "alt}gaV'a qUal·tos .para

"eúconttos ". amorosos'!,' há . mais

de dó.is anos, 0.8' tl:$.S 'quartos da

cas,a e�:am lltili.zados para tq_is e11-

, contras. aO
.. preçO çl.e NC '$ 5,00,

o
�
que foi 'lavrado· cçn11 base no

·

àrtigo 2.29 r.:J c6di!}'0 Penal e o

inquérito, ,foi' instà:urado.

V u 1. tos o contrab-àndo foi

apreendido ,em�Iumenau pelo ti

tular da belegac\a de Furtos,
··Roubos

.

e Defraudações, Capjtão

Sidney Pacheco, que deteve o con

trabandista Ri Hyung Yoon. na-

; tural da Col'éia, do Sul, solteiro,

de 27 ápOS, residente à rua. Ama

zon.as, .1.603,1 em Blumenau> onde

se e�:tabelecera há.:·' seis. meses, em

soci.::c1ade· ' corit i
o ,'I priIr.o JChang

,

-'

' ..
�,\t

.Mook Lin. Ambos instalaram um

bazar de novir.!'ldes nacionais e

estrangeiras, à ·Rua XV de No

vembrô, 678. As mercadorias Con

trabandeadas era.m rádios, uma

regular quanlicÍadé de ,perfumes e

cosméticos, isq�eiros, gravatas,
canetas e lanternas de várias pro

cedencias. As mercadorias, seg'un

do declaraç.ões do detido, eram

adquiridas em lojas da rua 25 de

Março em São Paulo .. onde com

pravam parte do contrabando com

nota fiscal e a outra púte. 'ilegal
mente, estocando mi. loja apenas

os objetos legalizados; guardando
a "moamba" em sua casa. A De

legacia de FUrtos. Roubos e De

fraudações, abriu o inquérito po

li.cial 'que será encaminhado à

Justiça Federal.

\

O Diretório -Regíonal (I� Are-

na divulgou nova' relação. dt cap
didatos a prefeito e vice-prefeitos

em municípios C0 interior do -Es

tado, escolhidos pelas _con�enções
do Partido realizadas recenternen-

te. (.-1
São os seguintes DS

o

candida

tos, com os respectivos ,
municí

pios:
Governador Celso' Rarnos ; pa-.

ra . prefeito j'oão Baldança S:bbri-
nhn: vice' pat'rocínib dos Sa�.t,os.

.
� - �-

Palhoça: para Prefeito {'wal-
mor Wagner; vice Nelson Martdns ..

Reisdorger.
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Itujaí: para prefeito Delfim/

Peíxoto Filho.
Curibibanos:

RrJmüu Koch'hann.

para
.
prefeito

Campo Alegre: para prefeito
Noirton Schroeder; vice Raulino

Rocha Munhoz.

Xaxim: para prefeito Darci

Testão; vice Armando Tura.

Palmitos: para Prefeito Pérsio

I Lucca; vice Eugenio Tim, pela
.

Arena-I e Alberto Knab e Angelo
Rek pela Arena-2.

Pomerode: para prefeito Má-

rio Jung; vice Rudolf Horburd.

lndaial: pata prefeito Werner
• Papis.

'I'imbó: para prefeito Ti,bério
Stolf; vi�e Mário Schústet.

.
São, J:qsé: para };lJJ�f,eito Eládio

MáriD dE Souza; vice :HUgO Ricci.

Palbm:;a: Par.a )prefeito Odí�

lia José de Souza.

Irani: sublege11ela-l par;l

prde,ito Vicente Lemos elas rje
ves; vice A-bele Brach.irolli. Su

blegenda":2 para'. p'refetto Ga-
.) . �!

,Durante a última sessão dó

,Poder Legislativo de Lages, que
\ �

contou com a presença .de oito ve-

, 'readores e presidida pelo Sr. Jú
o

'lia César Malinvernt, foram a,pro

vados cincD projetos, todos. em

. regime de urgência. atendendo a'

solicitação do Vice-líder ca Are

na, Sr. Narbal Andrade de Souza

Após as discussQes rotineiras, fo

ram aprovados os seguintes pro

jetos: 05169 Ç.3 autoria elo Prefei

t� Aureo �Vidal Ramos, instituindo
a -Reforma Administrativa na

Prefeitura Municipal; 053169, tam-
béril. de aut,oria do Chefe do Exe-'

c.utivo e solicitado pelo vereador

Narbal Andrace de Souza, que

auforiza a Pi'efeitura a receber

\

Are,na divulga nova relação de seus
candidatos a Prefeitos Mun�cipal �

Brusque ; para pref.eito' JOSi
Germano Schaeffer; vice .i)ntônio
Merico.

f �
f

Sãq Joaquim: para rirefeito
Joaquim. Anaclsto . RoçlrigU�s Ne.
to; vice Rogério Tarzan A.'htunel
ela S.i]va.· i

.

Pôrto União:' para," .l?:Jefeito
Jo'Sé carros Moreira: vice' JOão
Maria Olinger.' .

; .. '",�
"Lébon Ré�iB :' ,/�t);ena.l� Pa�

prefeito Ar�,in�o;; wen1Cl?� vicl'
Gerieroso , T�?es., J\,r��-2 � Par�

. prefeito Verg-ílio, Alt�no; d�IFI'an .

ça; vice Maxímino de Motâes,

�
.

.. I·
,.

IMDB conh·ece r,es'ultados de mais onze c.onvenções
. 'I." '.

,

l-.r
"

--------------....;..,.---------
........___

-
_.

. - '. ;\.,. 'J,. .

Também o Diretório Reg�oIj.al
do MDB 'd<!\! a ponhecer 1

at·guns
nomes que cnncorrerâo pelo., 'par

. tido às eleições muniéipaiÉ; de. 30

ele novembro ;próxinió b ,q'Ü�I;.são
os .seguIntes.:

."

Ibirama: .. p�'ai p,p,Elf�ito /1;.uiZ
MnÍler. ;'

,".

..
'.' J. ,,1..'.,

\
"

. :r ..' �
.

,'� :.�. .

Bl,IJ1/1enau: .p,ara prefeit:à;';Eve-
láBio Vleil1a C debutado) ;�': :'.:i,

•

.

" "-. l ':.,: �l' ��,!��
JOinville:" para: pre.féit�.,'t;-p,e-

� - - I � .
,.'.

.

'd.��_}vo C\11J1:?os (dêP�ta'dq').�_yiee_
pauló' Evald., .

_;"
.

: .?_<-,,<
.

,. �

'{ ."

hríel Oro; vice Olivo p'l'eda.bon
Pôrto União: 'para -, preleil(

Bernardino Crestarii:
: vice. A,lVÍsiQ

.)

..

Videira: para,.. prefeito
.

'Pedtt
Paloschi; vice AuréliD Bevilaque.

Laguna: sublegenda,.,l . .", Pa,

ra preJeito Fra1!eisco' qCj Assu
-Soares; vice Eelmun�o de Carva.
lho. Sublggenda-2·� para prefei.
to Walmor de 'Oliveira; vice BI'
nlto Remar.

o!

,- \

�;;.;

Ditefório}erenisla de Lages tem:25
candidalDs à ,Câmara do muni'cipio,!

;' ._

Lages (Correspondente) _:. A 1heu o Sr. José Rigon, atual Cole-

Aliança Renovadora Nacional em tor Estadual e que foi o ,primei-

convenção. realizada no. Diretório ; TO Prefei'to Muni.t,!�pal 'de Ponte

Muni-cipal, hGmQlogou a. candida- Alta, quando d�
.

instâl3.ção do

tura r_: � 25 membros para CO.11cor, . mUN.icípio em 1984, paTa concú;"!"er

rerem ao pleito de 3D de novem- ao pleito sucessório do dia 30 dé'

bro vindouro à Câmara Munici- novembro �próKim,o. Para O cargo

paI. São 'os seguintes os candida- de Vice-Prefeito, o Diretório Mu-.
tos :p�.l�)egend.p., ,d;..a 1\rena,,"!l:0�Lig-:.{ .. i.;, ",nicip.aI da,::Are.n.a homologou.o no'

gisl�tivo ..
Munic:ipal;, ",ç!e ," La_ges: _' ..':'''rne -M comeJiil�nt.e· OsrlM VaSsen.�'

Alaqr Oscar 6chweLtzer, 'Antônio _

\ , .; "

Celso l\1:en�gari, Antônio jader ., NO LEGISLATIVO'

'Marques, Asdrub,l!l Guedes de SOU.
za Pinto, Ary Pereira Alves;

r

Ar·

nOldo Félix Pires, Aldo Rílmàs
Martins, Dorval> Macedo: Eva,nctel
Xavier Soares, Ferminb Ramos

Machado, Francisco Reinet, HÍido
José Batistela, Hélio AntôniO An

dreaz:!ra, João Argon Pretó de oÍi
veira, João. Idalino Somariva,c Os

mar Sady Costa .. Rogério Amaran

te Machado, Sebastião Nunes de

Oliveira, Raul dos Santos Fernan

des, Valdo Bianchini Ávila, Wal

d0miro Antônio Nercolini, Willy
João Brun, Osvaldo Vedana; Ar:
tônio Germano Sens e Nelson· de

Castro Brascher.

EM PONTE ALTA

A Arena de Ponte Alta 6SCO-,

: j
I I'

i I
1

por doação >---'- eunia' âke.a .

d:e tm

. ra . no, Distri�o d�; �aIhel, para

:construcão .de .uni::;·b�nheir(!)t ca!

ráPaticIda; 'o�41�9:.\lÜe:, áutoriza
Municipalidade a' r,éceb8l', '1 tllrr I

Mm por doação, ,uri::t� área de tel

ra na: praç'á·"AÚtõnio. Macedo, I

calizada no Bairro' ';.Cotal; ;/)571
"

aú\torizá:l'Iãü;"';;' 'Pl.ef'eltct '�4:;'Yeo v'

... ,'", à,ál Ran1os' a; 'fiPma\if'c�ftvêlJ� co

o Plano de 'Met'a;S' d()_�.GovêrJ1o, v

saneio a construç�o:'�d;e novas obr'

))0 \n11t:icípio �, O��[.�9."aut,<;lliza
do o Exeéutivo Mui1�dpaTrá el

tuar anuHlcõ�S e supl�àlen{,�' ve:
-

. ,�. ;.�

bas. Já CJ projeto' ae 'nô' 055'1�9, s!

licitando o reconhecilpento 'ele ut

lidade nública da Associacão Cl
-

. ,"

tarinense de Medicina, Regia

de
.

Lag�s.. foi pev()lvidb ao aul

_ Poder Executivo - em virtu

,de se achar inconipleta a. có

elos estatutos da entidade.

De outra parte, o ve�eac'

Arnoldo Felix Pires' deu entra

com um projeto, visa,ndo ine!

no Plano Rodoviário Municipal
rodovia que liga as estrada� ro

nicipais de Campo Nôvo a Í'eD
no Distrito de Correia Pinto, C'

aproximadamente 20 quilômeV
de extensão.

�7c4if,;r---is

.I�()r� voc:ê vê t.elevis.ão MESMO com o nôvo lelevisor

} .

,
"

P·H'ILCO' II
•

ir fiO· 1
111

" ,CaaSSI ong� IS 'lacei �

Apenas ,NCr$ 55,00 mensais ou

.diversos. planos a sua eseolha

A Qualidàde Phllco ao alcance de todos

CASAS SANTA MA,RIA - RUa Conselheiro Mafra, 29/31
.

._ Fone 3868 \
.

' ,

Filial Conselheiro Mafra, 56 - Florianópolis - se.
'

NAS CASAS SANTA MARIA

\

principais órgãos do Pais ligados

ao setor a.gr,o-pecuário: 1, '"'

'F'"
'i

.,

Televisor Pnilco
"Novilenea"

.

"Solid State"
.

.

Modelo .B-127 - mesa

,Mod€l<1"B128 - 59cm
·t;

. '1,\.",y
.,

.,-- -----� '----�-. --:-'_
.-. -''''!ji.jji.;.i>�:����i!!.��&i!;�'·-+--�·�i���j�!!!3!r�L_-_'_
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-,- ..
-:---�- ..
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59cm

.
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



--�������������������O�P�I�k�;���.;�:��n*� 1 Ido Palacíe da CuHurat qqe abrigará a Academia Calarinen�
se de Letras, Comissão 'Calarinense de Folchlre, Biblioteca
Pública, Museu de Arfe Moderna,. instituto Histórico' e Geo

gráfico, anfite�iro com' c�pacida�e para 400' lugares. A '

obra deverá estar eencluída em dois anoá e meio ..
"

'
.

. I
.

Palácio� "O
''',' .�.'

,�s obras de construção do Pa- '2° andar serão instaladas salas Biografias, Geografia,' Hrstorla, ��:"i.
I�ClOi .da C1J,ltur;;t serão inícíadas de 'aula para o 'Curso Livre 4e Filosofia, Literatura, .Mapoteca !

.

.":

dentro de dois .meses, . sob à ad- Pintura, Curso. Livre de BscuEu-
... uma sala para Semmãrtos, labora-

giinistração_. dir�ta do Plano '. de ra, dependências para Exposição tório para Micro-filmagem, sala

)\-ietas do : Govêrno; que prevê a' de Arte Infanti], Eséolinha de Arte para Leitura de Micr'Q;Filmes, dc-.
(conclusão da obra em dOIS. anos fi Administração do MAMF.· pendências para restaurações .e

.' e. meio. O prédio, que será ergui- encadernacões saia de duplícav-
. I' Em seu terceiro andar 'se insta- - , ..

'I d9�'Jta Praça Pereira e Oliveira, to- .

o cões equipadàs 'cóm mírníõgraíos:larão o Museu do Folclore, Museu �

rá .d�z pavimentos, uma área cons Histórico, .Museu Geográfico, Ri.
• ;1elJerldências.· para coleta' de, ,tf:l-

trutda- ct.e' 10 mil metros quadrados blioteca do Instituto Histórico <:)
dos e prócessamente técniod ele

'·'e.'.,o '.seu projeto 'é de .. autoria dos .
.

. Docl��ent�ção,' Científica, sala
uma área. para as exposições des-';,',pii:Ú;cjUit._etos Moisés Liz, Odilon Mon para seleção e aquisição do AGê::·

. . . sas ·entidade�. O quarto andar se, ,

feiro, e Wilson Pereira, dó Servi- vo: .sala para doações e permutas;
1 diará a Comissão Catarínense c"e

,çp de P .anifdcaçâo- do ·PLAMEG. O sala .para processamento _ técnico
. Folclore, com dependências para

I,. '(lGifício congregará em suas de- e 'pesquisa bibliográfica e Direção
..' . . Direção, expediente, bib).ioteca e·'

pendências tôdas as entidades da Biblioteca" com dependências
.

.

. , sala de espera; Academia Catari- .

.,.
L .'

'I '9:ulturais do' Estado. . para -Díretor, sala" de espera. sala
, " '. nepse de Letras, com salas para a. .

l,
..

, .', .' ,J'íQ sub-solo do- edifício será Presidência, expediente, biblioteca' de reuniões, salas para administra

jnstalado um anfiteatro com C3- e recepção; o Instituto Hisljrico. ção, expediente e ·arquivos·.

p�sid;adé para 4g0·. espectadores, e Geográfico de Santa Catarina, �Nç)' 9° andar a ·BíbJioteca Públio
sala .. de espera,' garagem para. os que contará com salas para a Dí-. ca terá suas secções de Brai1l�\
.veículos de funcíonâríos dos (i i- reção Geral, expediente, arquivo .. , Música! Discoteca' e um auditório

f<e-r;sd,s" .orgãos abrigados no ,pré: histórico' 'e. recepção, :i�éin' de um
, para' 8tl pessoas..Nêste andar, CD·

t.li9' Biblioteca Circulante, cabine àuditÓtio:� comum as ,.quª,Úo� eí;(i..
"

mum'; a tGld(» o prédie serãb. íris-
tl�;' projeções, '.camúins rnasculí- dades, com capacidade �ara'" 80 talados um -testauri:mte;' 'Uma ze-

nos e;' femininos,
.

além das instala pessoas. ° 5° andar reumra' as ladoria ,��dois amplos terraços. O

�ãeê d!;!;lf eondícíohado e transfor- secções da Bibliot.eea' ptib�ica: :ai· Edifício- será servído., ]';!.Ç),r ,;6 ele� '"

.tmiidp-res. (da rêde eletrica. No ano blioteca Infantil; de Periódicos, yaaor�s, sendo. 4 para o púpIico e .. , X"

dar �terre6 se localizará a área dá Referência e Fichário Geral. No 2 para fun�ionários e s�rviç·o .. C:

brcj_ulac�6: e�' plano inclinado, a 6° \ndar se 'in�t!llarão as secçõJs: O . prédio. será; ,:constn.\í.do e;-11.
'�OÍS .m�úéis do ni�el da rua, com Biblioteca de Ciências pJras e concreto aparente, a exemplo .do

li �m. amplo "hall" de acesso aos Aplicadas, .de Filosofia, de Ciências novo prédio da Assembléia Legis-
.elevadores: No 1°' andar serão Sociais, Belas Artes, de Autores latíva- e estará concluído em dois

fi' montadas a� Exposições do acêr- Catarinenses e Obras Raras: Nos anos e meio. A execução' e· o ii·

/lo do. M.üseu de' Arte Moderna de 7° e 3.0 andares ficarão instalados nanciame'nto dá obra estarão a

L,J! F}ori�nói!0lis, inclusive as exposi· ainda as seguii1tes unidades da' cargo do Plano de Metas do'Go·

1 .ções infantis e temporárias. No Biblioteca Péblica: Biblioteca de vêrno.

". ; "I I,.":

;,
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Atualidade
.

. ,

'"t�nL!a�i�" votação. de projeto que dá
percentagêns aos servidoresldogTC

.

,�_-= �:��t��;����-l' :�i�:��-_��l;�i{-- .. :

Em virtude de ter sido .solicita· O PROJETO -inativos, que segundo o parlame.n·
Inr:<ia a audiência da Comissão d:;) C.onsubstanciadas na Lei nO .,. tar são em número de· seis:
'!'I'Serviços 'Públicos, o plenário da 3.136, de 24 de novembro de 1962,

. '11�Assembléia Legislativa deixou c:e as percentagens sôbre a receita

':' Ivotar na tarde de ontem o prl). tributária estadl�al abrangem o

jeto de lei governamental nO .... lj�ssoal fazendário, atingindo tã.m·
118/69, que estende aos servidores bém os funcionários do Conselho

aQ 'l.1I, Ido 'Tribunal de Contas do Estac:o Estadual de Contribuintes e· da

'h,'as perceptagens atribuídas 'aos Departamento Central de Com-

""-funcionários . da Fazenda sôbre a pras, conforme o texto da Lei nO

4.262, de 28 de dezembro de 1968.

.A EMENDA.

A emenda de autoria do deput.a
do. Antônip Pichetti precoiliza a

extensão do benefício aos servido·

res lotados na Assembléia Legis·
lativa, eom exclusão dos diretores

�
Gerais, dos médicos e 'dos Procu

radores.11: ;�eeeita tributária. ,

::, P'ffr."WI'"·:'''''
lfi ,;;', "', Na discussãO da matéria':. on·

tem, os deputados Nelson Pedrini
E', Antônio Pichetti procur�i'am
formular emendas, visando'! res
pectivamente estender o benefício

aos s�rvidoresl inativos do mesmo

•. ,,:rC e .aos funcionários lotados In

Devido à circunstância da fun·

ção dos qué trabalham no TÇ ::;')

nÜacionar com· a daqueles ;'pela
natureza do serviço e frequent:
c00pemção que prestam", preten·
de o projet.o estender o benefído

também aos servidores lotadcls

no Tribunal de <';;ontas, com ex·

clusão dos Ministros, Auditores do

Corpo Especial e' ProcuradOl�es,
assim como dos funcionários áfas
tados do serviço.

Neste s�ntido, apenas uma dú·

vida sobreveio durante a discussão
da matéria, e que deu origem à

.\
emenda apreqentada pelo deputa·
do Nelson Pedrini, corr. a fin::íli
dade .de declarar expressamente a

extensão da medida aos servidores

A emenda não foi rece])ida ern

plenário pela Presidência que, es·

tribada no artigo 76, parágrafo
,primeiro da Constituição do Bra·

sil, considerou-a inconstitucionnl.
I

Entretanto, o' autor não con

cordou, .alegando que a proposição
.

não acarreta aumento de despe:
sa', mas apenas um rat�io I

mais

amplo das cotas da arrecadaçãq,
abrangendo no caso os.. s.ervidores
do Poder que tem no Tribunal dl'

Contas �um órgão auxiliar.

Pretendia ainda o Sr, Antônio

P\chetti a audiência da. Comissã.o
cie Justiça para verificação' üa

constitucionalidade da emEmdn,
mas prevaleceu ao final a decisão

da Mesa.

/'
Assembléia Legislativa. Sôbre a

primeira deverão, ainda
-

opinar os

órgã�s \ técrii�.�·Casa, . enquan·
to que' ·sôbre 'a emenda proposta'
pelo deputado Antônio Pichetti já
há ó ponto de vista formalizado

da Mesa segundo o qual é inacei
tável ,a proposição por inconstitu

c_ional, em face do disposto no

artigo 76 da Constituição FederaL

Seminário sôbre'escola�'particufal
começa amanhã �no Cor�ção deJesus

·Será l3.berto an1anhã, às sett:.

horà.s, no Salão Nobre do Colégio
Coração� �le Jesus, o I Seminário

Sôbte a'· Escola' Particular, lHl.ma

p�omoç�o do Sindicato dos Esta
belecimentos de' Ensino e Asso.cia

ção 'de, Educação Católica ele San

tà' CatiiLrina, e" que se prolongará
até o domingo. \

Sindicato das Emprêsas Cinema

tográficas;
8h30m. - Reunião dos Dele

gados com os as.sociados das res

pectivas regiões;
,
9h15m. - Exposição do Prof.

Pedro Nicolao Pl'imm sôbre o te

ma "O Plana EF\tadual de Edüca

çáo";
llhOOm - "A Sobl:evivência .

E' a seguinte u progr�mação da Escola Particular", pelo Pe.

do Seminário em �etl �dia de aber- Eugênio, Presidente do Sindicato

tura: dos Estabelecimento de Ensino do

7,00 horas - Abertnra em Estado de Santa Catarina;
la Convocação;. 12hOOm. - Interrupção;

7/30" horas -_ Abertura em J4hOOm. - Exposi<;ão ao en-

211, Convocação (se necessário), cargo do Colégio COração de ,Te-

:(Ço,mpq§,lçfl:Q,,-.da .Mt;�IL.PTIf)Jq_r,a �:.:"\"_ ...i\:�s.sôbl'e o.J�m:;t "A .ES;rgY.::rU- . __

COi1tafo coiwo represent.ante elo· RA DOS CDUi:C::OS EM FUN-

çÃO DO PLANO ESTADUh\L DE

EDUCAÇÃO";
15h30m,: - Intern�pção;
16hOOm. - Primeiro eshldo
j' ,'. I ..

'

em grupos sôbre o P,lan,o. Estad�lal
de Educação;

17h.30m . .,- PleÍ1ário eom· Clm·

c]usões sôbre � ,.primeirg estudo

em gnfpos';
19hOOm. - Assuntos de lnterêsse

Geral.

Além d.e pais de alí.mc's. :'pr�

fessôres e Diretores· d�: EstaiJe],�,

cimentos de Ensino púticiparão
do Seminário� que cont.ará, ainda
com a presença de' diversas. çlele
gações do interior do Esta.elo e

ql],e .. i,*- c,,º�lfir�nar'll11 S1)as,_, p�'f'ilf'n

Ç:H1.

'I

·0

" 'r

'A fUbid',fêz Sll�lS�O_ a�iincl?;::��miÚhQ para a<apre
.

'Bia,üCIÜlli/9,ue d.efi�il�u ';C?ID·,�..s �estidoS da' coleçãh'

.,' ,'o

sentÍ!,çã� c�o seu irm�Ó�irláis. nõvo. 'TroUxe
l\.loda Dart .... '\.'. .... '

..

'--'�

.
.

. .'

Daf:t�·óo":e'ênhaSCD:,,:�"�·····
;

lIu.as·� ·>Unia"�t'é(sli·>';JjiDiii"
-:: J ...... ')

,�, ,,\ ,'!'.
I", �

-t.�ê • .,.�
1- \':� ,,�\�"Y:"'_�'.,� .. -:>. �: t.� (

_

'
"

1, /

';

..

.-.,-,
" '1-,

At.ravés � dos â'uto·falantes, um têx·

'.:<ii(e;l11 qlle p próvrio carro se a.pl'C·

seritava' aos convidados. Foi o fim

definiti�o da ,'cortina de mi�tér;o
-- e do suspeIise .. qU'e cercou a fabri·

cação. e o .·lançamento
.

d? DART,
diu-ante mêses. ' l"abricad6 pela
Chrysler do' Brasil, o DART é s·e·

melhante
.

ao nÍl�ld.êio americanll,
um dos carros �ai�' vendidos nos

Estados tinido�. Em cruzeiros re·

dondo, �C1i. p�eço landa.� por.volta
dos NCr$' 2·t mil, ,bastante; abaixo
do preço"do' Galaxie e pouco' mais

que o do Opála, 'Após a alU'2senta·
ção do carro, no- Clube dq Penha�;·

co, 'diversa� COrrllií:as ficaram prà·
ticalT\ente, ace�;tad,{s. tendo mes

mo sido vendi,d.os no local os dois

. "Clube dó Penhásêo,' têl\Ça·f�2ira,
dia.:'i4, crifré 18 e' l!J iio�as; ;\ll1bien'
te ;illform�l e,'festiv�: ,Os' h�.inens
d�l'icohtnÚciôs; A�: ttiullier�s cleg;a�1·
tí!>sín1us. p:e; rei}en(e,osomem tôda_s

à:� .Iüzes. Os· 300 .;çonY)dados t�ntel{' ,

.

(km que vir aco,llte.cer ,alguma 90i·
sá�impórtantê; Ab.rem um . corredor
no Írieio do'S�ãb. 'ê fica.ram aguar·

d�n,d�..���si�s:o:�.' :Ü� :so� (orte laz
vibrarem. ai; caixas. acústicàs.·E o

IiÍri�, DOdge" 1l1tetpretado peh's
titulares,,' :49' ,.�JÚtrno .. puas 'luzes

intensas bi;ilham' nÓ. saguão do
v ..

- � : .,.'
.

G),úbe. São' ós faróis de um carro.

o
.

al\t�móvel. UJÍm. g·.arg�lhadà es·

trondosa- ecoa no�' Penhásc.o. : N-iÍ-Q
,é o DART q�e estã no salã.o. E :tij�,
dos cercam t'iba fub�l";'.U�

. DODGE. 1926, inteirinh.o. A.�.!'im C'l·

meçou a iI;o>sta do lançan:telÚo ofi·

cial do DODGE DARr:t: na Ilha (l.e·

Sa.nta Catarina, promovida por

Meyer. Veículos. Do car.ango d.cs·

ceu Magda Bianchini, . 'a 'Garota

Faiilco. Ná .. boite do _Penhasso, lo·

go em seguida, Magda' vestiu p·ara

as senhoras os' vestidos da. col'eçãi>
Moia Dart, apresentando um des·

file . totalmente diferente: Para os

homens, ao mesmo tell,lpo, foi, pru·

jetado mll filme sôl�re a :conquista.
da Lua. Concluidos o filme e odes,

file, o DODGE DART 1970 entrou

triunfante no
.

salão, sob a luz idos

spot·lig·hts e ao S\lrn de sinos, si·

'renes, apitos e gaitas pe ·foh�. ,(

.. '.
'. ..

�riia:yõz 9,.Qc iliQ 'se §'3be de oQde
vefu'anunci;t'a:' entrada do DODGE

'QART 19'70,' O . çarr� .leva dois m!·

nut:6s pàra est?éionar no c'entN

d,\l< s.àlão às es�'uras, Acaba o hino

�: �s �pot.,ÚghtS: São acessos sôbre

primeiros modelos.
Meyer Veículos..

'

I

rl:cebi<,los por

,

\
.

o Dnrlge Dart agl'a(jou hastantp, pri!;,�ipaJl11rntc pplo equilíbrio c sobdedatle de suas jillhas
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Desencadeada a, retornada do proces

so po lítico, um nôvo capitulo se inicia em

nossa história republicana.

O impasse político-institucional em

que emergiu o País somente será resul

vido se a política - corno ciência diretiva

dos povos e como forma de, diálogo entre

guvernantes c governados -.voltar a ser

outra vez exercitada livremente ,� se ore·
. \

glme tiver devolvido à sua essência demo

crática o princípio basilar da "harmonia

c interdependência de podêres",

Não se fará nunca o aperfeiçoamento

da democracia, sem o exercício dela, as

sim como não aprende a nadar aquêle que

nunca entrou n'água.

O General Emílio Garrastazu Médici,

ontem homologado pelo Díretõrio Nado

nal da. Arena' como p candidato do parti

(lo à Presidência da- República, é o arco-

Íris de esperança que" se irrompe
.

no

anuviado céu' brasileiro. Sua candidatura,

· YlncuJada a um partido político c não' ape

nas l'�sultante da' decisão das cúpulas mi-

Iitares, 'legitima-se no politico-

o ·ítica
quadro

Institucional c se configura na pré-dispo

sição - já anunciaàa em seu primeiro

pronunciamento à Nação - de restituir'

o pleno exercício da dzmocracía no País.

É de se relevar, em todo o episódio da

vida brasileira oríg'inado 'pela enfermidade

que acometeu o Presidente Costa e Silva,
o \

o procedimento escrupuloso e res.� insã-

�

vel dos três Ministros Militares, que dirl-.

giram o País numa conjuntura das mais

delicadãs, com capacidade e patriotismo,
,

garantíndo o clima necessário à paz', à

ordem e à tranquilidade nacionais. O

Poder não os seduziu e a solução do pro

blema presidencial, visando a restaurar a

plenitude da. vida democrática no País, roi

preparada da maneira a mais eficiente e

exequível,

À classe políflca, uma palavra de alcn

to: eis aí a oportunidade esperada. Que os

homens responsáveis dêste País saibam

aproveitá-la, integrando-se à tarefa' de re

construção nacional, cujo fardo pesado

está a recair somente nos ombros patrié

ticos das Fôrças Armadas. J\. obra de toro

nar viável êste País 'promissor deve S\,T

um privilégio de. todos os brasileiros, se

jam êles militares ou civis. Tenham sem

pre na lembrança os políticos, o clima de

sabrido ·e insolente que gerou o atual im-

�,passe, pata jamais 4prnar a êle.

Um nôvo Ato Ins-titucional deverá

outurgar hoje a reforma de Carta de 19G7,

adaptando-a à conjuntura do momento e

instrumentando o futuro Presidente Garras

tazú Médici ao governar cm paz, para o

desenvolvimento. O desejo dos brasileiros

é o l1e que a Carta Magna não, se cons

titua.. cm mais uma lei efêmera, pois a· 1(>

gíslação superabundante é antes um mal

que um benefício. A lei, 'para ser respeí

fada, precisa ser duradoura.

No mais, para u�ar uma expressão do

próprio General Garrastazu Médici, é só

esperar as coisas "entrarem nos trilhos",

fazendo votos de que nunca mais voltem

a desencarrllhar.

Para aumentar a frota pesqueira
-,

Em correspondência a uma solicitação

do Conselho Administrativo do FUNDESG,

o dr. Francisco Grillo, Presidente do Ban

co Regional de Desenvolvimento do Extre

mo Sul (BRDE) acaba de apresentar ao .

sr. Ivan Luiz de Mattos, Secretário da Fa

zenda do Estado e Presidente (!1.quele Con

selho, um programa de'aplicação, de re

cursos destinados a nnancíar a aquisição

de barcos pesquei-os nacionais para a

· frota de pesca de Santa Catarina. Êsse.

no, que visa a proporcionar às ativida

eles pesqueiras do litoral catarinense maior

capacidade de produção, mobilizaria a ím

portãnçía .

r':', NCR� 6.000.000,00, da
.

,qual

'!)fmaS 20% representariam a participação

do FUNDESC, enquanto o FIPEME entraria

cOl� ,60%.

Ao encontro, pois, do interêsse do Con

selho Administrativo do FUNDESC, em

relação ao problema da Pesca em Santa

'"ltarina, o BRDE se prepõe, corri êsse pro,

grama de aplicação de meios
. financeiros,

· para
.

aCrescer a frota pesqueira, trazer

PJ,la o Estado a contribuição do FIPEME,

na razão' de 3 cruzeiros no,vos por. 1 cru

zeiro nôvo de recursos do pr6prio estabe-

1;mr,nto, além dos recursOs oriundos d_o

FUNDESC, ná proporção de sóment!l 20<;:'0
sobre os 6 milhões de 'cruzeiros novos da-

19�8, apenas de 40 barcos de madeira, cu

ja capacidade 'era 'de ro toneladas cada

U111. Estudos a que se procedcu, especial

um.: Estudos a que se procedeu, e�)ecial:::.

mente' no Centro de. Pesquisas de Pesca,

chegaram ã conclusão de que atualmente

a reduzida frota de que Sê dispõe, pelas

sensíveis limitações. de sua capacidade

ante o desproporcional 'crésCi'ment6, da to

nelagem do pescado que se captura nor

malmente, constitui o entrave oposto ao

'desenvolvimento dá indústria pesqueira.

Torna-se assim inr_:'spensável que se du

plique Oí l:úniero d�,}. barcos em, serviço, .a
"

fim de que possa haver o aproveitamento

désejáv�l das excelentes condições de 'pis

cosidade das águas .cfl,�arinen.sef. É um
.- (, ,I\' ,,.:................. r.o '.�' ".�.....�" ..

,
,... -,'_;' J

imenso potencial ecpnô"mico- para cuja di-

namiza'cão há que;;reforçar a capacidade

de que apenas, em 50% de indispensável,

existe na atual frot� de pesca do Estado.

"

\ .

\

Segunda é o dia

. \

Ao professór Seixas !-feto encomendo

uma_ seguEda-felra pleria de sol,' podendo

soprar eVéntualmente uma leve brisa do

quadrante norte, ao cair da tarde; nuvens

bordas e esparsas sôbre o Cambirela, mas

não de molde a cobrir o seu pico.

Ao. CostUl;eiro LCllzi, que seja ágil c

presto na corifecção do meu pitex impor

t.::.do ZSY76, a calça justa nos joelhos, os

pôlsos de traves.

Mdo, meu barbeir", à postos com pen

te e tesQura e o mais moderno corte do

hcmisf'érfõ norte!

Westphall, amigo velho, lave o motor,

troque o óleo, abasteça o tanque, engraxe

e rebrllhe o meu COrcel. Zico, peça ao Me

zinha uma revisão batatal.

Sel�me, Heineck, Maurilio & Aloisio,

Galletti, Paranhos, e todos os outroS ami

gos, tahtos, do setor econômico-financeiro,

aknção: a intençào é liquidar todos OS ob

jetos atualmente pendentes, ve'ncidos, vin

cendos, esquecidos. Que emoção!

Edgar, avise ao Sebasti�o: Qúcen ',An

ue à'ara o Milton, o Paúlico, o CÍ(il..1dio, o

, Raül, o Fúlvio.. o 'Loló, o Marcílio. 'para o

J,,-,.ozinho, não!' Para o Joãozinho,' um pu

rihho, do mais legítimos Scot's Bard.
.

Hamilton: jantar. Para quinze pessóas.
-

Ostras fresquissimas de enti·ada. Um bom

vjnho branco. gelado. C�êlho ao' curry. E

Jlnpos r;; anjo. Cointreau. Charutos facul

tativos.

Que o v("rEador Caruso abandone a sua

,

\
. campanha, já ganha, e faça o favôr de es-

tar atulto: sou bem capaz de pi:ecisar dos'

seus serviços, para uma proclamação.

"A Gazeta" que déixe a manchete em

aberto, e que o redator seja esperto: as
. \

coisas acontecerão.

Zury, um conselho: fnão escreva a co

luna ná véspera; se rÓI' de todo impossí

vel, deixe um claro - porque fa'co ques-
. , \

tão de um '·'potin". .'
.

Tanctedo, do Cad.erno 2, acabaram-se

as preocupações: para a próxima semana,

Olma página repleta de emoções, é o que

prometo, de pedra e cal.

Dr. Santaela, reserve-me

de divã. Serei um lJaciente

duafi hl),ras
impaciente,

pôsto Que feliz; aliás. êsse será o meu mal.

Dr..Álvaro, dê um pulinho lá em casa na

spgllnda à noite. Não' é nada de importân

cia: tei:ei retornado à segunda infância.'

Dr. Saraiva, venha tamaem para me me

dir a: pressão; tenho desde já a impressão

de que estará alta.

Stavros e Wal'ciemar: abram os livros,

prepal·em. -fotocópias e cútidões centená

rias. Quero tudo. n;:gistrar, para que não

• digam que estou mentindo.

CarreÍl'ão, quero uma bôa notícia na

tdevis:1o, Como? É com o Martinelli? En·

tão. no cinema mesmo, coisa de três .mi

nutos.

Á equipe de "Vanguarda" concederei

entrevista no período da tarde, entre três

e quatro horas. Que venha o Ziguelli, o

,
\

i,

como o propõe agora ao Conselho

nístratrvo do FUNDESC ..

Admí-

Os 6·milhões de cruzeiros a serem as

sim aplicados na aquisição de mais 20

unidades pesqueiras, cujo desembôlso se

ria feito num prazo de 12 a 18 meses -

tempo de construção' de um .barco em es

taleiros nacionais -, obedeceria às con

dições de financiamento por 5 anos, ou

sejam, além. dos 18 meses de carência,

mais 42 meses de amortização ..

O Interêsse do desenvolvimento da in

dústria pesqueira encontrará, pois, nesse

.

p�9J�l'ama do BRDE, um .incontestável ra-

tor 'de 'incremento, permitindo de ímedia-'
.,

to a remoção de um obstáculo, tal como a

insuficiência da frota de que se dispõe pa-

ra atenct,!'l �. expl�raºão, mJ.ai�'produtiva da'k ��i
imcnsa reSeJ:va econômicà! que' reside'. na'

.. ,.,

abundância do' pescado em águas datarf-.

nenses. (Para que se avaÍie o vulto dessa

Gusiavo Neves

Silveira" Lepes e o Moacir. Com o robot es-.

tou de mal, como é que êsse camaracia me

foi sair Vasco da Gama?

Que o Antunes e o Ney Ferreira não me

neguem fôgo: tenho pouca verba e quei'o

muita divulgação. A transcendência do ato

mCrece registro farto .

Flávio
I

Coelho, meu camarada: quero

Lll11!1 notícia na Coligada.

Na coluna do Marcílio, nem se fala; é

bom que êle _!")repare o ambiente, para na

segunda a coisa estar bem quente.
Corretores da praça, caracteres sem

jaça: de Dario a Paulo GL, não me apa

reça ninguém. A importância é pequena,

não çstou em condições de investir. Sim, de

sorrir.

Aos que quIserem assistir, dou hora e

local. Favôr não tumultuar.

Ah, ia me esquecendo: que o Paulo Du

trri faça a foto e o Doralécio o cliche. O

Osmar) que me pagine na primeira, com

titulo no 36.

Seria firme e altivo, diante do guichê.

Mandado judicial em punho, . coberto de

razão. Não haverá apelacão.
,

.
.

Após três anos de severo combate,. a-,

cardaram, no TFR, em que é demasi.ado o

impôsto que pago. E que haverá. devolu

ção. E não tem mais discussão.

Devolução! Do Impôsto Sôbre a Ren

da! Vencemos a contenda!

,Custas pelo apelado. Paref:!ería menti

ra, se não fÔ;3se contac!'). Segunda-feira) é

o dia. Eia, pois, adiante, avante! EVoé!'

, �.
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Marcílio Medeiros, filho.

.1

ANOTAÇÕES PARA.,UM LIVRO DE MEMóRIAS

QUE JAMAIS SERÁ ESCRITO

Ao ver na televisão uma propaganda' da "Rhodia" tive a impressão de

sentir no ar o doce cheirinho de lança-perfume que inundava os salõesj

dos meus 'carnavais da adnlescêncla. Antes, quando pequeno, eu apenasj

coleclonava as bisnagas vazias de '''Rodo'' e "Rodouro" que os foliões

usavam e depois atiravam roi-a, Houve um Carnaval vque atravessei com;

um lança-perfume inteiro, economizando nos bailes juvenis e'. de adul-a

tos 'para sempre sobrar para o dia seguirite. Na quarta-feira de Cinzas

ainda havia um pouquínho que foi cheirado 'por mim é' pelos amigos no

primeiro dia da Quaresma�

c� j

Na recordação mais remota da minha infância, o primeiro rernédío« I· i

"Calcígenol". Era tomado às refeições, mas nos' intervalos destas, às es-
'

,

condidas, eu virava um ou dois goles no gargalo. Depois, foi durante mui-
'

:

to tempo a "Emulsão de Scott", com um homem no rótulo levando às :
.

costas um, belo exemplar de bacalhau. Do óreo de fígado de bacalhau ...l' I

terrível! - tomei toneis. contrà, vermes, "Panvérmína", bolotas gelati-
I ,

nosa
..

s que me eram enfiad,as gargan�a abaixo: à custa de ��àl'aná. Einbo
... 1

J

ra fosse louco por guarana
- que. s.o era tomado por ocasrao de festas �

,
1

a detestável "Panvermina" quase sempre era rejeitada pelo meu peque'l!� I

no e débil organismo. Felizes das crianças de hoje, que não! precisam to;} I

mar "Panvermína"!

Cruel decepção.--Havia dito na rua, para U.1TI menino da minha idade,

que meu pai ganhava de ordenado uma .;;àla cheia de dinheiro. Pergun

tando em casa, me disseram que nâo, era menos.: ,.,'A metade.i 'então?'�i

Era menos, ainda. "A metade da metade?" Estava muito longe. Erà me�

nq1> que um banheiro, menos aínda-: que uma pequena bacia. "Mas quan

to é"? Cabía na carroceria do meu camínhãozínho de matéria plástica.

Foi, talvez, aí, que acordei para 0, mundo.

.,'

• * •

• * •

· ,. I

Com oito �nos, apaixonei-me perdidamente por -uma menina. Ãté as !
sandálias, que eu descalçava na primeira esquina 'para ir às aulas"�orii I
pé. no chão, como a maioria da minha classe, voltei a calçá-las. Não sei I
se a menina sabia, d� minha paixão, .mas uma outra, a quem eu detes-

"�o tava ppr.. ser feiosa e, sem ,.graça, espalhou na escola que, estávamos na-

l. 'morando. -Fiel ao meu· amor e temendo �i;�ê':J..9, J>asstti, qJla�e '�9qa,.<rll,�a
tarde em casa,' chorando, mil}nas primeiras lágrimas amargas ..

e verda.

deir,as .de homem.

'
.

� ��.�� .. :. '�"

está inconsolável ante a iminên

cia de perder o seu leal e eficien

te Chefe de Gabinete A,dão Mi

randa, que 'deverá deixá-lo 'l11ui'

to em breve. E' que outro ex-aU

xiliar, elo Prefeito, Sr. Jauro Li-,
nhares - hoje presidente da Cál;
xa Ecol1ôiJ,1Íca Est�du.a:1: �- acaba

ce' ,cdn�ida\- ' Adão pal;� ocupal'
sua assessoria de imprensa.

,Adão aceitoU b "convite e já
ç�omeçoU a· se despedir da Prefeí'

. _
ÓH9il2i2�\Çf!,qjJ}lã9 '1t9rá çq.ndlda- tura..

___ ,..: L �. '_���_=_t"'I)>j��f!�·I'__:___ ��2 __
'

NOVA AGÊNCIA

,Inauguram-se hoje e.m São

Paulo as novas �nstalações do

Banco ·do Estado de Santa Cata

rina S.A., na Rua LíberO Badaró.

A nova agência se localiza no cen- ,

tro bancário da Capital paulista

e vem ao encontro dos propósitos

do BDE na sua crescente expan

são, quG,_ o .ooloca entre os prin

cipais estabelecimentos de cré

dito 'd,o País.

Os diretores do banco estarão
•

I
aconteCimento, se-

pela nianhã para
I

prcsentes ao

guindo ,hoj,e
São Pa)llo.

DESISTÊNCIAS

riqueza, que desafia os homens de capaci-

O pl'oblema, em âmbito nacional, não dade empreende'dora, basta referir que,

O'
<'

tem esca:;ado à observação do Banco. Na"' sendo de 9.441 toneladas o total do pesca-

cional de 'Desenvolvimento Econômico,. que do em 1962, subiu,' após quatro anos, ao

abriu amplas perspecti'vas às emprêsas de total dy 21.082 toneladas, quantidade es-

pesca, para financiamentos de construção ta' capturada êpmente no ano de 1966.

d'C barcos 'nacionais, desde' que tais emprê- O programa que o Banco Regional de

, I .

sas tenham obtido aprovação para os res-.< Ue.senvolvimenlo eto Extremo Sul elabo-

°pecti�os projetos, na SUDEPE,: ou stf de�;t .irlJ1, in;terJssando o Fundo de Desenvolvi-

diq.\.tem somente à captura do peixe. Quanf l11ento�de Santa Catarina para a aplica-

- '.de pi'ograma. . ,. ,'to à,\ indústria ,P�squeÍl;a�;1,e:}.P S.a
nsão das atividades

Considere-se, a sig'nificação do fato, 'rina: o BRDE vem pr:ocuran
_M< portanto, as

':I'nqo em _vista que a frota de pesca em a- \ benefício d� s'etor, promovenr�") a m€lho- . suas razões assentes em re,alidade que não

�lviâades em Santa Catarina era, até ..
ria e· aumento do número de barcos, tál se poderá ignorar. ,

,

•

Desistiram -de disputar as

eleições à Câmara Municipal pe

la Arena os candtClatos. Sídnei Jo

.

se Dias e Wallace José Vaz, que

di'o providenciaram ate as 18 ho

'as de' ontem a documentação ne·

cessária !:Jara o registro das suas

cand:datutas.
�.

No MDB,- as d'esistênCias fo

. ram (;'las: Çesar Corrês, do �asci-
,nento e José. Frederico� Peres.

Com essas desisfênciâs, a: Are

na concorre ao pleito com 22 cái1�
didatos e o MDB com apenas ,16,
na disputa das 15 vagas de verea-

. 'dor.

l-

II
FISCAIS

Corrigidas 607 provas de Ma

temática e 641 de Geogi'afia Eco
nômica. de Santa Catarina, a 'bán

ca
.

examinadora do concurso pa

ra Fiscal de Fazenda, realizado

reLentemente, aprovou 80 candi-

dàtos.
'

Na ptóxima quarta-feira, no

auditório 'do Edifício das Direto-'

rias, serão divulgadas os resulta-.

elos ela prova de' Contabilidade,

para a qual a nota mínima exigi
da é 60.

Tem-se tomo pràticamente

certo que o número' de a,prova:dos

não conseguirá preenche� as va

ga.s existentes, devendo ser mar

cado nôvo concurso.

PARADOXOS

.'

tos às PrefeitJras de Rio do Sul,

Tubarão e São Joaquim, entre

outros municípiOS do Estado cu·

jos resultados das convenções

municipais ainda, não chegararn'
à Capital.

Eni compensação, disputa'rã O

pleito em Joaçába e urussangà
com três sub-legendas..

*-� * '"

j
Situacão "'sui-generis�'.· está!

sendo vivida
.

pelos dois cariclida-;
tos da Arena e (;,')is do MDB que I

i disputam a Prefeitura de' Lagu.-I
: na. Caso (entre em vigor antes da

I

i eleição' o nl'ojeto de lei encami-.

i nhado pel� Gove�nador Ivo Sil- �
: veira à Assembléia, Ct'rlsiderando

i Laguna estação balneária, o pre.·:
I

. .

1 feito 'deverá ser nomeado' pelo

I Chefe do Executivo Estadual.

1,
Quer dizer: o candidt1.to vencedor

pode ganhar mas não levar. .

.'
•

1

I DESFALQU�
':

.

i
.

I

••
i O Desembargarl')r �lisário

i Ramos da Costa, que se ap,osen-
.

:: tou do Tr!bunal de Justipa do

1 Estado, compareceu à sessão ple

na daquela Côrte, na última'quar
. ta-feir.a, onde se despediu dos

seus pares.
Não resta dúvida' ele que a

sua, ausência do plenário po T,!

desfalcará o Judiciário- catarinen

l'ic de um r.:.jS seus: maIs lúcidos e

dignos magistrados, que soube

honrar e ilustrar a judicatura de

Santa Catarín'a durante
� todos OS'

longos anos e� que nela bata':
lhou.·

O ASSESSOR

\
O Prefeito· Acácio SanthiagO
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• �15 19,45 - 2Ui45m

"oeorge Pepard _ Inger Stevens

iNA, IMPORTA QUE MORRAM

l Censura 18 anos
'.
,

II
RITZ,

17 _ 19',45

"
1Glin t_

Wal:ker. _ Martha Hyer

SATA, O URSO CINZENTO

.I Censura 10 anos

r ROXY

16 - 20h

o HEROI DO OESTE'

0ensura 10 anos

OLORIA

::. .

f 17 - 20h

Michael Caine �,,4J1tti.q�l,,1����i(l
J =- Cándice Bergen!' 41'" :"\"#"�'i'
"

' t ,

� MAGO, O FALSO I>-EUS
.

i Censura 18 anos ,'m '.

, /�J({

'r 20h
i
i'
I 20h

Patty M�cCom�rck '

OS JOVENS FUGITIVOS

I Rensur� 18 anos

! CORAL

,i.
� is

t
,.

ne França

PANCA DE VALENTE

Censura 5 anos

TELEVISÃO

TV, COLIGADAS CANAL 3

" J "lfjh30m - WalÍy ,- Filme

t 17hOO _ Desenhos

17h�5m _ Aventuras de Rin Tin

�Ti:n _ Filme;'
'

1I1hOO _ Nossâ Vida Com Mamãe

191100."':"'" ,Tele Jornal Herin�f ,

·

19h3Gm _ A .Cabana do .Pai To-

mas _ Novela

" �OhOO _:_ Amaral· 'Neto ;;
,,2lhOO - A Ponte dos s'�sP{�O$ .....

� Novela
.

21h30m -- ,Repórt�r Garcia

· 21h45m Rota 66 _ Fihnê
. ,221145m Bagd� Convipa .'

TV PIRAT�N1i CANAL,5

y l8h45m
,l prise
19h10111

Antônio Maria .:_ Rê-

I

Nino:, o �talí�ninho.
Novela
19h45m Diárió :de NQtfciás

,

20h05m Alô .... Bibi!

20h30m _ Beto'Rockefeller - N_o

o' vela , :

. 2lh15m - Alô... Bibi! -' Conti-

", nuaçãp .

, 22hOO' _ Grande Jornal

. 22hÍ5m Ping�-r�g_O _ "Entte-
;: ,vistas

TV GAUCHA CANAL I?.
1.
_, 18h45m _ A Ultima Valsa -.no-
'" vela1 � I
j, 19h1'5m - A Rosa Rebelde - N<ri
7' vela

::' 19h45m - Jornal Nacional
I .,20h05m _:_ A Ponte dos Suspitos
- Novela

'

20h30m - bez Vid�s _,i."Novelá
21hOO _ Dercy ue Vel'ia�e

21h40n1 - S�J._g�.; I..�:J :c-f"'à'q,l ��::�
o gue - H � "\;�Jt

'. 22h10m - ';r.'eieoL5e�i"J. 'Cre;:-:c'J
, 22h30m - Mannix' - Filmé PoliJ

, cial

llj. , 231140m - Ratos do Deseito �

LU-
.' Filme de Guerra

gO

li-

lury Machado
•

O Gerente do' Banco do Brasil, -em nossa cidade,
Senhor Elmar Rudolfo Heinek, em sua residência,

homenageou o Dr, PauloKvBornhausen com jantar.

r

* .'
'I'

mento, em rtajaí, realizar-se-á o casamento de Ilka

Labes e Delfim Peixoto, a rua Lauro Müller, 59" os

noivos receberão cumprimentos.

* *

* *

I�I Cinto e bracelete em prata de lei, era o adôrnó

� no belíssimo macacão em malha' italiana, que a

Senhora Eliana Cabral Chorem usava. num jantar no

Country Club ,

...
'1'

.'
',' *

Na Boite "Scorpíos", muita gente comentava

quem será à moça bonita que estava em companhia

do discutido Felipe Boabaid.

..-
-t-

.'
-r-

-.!
'"

*

Claríssa Vaz da Silveira adquiriu o primeiro
carro Dodge Dart que chegou a nossa 'cidade, Além

da maravilhosa linha, o carro é azul, forrado de azul.

Amanhã, às 2� horas, o casal Djanir e Júlio Doin

Vieira, no Clube do Penhasco, recebem convidados

para a festa de 15 anos de sua linda filha Cristina.

Parabéns a Alicínha Damíaní, pela 'sua bem

decorada boutique "A Garage", inaugurada ontem, no

Centro Comercial de Florianópolis .

"--'

Casamento: Amanhã, às 11 horas, na Capela do

Colégio Coração da Jesus, dar-se-á a cerimoma da'

bênção matrimonial de Lea Schmidt e Antônio Carlos

da Nova. Na sala de recepção da Capela, os noivos

receberão cumprimentos. r

O arquiteto 'Pedro Paulo Saraiva, atualmente

professor em Brasília, anteontem jantava com

amigos, po Santacatarina Country Club.

Os nossos cumprimentos ao Engenheiro e

Senhora Manoel Philippi, pelo nascimento de Tarso,
ocorrido na última semana na, cidade de Blumenau.

*

•

manha e França o resultado

dado pelo público. 'Éste filme de

Pier Paolo Pasolini chegà agora ao

Brasil, sob a;
.

,literária.' Lan-

çado I)e�9 r'
l·vã.' Fronteira,

o livro ']:iêotem:a'�meiebe ser lido.
Está à venda na, livraria Rubaiyat,
em Ipanema.
-' Adalberto Netto Monteiro, o

único criador de sapatos brasilei·

ros, _assim como Cliarles Jourdan.

o é em Paris. Éie, é o
- fornecedor

dos, lindos sapatos que você cos

tuma admirar nas vitrinas da

Gipsy e Baobá. Ondc en(;ontrá·los?

Em sua fábrica que funciona 'na
Praia de Botafogo, 488 salas 101 .

a_ 105. Tel. 226-7367.
_ A'dquira .0 hábito da leitura.

Caso o problema seja.a falta de

livros, recorra ª' uma biblioteca.

A Thomas 'Jefferson é � ideal. Fi.'

ca em Copacabana, Rua Santa Cla·

ra esquina de Avenida. Atlântica' €

só fecha a@s domingos. Durante

a semana o horário é das 12 às 22

'horas. Aos s'ábados, das 13 às 19

horas.
_ É adaptável a: qualqtler, esta

ção, podendo variar da linha à lã.'
É prátic3;, enfim, a roupa que cor

responde à vida da mulher mo

derna. Esta é a nQva roupa de 111,a

lha. Para a primavera, as vest�s
tricotadas' dcvel).1 ser em tons d'J

ces como: rosa-pétala, azul-bebê,

amarelo, bege-areia. �uem está di

tando a nova linha é D. Hermínia,
a expcrt em malhas no Rio. SEa

�onfecção, funciona nà Rua RaiÍlha
Elizabeth 675, apto 302. Tzl.

247·7881.

- lVIlnimoda ul1iscx lançada no

Rio. Via Saint-Laurent, chega ao'

Brasil a moda das crianças, A no

víssima butique Minizoo está se

ecupando exclusivamente dos 'pe
quenotes. Quem teve a idéi� foi

Maria Eugênia Lee, fazendo um

estEo bem moderno para as rou·

pas dela e dêle. A butique vest� }Js'

crianças de 2 a 10 anos e fica loca

lizada na Rua CarIes Góes, atrás

dG. Cinema' LebIoD.
- Os doiS' anin1lOs ide sua" fiL'Ia

d,evcm representar o mesmo tem·

po, em moda. Para os passeios no

parque, ela deve usar um minives·

la

de babados

,

Comemorando a Semana da Asa, o Comandante

da Basé Aérea de Florianópolis, Tenente Aviador

Teophilo Aquino do Prado, hoje recebe a -imprensa
da Capital para um almôço.

',�
,

,
Em promoção do Departamento. de Gultura fio

Estado .e_ a Reítoría, da Universidade . Federal 'de

Santa Catarina, terça-feira próxima, esfarã.o·no Teatro
Álvaro de Carvalho, Gló:r;ia Menezes e Tarcísío Meira,
con1 a peça Linhas Cruzadas.

.,\,
Na capela do Divino Espírito Santo, dia 25, as

18 horas, Noelita Delayty e João Guimarães Borba,

receberão a bênção matrimonial.

Estêve .ern nossa cidade e adquiriu título:.io

Lagoa Iate Clube, o Dr. Aurélio Rotólo, da Socie

dade de Laguna.

*
-:

Será no próximo dia 25, na cidade de rtajaí, a

grande noite de gala, nos salões da Sociedade

Guarany, promoção do Cronista Social Sebastião

1.'teis.

'I
O Prefeito da cidàde de Itajaí e Senhora Carlos

de Paula Seára, domirigo próximo, nos salões da

Sociedade Guarany, recebem o
" mundo oficial de

nosS<? Estado, para um almôço. :

I'

,

. O pensamento do. Dia: "Não odeies o invejoso;
êle já é profundamente infeliz com a. consciêncía de

sua Interíoridade".

os azuis-marinhos, os vinhos, os

cinzas. E quanto às formas dos

chemísíers clássicos, os pólos de

jérsei de sêda, linha cinturada,

longos o bastante para serem usa

dos para dentro do cós ou para

fora, com cinto por cima; um g:;
nero túnica que Cacharel pela pri
meira vez f,abrica com decote em

forma de V, especial para ser usa

do com saias (ainda)' traJ1spassa
das, évasées ou de pregas - como

as do ano passado.-
'E ainda inovação, os' iaiUeur5-

pantalpnas de Grandval-Cacharel:

de jérsei' de' lã fina, (vedete desta

temporada), mas estampados t(JO
jacqua;rd; ,os paletas são túnicas

próprias rara acompanharem pan

talonas ou saias. As pantalonas,
essas têm sempre bainha à �nglê
sa, reviradas. � a linha das túnicas

e dos paletas é usada ao corpo,

estreita, tornando o corpo da mu

lher especialmente delicado.

MINIZOO LANÇA UNISEX IN·

FANTIL NO RIO TEOREMA:

�GORA EM FORMA LITE·

RARIA

- A Sorbonl1e infantil já existe

no Rio. A idéia foi do Museu de

Arte Moderna; com o objetivo d�

in�rementar a cultura. Os colégios
podem entrar em convênio com o

MAM, onde os alunos se.rão orien

tados' por um monitor, para cada

grupo de 25 a JO estudantes. Êste

fistema visa ao conhecimento' ele

arte, à participação em exposições
e ao recebimento ele folhetos e

catálogos que faciliten1 o aprendi·
zado. Trata-se de algo totalmente

nôvo no Brasil, e o sistema é -uma

adaptação elos currículos escola

res iranceses. (Tel. 23l-187l).
- Qual é seu hObby? A resposta

fica por �onta do Roteiro, isto é,
caso você ainda não tenha nenhum.

O Parque Real é a loja especiali
zada etn técr.lÍcas de tapeçaria, de

malhas e tricô. As alj.las sã') ela-
, I

I \

aas a partIr çle duas ela tarde, ten-

do a van.tagem de ter todo o ma

terial na própria loja. Quanto ao

preço é o mais razoável possível,
incluindo as aulas e todos os ek-

I
Hoje, às 18 horas, na Igreja dql Santíssimo S.a_?r�\.

I
: - -;"r

" ,;.; I
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ÇACHAREL: UM OUTONO EM

VIOLETA

Modificação radical sofreram as

,
camisas, saias e tailleurs·pantalo�as

I do célebre Jean Cacharel _. um

��
dos confeccionistas de prêt·à·por·
ter da França mais 'conhecidos e

mais adotados aqui no Rio. Para

a sua coleçãà 1969-1970, a sua es·

I' tilista; Corinne Grandval, uma das

I',
mais t'alentosas ,desenhistas ae

'moda de Paris, lançou - e está

tendo um faculoso sucesso _: o

tipo' de estamparia' com desenhos

geométricos, decompostos às vê·

:�3�, que resulta' numa linha já
ll1uito usada nos anos 40.

A maciez dOS crepes estampados

'Ipo jacquard (que está no rigor
da moda em Paris, neste" outono),

dos voiles e das, sédas da China,
...

além da elasticidaele dos jérseis de

sêda pura (ou de algodão) con�i·

nuam sendo marcas regisHadus da

I.:acharel. (Dentre essa;, (;� • .:;�t011':·

ticas, a vedete é me,,", • .J ci j':L_�l

'.�.
- ,�..

"

'Música Popular
Augusto Bueehler I

MQRRE' UM ASTRO DO SAX

Embora com atraso, não podemos deixar de registrar, C0111 muito pesar,

o falecimento do grande ínstrumentísta=de jazz. Booker Pittman, ocorrido
às 2h15m de segunda-feira próxima passada, em São Paulo'.

,

O acontecimento tomou de sur rêsa sua filha Eliana, que filmava na

Bahia, cenas .do filme "Capitães de Areia", e sua mãe que desde sexta-teíra

havia ,ido para lá, afim de acompanhar ,a sua filha. Tomou-as desprevenidas,

porque D. OfélIa, antes de partir para Bahia conversara com Booker e

êste dissera que estava bem: (SOfria de câncer na laringe).
Às 6h da manhã, o telefone tocou no Hotel Plaza e mãe e filha recebe

ram a notícia, partindo no primeiro vôo. Encontrara� o corpo de' Booker
na casa de sua sogra D. Chiquinha, onde o haviam deíxauo, e onde êle

passara os seus últimos oito meses de vida.

Foi enterrado na terça-feira à: tarde, juntamente com um sax-alto, um

sax soprano e uma flauta, bem como urna rosa vermelha que êle recebera

de um menino seu' vizinho no dia d� sua morte e que foi presa na lapela
do paletó'.

)- O O 0-(

Booker Pittman nasceu a 3 de outubro ele 1909, em Fermont Heighs,

Maryland. Seu pai era arquiteto e sua mãe (filha de Booker T. Washington,

pioneiro da luta pela integração racial nos Estados Unidos) professôra de !
I

música.

.
.'C-

�-\. �l
O primeiro contato .com o jazz se deu em New Orleans, quando tinha

16 anos: ouvia entusiasmado, os guitarristas tocando' blues 'nas esquinas.

Seu primeiro conjunto foi formado' -em Dallas, com Bud e Keg Johnson,

Sammy Price Trese-vant Sims e Hermann Batts, e era chamado Blue Moon

Chasers. Keg Johnson, hoje, com Ray Charles e todo� os outros tornaram-se

grandes figuras do jazz n;.undial.
No início tocava clarinete em casas particulares, em colégios e nas

ruas, onde ganhava alguns dólares. Depois fêz temporadas em Dallas,

Kansas City (onde tocou com os maiores nomes do jazz: Duke Ellington,

Count-Basie, :Billy l'4otten, King pl_iver), em New York, Filadélfia, Boston,

;\Vashington:'e Óbicago. -,}:
r

• "

�
_ ',�
_, I •

, Por volta 'de Ú535, conheceu' em Paris, o músico brasileiro Romeu Silva.

Depois de exeursíonar com êsse músico, veio para o Brasil, chegando

primeiro em Pernambuco e, depois, na Bahia, a bordo, do navio Siqueira,

Campos, em 1936. Logo em seguida, foi trabalhar no Cassino) da Urca,

onde conheceu Jorge Guinle, de quem se tornou grande amigo e em cuja
'

casa morou durante algum' tempo. Aprendeu o' samba com o maestro

Fomfd'm. Depois de um ano no Brasil foi tocar em Buenos Aires, com

uma orquestra cubana sob a direção de Sidney Benitz. Durante êsse tempo

íêz amizade com os mais destacados músicos como Píxinguínha, Benedito

Lacerda, e Nonô. O primeiro samba que tocou foi "Coração", de Sinval

Silva. Em 1956 deu um concêrto de jazz em São Paulo, onde se tornou

'muito conhecido.
'

Em 1957, Louis Annstrong estêve no Brasil e fêz questão de tocar ao

lado de Booker Pittman. Exibiram-se no Teatro Paramount, na televisão

8_ no Parque Ibirapuera. Em 1966, êle, a mulher e a filha foram à Europa,

numa excursão promovida por uma índéstría de tecidos. Pai e fílh.i

apresentaram-se em várias casas ele espetáculos. Recebeu convite de

dutros países, mas os empresários ficavam irritados por êle falar inglês"
misturado com português. Irritou-se também,' e disse que ia vÔltar "para
a minha terra, o B�as}l".

.
Cpnsagrado mundialmente, Booker Pittman há dois anos estava impe

dido de tocar. Seu depoimento no Museu da Imagem e do Som, ano

passado, revelou' sua voz confusa' e de d'tficil compreensão. Tossia muito

e não podia cantar.
,

'

D. Ofélia _ sua espósa - contou que em qualquer entrevista, êle fazia

questão, de dizer: :__ Eu nasci nos Estados Unidos, em Maryland, mas

aptendit a ser brasileiro. Esta terra me �alvou, esta terra me deu tudo,
,

c

esta terra me ajudou a voltar ao sax. "", .,

�

... '-E � ':

;
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Agenda Econômica 1
ALGUNS SEGREDOS DO "FENÔMENO" DO MARCO

No mundo econômico internacional, os estudiosos se debruçam sôbre

sôbre, OS papéiS, Rara estudarem aquilo que consideram o principal "fenô

meno" da econôínia moderna: a fôrça e superioridade do'marco' alemão.

'Todos pro(mrp;m :as causas e os segredos de uma moeda que há 2,1 anos

sé' eI,lc'o�trava: Jj.a pior das sitUações e qlj.e hoja se iguala, quando não de

safia, as moedas até agora padrões. para o nosso sistema internacional.

Em númerOS, os segredos do marco nodern ser /divididos em três itens

principais: 1O) U�1 produto interno br�to dos mais el�vad9S do mundo

e que em 1967 já se elevava a 121) bilhões c.> dólares (apenas para que se

tenhá. uma idéia da importância da cifra, vale lembrar que as previsões

indicam que o PIB brasileiro em 1967 foi de aproximadamente US$ 15

bilhões. Ao que se acrescenta que a indústria reDresenta 52% do PIB ale

mão). 20) Preços admirável,mente estávei�. Tomando por base o índice

100 em 1958, os preços 'industriais por atacado:pràticamente não se al

t�rar.am em 10 anos, passando para 101 em 1967 (na França, por exem

plo, o índice era 125 em 1967). 30) Uma expansão inédita dás exporta

ç,ões alemãs que passaram de US$ 8,8 bilh,ães em 1958 'para 21,7 em 1967,

O que representa um acréscimo de 147%, POI' habitante, as vendas ao es

trangeiro representam US$ 393,00 por Alemão. Além disso, as exportações
,alemãs compreendem 45% de bens equipam::nto e ape�as 2% de produ

,tos alimenticiQs

DOW INVESTE ust lI' MILHÕES

Pelo recente projeto aprovado pelo Ministério da Indústria e do Co

mércio, a Dow Produtos Químicos, associada à tecnologia e capital da

grande Organização norte-americana The Dow Ch'emical Company e à

Pirâmides Brasília, construirão, no prazo máximo de 30 meses, no estuá

rio do PÔrto de Santos, uma fábricfh de óxic:) de propeno e de polipropile
no glicol, com investimentos da ordem de 1iS$ 11 milhões A nova' fábn

ca empregará matéria-prima produzida no Brasil
t

NOVO PONJ� Df aLMOçO
RESTAURANTE ,DO LIRA, TEMIS CLUBE

Serviço a La Carte

Salões para festas e lJanquetes
I

Uua Tenente Sil,,'úra - Fone 2262
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, Prqlllemi� �i,Í1��teiró� � I�lia de apoi� do públ�:o, �"O,

,

ns assunl�s q�� ',�:'�lg,irltaJéu:ense d� r-ulebo�, Marçdlo Dias
,e BarrosQ" ,V,�q ,4isculi( em, r.eUl1,ião, que ,�erá, reàl�zad�

,

no"
" '

'dia 26 eJllII�jaf�<Ç�meç�fno dia'�6 o,Cilmpeonalo de 'Remo, ': ':,

'da, Cid�de, ,q'ue terá a:,dispulá-lo Riachuelo, Aldo Luz e Mar", 't '�,

linelli; que 'hih���lsiticam seus 'Ire�narnenlos. ',' ,',
,

, I �.�. '.
,

;\.� .I-

l!!Jit�y�10��, �1
,

" , de najaí�faZ:
'DO dia 26

Campe8nalo:�;�, 7 ,;._ a:

°scol!!I' tom··" , iI',,·�.
A situação embaraçosa' l)Or que atravessam vos clubes 'da Divi-

C8d!;nl1idade 'Isão Especial, sempre às voltas com problemas financeiros oriundos '

,�Ii, � �I II ,
_ , .',I da falta de cooperação do público que não concorre para o êxito !e ""

das rendas sempre minguadas, levou a diretoria cJ. 'Liga 'Itajatense
,

e seus filiados Barroso e Mareíllo Dias a dirigir ofício a todas as O Campeonato Gínésío-Colegíal
suas co-irmãs para urna r:::1Jj1Ô§O no dia 26, em- Itajaí, a fim de ver da Inspetoria de Educação F-ísica
se encontram fórmula par., o angustiante J;lroblema., Eis 'na' ínte- que vem captando com a colabo-
gra, o ofício-convite, do qual nos foi remetida cópia .para . publica- ração inestimável .'� da 'Federação
ção, o que fazemos com prazer: _

Atlética
\
Catarinense, vai prossé-

Senhor Presidente: .guír. .amanhâ e domingo, nas qua-v ,
A Liga Itajaiense de J)0S!JOl'tos e os clubes C, N, Almí-anta Bar- clras da entidade acima e do Insti-

roso e C. N, Marcíl!o Dias, P<Y seus Presidentes, vem, Pelo presente, tuto Estadual de Éducaeão, com
expor e ao mesmo tempo, convidá-Io para uma. importante reunião a realização: dos certarríes de bas-

o

dê tocios os Presidentes de clubes filiado1) a Federação Catarine.nsé quetebol, envolvendo todos os es-

de 'Futebol em sua Di,vis.ão ESDccial, bem como a01), SenhOTÇS rre- / . tabeJecimentos que esti\ieram 'em
sidentes de Ligas; para, na cid3�d8 de Ita,jaí, dia 26 do corrent�" com' ação sábado ,e ;dçm;üngo últimos,
início às 8 horàs da, manhã, tratarmos, em ç5njl,mtb, dª- SeguiÍlt,e ctúando das 'disI?�tas dO,certame de
Ordem do Dia, que reputamos da mais alta Ímportânc'ia para a vi- voleibol, cujo êxito foi l-etumbantto,
da, progresso e sobrevivência dos cluoes e co prQpri9 fut,ebol 'de cons�ante tivemo� oportunidade
Santa Catarina: - ',d� noticiar. Deu-ri6s'�a j�forrnação o

Lo - Tomar conheci:nento da situação geral do ,Campeonato, professor, 'Nilton ,Perê:ira, tituiaI'
Ç:;itarinense 'de Futebol.

'

ela Inspetoria' de 'Educação Física,
alue disse ,ac;"Bdit�� nb,i,. sucesso. 'da11.0 ....,..:: Conhecu a sitc',a,ç

�
o financeira difícil, hora �travessan- .

dq dive:'sos clubes ,..do Estach, 9:")a maneira, e modaIid�de �cQmo vem competição, como élccinteceu cQm
sendo disDutado o certame c:S�:),EÜ1enSe, mes'mo' não" cab.é:r;i.do ' "cl11pà '0.' v�leflN!', e, 'O' "atletjS:mo. NiltOtl
a F.C,F, � sim aos' comp'ollcnk's das asse:qJ.biÚ�s, ,;

"

"'�' '-�,
,'"

disse-nos que os oeutatnes, que a

Ú!::F, vem promovendo' (em acus(),-
IILo - Data certa do ;Y'>j�'G c término do' c.ertame:·cat?-rinense,

'

do resultados de;' ordeni técnica os
com todos os ,clubes, sem c.c:::sillcação, par.aJ\zaçãó ou ,os aho:á6.ci.,. r�1al.s, positivos, tanto " que, vál'-ios
mantos que.. estamos assistindo a cada terripQr�.da. '(N�O, - estamOS �i qlubes, de nossa' Capital já estão

l
contra ninguém, e multo menos contra a F,Ç:}i', �. Est<3.IPos, apenas . qe posse -de grande ,núméros ele
qefendendo e procurando engrandecer 'Os clubes e o. ftttebol' bani- atletas' révélàdos nos ,'jOgos giu?,-
'ga-verde, Náo é possível que se forme equipes çaras e fique de fó-;- -

sio-colegiais, citando o fato, do Li-
ra, por razÕes de êrros que -podem e devem ser corrigidos, com ,b.oa 1'a Tênis C.lube, que, vai disputftr. o
vontade e compreensão dos participantes.) Campeonato Catarinerise, de Volei-

IV.o - A!)reciar e diSCutir o sistema de arbitra�ens, tão. ong,.
"

1:Jol Juvenil: e� Joinville, conta,ndo,
1'08,0 para as equipes, já que us rendas mal dão para Pf1.gal' as d.es- ','eritre outros, com. 'quatro' vàleres
pesas, quando isso acontece. .,' .. -., ';-

' "

do' InstitÍ1t� de 'Educação; campeão,
V.o - Temos condições para �elhodr e soerguei' o futebol d€ masculin�: d�" primeira categoria,

Santa Catarina, mas para tal, é preciso que os assi1nt.os sejam dis: u�' do Ginásio Moderno Aderbal
cutidos em conjunto e não isolados, visando o bem do mesmo e não Ramos da Silva, vice-campeão : e

de poucas equ.ipes, outro do Ginásio Normàl Haroldo
V1,0 - Encanünhar" à Federação Catarinel,'ise� de Futebol um, Callado, que' estão treinando sob

memorial das resoluções discu�idas e aprOva��s,. para serem intrp- \ as ordens do técn,ico, :F�ísca .. DOiS
duzidas no Regulamen,to do certame do prOXljno ano, em carater; dos valores a,cima' foram, 'autênti-
definitivo. / cas revelações dos JogeJ's e os de,-

, VILa - Cada cidade, séde dos clubes, deverá trazer suas tes,es, mais já pertenciam ao Lira TênJs
uma por ,cidade, ou mais cidades com uma(só tese, que devem ser Clube.

pequenas e objetivas.
VIILo - As despesas desta reunião-conclave correrão por c,On

ta de c/ada um, com mais esta cota, de sacrifício, dada por aqJleles
que realmente querem ver O progresso Gle seus clubes e do futebol

Catarinense, sacrificando a cada ano, as diretorias, que se sucedem
num desestímulo total aos jovens e futuros esportistas, com defi
cits dos mais assustadOres Para aqueles que lutam, bravamente para
manter suas, equipes.

IX.o - O êxito deste' conclave se deverá d,a participação cle
�odos e, não da presença de apenas alguns, implicando com essa au·

> sência, nada' poder reclama,r no futur\?, ou critIcar o que ficar deci·'
dido em ass�mbléia. Não poderá haver solução se não se apresentar
o problema, e não há problema sem solução,

,X.O - Pedimos confirmar o comparecimento ou não, com ur-

g&ncia. I

,XLo ---' O conclave terá início, repetimos, às 8 horas da ma

nhã dó dia 26 do correJ;lte, na s�de da Liga Itajaiense de Desportos
ou na Sociedade Guarany,

Atencios�men te
LIGA ITAJAIENSE DE DESPORTOS

Francisco Júlio. Wippel - Presidente
Nivaldo SchiefIer - Secretário

AS DISPUTAS

O sistema de disputa dos jogos
obede�erá dt\as ch:;tves '$ainqo os

clois primeiros colocados para. [L'

grande, final. Além disso ó certa-
'me estudantil está dividido em

e se-dua$ ,categorias: primeira
gunda.
Na primeira cat,egorja estão

crito$ 'seis estabeleci"inentos
ins

de
ensino: Colégio Governador Ivo

Silveira, Colégio Catàr'inense, I.Ds
tituto Estadual .de EdlJcaç�o, (Ti,)'
:r;tásio No.rmal Manoel Ferreira de
Melo, Ginásio Modêlo' Aderbal Ea"
mos da Silva e Escola Técnica Fc-
deral.

.

',1'

'/

o setor amadorista

Pelo grupo ctois� terenios 3.i
I participações de seis conconentcs'
também que dispucàrão entre sí
o direito de chegar à finalíssima,
Eis os inscritos,: Colégio Catarine!l,

se, Ginásio Aderbal Ramos da Sil

va, Instituto Estadual de Educa-'

ção, Escola Técnica Federal, Gi
násio Manoel Ferreira de Melo ,8

Gináslo' Haroldo Callado.

Os jogos serão iniciados no sá

bado, às g,OO horas e se prolonga
rão até o entaFdecer de domingo.
Antes do .início da primeira parti-

,

da haverá Solenidades de conC811-

tração ila quadra de todos os

atletas, :;i eXiecução do Hino Na

cional, declaração de abertura d0S

jogos r juramehto dos ::j.tletas eG

colar.

O campeonato estadual de futebol de salão, fase classificatória,
es,tal'á sendo iniciado l'lêste fim de semana, com a re�lizaºão dos
jogos progTamados para a cidade de Lages, tendo por l?cal o' giná
sio Ivo Silveira.

l
:x:x:x:

t

Nesta chave estão inclliídos os campeões de Lag_es, Rio do Sul,
Caçador e Joinville, com os lageanos rlefendçndo nesta oportunida·
de o título de, bicampeões estaduais e os demais participantés pro
Cl.lrando alijar os serranos das disputas finais.

: x' : x : x :

Lages, mais uma vez, para estas disputas vat contai' com �eu,
representante a equipe do Hélio Moritz nas duas divisôes, Joinv1lle,
vai surgir com' novidades. Estará sE'ndo representado pelo Tigre, no&
juvenis e Associação dos Ssrv:,r.!'7res Públicos, nos titulares.

'

: x : x : x :

O Caç<j<dor, também vai com um único campeão, uma vez ' que
0S títulos regionaiS de futebol de salão ficaram êste ano com a As- I

socia,çã.o 4tlétiea Avenida enquanto que Rio do Sul, vai também se

fa�er representar com uma ll11i,ç'1 ec;uipe à Associ,ação, Atlética Ban
co do Brasil, campeã d'l" f'oAt'jc1 ,;"des d9s certames re�ionais�

; x : x : x :1
O ·camp' onato será !L (' qJo na noite de sábado e prosseguirá

até domingo à tarde quando ficará se conhecendo IIi prímeiro clu.
be classificado para' às finais do certame catarinense. A chave sé.
guinte a ser movimentada será a que terá por sede ,a cidade de CJll�
ciúma, envolvendo os campeões regionais' e mais os vencedores do
certame citadinos de Florianópolis e Tubarão.

"Os jogos da sabatina são os ne

gtüntes: Colégio Catarinense x.

Instituto Estadual qe 'Educação,
Ginásio Manoel �'erreira de Melo
X Ginásio Aderbal F-amos dJ;!. Sil

va!; ambos pela primeira categoria.
PelJ;!. segunda categoria, teJerqos

.tll,mpém dois jogos: Qi.násio Acler
paI :f?,an'lOS da Silva x In�tituto
Estadual de Educação e �scola
Técniêa Federal J:C Ginásio Manoel
Ferreira' de Melo,.
Portanto, desta feita os jog-os de

bàsq,uetebol, pelo 3°s Jogos E:SCÜ
lares, agora env:olvendq, �i,násios
colegiais, serão, abertos com doj.s,
favoritos: COlégio Catarinense x

Instituto Estadual de Educação
�s R,I1I1 hOrA,S nA swhnrln,

: x : x : x �)

Brusque, será a sede do cura:c'sonato barriga-verde de voleibol
feminino, nêste final ce semana, cujos jogos serão desdobrados sá.
baclo e domingo, tendo por local o gináSio do Bandeirantes.

, '
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[,", :CampeltRato : de: .rémo da cida,de COg1e"ça:�
" .. ' : .... :@:. 26·· e clubes intells'ificam treino�:}:�

''.,'

j"�'l W'
carecendo de reformas. -Há 'J.iOl\CO

"J,ê"z mpagre com : :-6 >§�if'K <;;�:airo
Callado" que,; HéO:;U' ql\.�sEl-;t�tt,:born

.

quafl\O "O ,parco :prttcipl3.1>q'tlÊ);..,; no
ano -nassado .roí.. /adqtii,riÇio: "",p;,,lo
fvr�;tinéni em 'Pôfto 'Á1ilgr-e,{Ag'ora

:. Flôres está' às . �oltas;' com ;}liu;n,�
"yole 'que ·p��t;;nct,e :6éixiJ� :eM:,cón.
dícões de .dísoutar" de .ígtiái, .para
ig�al

-

co� a 'outra' q�e' �e�Q,tmou "

� que só 'vitórias' tem ctádC:C'::ÍÇl, Mar .

tínellí. Ontem;' viind�l;) 'proeedeJrl'v
j , à, raspagem ',do c�sco,,� ,pm ÇJe
'I tornar o barco mais J,.eve-" Sel�un

elo. êle, todo ,o 'madeirame ,ser,á �e,

,tirado, C01).1 e'l';ceçãe: dél· 'cHteo, e

substitúído por rrÍarerial mais 16'.'0
ri resistente. T�o�t.a-se da Y01e ','It.a·- •

t ,

pema'� que o "'Vermelhinho" ob;:e·
ve do AtlântiCo, ,'de Bluinenati,- me,

'diante troca �cir :um ;kiú 'e' úm dois
com ti,moneiro de 'que, (J ctúbe Join,
villense p�r�ci8a'Va {par;' os Úeinos,
,t-., transação deu-se em l'Y\�hQ; Q.u"n·
do o Atlântico rece.beu os (:1'01s: bar,

-

cos, emprestando' a:!ndá' üm 'qua, ,

tro sem timoneiro e ficaúdd, por I'

empréstimo com' um
;

qlUttrp :'com
,do Martinelli, que :há PQu�O' r�tor,

.

nau ao galpão, hm'tamente ,: com

a yole adquirida. Quanto., !lo. qua,
I t-ro sem, ernpre�taqo _

cio ' M:;i;rtinelli,
êste o devolveu qePoÍs" d� uh,lizl\,
la em algu�as disputa; 'de Úl1Por. 1

tância. Segundo, .,;João, Flô'red; a

yole" poderá ,ficar pFd�ti nó. próxi, '
, !

mó mês, podendo;' aS$ii-u,' ser/;tes· '

tada pará disputa
-

,dft, ,se'g.Úndá, re

gata pelo títuló' citadI!lO, l1'larçílda
• . ";;.

1.(
,-, :�.' ,

para o çiia 14 de deze11lbIJLpró,
;xÍ!TI�.·

_, " .,
,

;:,
'

�:};�i����=�t���i,,�'ti;:��� ?:UE:;�:::;:�fa;�:�:ç=
.

,nô);J.'É) "re'rhú,.';9S' n0S�.qs .três clt,lb)3s;. ',,', "119' dO,1s ,s81;n, em dup1a: com Blj.lçll-
iúteFiSif'icaj;;Jl,";6s': :seJs',:prepaiativôs;' "!'cérq; ríevendo integrar,' �,arnbém, "a 1

fà,�p�9 ;,??��:f:!t}'�:�:iltq�lj.i�;��:fqt�}{4�;� ':g4�rni�ap de" oito pimos: ': -'I .',:dê de �seus },bfÍ:r60s;: yásg'ui;im �cii'ãtl<i:-f . �,' ,I '!1m� j ausência em, potencial que
rii�rÍtr �J áiIÜ.á� :�da, bafa 'sui� tOrJa1:,

'

'i:ioderá, verificar no �4attip{)lii. é a'

da, ;cd?hlP��i�,��:', ·ct��, ,:e&§á,.��'O�:�9:' ,'r;g(�aUlo.' Sº,h're� �üe é{táeonváie�'
p��á a: l'l'ljlIiflã: q9� Sli� �6, " • I \: "

';,
, cendo de lima,' gripe e. que deverá

.

"�:�%�;��!t:Ç;l:::E';:,,·. ,:��:��:'::.;:-:;��:f:':�
'o� �hati;ó' c�i:n;;'dai�(sem:: ·'skiff,;,.doJs ,'No Aldo 'r,uz, .as c:oisas' correm
6'dril, dOul?le:slüÚ" ':qu�tr'o . ;ssh'(' ,0",

.. '

de .,;:lcôrdo cóm .os plànos' do rtôvo
M,l�s : d'Ó; :élube,', Náut;G9 F:tarlpiscci

. �'téd�ico 'que é Aifiedo' �jno" Quá-
Maf'i;iiie,ll�, '. qu� ,:ap'épas nã;O"se' de", � dros Pilho, 'que parece' ter defini-.
Úni.u;! sôhre.' a guatiiI�ã,õ ,de,' oít6 ' 40, tôdas as güal'l1Içõ.es;' 1'esolven

�ue� poa.e'r� ser, 'unl,a ,fuescla : �'�
"" 'd.o "o Ú�blema criado �orn a iln_c

vété'ran:Os;, e' novatos. O, Ri�Ghuelo ' .;' pqssi�Hidade de y{rem ,·a r�ID'ar,'

t�m",e6�h; Vl1.ti�dmente cel'to
,
;:r" Téixe'ira, Wilson e' Édson Cletoi, que

,

dói,s' sEínj, j'dqlS' COrll, skiff �, quatro � e.stão : cumprinçlo ,estági;) :e só' po-
'sem: O ,Clube, 'alnda, sem "�técníco,' '", dern 0efençler o ciube nas Í'egata,s
dév'�n(iliiliza:1' :,qu,ase" todos os 'seu�' ,

'não' oúciais da !CASe, Sàbé-se qlle
élemerit'bs" no;"os, 'sabenqo-sé, 'que ," ,o clube, uma vez mais, terá no

;U-uitor: d.68,' seu�' :«cObr,aS";' :comp, 'oit�' a' sua espera,pça de ,venceI) ,no,

;Sase, :,Ardi&-9.,' ,Valjl; '�i�i" Pedrã0 i;tl' cômputo de pontos,' Os alvi1'ubns

Maririlio" podétª,o' : fi'car , ge '; to!'\!:., estão' bastante - :;tnimados € con'

pofs nãq,'têri:i aparéçi�Çl.' úa;a' ,th),i�i >

' fiant��, aindt;l mais após o, sucesso,
DIU;' s-alil:o LÍma ::ou' outra, ocasião" r, '

, : em águas paraguaÍas, quando trou
CÓpio. é.,O caso d�: R:�i�OldÔ',Ués'slÚ,: ;ceram para Santa CàtaTina o títul'o

� o: :[fase, :tiue,' o�erâ(iô; 'Jaz\ p�Aico :çle '''camp�ões da Regata' I�1.terna,"
tempó; vez ,:por O1itra p�ga�:' :UD.1, ,cianal do Paraguai, promoN:ida pé,'
s�:iff'· e "saÍ:' com, êle "e,m leves- mo: '10 Club ÍJeportivo. de PÍlérto Sa-

..
", ';,' "

. ", ,I,,'
, ;Ii'i\X\entO$. ;,É,ptjvElmo'�' e<;Jm 0 �r.àhçie
rem.acior :: ria;c.huelinê> '._,que', 'rip$' to"':

,

fdri:n.õu, s'eT,. ú;in<le á: SUl:),
'.

v.orita,Q:G' ,

"d�;�s�tr��l!"�ê����:t'iItsi:!�fr�:.-";�
pqd.�ndo( a"sJll1�; /11'<' a reapaFe��l'� "

, ••
'" , .. .' ,.. ' I .., J.'t 1'( '", .

. n� 'tereeüa tegat . pela �� U o Gl': . '".

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

':; .

�
_"

�
..

jônia.
',Fr�ÔRES TERMINA ,REFORMA>'

. D�, §J\:IEF '.� VAI À YOLE : '

,

O' carpinteiro João Flôres' tem

�st�;do ,bastarite atm:éfado, ult�ma
men.fe, - qbjetivandà deix�:ç como

no�êls todos" os 'b'árcós�'que estão

�:':, "

E' claro que tomam'

Para êles; pilo interessa a chuva. gu·erern o leite e pronto"
E' pOl', isso que você não deve trocar de fornecedor. Afinal de comas,.

a USINA DE LEITE' DE FLORIANOPOLIS vem eot,'cgnndo'o leite 'a domicilio,
1111 OIto anos. E', sÓ a USI'NA Que entregá o 1eite na pOl't-a, Aliás, Flor'!ant'lpolis
(, a única das capltàis brasileiras em q:ue a dona de casa tem ê_sse confôl'to.,

.,' IS agb�â � ,ÜSINA l�nçdll � Leite Pasteurizado L"":MElSA.. E' ernl;alado
cru saquinhos d�, lllástic,c,"como mandam a técnica e ti higiene, E' mais uma

ptl,eocu.pat)lo, co,rri' 0\ êüo[orto da dona .de casa. E' mais uma ('não para você
núo, tro.ear de forn�ce.d�lr,�'"

,,-'

,'.
/
.;

Prefira o LeJü�, Pa:steurizado LAMEISA,.,
'

. , .:;.
I

.: . :�" . l' , '.,

o:.
,

'

i
.

j
, MEINICKE S(A. ,Indústria,)
(Coméréi'o,' e'; }.gri�ult!JraM

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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INSTITUTO DA AUDIÇAO
.

TERAPIA DA LINGUAGEM
(Funaada pela Associação Br�sileira para

Estudo da Comunicação Humana)
ESCOLA PARA EDUCAÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA
SURDA-HIOOACÚSTICA (MÉTODO ORAL) - DEFI-

.

CIENTE MENTAL - DEFICIENTE VISUAL

DEFICITÁIUOS MÚLTIPLOS
Secção maternal
Pré-escolar
Escola Primária

, Oficina Ocupácional
TERAPIA INDIVIDUAL EM CRlANÇAS CÓM PROaLE.
MAS DE APREND�ZAdEM ESCOLAR.

. TERAPIA INDIVIPUAL PRECOCE EM CRIANÇAS COM
PARALISIA CEREBRAL,

.

TERAPIA INDIVIDUAL PARA CRIANÇAS E ADULTOS
COM ALTERAÇ,õES DA VOZ, FALA E LINGUAGEM
(ORAL E ESCRITA).
GABUmTE DE DIAGNÓSTICO· DIFERENCIAL:
ORIENTAÇAO GENÉTICA E PE:qAGóGICA PARA PAIS.
Rua Fernando Machadé)'."J,57 "'l- Tel. 32,92.-'- Fpolis. S.C.

�RASIL
I 1H.•• l' 'vud'f;

DR. LUIZ F .. DE VINCENZI
Ortopedista e Fraturas em Geral.

Doenças da coluna e correção de deformidades _.
Curso de especialização com o Professor Carlos otto
lenghi em Buenos Aires.

Atende diariamente no Hospital de Ca('idade.
Residência: rua Desembargador Pedro Silva n.o 214

- fone 2067 - Coqueiros.'
.

("
I
i
I
!

I
I
i
!
jI

DR� REGINALDO P. OLIVEIRA
UROLOGIA

Ex-Médico Residente do Hospital Souza Aguiar _

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� Iras - Rua Nunes Machado 12.'
'-,

�"'''''

��--------�------------------------�--------�,
.

1(\ i·, HENRltlUE UDO TH!ESSEN
. ,

.

r. CLíNICA GERAL
2.as - 5'._?,s feiras 15: 00 - 19: OOh.

Sábados '9:00 - 12:00

:::;�!tra, 275 sala 7
(frente ao 14° B. C.)

ESTREITO

DR. ENNIO LUZ,l.H'

Escritório: Felipe Schmidt, 21, sala 2 - Fone 2779'

Residência: PreSidente Coutinho, 85 Fone 2779'.

ADVOGADO,,

Cansas: Cíveis, comerciais, trabalhistas,
crímínars.

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

nscats e

cam ho-
.

iI)

CONTAM
, ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE MAQUINJZADA

JOrge Alberto da Silva
Técnicos responsáveis Humberto. Paulo Pacheco

Marilda Helena da Silva
SERVIÇOS EXCLUSIVA.MENTE MAQUIl'UZADOS

IATENDIl'v1ENTO AO INTERIOR POR PROCURAQAO
Rua JC1sé Cândido da Silva n> 629 - Estreito _ Fpolís
_ S;C.

(',!\I';

� t"

" DR-:- EVILASIO CADa
ADVOGADO

-u

ii'.'

Rua Tra_jano, 12 - sala 9,
.;!;
----------------------------_;_---..___

ESCBITOIUO DE ADVOGACIA
Jackson de Paula Kuerten

Advogado
Hélio Carneiro

Advogado
Horário: 'das 8 às 12 e das 14 às 18hs.

Ed. 'Flórênclo Costa, 58

7.0 andar - s/704 _ Fpolis _ SC.

.IH

"I·

•Y! _�__-,,'_"-- �-_--_-----
.._.

ESCRiTÓRIO DE ADVOCACIA
"DR .. BD,teIO .VIANNA"

I :�;\

,
"

Cívei� _ Criminaís- - Trabalhistas

, .Jacy .rosn pE BORBA

«r , Advogado·
FeÍipe Schmidt, 52' - Sala, 5 '- 1°
,

Telefone 2246 - Ploríanópolis ,

AndarRUa

',",\'.

CtiNICA ODONTOLóGICA
\

.

> e;. :./

Dr. GillJerto M. Justus

··'l
.. 'Or. Nelson S. Mitke

,,' ,<:�;p:-.-. Llli� ,Q; KanashirQ
I' ,'., . C. Dentistas

I�
. ,

Odontopediat�ia
Cirurgia - Prótese .

Clínica Geral

li-:,:- ���á��I�P!5,��h�id�2,OO
.

.:r J

horyts
34/s·3.

� ii t WI1�DI E RAU LiDA.
-

I
. ijrgenl.{aria - Projetos -" Construções - A<.lml�lS-

':���ã�;�iP� Schmidt, 52 - 10 úndar - Fone 3517. I
�.c�'; .(

.

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

��: CORRETORES
, ,� préCisamos· de corretores com prática de vendas

:efn au'tomóveis.
�, Tratar Av. Max Sr;hram, 20 - Fone 27-85.

�-----------------------.-',------------�------�.

f·,\, > ;.-�:';_ '".- "'

�,��-.------------------------------------------

D'R."ANTONIO SANTAELA
,e �rofessbr de :Psi<:].uiatria da Faculdade {ie Medic1-

,há - Problemati�a Psiquica, Neuroses.
�>,.

, >", DOENÇAS MENTAIS'

J ,Consultório: Edifício Associação Catarlnense de

I'Medicina, S�)'\ 13 -- Fone 2208; _.,_ R.':Ia Jeronimb C()e
. lho, 353 _ Floria'1ópolis.
-----"- ""'" "'---'----_.......�-_...__---------

--------"--------------------------------------�

POLICLíNICA -:... ATENDIMENTO,
ODONTOLÓGICO

PLANTA0 DIURNO E NOTURNO

DR. RAUL FERNANDO E,:LEIN - CD
DR C:A;RLOS A. BORGES - CD

DR. CLEO NUNES DE SOUSA - CD
CLíNICA GE�AL _ PRÓTESE

ÇIRUR.GIA - ANESTESIA GERAL _

Antonieta de Barros, n. 18, andar térreo _ apto. 1

ESTREITO - FLORIANÓPOLIS - SANTA CATAij,INA
_._------------------'"'----------

DR. A. BATISTA JH.
Clínica de crianças

RUA NUNES MACHADO, 21

FLORIANóPOLIS

"

t ;o' I;.

VENDE-SE
PRF.lÇO DE OCASIAO

\

Um terreno medindo ,23x80, com uma casa de

madeira /e um galpão, a rua Joaquim Nabuco 312, no

Estreito, perto do Colégló N. S. de Fátima.

Tratar a rua céi. Pedro Demoro, 1794, na Organ-

tec Estreito Florianópolis - S.C.

CLíNICA RADIOLÓGICA
Radiologia Dentária.-Exclusivamente

Dr. ARNOLDO SUAREZ CUNEO - CRO nO 169

Dr. ROBERTO GRILLO CUNEO - cso n? 135

Enderêço: Ruá Fernando Machado, 6 - 1° andar

Fone 3427 - FlorianóPolis - SC

HORAR1:Q DE ATENDIME;NTO _ RAIO X

SEGUNDA - QUARTA E �EXTA - das 8 às 12 e das

15 às 18 haras
TERÇA E QUINTA - sómente das 15 às' 18 horas

. DIA. CLEONICE. M� ZIMMERMANIf I
LAR,GURA'

I

PSIQUIATRA INFANTIL

Disturbios de conduta - disturbios da psícomotrícl
dade - neUl'oses e psicoses infantis - oríentacão
psícologíca de pais. •

Consultório: Rtla Nunes Machado n". 12 - 2° andar
- sala 4. Marcar .hora de' 2a a 61t feira das 14 às 18.

horas.
--------------------�.---------------�

ANUNCIO .' CEP'T'n
POR. 365 DIAS ...

MANUAL DOS TE.LEFONES DE FLORIANÓPOLIS '_

"'Seu criado, obrígado''
In tormacões:
Rua Felipe d�hrT;jdt, 62 - 9.0 andai: _ conjunto 904

VENDE-SE
i-ragnífica residência em Coqueir-os e Terrenos em

�m Abrigo, Praia da Saudade, Praia do Meio e Se):ra�
ria. Tratar.c- Fone: - 24 - 13:

,
-

�----����----�------���----�--

PRÉDIO NA FEL1PE SçH:MmT
Vende prédio localizado à.' rua F. 'Schmidt, 3. Tr�ta.r

nêste [ornal com o Sr. Rodolfo Sulívan no' período da

tarde.

ALUGA-SE

Apartamento a rua Padre Roma nO 50. Tratar 'na
Padre Roma nO 54 ou fone ·2065 -.

.
- -

CARTEIRA. EXTRAVIADA

Foi. extraviada a carteira de' motorísta pertencen
te· ao sr. Jorge de Souza Filho.

CARTEIRA EXTRAVIADA'·
-

Foi perdida a. carteira nacional çle, Habilitação n.o

114.227, pertencente ao Sr. Ary l}1artins:
CARTEIRA.

.

EXTRAVi�DA
.

Foi perdida a ca-teíra nacional de Ha.bilitàção n.o

64.013, pertencente ao senhor Idalino Brustolin.'
.

CARTEIRA EXTRAVIADA.
Foi extraviada a carteira de motorista e documen

tos pertencente ao sr. Juvan Rocha.
�--�--------------�---

I ,
sr E.l�, ç Ã O

A grande Fpolís ganha. uma casa comercial esp'�1"':

lízada em bicicletas em geral lambretas vespas moto-

cíeletas e motores marftímos., . _ .,
.

.

,Faça·nos mIta. visita a rua: Cons. Maffa, 154. BIMO,
PE LTDA. Ex Rainha das bícícletas,

.

,

CONVITE .PARA MISSA DE-7,o DIA .

Ildefonsõ J'llvêncio da Silva, {ilhas e demais Parentes
da sempre.slerribrada .

.

.

..

-..
,

'M A R I A D E SOU Z A S I L V A
,i. .

, (DONA 13ILICA)

talecída eur, 9 ,do. corren te, sensibilizados agradecem a

todos que '!:mlnifestal'am seu pesar, é convidam para. a

MISSA DE· 7Q DIA do falecimento dêste ' ente querido a

ser celebrada .sexta-fetra dia 17, às ia horas na IGREJA

dI" NO::;SA SENHORA da BOA. ViAGEM� em .saoo dos Li':'
móes.- "

Antecipam Ttgi'adecimentos.
\ Florianópolis, 14 de olltubro de 1969.
' ..
�------------.----------�----------�--._-------

"FAÇA SEGURO!" i',
'

Seguro é gênero de primeira necessidade.
pa'ra aprov'eitàr as coisas bôas da vida, você pre

cisa de paz. A paz ql�e resulta na certeza d!,!' que sua fa

'mílIa seus bens e sêüs negóCIos, estão protegidos pelo se

guro.' Seguro feito' 'com' assistência do côrretor -'- UM
TÉCNICO NO ASSUNTO.

.

Ou você prefere viver 'perigosamerlte?' . ,

SEGURO É' GÉNERO. DE PRIMEIRA NECESSIDADE"�
CONSULTEM-NOS .

. .

MÁRIO LEAL - Corretor de Seguros - Reg. SUSEP
4012:

. '.

.

, (Assistência Jurídica Dr. Roberto G. Sarppaio) - Dr,·

Evilasio N. Caon.
, Rua Gaspar Dutra, 524 _:__ Estreito - SC:

(Assistência Jurídica Dr.. Eo:berto G. Gam,I)aio Dr.
. Evilásio N. CaonJ"-

. ..,
.

Obs. Você ,hão terá problema C,3 estacionamento.

,NOTICIA E' NA GÚARUJÁ
-;. _f.: , �,�,

7,05 - Rádio ,Notícias BRDE.
á,oO -'- Corresponqente CÍMO

.

/'
8,55 - Reporter ALFRED
9;55 ,L __'Rádio Notícias BRDE
10.55 ....:.:. 'Rádio Noticias BRDE

. 12,00 - Reporter ALFRED
12,55 - Correspondente OlMO,
14,5,5.- Rádio Notíciall l3R/DE
16,55 - ,Rádio Notícias BRDE
17.55 .� Repúrt�r ALFRED
18,10 - Resenha J-7
18,50 - Correspondente CIMO
21,00, _' .ÇorreSpondl'1nte CIMO

- 22,00 - �eporter ALFRED

( ; \.

..

CI�E CORAL - Hoje às 15, 20 e 22 horas

l HOJE
� 14 -- .16 --

.
.tS __ 20

'_."""""",,,�

",�4
22- horas.

UM FA:RWEtzlT .1J01llO V )CE NUNCA VIU IGUA.1!
UM DESAFIO AO:l \'TE JTERN ITL,IANOS!!!'

I

I
- /

/

J

Dias 16.·e; 17
-!.,t

CI)J:f! SI,O, JOSÉ·_ .,1
I.·, '

.t

iiíiHdiiTOtEU/�<{�1!g9�CR :

IIoseQdo nO Romana! de 511>NLEYIiWS"IIQciS<lofC!>rds" ., ."
.

Ilh:i'!I,y. <)Cf ..lôHN:GUILL�R�IN, PToduziflo� IIIC.K I3E11� .,

�;_----"';_"";__';"__"';'-�'_';"------........"';_--"'_�---''-'-�-Il<·1 ·

..L ....i...
.;� ,

1!'UN'pÃçÃO $imVIGO� j>E' SÀti,DÉ .. p;ú:eLJdAc ...

DIRETORIA REGIONAL DE ENGENHARIA'SANITA-
,

RIA 1:>0 SUL
.,' , ..

AVIsO pE CONCORRiÊNCIA N° fL.-14/69
A Diretoria· Regional de Engenha'ria San1tá,ria do

Sul (DRESSUL), da Fundação SESP, comuriíca aos in

teressadoa.jque acha-se prorrogadc o ,.,prazo pará a en
trega, das propostas referentes às relações:

CIDADE.'
.

.

Umuarama' __ PR
RELAÇÃO ..

I -- Adutoras'
n r+ Instalações de Tratainent:o
nI _ Instalações de Tratamento
IV - Rêde de Distribuição Relação B

CIDADE
Wenceslau Braz - PR
RELACÃO
I --Adutoras
II - Instalacões de Bombeamento

III - Rêde de Dístribuição - Relação A
CIDADE
Pôrto União/União da Vitória

RELACÃO
.

i - Adutoras
n - Instalacões dê Tratamento
III - Instalações de Bombeamento

) IV - Reservatório de Acumulação
As propostas déverão ·ser entregues ho' dia 23:10:69

às 15, horas na sede da DiretOria;, à rua Esteves Júnior,
168, nesta Capital. A caução de NCr$ 10.000,OO,'deverá ser

recolhida na Caixa da DRESSUL, até 1/2 (meia) hqra
antes da realização da concorrência.

:F}orianópolis, ,14 de outubro de 1969,
Eng.o Márcio Renato ·Franéalacci

Resp. p/Di:re,çã() da DRESSUL

DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS·
TOMADA DE PREÇO N° 69/1307

AV I S O
.

O Departamento Central de Compras torna público,
para 'conhecimento dos· interessados, que receberá pro�

iPostas de firmas habj�itadas preliminarmente, nos

têrmos do Decreto Lei Íl.o 200, de 25 de fevereiro de

1.969, até às 13 horas do dia 06-11-69, para o forneci

mento de móveis escolares, destinado à l(J.a REGIÃO
ESCOLAR - TUBARÃO. O Ed.ital encontrà-se afixado

na séde do Departamento Central de. Compras, à Pra
ça Lauro Müller n.o 2, Florianópolis, onde séão Presta
dos os esclarecimentos necessários.

Florianópolis. 15 de outubro de 1.969.
RUBENS VICTOR DA SILVA

preSidente

'DEPARTAMENTO CENTRAL DE. COMPRAS,
TOMADA DE PREÇO N.o 69/1311

A V I S O

O Departamento Central de Compras torna público,
para conhecimento dos interessados, que receberá pro

'ipostas de firmas habUltadas prelimiJ,'la.rmente,· nÇ>s
têrmos do Decreto Lei n.o 200, de 25, de fevereiro de

1.967, até as 13 horas do dia 7-11·69, para o .fornecünén
to de móveis, destinado ao G. E. HIGINO DA SILVA -

TIJUCAS. O Edital encontra-se a.fixado· na séde do De

partamerito Central de Compras, à Praça Lauro Müller
n.o 2, Florianópolis, onde serão prestados os esclareci
mentos neoessárioS.

Florianópolis, 14 de out\ü)ro de 1.969.
,

RUBENS \VICTOR DA SILVA

presidente
, RODOVI4,RIA . EXPRESSO BRUSQUENSE

PASSAOIE�S E E:NCOMENDAS
. ·.:t'ARA. .' .•...

TUucas. Carnbori�, ltaja�, 131umenau, 'Q},nelinha" ·B,jj,o
JoãO B;:!.tista, Tigipió, Major Gercino, . Nova Trento e

B!;'Usque.�· . ..' .'
,

.

, Horário: CamboriÚ, Itajal e Blumenaü � 7,30 � 9,fiO
7- 10 � 13 _ 15 ..._ 17,30 e 18 hs. ' ..

Canelinha, São .loão Batista, Nova TrentQ e BrusqUe
,_; 6 r 13 e 18"�. ',__. ,;" ., ,,' . :"

.

Tiglpl6; Major q�rc1no tL;Nova T1i'en�o .,- 13 e 17·;,h;S.
. "'

"COM�RcIÔ· E RÉPRESEN'PAÇÔES d:; SOCAS si,Á/,1
.

,'·,PRECISA-SE ,DE VEr{DEDOR MOTORIZADo C,OM:,
PRATiCA DE VENPAS. PlUtA ATENDER A GRANDE.
FLORIANÓPOLIS. TRATAR NO EXPED1]:NTE

.

COMER
CIAL PELO TELEFONE 6394 OU A RUA SANTOS .SA
RAIVA N° Blh _ ESTREITO".

Tribunal de
·Jus;ica I i

RESENHA DOS JULGAMENTOS

A Câmara Criminal do Tribunal

de Justíca do Estado julgou, na
,

..

sessão de terça-Ieira, 14 de outubro

do corrente, os seguintes processos:

,
1) Apelação criminal n , 10.831,

de Brusque, apelante a Justiça, por
seu Promotor e apelado Benjamin
Roslindo.

Relator: Des. TROMPOWSKY

TAULOIS.

Decisão: à unanimidade e de

acõrdo com o parecer da Procura

doria Geral do Estado, conhecer

da apelação e dar-lhe provimento,
para mandar o réu a nôvo julga
menta. Custas na forma da lei.

2) Apelação criminal rr. 10.,842,
de São Bento do Sul, apelantes a

Justiça, por seu Promotor e José

Pinheiro e apelados José Pinheiro,

Ruy Gonçalves Pinheiro e a Justi

ça, por seu Promotor,
.

Relatpr: Des. TROMPOWSKY

TAULOIS.

Decisão: à unanimidade, conhecer

da apelação e dar provimento ao

recurso quanto ao réu José Pinhei

i o, para mandá-lo a .nôvo julga
mento e no tocante ao réu r�uy

Gonçalves Pinheiro negar-lhe provi
.mento , Custas na forma da lei,

3) Apelação criminal n. 10.846,
de TáiÓ, apelante a Justiça, por

seu. Promotor e apelado Nicolau

Petry ,

.Relator: peso TROMPOWSKY

TAULOIS.

Decisão: à unanimidade e de

'acôrdo com O.parecer da Procura

doria Geral,do Estado, conhecer

da apelação e dar-lhe provimento,

para mandar o �éu a nôvo julga
menta. Custas na forma da lei.

4:) Apelação criminal n. 10.'843,

sle, ,So.mbrio, apelante Mário Scariot

e apelada a Justiça, por seu Pro

I motor.

Relator: Des. RUBEM COSTA.

Decisão: à unanimidade, conhecer

da apelação e dar-lhe provimento,
tão somente, para julgar extinta a

puníbílídade, pela prescrição, quan

to ao crime de rixa, mantidas no

mais a sentença apelada. Custas

ex-Iege ....
Acórdão assinado na sessão.

5) Revogação de medida de

segurança n . 64, de Flori:;tnópoli,':;,

requerente Moacir Sabino.

Relator: Des. MARCíLIO ME-

DEIROS.
Decisão: à unanimidade e de

acôrdo com o parecer da Procura

daria' Geral do Estado, deferir o

pedido. Custas na forma da lei.

Acórdão assinado na sessão,

6) Recurso criminal n. 6, 298, ele
• Rio do Sul, recorrente o dr. Juiz

de Direito da 2a: Vara, "ex-officio"

e recorrido - Santos João Júnior,

vulgo "Santão".

Relat0r: Des, MARCíLIO ME

DEIROS.
Decisão:

,

à unanimidade e de

acôrdo com o parecer da Procurá·

daria Geral do Estado, conhecer

do recurso e dar·lhe provimento
para pronunciar o réu como incur·

so no art. 121 caput do C. Penal.

Custas na forma da lei.

7.) 'Apelação criminal n. 10.852,
de Xanxerê, apelante a Justiça, por
seu Promotor e apelado João Mas·

carenhas.
Relator: Des. RUBEM COSTA.

Decisão:

acôrdo com

daria Geral

da apelação

à unanimidade e de

o parecer da Procura·

do Estado, conhecer

e dar-lhe provimento,
.para, reformando a decisão a:bso

lútória, condenar o réu como

.. incurso no art. 213 do C, P!3nal,
a 3 anos e 9 meses de reclusão,

Custas ex-lege.
8) Apelação criminal n. 10.873,

de Rio do Sul, apelante Danilo

Marchetti e apelada a Justi9a, por
seu P;romotor.
Relator: Des. RUBEM COSTA.

Decisão: à u:nanimidade e de

acõrdo com o parecer da Procura·

daria Geral do E&tado, conhecer

da apelação e negar·me provimento.
e�stas na forma da lei.

Acórdão assinado na sessão.

9) Apelação criminal n, 10.853,
de Rio do Sul, apelante Salustrino

Leite e apelada a Justiça, por seu

promotor.
Relator: Des, MARCíLIO ME-

DEIROS.

pecisáo: à unanimidade e de

acõrdo com o parecer ela Procura

doria Geral do Estado, conhecilr

do recurso e dar-lhe provimento,
parli absolver o réu e, de confor

nlidade com o art. 580 do C. p . P "

por extensão, absolver as co·rés

Ana Mazzi e Maria Amélia Leite

Custas ex·lege.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Coral faz
nova récita
hoje à noite·

,

.- ,

Exame- de admissão Rondon marca
para hoje

.....

nova reun'lao

Semana da Asa cpmeç
hoje com uma alvorad

,

e
. "

extinto 'H partir de 70
- Às 12. 1loras, o Comandante
Destacamento de. Base Aérea 0,

Flortanópolis, 'I'etiente-Coronel-Avj,
dor Theophilo Aquino do Prada
oferecerá à Imprensa da Capítn
um almôço de confraternização
ocasião em que se;ão divulgada"

Será às 21 horas de hoje- " a

apresentação da Associação Co
ral de Florianópolis .no Teat�o
Alvaro de Carvalho, sob a -regên
cia do maestro Aldo Kríeger, em

sua 14° récita oficial, em comemo
ração ao nono aníversério do con

junto. Do programa, constam mu
sicas clássicas, populares e folclé
ricas, dentre as quais se destacam
o "Credo" da Missa de Vivaldi, 'o,
"Et Incarnatus 'Esta", 'de T()más'
Vittoría, "pacaihada" e, "Fuga é
Anti Fuga", esta últimas de EtH·
no Krieger, filho do maestro

.

da

Associação Coral de Ploriariopolis
G apresentadas no �o e AO Festi-

'

vais da Cancão Papular do Ri� de
� ,

, ".

Janeiro. O Coral voltará a se apre
sentar amanhã no Teatro Alvaro

-, de Carvalho, na mesma hora da
récita de hoje.

A partir do próximo ano os alu

nos. dos grupos escolares onde

funcionam ginásios normais e

nos outros ginásios da rêde esta
dual municipal e. particular que
optaram pelo sistema estadual
não m:üs farão exame de admis-:
sâ'o, ingressando diretamente 110

5° .grau de escolaridade. A decisão

(oi tomada pela Comissão de Im

plantação Consultiva do Plano
Estadual de Educacão e a medida

�tingirá a. aproximadamente 50
rim crianças' de todo .o Estado."
sendo que o 5° grau substituirá a

atual la" série' ginasial.
F{ihte ,da' Secretaria de' Educa·

9ã.o·.j' Cultura 'informou que G./
currículo e o programa do 5° grau'
encontram-se no CEE para apro
vação e logo serão levados ao CJ

�ecimento dos inspetores esco

�ares, .a fim de que os' ginásíos
pÓ,Ssa�il fazer' as alterações deví-.
dí:ls, em seus currículos. Revelou'
que o programa de conscientização
dos proressóres do 5° grau, .sôbre
a�"no'Vw estrutura' escolar', esta

séndl\i m�nta.d'o .e .serã "çumprido;'.
'".v..

Prefeito inaugura nôvu
párque infantil 8.manhã

ainda no. corrente ano. .Os ínspe
tores' regíonaís serão; em tempo
cíentítícadós das épocas de sua

.

Está marcado para hoje. às
20 horas; no; auditório da Facui-

'

dade de Cíêneias EconômicÇis,
reunião do projeto' Rondon regío
nal deSta. Catarina, quando o presi
dente do' projeto, professor Guido
Warken e os 'coordenadores deve-
,rão discutir com os acadêmicos
inscritos no projeto nacional da
Amazônia e dos regionais do Ceará,
Vale do Rio S,ão Francisco e Vale

do Jequitínhonha.

Com uma alvorada festiva às
7 horas de hoje, à cargo da' Ban
da ele Música ela Polícia Militar

do Estado, serão' iniciadas as co-.

memorações alusivas a Semana da

Asa, na Capital. Às 8 horas serão.
iniciadas as' disputas esportivas,
com a participação de equipes do.'!
oficiais e sargentos do 50 Distrito

Naval, 14° Batalhão dE1 Caçadores,
.Destacamento de Base Aérea de

Florianópolis e PoHéiá Militar do

Estado.

efetivação.
'

..

'

CALENDARIOS, ,ESCOLARES
Por 0,1tr.O laclô o Conselho Es

tadual de Ê<luc�ção .b�ixou Reso

lução estabelecendo que os calen
dários escolares,

' serão fixados
com liberdade de' adaptações 're-

. gíonais, a critério da' Secretaria
d� Educação li cultura,. dentro do

período' 'que" s�' estende': de 10

de, revereíro 'ª,'.20 de dezmbro,: uma
vez satisfeita' a exigência legal de
:no dias' de' €retivo 'trabaJiio'>para
os cursos- <tiurlibs\ '9'" de' 18Ó, di�s
para. os' i::u�sos"not.urnós. :' r

,

De àcôrdó com a_ R:Bsolução,
'

o

ano letivo contínúarã a ser dividi
do em dois p�rjbdO$ poréjn .a
ínterrjipção'. eI'ttr.e,: amb9s" não ,:po
dera, exceder �?lS, �dià.�. "", ,!

.

.,
S,;" ri6' c,al�ndáii�' é'�;Olâr fore'n{

previstos trabalhos aos sãbados.éo
horãrío 'das huí�s;.pàra cada- ·-tuc,

.' ..... , '" "-,,,', i' •..•• '�" ". 'h .,' "
. •

ma ��erá� q'l}.� \��t :i��l.'àos d,os; d,e-
;. màís dias' I�ti;vQs.iN:r ' \'(. �\::'�

tôdas as atividades a serem de
senvolvidas durante a Semana ele
Asa, que tem seu

programado. para o

23. '

encerramentj
próximo di

se pa,rtidpa
de seminário
de Êdu�ação
. :'S,eg,ujrá' hoje (;:'()lT\-' .déstíno à
P6rto 'Alegte; ',o.' pi·ilf. ','Cesar Luiz
Pasold, Diretor Executivo da As

sociação de Educação Católica de
Santa Catarina e' que naquela éí
dMe partiCipará do 'IV 'Sem�nário
Regional de Educação, cujo ten!a
central será: "Estudos -Preliriliná<
res para, elabóraçáo de um, Plano
Estadual de Bducaç!j.o Cr{stã".
'O Seminário' que têm o' apôio

'

da Conferência Nacional, dos ':a;.;;;-
'pos do Brasil, cOntará� com" del'e

gações de todo o E,stado go ,Rio)
Grande do Sul e diversas repre
sentaçqes' de' Santa Cata,ripa, e se

desenvolverá' nos dias 13 e 19 dI,o

Escola de Aprendiz�s_ faz ,112 'sôos
.

·,.f

P'rQV'as de, remo e várias rhodal�
dades: de esporte amadorista. �

Uma serre de competições / es:
portívas serão realizadas' nesta

Capital sexta-feira c sábado próxi
mos, comemorativas ao 112° ani

versário de fundação da .Escola ele

Aprendizes Marinheiros 'de Flo

rianópolis. Participarão dos jogos
alunos do Instituto Estadual de

Educação, Escola Técnica Federal,
E:gt:ola de' Aprendizes Marínheí-:
rós' e escoteiros. Serão efetuadas.

partidas de futebol de campo: .íu- .

tebol de salão, basquete, volei,bol

. ..,

Á Escola' de Aprendizes' Mar(:
nheíros rara 112 anos de exístên
cía no ,:próxi�o dia 24, já tenr:Í6
formado 4.192 marinheiros, tende
em' curso' atualmente 410 'aprendi,

, zes. Antes de funcionar no Estreí.
to, a'�M Já havia passado per
vários: outros 'locais, como a

FortaleZa' de Sant' Ana e o 'Nav:J

Linhas Cruzadas

Glória Menezes, Tarcísío Meira,
André Villon e Miriam Pires, com

ponente" elo elenco da peça Linhas
(;tutada�Ude Alan ,Ayckborutn,

, ,r l'" ','

chygaJ:.�p ;;;egunda,-fafra nesta Cg,-

piMil �Pi���dEl11tes de Pôrto Alegre
dffi;v:e4ldQ desembar:;areni no, Aero-
r'f'�'�iili .

",

pd>,Fto,h,iHiercílio Luz p0r volta d4s

8h3f.�rttcrt/'�eça. s�rá .

estreada ' às
21 nOÍ':lli' ,de terca-feira ficando

e�\ c#rta�hdurant,e três dias CO;11
d���Lir;;'P�t�yuIOS diários, à? ?9., c24diQ�sj_; simdo qU0 os ingressos
j�""se ';�h�tram à venda na" bi
nfêtttri�Jlífb

"

Te'atro.
f��un�a-r{ira às 19h30m os tn-
t

. do elenco de Linha�
f serão recepcionados

c9jP.0jJt1;9é,.i;,�qquetel no',Hotel Quo-
rê'Héiâ:�t�;rf��: i 1 �

�:J)","
�il\.'rr�:tH;?,sentação de Linl�as Cru

Z4���!;P��];a Capital é �romovida
em co't:t]unto pelos Depal'tarnentàs
de Cultura da Universidade Fede
ral' e do Estado.

\

l'r�risporte Tapajos.

E$cola de Polícia ganha melhoramentos
,

..

I'

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

ienictade con�a' uma palestra ,db
General Vieira· da Rosa,. Secret:i·

rio de �e�raIlça Pública e

Serão inaugurados às 10 horas

de hoje os melhoramentos efetu�·

dos nas instalações da Ebcola de

Polícia constando de uma' sal�
para exerCícios de deft�a<;p'!�s,soal;;
uma sala 'Para a d"elegacia; �,nào9�
lo e uma sala para, a realização de

seminários entre os alunos \) mais

outras quatro salas.
,

Dentro da IJ"l'ogra'mação·· dOa i'sà-
.

\

-I�;;� i/ /-

"

entrega de certificados a:os per;·"I ,_ "
t' ,f1 ",�':

tos Cássio José': Poffb, lluiz< David

Al�es e 'Paulo 'Mendonç� S0uz�t
que conclulram o; curso de grafo!'
técni�a em nível de pós gradua-:

."

,

çãó ,uruversitá:r,ia.:
l�:: .,' ;� ,,_ "

, O
,

Prefeito 'Acácio Sant�agú. va.l vai' inaugurai: ia' Avegida Othun
inaugurar .às 10 -horas de amanhã D'Eça. int€i:ramente lajoteada, E-,
o parqüe Infantil "Dona Zilda Sil- gando' 'a Áv�ÍUda' Ôs�ar CUnhaI' R,
veiI1t", instalado pela Prefeitu,'a Rua ::Soeaiuva: ", \
MuniCipal na Vila dos 'Funcioná- séiurida-féira/o' SE., AcáÚo ,S�ln-
rios �la. ,Peiiitenciáriai do Estado.,; tiage ���!_ÍJ,\�;,'.cqp;tP���;;,�}n o'iiEs-A_(j\ k{Ó t4·�ih.rãb pri�kntes' o ; Gove1"�' pl�aô; 'P&r�!'�'i;te�Iizaçãq;'.J do, plàno
�'db);.·'; tk�k;&ilve�ra ..Jij'-SÍ;lâ êSi)9S�,;t b�sic&;;��ldid'�eQV�I�i��t�I;! �ocai
gléOl 'de outras autoridades con- integrâdo da Grande: Florianópo-
\1�q4�� pelo Prefeito!

(
Us, orp. ato" CJ;,Ué' contatá: com. a

.,.0 :�r.. Acácio Santiago 'afirmo'.]' presénçá dos:,�·i ptefeit�s; daS mu�

t(;l' (lado ó nome de' Don,a Zilda: plcípios qÍle':infugrt;un �'.áreq, além
'S,ifveira àquele parque infantil de "vereadores;,.'ÍP1pransa: 'ç' outros

,

�rddh�����g::.t!m��i::ttll��:' c����r�!ÓS3��;t�;P;�{i���j-�bfMe'.4fS.b)� :q0ver-naâor> ,que tanto. , vem �\; Acadeclia
.

-Gat�rip'on�e" de', tétt'âs,
iiiieridõ .,cm 'ravor da Capital e COIl1: l/- :', 'ó\ 'P�'eieito ":entr"égá:'fá 'U,iri '::,c'rícclli1
9/ (luai a' Prefeitura mantém n d.e NÇi$ 5.Ô�Ó;O.o;; p�ra·. o JnLgáin�ü-
m.elhor ',das·'relaçõe5". tQ dé'- pr�qÜps: do!.(!ol}êilr:so::l/ter(Á-
NOVA' AVENIDA • _' ';jti' iri'�tihiídQ -ahuàhÍleht� íPéra "�d-

;6tÜ";·" dá'fdtRe;ilft:�d�� )d�
se vê origem dofôndest Rd °btar,JPPO'hs,'.,':, �m' continuidade ,ao I Forl1l11 �o �stado,,' at;��és �e'.,' finanCia- ':e;8 e'm ,I, o)'e
.::��á::�m��iC�ea����de Di�e����" ������r:,�d��t��des� depro!::va� ':s·\:"e',U'S p�'I' a'

.

no',S:
.

'Acà;4êmico· ,de Administração e I,i1êe�tivos Fiscais, para novos em-

Çí�rência, q.a Esag, o titular (ia preendimentps . ''induittiais, doa- <

éaideira de Economia 'Política da êães" 'e 'financiamentos, pará. ,ela- :,,::A fim de 'proferir 'pa'lestI'a no
. ". - "

'. ,�R,Qtary ci�be' do- Estre'ito, cheg·" ..,Escóla, Professor Franclsco Mas- qoràção de ,projetos �. é pesquisas
� \:a_ hoje à E:àpital, �- c;overnado�'

. tella, proferiu na noite de ontem" tecnológicás.' ,
'

.

'páiestra . abordandn o FUndesc:
' "

�ua_ O�igeni e FiJnlidade. O Secre-
' Fi11alizanClb: a. p!ilestra de, ontem

tái'io �:va:B' 'Matt.os, da Fazenda,' 4'ei I Forúni�d�, AJiálise',da Re�li�la
cOnvidado pam a palestra de on·' de Catarinense;, o Prnfessor Fra>'l-

tem, ,não pôde .con;lparecer ao 'cisco ··'Mi.sten�"'abordou::· 'OS, aspec-
éonclàve, em virtude de ter viaja- tos dos IncehUvoS Fisc�is' dó 'Im-
do"a serviço da pasta que dirige. , .'pôst� de' qTêU:i�çã0

.

de Mercado-
. ;: rias - IeM ,,_:_ � ,d�s .:ç:on�s Prio
titárias· de. 'DesenvolVimento: o I

,
,
.' _. "�o I

,

'For.um de, .:Ana,Hse ira" Realidade
·

êàtarinensé �prossegue às 20 h�í'as
�cie ,hoje, J?Ô '�:udit6rio da Faculcla
· de de Educaç�ó com a, ;palestra

, do 'Eng,enhl:lirb" Agr'onômo Giauó
. ,.01Jng(;lr,' qu�' :ip�fdaJ;'á/o' tem� �,PQ.
.! Útica: Agrár�ii 'é: Úni' Projeto,,;'Âg.h

cola. Amànhã:',à�_ 9 horas' o' Pr�si
dente, da F�dêraçãó das Ifiçlús.trias·
do 'Estado de'. S�ntá Cat�rina, ,Sr.

Carlos" C"iGl 'RetialÍx" falarái sôb:re a
·

rtllÍlistrla' têxtil 'éafa,�ii]\eri:sc, "' �e-
" .' .... ,

j'
....

, ': -. \ •

"·guii�do,se 'Ü I:)IlCerrame'nto com a,

entrega de ,certific.ados aos para
cipa�tes, e um:' coquetel. �ferecido

·

pelo' D�.ret�.do ',' AcadêqlicO'" d"l Ad:
m�isttilÇão. e ";G€rência, entidad0
pa.itIJCW';'Q.cl0f@, do çOTIF:la \Te,

éorrente.
O mais importante documento a

'f:er ,anal1l>ado no Se01i,pár�o e .que
iá foi enviado às escola's' filiadas'
l;�r�, e,studos,' preÚqlinarE;lS, ,'con;
t�m: iihi� �blõc'�çM·· thÓ�9M�!�'i4�
Gss:firlfq I! !um L di�gx}d;',4-t;q�d:�! 1�sç�1��cb'ftI��gf6mn"'e '��g�Hõe�" d�"�lt:pê'f�1
feiçoamento e expansão: S).lstenta'
se. no do'cumento-,base que "numa

sociedad,e democrática. o plúráiIs,
mo das instituições é· essencial.

.

,Não haverá 'democracia,' onde

".;
.

'aocáriosI
e banqueiros sâi logo
" .,.

FundertU" ·tem
seu praza
prorrogado .

;0 Govêrno Federal prorrb�ÕÜ
até o dia 30 de julho,'do pr6idino
[lno o prazo de dumcão 'do Fu�dQ
r�a ,�Fil�a1!;;;ia�e'nto d; Fertilizantes
segundo il1fprmou o Sr. ,Jáqob,
Nácul, dÍretor do Banco·do Esta,

houver monopólio' do ensino e

6ss� monopólio pode, chegar, púr
dois carrÜnhos: pela açãO'; do. po·
der publico ou' pela omissão elos lagem de Ilu"lú.ento, consic1erad:1

excessiva: ,Os, banqueiros con�ol"
dam ern cor;:ceder 24%, a partir
de setl�Ínbro' e

<

não ;;- como rei·

vindlc� a:' p;o�osta - 'os 24% mais
a "d1f�i�nçá'; 40 : aumento que foi'

çonéedido aos bancários cariocas.

O presidente elo Sindiéato dos
bancários de Florianópolis, Sr.

Pedro Natali, informou ontem

que o acôrdo 'final' entre banquei·
ros e bancários, pa.ra úm reajusle

'

�alari�l ficou para a próxima 50,

mana quando havera uma reuniij,')
c:ntre' as partes na séde da Dele

gacia Regional do Trabalho. Os

'bànqueiros vão estudar o. rol' de

reivindicações dos banc'árias, es

tando já de acôrdo com a fixação
das férias em ,3D dias, mas não

concordando com os pedidos de

gratificação semestral e a percen·

cidadãos".
,

Outros: aspectos do ens!no, 'par
tiGUlar serão abordados, J?o ,�emi.
nária, não ·somente. de ordem pe·
dagógica:;�lígiosa, 'rh�s' 'tamb�in'
�e', ordem geral e sôbre' � situáção
e implicaçóés, econômicoJiflàncei
r�s- do ensiüo Rartfculár nó, país.

�
ACredita 'o Présit:en�e -do Sindi,

cato. dos Bancários que haverá
. acôrdo �m· .próxima reunião, pai,
r ',em caso· cofttrário o impasse fi;;a·

tá nas mãos do Delegado do Tra"

baiho para que os bancários, 1;11'

r:cttem diss�qio coletivo.

financeiro erri
daquele Fundo.

do órgão agente
Santa CatarL'la
Esclareceu ·que segundo comuni

cação do Banco Central, a partir
úlo mês de janeiro o Conselho
Monetário Nacion:3J divUlgará 'ns
novas bases de operaçao do siste
ma, devendo o atual método'

'

cie
subsídios pemlanecer até" 3Í de
dezembro.

r

, AVISO - EDIT'AL'
A Secretaria de Finanças da Prefeiturà Municipal de Florianó·

palis avisa ,àas 5enhoreS ,p.i:ppri�tário� de, im�veis ;�� está afixando'
na entrada do Paç.o Municiplll, sito ,ã Praça XV,dê'Novembro, o rói
de contribuintes sujeitos à incidência dos' tribut9s sôbre aproprie- .

dade imobi"liá-riá, a fim de que compareçam à Divisão de Cadastro

Imobiliário; sito à rU,a Antônio Luz - ,ex-Instituto Brasileiro do Ca

fé - para trataTem p.e assuntos de. séu� htterêsses.
Esclarece, o�trossim, ser fixado o· prazo de 15 dias, a contar

desta ,data, para o r,eferido' chamamento; I"

C1eones tratâ
no Rio de
empréstimo
o diretór do DER, Sr. Cleones

Bastos viajou para .o Rio afim
de manter contatos com" r�pre
sentantes da Usaid, sôbre o em

préstimo de cinco, milhõ�s de. dó
lares feito pelo Óovêrnó' dó Êsta.
do à Aliança para o Progresso e

mais c.iois ,milhões 'ptovenien'�es
dO j:01lfu,,,,U do Trigo dos Estados
tulü",:, .

O (.._�.préstimo, 'tem por }�inaiid�.
6,) O rJ!snejamento, desenvblvi�
!_.e,:;,J o Axecução de mn prog:ra
!.".:. � 1 (, ,ic dário no Estado 'assim
C0 .. "j�) Co y"visão e implantação de

CJi.i.l.�;G::; LJàra a reorganização dO

::'hJp,ü \ ",.�ieiLto de Estradas dé

r .... ��,",

do Distrito' Rotário que congrega
<t2 clubes, Sr. Antônio FÍl5ueiredo
Junior de São· Bento do Sul. Na;

oportunidade, mariterá ,contato
c;m o Sr. Sebastião Calixto,presi-'

.
, den�e da entidade local e outros

SF, em 08 de outu,bro de 1969dirigentes, debatendo os planos
de ação c. oferecendo" sugest0es
sôbre assuntos administràtivos e

I

ALFREDO RUSSI - Secretário de Finanças I

-��--�-���-�--�-�.�������������
'O Professor Francisco Mastella

; q�e' é membro elo Conselho, à.e

:,Adn1inistl'ação do Fundo de De
senvolviniento do Estado de San-

rotár�Qs,
O Distrito' Rbtar'iano presidida

pelo Sr. Antônio Figueiredo Ju
,

nior; congregando 42 club�s, é, uU:j
do's 298 existentes no mundo, con

tando COm mais de... · ,653 nul, as

'Sociados, em' lÚU3 cltlbes: eSl1a
lhados p,or l4q .páises. Setf :man·
dato começou na Convenção Ro-'

", [ária, realizada. no corrente ano
;crn Honoluh1, Havaí, olevendo 'se

. ,':lDfolongar., ',�té '30 de jUhhe;> <10

"prqximo ano. Partic�pou, da As
, scmbléia 'Internacional da.. entida·

I �,' ,

"'���-����������-�-'��.�'
,

A�amília da !�L!�!�=:lf��v,� V�l� mru",,,t,1ções d� amizade e solidariedade reçebiqas no" período de sua ��nf�l"
midade e por ocàsião de �eu falecimento, expre�s!:j.s p�ssoalmente. I
por telegramas, telefonemas, qartas,' flôres e coroas, apresent!!- seU

mais sincero e reconhecido agradecimento.
'Torna público sua gratidão à 'Dir\)ção do Hospitill de Çari'dade,

seus funciopários e equipe de �nferi:neiros, em espeCial aos abnega·
dos facultativos, doutores Le'vü1eo. Gódoy, Odi�son Borini, Ney Gon'

'zaga, Celso Lopes, Osvaldo" Vieira" e Eclga� Feneira., pelà' dedicação
com que o trataram.

l
Por tudo, a todos, a sua imorredouro grátidão.

I

I

Florianópolis, )0 de outubro de 1969. I

--=- �_�.,�,�,L:j�,�_�,��_�_�,�_,,�������,eJ'

'ta Catarina, subst.ituiu ao Secre·

',tário Ivan ,Mattos, abordando 03

:p�inpipáis aspectos do' Fundesc.

Q�a:nt9' à origem do órgão, o' .

, conferencista afirmou ique o

Fúndesc foi' criado a fim de· su-
�

'prlr a necessidade de crédito [t

crp.é�lio e longo prazo pari'- ativi

,dades de ll1;:lior efeito germinat�vo
.lia. 'eebnQ'i:nià:
• Discorrendo sôbre' as finalidque3
do Fundo de Desenvolvimento elo

·Jj.:sta.do de, Santa Catarina, o

de realizada em m�io do ano pas
Fiado em Like Placid, E�tado ;' de
Nova York, mi qmli, durante oito,

çiias; foram traçadas aEi metas ele

trabalJ'l0 clf)s reSD�cttvos� Distrito:::,

Professor Francisco Mastella, reve

'lou que 'além de promo:ver o de
senvolvim.!"ntn N:on{ml'ir,n' 1'\ I'()ci�,l

(
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