
o TEMPO
tese do Boletim Geometereológieo de A. 8ei:lll�S NettoSiIl válido até às 23h18m 40 dia 15 de outubro de 1910

ffi,ENTE FRIA: Negativo; ,PRESSAO ATMOSFERICA ME
,�, IA: 1011,0 milibares; 'TEMPERATURA MEDIA: 18,10 cen
v ,J)"rados; UlVIlJJADE. �ELATIVA ME}D�A: 78,2%; Cumulus

� stratus - Instabílidadas passageiras - Tempo médio:

$SL<tvel. Florianópolis; Quinta-feira,

SINTESE
CAÇADOR

:este mês o Diretor para.

I ense, Silvio Beck, lança

para o público de Curitiba,
Florianópolis, Pôrto Alegre e

Caçador, o filme, "A Guer

ra Idos Pelados", Caçador
foi a cidade onde foram to

madas as cenas para o filo

me, fotografando aconteci

lllientos ocorridos entre 1912�

�
e 1916

r-C-HAP-ECO--
-

Foi o Primeiro Congresso
Catarinense de Cooperativis
mo, aberto pelo Secretário

I Glauco Ollinger da Agrícul
tura, no Seminário Dioce,sai
no de Chapecó. Durante .0
conclave que se estendeu
até' ontem, mais de uma cen

tena de congressistas estu-"

darão entre outros assuntos,
a política de rCM e Ineentí

vos fiscais, Crédito' Coope
rativismo em S. Catarinã.

JOINVILLE

Comi a rfinaUdade de ela

borar o �ro,jeto técnico' pa- ,

ra instalação de Usina de
Beneífcíarnenéo e industria
lização do Leite, a ser bre
vernente construída em -Jfiin·

.
ville. a ACARESC. está, mini.
tendo entendimentos com. a
sua co-irmão do Rio Grande
elo Sul, no sentídn de trazer
a Santa Catarina" o técníco
em Iaticinehs Will,y Wégner;
E§sa indústria deverá. na,
primeira etapa, receber difu.
ríamente cerca de 15 mil li.
tros de, leite produzidoa por ,

r
associados Ida cooperativa: plt "jrlatlcíneos de JoinviHe' em

fase de órganização.

MAFRA

Mais de 150 mil cruzeiros

,de capital social foram JE;!
vantados por 170 !'H!t�cUlto'
res da região d'2 Mafra. em

:

recente reumao realiútda
com a finalidade de organí
zar a cooperativa Agrícola
Regional de Mafra, corn-.

preendenc10 agricultores de

Mafra, Taiópo!is, São Bento
do Sul, Rio Negrinho ," Cam
po Alegre. Os trabalhos de
Constf tuinão' .da Cooperativa
estão sendo orientados pe
la ACAHERC,
--,-'-"

ITAIÔPOLIS

Itaiópolís sediará a prõxí.
ma reunião ,fi'a ASSf)ciaei'í,o
dos MunicÍlj'lios do Planalto'
npl'te Catarinense. Está mar
cado para o dia 31 do cor.

I rente, segundo informações
pl'f'staàas pl°lo Sr. Elimar
Renê Evers, prefeito do Mil.
nicil1io de Ma,fra e Presiden
te dá entidade.
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ssem éia interrompe o' re,cesso:
Os deputados que inlegram ia ban-,

cada _da Arena na' AssembJéia "'egis
laiiva, e que se encontram �o ,,)feriar
em campanha eleitoral,' es.'o sendo
-cony.ocados· pelo líder. Z,jlny q"nzaga
a fim de' apreciar importaiJe projeto
de origem governamenfal. St!r�P rea

lizadas apenas as sessões que �! fl_ze
rem necessanas, posslveljn���e nos

dias 20 e 2L para não interrQ�p�,:,por
mais tempo o "reeesse hral1çg'� '�� Le-

�

gislativo. 0. íenr, da mensâ,�m gRY,�r
namenial a ser .remelida b9j� -à As
sembléia ainda nã'o foi nonc:j�4ó! .as.

Estado já
está quase
recenseado·

(Última página)'

sabe-se qu'e ,a sua aprovaçã� é lida co-.
mo de ·grande importância para o Go�
vêrno. O projeto está -rela'ciona�o a

assumidós
elaborada

compromissos financeiros

pelo _Govêrno, 'I:�ndo sido
. CO� _'súpervi��o,' d�' Secretário Ivan
Mafias, .d,a Fazenda.' O: J��er arenlsía

-

"" ,

•

J

expliceu "que- .
o comp-arecilJlento dos,

. deputados, n�o 'é obrjg'�tóri�, porque
,

_
• �ir� ( •

>' ,'� ,_

es,lã� :líbe�ados't m,:as:'d��i_do- .à, �·i,m:p�r:·
- lâitcia :dâ maló'da espera

-

'qu,e hafà .. Q

'!q��r�m'! ��,c'�ssá�lo à. vOla·ç,ão.",: .(,UI-
f"'-... J. i"

-

�

-

_..... .

linta '-llágin.á)�' - .:
'

-

.. ...'
"

.
'-.

Ciclo começou
;

Jvo envi.a
OBtêm .·SU8' ':!suàmensagem
ÚnUna etapa ao professor ;,
"'

-

(Pª9ina
\

3)
:.

.... l,{..., (Última. página)
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'Caixa:

o ex-Governador Aderbal Ramos
da Silva, depois de passar uma tem
parada rio 11.10 de Janeiro, retornou
ontem

I
a, Florianópolis, sendo rece

bido- por muitos de seus amrgos.: eu
tre os quais figuravam políticos e '

autoridades' estaduais. Mesmo 'd�, ':. '
,

_ Guanabara, o Sr. Aderbal l{amos dal

Silva não deixou de se inteirar das
novidades do processo político ca-

Adert.I"é
recebidõ"

.

-\> "
,� -.' ... I

P"DS amigos tarinense.
.'

'Ziembinski dirige e é ator na pe
ça de Pirandello Henrique IV que
a sua companhia está levando a to

dos as, capitais brasileiras. A peça
tem conquistado os maiores elogios
do público e da crítica, sendo a pri
meira

.

vez que Ziembinsk( promo
ve uma tornée pelo Brasil. A estréia
está marcada para sexta-feira, às 21
horas no TAC.

Henrique ·IV
vai estrear·,

amanhã no Tac

.. -Embraiei leva
l'

" �I
\

.. �,

Festival a
/

I

todo o País
Através' da imagem direta envia

da pela Ernbratel tôdas as Çapi
tais do País e cidades importan
tes apresentarão hoje à noite 'a

transmissão da inauguração, do V

Feslival Internacional da Canção,
em sua fase nacional. Tôdas as ca

deiras do Maracanãzinho já foram
reservadas e presumem o sprornoto
res a presença de um público apro ..

ximado de 25 mil pessoas. Vinte

composições serão apreciadas e jul
gadas pelo juri compôs to por. auto

ridades musicais 'e personalidades
intern�cionais e 'que será presidido
.pelo compositor brasileiro Paulinho

da Viola, em substituição ao canto!'

Roberto Carlos,

Grêmio
.

vence

no Rio e. Flu .

perd�do 8ahia
Pfosseguiu na noite de ontem, <)

Torneio Roberto Gomes Bedrosa,
tendo como surprêsa as 'derrotas do

Botafogo diante do Grêmio por 2 aI,
em pleno Maracanã, gols de Para

guaio para o Grêmio e Paulo César
de penalti para 0_ Botafogo, enquan
to (sue em Aracaju, o Fluminense
foi derrotado pelo Bahia pelo mar,

cador de 1 a O, gol de Zé Eduardo.
Em São Paulo, Santos e Atlético Mi
neiro empataram em 1 tento, gols
de Pelé pal'a o Santos, e Oldair pa·
ra o Atlético, Em Porto Alegre, o,
Internacional venceu a Ponte Pro
ta por 3 a 1 e em Recife, Atlético
Paranaense e Santa Cruz empata·
ram em 1 a 1.

Rosemary já
sabe, a lição
da beleza

'Rosemary Fernandes já se consi
dera inteiramente preparada para

disputar domingo no estádio da
Fac o título de a mais bela no.rm<l

lista de Florianópolis. A promoçãC!_
está' despertando grande- interêsse
entre os estucÍantes, prevendo�se ,i,i"
presença na Fac de um numeroso.

público, principalmente de cole

giais.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o seu
programa

CINEMA
,

.ii'
,to

S,AO .JOS�

15 19,45 - ,21h45m.
F .ancis Bianche - Annie Girar
dGl

EROTISSIMO
Censura 18 anos

RIt�

, 17 - 19,45 - 21h45m.,
. James Cann. _:._ David Summer

SUBMARINO X-I
Censura lO: anos

CORAL

15 - 20 - 22h,'
Gíuiano Ge�ína -' Rita Hay
worth

I.

O BASTARDO
Censura 18 aVlOS

L.,

14 20h.

Programa Ouplo
TARZAN, CONTRA O MUNDO
- O XERIFE DA CIDAU'E EX-

'PLOSIVA
Censlll,ra 10 anos

GLORIA

16 - 2Gh
lj" ,',

Fernando Lqmas -'- Lisa Gaye
TURBA EM FURIA

Censu'ra 14 anos

" JÁLlscd
• r> 7 �

17 - 20h.

Michel Constantin
;.:;� �,;' OS SAQUEADORES
'�·:.Z.J� .

.

,�

""".,., 20h.4 .. �. ;,(

:.;::�'r"oQrama DUP'9 ..

�,i;. '

QS 'rO'\Tf:p Tc;; no yINO Ã, I)()fl
::�:�" :::_ o .cINTUP i\fl. bA. . CASTI-
_., '. fi�DE'

."

Ce:1sura 14 '3flOS

�:Z'<J�me's ·Stacy - Raquel Wêlch
�""'"-,

StDE DE 'CRiME
'

, C�rislirá .18 ,anos
'

i', ,t·

16hOO' - Clube da 'Criança
16h15m - As Aventuras de Riá
Tin Tin - Ffme
16h45m ,-'- Os Três Pateds
Filme
17hOO - Horário PoHtko
17h15m - Mulhêres em. Van
guarda
18hl5m Santa Catari'rla 2 Mi-
nlJtos

i _ 18h20m - Tv Ed�cativa
191100 - Sa:nta. CatarIna 2 Mi
mItos·i ,\j.

I. Fiflmalião 70 -19h05m
Novela

19h30m
19h40m

Tele Espqrte
Tele Jornal Malhas

I,

HeriT1g
20hhO'Sm - Irmãps Coragem -

Novela
20h35m Santa Catarina 2 Mi-

,

nutos

20h40m -:- Mister Sbdw - Mu·
,

sica!
21 hSOm - R('porter Garcia
22h05m - Horário Político
22h2nm � A'ssim Na Terra Co
mn No Céu - Novela
2?h50m - Santa Catarina 2 Mi
nutos

22h55m - M�sa Redonda

= .

Zury
'i"

Nos disse o senhor .t'ÓlSé A rthur
d'Acarnpora, 'que será nos primei
r" <; Cli-l s d' 11 0',/ 'm' .ro a i n nu f'ur.;j-
cão do "Rocabar". Com ansieda
�I_' j,1 'S" espera <1 i raururação da
casa de lanche o ide vai reunir se

nhoras da sociedade e também a

broto' ândia.

:-,-: x x x. x '-'

,

. Os casais da' snci-darl= de Jt1-

jai Marcos Francisco Heusi e Ja
cv: POCO] imo 0U� estão cnm VÜ�',
g�m de noventa dias pela Europa
vão chegar ao Brasil na próxima
semaBa .

:-: x x x x '-'

'i' 'f.o.to nós mostra lima c-na da
.

ft'''�!l Henrinúe IV. <lU" será nOTe-.
,'�,�);;.t!ldit am� '�::í "O 'T'p'atm Alvaro

de CarvaUm
,x x x x

FESTA·DÊ 15 ANOS
" " Ontem: recebemos convite de
Jane Ramos Pereira e Laura Hc

, .Iena Abi'eu, para a festa de 15
anos Q,ue ós l.indos brotos vão rea

lizar dia 23 OI'óximo, m:l Santaca
.

Dari'na Count�y' Club.

Primavera verão. Terá início às 20
horas. 6 Gl -sfi e de modas que terá

.

sua reida destinada ao natal das
cria .ças rnenos, Iavorecidns. ,

Bourique Garage Decoracão, es

tá e xnond-: tanecarias de Vecchiet-.
�; ,r:las c1� Rodrigo de Haro, EH
Hcil e Vera Sabi.:o,

:-: x x x x -

:-: x -x x x :-:

UM NOVO EDIFICIO .NA Ci
DADE

TEATRO
Ziembineski e sua comnanhia de

Teatro, amanhã, dão início a sua

temporada, com a peçà Henrique
IV, no Teatro Alvai'o ele Carva
lho.

O arqu iteto, José 'PereihL j"Lést�
com o projeto do flOVO edifício d�'
seis andares que, logo será ini'éià
da sua construção, a rua, De'Otlú-:
ro, edifício. que receberá o rrorli'r:,
DalJil Amín,

- x x' x x '-'

:-: x x x x '-'

Já est..l de vLa�em marcada pa
"a os Estados U\;idos, o Professor
f alÇlii' Fallstino da Siiva, Sec;retá
rio. do Estado dos Negóéios da'
8dllcação e Cultura.

La!!oa I<1te Clube, em· circular,
nos informa que: Play-Ground,
p,1I'a 'divertir a criançada, já está
pronto, Lanchünete; eSlrá serido

�

concluída em ritmo acelerado, pa
ra sua inauguração ser di'a 28 do
r:'óximo mês. Call1DO de Futebol,
acha-se em fase de--preparação e o

rf'staurante que iião está. com ser

viço compkto, mas, -,iá .oodo ser

utili7ado nelos seus associados e

convic!ad()� especiais.
I

:-: x . x x x :,--:

A
I

pr()�Ta,mação de festa's n:am
as Debutantes Oficia,is do Balle·
Branco, Já estão send'ó orga'niQ:a-'
das peja eficiente ,Diretoria do
Clube Doze de Agôst().

COLECÃO BANGÜ EM BLU
,MENAU

. Bangú, o tecido que veste a

"lu1her ele_?-ante. dia 21, nos sa

'-jíes do Tabaj<1rn Tênis Clube, em

promoção do Cluhe Sorortimi�ta
j,e I Blum.en34JI 'e Casas Pernamhu
::anas, Ban�ú mostra SUi'I coleção

:-: x x' x ,x

PEN$AMENTO DO DIA: Em
túdú eXiste ponto final mas, nlin
ca termina.:-: x x x x:-

. I

I,

;' i

I
I .' \��1,i.,i-...l:ii&;.""k,;;",� ",,� ?W�,

\

I

j De uma das regiões mais famosas do Brasil por
seu artesanato em rendas V. pode adquirir uni
produto' industrializado com aquele «toquEI)j que
somente os artesões são capá�es di!' dar ..•

FABRICA DE RENDAS E BOROADOS HOEPCKE S.A.
Felipe 5chmidt 139· Flbrianõpolis. Santa .Catarinã

publíC/SC

GRANDE OPORTUNIDADE"

.Vende·se um sítio localizado numa ilha, perto
praia <):a Tapel'a, Tratar R.u3 Conselheiro Mafra, 1.01.

da

MOtORISTA
Precisa-se de um C0111 idade mínima de 25 anos, de

preferência com prática de VOEdas. Tratar na WaJi Publi·
.

cidade - Rua Flávio, Tavares da Cunha Melo, s/no -

PrailL.do Meio - COQueiros.

. .,.

Música�POPUlar-"i
Augnsto Buechler

.:_--------------- -----�--__,.-

COMEÇA HOJE O 5'" FIC

Hoje à noite, 29,30 horas; terá início o 5° Festival Internacional da C
Pojíular, I) certame de maior gabarito, no Brasil, tanto pe a diversida(�n�àQ
pro-edênoía dos participantes e qualidade artística, como pela excelência

Ia

rr-taguarda técnj,t'a e prornocioaal . Basta que se diga o seguinte: há Ii,ma R
d,

GJo,bo �dp. ;.1'�le,;i.�ã�, e l�nl,a gr,:ôV�dora cham�âa Phi�ips, por ,trás de ;tudo, ;d:
aí vtlY.>es Já 'pod'e)11 ter uma idéia da amplitude desse Festival .

O,

R I'o,m,Q 'se jj não hastassem os dados acima mencionados, ain'da Conver,Mlil'l3t�r ,.qi:le,', 'lilSI iro.a9l�ns do V FIC, "via InteJs3t e em cêres, já esL1Q ven" d-
I, " I \11 '.

�",.ra a .�ro:,ed�·t,irm '(.que pagou 15,000 dólares para receber a �mageD),), UruIT
"

'1 'P' J'
,

C Iô 1" 'd '1 ')
.' .lial

:(,hi/le, ' eru, Venezue a,' México ec o om Ha �5 .,000 o ares .e El,lropa ( :
p,a.gP;rá .a.ptiJias os custos de transmissão), os primeiros nassos da TV brasij�'
na conquista do mercado _externo". (Cf. "Veja", n. 109) .

O prOcT3D'tR: para hoje a noite, � o seguinte:
I,

1 - ÀtI()Jltã� lM�-19IlG (Salvador e Arnoldo Medeiros). Int: Conjunto Do:
Sdvildl1r; LJÜS Ahtênio e Maria, Arr: Dom Salvador,

,

, '_
2 - ./1.: Vj.d� �gora ,(aue Me Ature Um Pouco (Miguel Gustavo), ::�nt: Ola\�,

S3rgl?ntelle.
" �', .'

3 - t�ma de éamlllÍ1i1"te (Renato Co�rêa e Paulinho Tapajós);:' Int:�i:
Esp,f>ranc-a. Arr: Orlando Silveira. _

4: - Sermií" (Baden Powell e Paulo Cesar Pinheiro). Int: Cláudia, Ar
Carlos M. de Soúza.

.

j .5 - _CiiJl1ç,a '(�prà-io Fayne e Vitor Martins). Int: Módulo 1000. Arr: Rogéri
::D.l'1prat e, Módúlo,lOOO.

,

;; fl - Si'lpiíO' lê-L& (Sérgio Carvalho e Paulo Bruce). Int: Jorge Teles, AlI'
1- �t-qti!G :Carvi,lhQ. .

:� I '7 �"Vit�b Ve�m'el1)o (SÚgio 'FeI'l'eiq('da Cruz): Int\S�:{bY Peixoto, Arl
:tyrit') Paníéallí .. -,

.

" .

� .' '-- , I �

8 Mh,t;à toi$stó.rtà (Arthur Verocai e Paulinho Tapajós). Int: Fotou
'Ar'r: Arthu-r Verocai.

.

9 - Milhões de Anos·Luz Além (Luiz Carlos Sá). Int:' A Charanga, A
: Paull) Machado.
;; 10 -- Silnhó. de Cilr'O'ehin'ha (Clodoaldo Brito - Codó � e Heloisa Sel'na)
Iiit: Helen d'e "Lima: Arr: Carlos M, de Souza,

"Ú' �'l5e' \)"ot6 GUizer e Eu Puder (Rui Maurity e José Jorge Miquiniotyj
lht: RiU Maürit�. Ara': Orlando Silveira.'

,

,

1� -:- Êp:(:.oura,çado (Slilely Costa" e Tito de �emos), Int: Fábio. Arr: Walte
.

Br.,l'l1'cÓ ,

i3 - Ti'1t;\:)to ,.ao S'orr'!so (Jorge Amiden e Sérgio Hinds). Int: O Ter�Q
:.'Àrr: Afthur Verocái.
� 14 -., Um MI!hão de Olhos (Milton César Teixeira Dias). 1nt: Márc!

:Greif'k. Arr: Paulo Moura .

15 - N·ain,oraâa· (FrN] Fill<:_ão e Arnoldo Medeiros). Int: Antônio MalCl
'ê 'Vaflllsa, Ari': Orlimdo SiJ\7,ei,ra,
)'

16 -' FeirA',MQderna (Bet� Guedes e Fer_na!!do Brant). Int: Som lmaginári!
.;. 17 - G)lJebÍ'l'!-Cabeca (Paulinho SOilres e MarcelJ.o Silva), Int: AntÔII

�,do1flÜ e a :)BraZlJl'ca. Arr:'Antônio AdOlfo ..
18 - q):,-: A.rbbr é. o Meu País (Ivan Lins e Ronaldo Monteiro de SOUZ".

1'nt: I,ialTl L�,P's ,.I'Ar'r: A�'thur Veroc'ai.
" .',

.:, 19 -, Giu.�m, rem ,

..Tem.po ,Pr'á Ser Meu Amigo (Alberto Land). Int: �i'Cesar. ATr: Lyno .Pamcalh. .

H '}.
20 - A Velha Porta (Beth Carvalho). Int: Beth Carvalho e As GalE!

�.
Coelho e Fran

Ar!': Rogério Duprat.,

21:::__ Aleluia, AI;iuinha Para Cinco Cavaleiros (Miguel
Agniar)'. 1)1t: Antôniu Cláudio. Arr: Paulo Machádo.
,

OBS,: Retransmissão da TV Coi igadas, ,não se esqueçam.
i'

;"1 :"Casa daslouças;"
1 !'., ,_

,. . �. "'f • \(C.berNn -Netto & Cia� 'Lt�af)' .:.. ,. ,l.

1\, 'i. '�MÃts . ESPjÉiCIALIZÁDA úO:' RAMo
.

.;_
• os MELHÕiiÉs' PREÇOS,

. ESTR:E1'l'O - RUA GAL, LIBERATC BITTENCOURT, N° �200
j . � Em frente à ohul'rascàri� "Faisão" .:__ �'

i

1 • Jngbs de j''Rrit�t' - Chá. - Café. - Jpgos' oe'Cristal' e' Vidro

1 ' '
.!. $,1]-dO'� para Restaurantes .-::- :a�r€s ;- H?téiS. '., �

'I
' �ttigps pata prel?eotes'· (EMas de 'Prata......., Quro, ',etc) ,�

" p,él#�:S iVl11sàs - pra,tos -'J{ica1'�s - cai:tecas - vasos -:-ébibilÔ$1 . .,

� j'eítelríis '-r açucareiros, etc, � , ,

Fá� 'r;époS{'ç�'b:de peças de jôgo:; de porcelan�, 'de qualquer marca e
.

.
.

de cristais Hering. ' ," '.

"

.

,
.

, -

..
, _ii

-;. ,.
.

"

.�. ._���:ij ;l�;a,rfii-ti�çiJti;iFm)j;'--=?ifí'

Restaurante Típico'
R\!I:a João Pinto, 43 - Centro'
(Bem perto do HóteJ Royal)

,

Pratl�8 Diversos
Diàriamente �aca]hau

e Caldo Verde

.'[" , ,o.mbiente Selecionado
;� i,,,, Aberta desde às 10 horas. da
lfi'il: r�" .

Manhã até às duas da Madrugada
.�� I ,

"�'I -:,''--:�__=WV--··--·-·---''--.=z------T-=-'"-::-
, J-::

. '1
.

- ..!-_---_. ��_._ .. _-:-_--�-�--�-------_. ,---- --------- _' - -- ------ .. <_ ---- -----' --==---
'

�� ,'j' LOI., 81 DAUSS!" � CIA. ,LTDA.
, ,�',; I (ZOMítRCIO DE AUTOM()VEIS E ,OFICINA

j Rua DI'. Fúlvio Aducci, 952

V)11NDE - TROCA - FINANCIA - PONTO CERTO •

. PARA BOM NEGóCIO
'TEMo.� "ARA VENDA:

I
I

, I

II
I I

I
t

. j.t;"

Volkswagen , _ . .. . . . . . . .. 70

,Volkswagen _ _ _ .OK
Volkswagen __ _ . . .. 64-
Volkswagen _ _ 62
i\ero WiHys _ . . . . . . .. 65·
Fissare DKW : .. : ; 67
DKW Vemag _ ;.......... 63
Gordihi !.... 68
Gordini : ; _ . . . . . . . . . 66
Aer.o WiHys ,. _ _ . . 63
Karmanguia 66
ChevroÚ;t 'Impala _ , . . . . .. 68

i,
I

I
! I

m,'otor S

_' estadO
de novo,
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�Aos' , ,mestres
• t:'

.

'com carinho
:'J' l .- ,e, 1 \.

I
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, , -!l
"0
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Maury Q.org,es dos all�bos que se"iniciaYámnb.�pre"ft.
djzãdp da t;stl:a:riúa matéria: "

altaPorte elegante, muito e

;Era MILTON 'EDUÂl1DQ' SULL1·
'VAN" que, com" sua paciêncía: infi
'nUa e seu método de êi1sina�, ii lin
gua misteriosa; tornáva-os 'farrulia

rizados com o' 'inglês.. '. ,';" ,

'

As figuras que nianda�á,'aesenh�l',
para facilitar' nossos: estudos; '�xpri.'
rnindo ,e representando 'objetos e

palavras, "cúnstituírami:�e" ,�m ,lern.
branças eternas -'do nosso. tempo dos

.magra.: '

Era, Ioura .
e gozava de excelente

,conceito, CbJll10 professôra tendo, por

tônica principal, a energia,'
Transmitir 'aos alunos as variaç-ões '

da matéria que lecionava, era: outra

de suas qualidades.
Em' razão, disso, 'EMILIA BOaS

SCHNIIDT era conhecida como a

, grande mestra.

Intimamente vivia as alegrias dos

'âíunos. e, chorava as suas tristezas,

,S4as feições de severa, impressão ,

'do primeiro, encontro, desapareciam'

,pela argumentação, pela motivação

que causava aos'estudantes .de ontem,

'hoje tl!vez realizados par terem

encontrado em dona Emília, corno

era carinhosamente tratada, 'a solu

ção ideal para os seus problemas de

gramátiõà.
,

" .Na- cadeira de inglês, havia um

professor que ganhava a simpatia

bem' os escolares:

Quantos não se.Jembrarn, edro sau

dade, daquêles dois lvIesU'es; -que -fo
ram UBl marco no ensino do' ex-Ins
tituto de Educação Dias' Velho -

hoje Ins'tltuto Estadual' de Educação"
Hoje é o dia" consagrado ao pro

fessor.
""'-",' ,

.

A nOS5a lembrança daquêles sau-

'dosas Mestres que ora reverencia

mos, num preito de h�menagem' à
nobre, classe do professorado cata

rinense,

1,,-- -=a

li\

I COMU�ICAÇÃO A PRAÇA

,

Alvora'clil Empreendimento Sociais Ltda., comunica' aos Mutuários do
I"

" \ Centro de Previdência dos BancátiQS de, Santa Catarina, e ao, públic@
que a partir' do dia 19 do corrente, estará atendendo em seu nôvo enc\e:
rêço sito a rua Tiradentes, esq . .Nunes Machado, (Bdifício Tiradentes

sala 53) em Florianópolis,
,

'

I,
I
I
I
I
r

REPRESENTANTE

FI �E_ M. ��
I

I
I

I "I
Editôra em franca expansão necessita noinear representante para I'

êste Estado, que tenha penetração no comércio livreiro e, e��idades

ctlltu{'ais, Os interessados deverão enviar '''curl'icúlum vitae" e referências

para a Caixa Postal, n. 708 - Salvador - Bahia. r
J

f,

,�_;�.]
i

i
y'�

. ·...u'T�.
. _' . .:.. '�.

I.
J

I-i�����'.:··'"· '���.���.,..,�:

Investirou fàzer t \. '

seguro para a famina?
NoFu�do Crescineovocê faz as duas coisas aomesmo 'tempo.

Basta você aplicar pelo Plano de O outro garante a integralização de

Inv�stimento Mensal Segurado - PIMS. seu plano de investimento. ,

E um nôvo plano de aplicaçao lan- Procure hoje mesmÇl um agente BIB,
çadg pelo Fundo Crescinco. a Sociedade Corretora de sU,a preferên-'

Ele funciona assim: você aplica Cr$ cia ou uma das agências dos Bancos

100,00' mensais durante 60 meses em, autorizados.

cotas do Fundo Crescinco. Apl'oveite esta chance para ganhar'
,

Com. a valorização do Fundo, suas dinheiro protegendo a famIlia; ,

'

cotas também valorizam.

Para voc� ter uma idéia, em 1969 o

Fundo Grescinco rendeu 130,29%. E des

de seu inicio, em 1957, mais 'de 12,000%.
O que diferencia a aplicação pelo

FIMS de outras existentes no mercado '

'., .. é. que ela e&tá coberta com dois segu�
ro& de vida.

Um dêles garante à sua família uma

quantia correspondente ao vâlOr atua
lizado de Ilua aplicação.

,

Administrado pejo

43 BANCO DI; INVESTIMENTO 1)0 B.RASll,
Cnpital c Reservas: Cr$ 50.:3J!�.OO5.1"6

.Carla Plltrnte A-2941J(jij
Siío Paulo: Rua Llbi'iO Hadllrú, 2fl:1 - 6." andar

Fone;;;: :!;' -�t::iO, :17 ·1)061. :�;-- ífjfi;l, :1-1-:17111.

:16-ü:3:rT, :Uj-():J:1S, :Jn-li:l:l�l f' :lf; 1i:I:1tf
Rio de. .Tnnr-iro: A\', Hi(l l�ral1t'o, lÚ :lO,':e 11." ands.

Fones: 2�:!-;H lf), 22� :;114. ��2-.1I1a. "2�-5112,
231- H6:3. 2f,;.!-:J:l:39 e 25, -�:>'')t

Escritório Regional de Santa Catarina

R. ZIMMERMANN
Rua Tenente Silveira, n. 29 - Florianópolis

Rhh' �15 'd'ü ';1\rJ\lembró;' ri.'�L312 '..l.2 'Blúmenau

,
.

, '

" \

Vice-Consul,
apresenta
despedidas

C�oncurso de mulatas CoopErdiva
vai S� rtEar
apartamentos

,,'';

tem oito candldata�F
�

.

s»
:1i� /

"

i

\

I

O Sr. Oldrieh Limbursky apresen

tou na' tarde de ontem despedidas
ao Oovêrno do Estado por ter sido

desligado das" funções de ,Vice�côn.
Sul da Tchecoslováquia para os Es

tados de .Sâo Paulo, Paraná, Santa

Catarina, e Rio GTande do SuL Fui

recebido pelo Secretário da Casa

Civil, tendo em vista a ausência do

Governador Ivo Silveira e na oca

sião apresentou seu substituto no

pôsto, Sr, Vlàdimír Stanc,

Sete muhicípios já \ Inoreverarn
suas candidatas. ao concurso Miss

lVlulat� de Santa Catarirra, a realizar

se .dia . 31 'do corrente no Estádio da

FAG; nesta ,i,Capital. Florianópolis

A Cooperativa Iintersindical dos

Operários e Sei viucres de l' loiia",,·

polis marcou para às 1'10 horas' di,'

sábado uma assembléia geral clt'

seus .associados, quando serão 80['·

toados e distribuídos 1611 aparta-

,mentos construídos nesta Ç'ipital
As obras de .construção dessas' uni

dad�s encontram-se em ias" {jH';!

de acabamento, devendo ser entre

gues até o final do ano.

De outra parte, a Cooperativa, Já
realizou duas concorrências para a

consuuçào dos, úiumos 62 aparta

nL.!LOS do Plano n. 1, com prazo

de �cor;('lé}s"O em :2i{J tlÍ3S.,

Lei dispensa
d� ponio os

Rrmdonislas

Segundo: fonte da comissão Orgb.

nizadora - .Escola de Samba Pro

tegidos da Princesa ;_ vários outros

municípios 'dev'erão irlscr�ver cano'
dUarús, entre os quais Itajai, Join-

, ville, São Fi'a!lc:ísco do Sul, Jaragua"
do Sul,c'I'ij'�cas,'Lages, São José, P:l·

Laça e'�idel'ópólis.

concorrerá com duas ,cêmdidatas,

NJ;l,reia, 'dos Santos' e' Clauctéte' Fi,'-,
raiano, 'a, prí.neíra -representando o

Continente e a segunda a C:içlade."
Diná da Silva representará Imbt

tuba;' Maria' das. ,Gl'a�;'2:s Silva, Lu

guria; Lúcia Souza, Tubarão,;' Mari\l
A' arecida de Souza, Mbn'o da Ft.;, -,

maça; .Rosa Maria _ de 'Sohlza; '"\ra.
"

quarí e Jurema Pereira, Bl�Íncnau,
'

Miss Renascença 1970, Sônia Sil

va, con :'il'mon� sua' presença no

concurso, devendo presidir a comis.

são Julgadora, Com 'ela virão' cinco

membros da' diretoria do Clube Re- ,

iascenca do Rio de Janeiro,Sudesul quer
".

'

reunlJ-se CD jn'

o,Gedepe
Or,eutação ,educacional
tem congresso no RGS

Lei sancionadu ontem pelo G,,·

vernador do Estado aucori;; a w;�,

pensa do ponto, 'Pé�O prazo l11ú�h1()
de 30 dias, dos íuricío.tários civis d.i

Estado que tomarem 1'1Tt2 nas one

rações do Projeto Rondon.' A 9j�·
'pensa é extensiV;l aos servido,'cs

civis d,;s autaíquias' e das socieda·

'd(;a de econt'�n.iJ' nlista,
.

,Nô prazQ (lç. 60 días, fi contar d:t

vigénciJ g�, lei, e Go�'(;mfldor bai.
xal'à fegulmuonb" fi?;1ndo norlT12S

par�l .t Ç(l.:l:JOCU'{O dês.,e o\ietivo,

Em' 'expediente dirigido ao Govêr

no do' Estado a Superintendência (l'�

Desenvolvimento do 'Extremo, Sul

'- Sudesul - maníjestou il1terê'i'

se emrealizar reunião com o Gedepe,
com a presença ele técnicos de seus

quadros, emprêsas construtoras e re

presentantes do Phúneg, Centro de

Pesquisas da Pesca e Departamento

Estadual, de Caça e f?sca.

Segundo a· sugestão, cl0 encontro

seriam debatidos problemas relacio

nados com o projeto de eomel'cÚlh
zação e distribl\Í.ção do pé5'cado na

Hegião Sul.
A Sudesul sugere o. período de

F' - a -14 de. novembro para a, reaU,

zação ,dessá reunião em FJ:ol'ianÓ:
polis: "a

Capital 'Federal. Já nos dias 16 e 17

do. corrente a representante da

Udes,c, est!\rá ]:)resente' a I Jornada'
SÚH,.:ràsileha de Odentaç:o, Edl1CiI'

cional, i1á cidade de PÔrLo, Alegre,
que reúnirá' convenciQJals d;; SiÍo

Paulo, Paraná,' Santa Catarina e Rio

Gl',ande do "Sul.

.

I, '" .' -

Através da protessôrà, lV1ir�ai1
Carvaluo � Alves, da F'a'::lúda(le' q�'
Educ"ç,;o, a Vhiversida,dé pi1'a, (l

,Des;;l�VolvilY,en.o 'do gs.udo de Silnt<\

Catarina palticiparcl do.' I Congr"s�'o,
Brasileii'o' de Oricntaç�Ó, Educacio·

nal; ínal'cado p{:ira o período; de ' 19

a 7 "de, novembro' ,vindou)�o, "
n,,\

lza5 Zona está'

çOl\vQçando

o Ch�fe da 12<t Zomj Eleitoral está

convocandtl vários eleitores a compa-,
,Tecer ao s�u Cqrtório, localizado',na Rua

Nereu Ramos n\) 13, a fim de àssunt0s

de seu interêsse., São os segl.!il1tes os

eleitores convoc,ados: Abí:lio Lenzi,"Car
los Luiz' de Oliveira, Cláudio ',Itat.ista.
Eloi Scaini, F?lrsto ']

,

"Assis.'��\;',;:'
Costa Furta

Rocha da Silva, Laél'cio Costa, Manoel

Pereira, Filho, Marco AlITélio Pereira

Tavares, Mário Manoel Ramos', Maurí
cio da Costa Gonçalves, Miltoo Melo,
Moacir Lauro Gonçalves Felsky, Nel

S,)ll Tavares de Souza Filho, Nilton.

Nascimento, Rogério José de Figueií'edo,
R ,Ia,nd Luiz Pizzolatti, Valdir Ademar

Pereira.

caderôela de p'o�pança-cda
IHA ICO O lei 191 U l

Pensões de,
, ,

,

Dinheir� parado" � miUl, négócio, perde o v,alor. Se você' tem muitõ:

dilf.heiro! pode investir como quizer. Mas, se tem pouco,. e ainda;

,precisa moviÍlfentar de vêz em quando, o seu' caso é uma Cad:er-'

neta de ,Poupança da Caixa Econômica Estaduál de Santa Cata�'
dna. Por sinal, 'êsse é o tipo do negócio bom prá quem quer com�

prar alguma coisa e está economizando, 'mas ajnda não tem o di--

nheíro suficiente.
",

egressos lem

nOVQ lei
O Governador lvo Silveira 'san

cionóu ontem lei que dispensa aos

pensionistas egressos 'da �oiônia

Santa Tereza a formalidade de apl'e

sentação de nôvo requerimento e

respectiva documentação a cada

aumento que se veriFique nas res

pectivas pensões e' auxílios, ressai-

, vado o direito da exigência do·

cumental de que 'persistem os mo

tivos pelos quais forem êles oon·

cedidos. Igual dispensa é estendicb

aos beneficiários de auxílios do Es

tado, obtidos em leis especiais, quan
do também lhes seja elevada a imo

portância fixada inicialmente.

Segundo estabelece a lei o cálculo

do aumento das pensões e auxílios

E' o respectivo p'agamento será feH(J

'o. se� O!""HEIRO PE�P� JUROS E CORREÇÃO MOHETÁfUÀ TRIMESTRAL.
Voce PODE DESCONTAR 15% DO SALDO MÉDIO AMUAI. DA RENDA
8RUTA MO IMPOSTO DE RENOA E PQDE MOVP,MEHTAR O DiMHfiiRO

'

MA HORA ,QUE QUIZER.
"

,um sistema bancário avançado'

IIIUAl
flORiANÓrous se

Santa Catarina en� !emp� �Et�l e p1l'csperidade�
" .;)"ex·offcio",

solicit,u;ã3

-.:..Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ruencla ecessária
Prosseguem na esfera federal os estu

dos para construção e ampliação das rêdes

de esgôto de Ftorianópolis, compreendendo
a Cidade, o Estreito e o Conjunto Unlver
sitário, Êles se realizam como fruto de, con

vênio firmado entre 'o Dnos, o Govêrno do
Estado e a Universidade Federal de Santa

Catarina. Os responsáveis pela' execução
dessa obra não podem hesitar em lançar-se
à tarefa ,com todo o vigor, antes que o pro
blema se avolume e atinja proporções de

maior gravidade, Acontece que as rêdes a

tuais, construídas. quando a Cidade' nada

mais era que um" aglomerado populacional
de pouco mais de dez mil habitantes, hoje
já não mais comportam as necessidades a

carretadas pelo progresso e pelo crescimen-,
to demográfico da Capital. As ampliações
Que 'se efetuaram posteriormente, por seu

humo, também se tornaram insuficientes e,
a, esta altura, o setor está a exigir a realiza

ção ele uma obra realmente gigantesca pa
,Y3 que a. população possa viver nos anos

fu.twos em condições satisfatórias.

Pelo', menos é COllfol'tador, saber que
as autoridades estão preocupadas com o

"

Não me' parece que haja profissão
de tão essencial ínnalidade humana maior
de que a do Professor. Nem sei se lhe as-

' )

senta com propriedade o conceito de pro
'fissão, que vulgarmente associa a idéia' de
níeio de vida, comum a todos os mortais
a quem a natureza il11!Jõe a a-nimalesca
procura do susterlto para o corpo .. , ,Mas é
incontestável que redama m\lito d� voca-'
ção. de pendÇ)res morais e de idealismo.

Nestes. dias em que se 'busca, pa-ra
'

tudo a utilitação de recursos
. mecârucosj

,

ou de fórmula sintéticas, que reduzam ao

,mínimo o esfc)fÇo do homem; a função do
'Professor, em que Resem novos processos
'pedagógicos e- novas concepções da filo
sofia da educação, nem assim prescindirá
da presença do Espírito, na orientação
dos' rumos educacionais:

'

Para o que educar? Que tipo de so

cÍt'dade, que estágio, de civilização será

aquê'e para o quàl as deverão foi'mar as

gerações que estudam? A resposta a es

sas inqüietadoras indagações a�Uais têm
. vindo de técpicos e estudiosos a. quem as

9�estões p�?agôgicas não permitem ócios,
a êles ta,rnbém _ que não se furtam a tais

:·estfrnuios "vocacioll'iÚS e pendores éticos.

problema e preliminarmente voltam suas'
maiores preocupações para o Estreito, _

on
de não existe rêde: de esgôto, a despeito .da

quêle bairro possuir mais de um' têrço da

população do Município. Além do mais, o

crescimento populacional do Continente,
nas proporções em que se está processan
do nós, últimos anos, haverá de fatalmente ;'

acarretar problemas ainda mais graves �a
so não seja construída com urgência a, rê
de de esgôtos Não será suprêsa se dentro

de mais algum temp-o - caso o problema
não seja sanado com brevidáde � começa
rem a surgir epidemias e doeJlças ei1dêmi�
cas em consequência . da ausên!lta de tal
obra. t em razão disto que, entendemos
que os trabalhos não se podem fazer espe
rar por muito tempo, com o q�� certamen
.te haverão de concordar as autoridades res-

ponsáveis pelo setor, '

.

A verdade, porém, é que o problema
do essôto não se limita apenas à párte con
tinental da Cidade. Mesmo em, zonas resi-

, ' ,." -
.

"-.

denciais relativamente prQxiW::ts d,9 centro
a �usênci3 {'a l'êde cria 'tra"stor'po� aoS mo

radores. Inclusive nos próprios locais S('I,'-

,l

, I,

,A escola, todavia, dá continuidade à
ilJcansá\(el atuação do Professor, não a

penas atento a deveres' reguia'rrientares . e

formais, senão mais profundarnen.te a jiiÍ
pulsos íntiinos qu� assi'11 legitiill;am a hn

,mana feição profissiolla1 erp qu� se com

praz. :, .",'
-

! '" Adn;liro; sinceramente adm'iro; o' tra-
ball:lO do mestre,escola" paciente" e solfci
to; que desbr,ava, na alJila dq criança, a

trama tumultuada dos instidtos,' abrindo�
lhes clareiras por onde ,ftuarp os L:aios d�
inteligência inata, E especialment\3' porqúe
êsse ato de labotiosa penetr:i,ção psicoló
gica nãó se,-ia tão eficientemei'ite eXercido
sem muito de carinho, e afeto, é, q4c, .

�al
vez, o magistério primário, sobretudo,
constitui atração éultural pa�a a mulher,
valendo-se tanto da sua finura de espíri
to ,quanto da sua nfltllral 'afeição à_ criari�
ça.

Lembro-me de passadps versoS que'
ell gostava de repetir: "Antigarrt.�i1te a es
cola era' risonha e franca: o v;elho, profes
sor de longa barba branca ... " Mas os

tempos m;daram.:O "v�lhb "professor'"
qUe impunha disciplina com o ar'guméhto
d'a palmatória, teve de ser substituido

"idos pela rêde existente vez por outra sur

geÓl problemas, decorrentes do obsoletís
mo da rêde atuai.

O admirável número de construções
civis que hoje vêm sendo executadas em

Florianópolis, proporcionando-lhe êste no

t�vd surto de desenvolvimento urbano, en

controu uma lníra-estrutura que muito dei
xa a desejar. As administrações do passa-
'd(}, em sua maioria, sempre se preocupa
ram com as obras de fachada, aquelas cu

jo
.

aspecto externo pudesse' causar efeitos
, lflãis imediatos aos olhos da população. Se
bem que a Cidade não possa' dispensar rea

hzações que' contribuam pura o seu maior

c'mbelez�ento� não' é m�nos verdade que
as obras, de infra-estrutura urbana são es

senciais. É para esta� que .� devem voltar
agora, com maior atenção, os Podêres 1�Í1·

blicos, nas esferas de sua cõmpetência, a

fim' de que Florianópolis venha a ser {lOS

próximos anos não sõmente bela e atraen

tel mas também que tenha sua beleza edi-
. fkadll sôbre moa estrutura saudável e 'bem

foima_da.

"

\0•••
e. foi. aposentado. Já agora, os nossos fi
lhos; os nossos netos, �ncontram compre
ensãQ e amor na sólida companhia' da
ProfessôJ:a, que, .por sua vez, -tanto mais
lhes conquista a estíma quanto mais sabe

i�cu�sion�r-lhes nas alminhas ingênuas e

jn_Wlcar-lhes a confiança de confidentes
e não raro de cúmplice ...
, 'Avalio-lhe. a grandeza da tarda -pr;:h
�xteósão' da i�fluência que sua conSClen

cia de mestra exerce sôbre as alminhas, que
. se plàsmam so.b a stla vigilante doçura .. ,

Por isso, pão q�ero qúe tl:�s'córra o· ,

.Dia . do Professor> sem êste' -registro,
'.

eirr- "
hora discretà,. feito nesta coluna. Existe

para mim (e 'permitam-me aqui esta re

cOl'dação, g�e �é preito devida- a alguém,
a qu_em muitq mais devo ainda) uma ra

:z;ãq íntima para que. êste dia não me passe
despeI;cÉbido, 'E o ensejo aberto à nliriba
sensibilidáde e em q�e, -pela memoria, 8in
tEtiz� tôda a imensa alma do magistério,
num excelso coração de mãe, qu� também
Eeve fongamente vinculada a essa profis
são tàda a sua existência, e' eis po�r que
'beildigo. p amparo e oS

.."estímul'os ',.,.,ite
rü:tis e morais com que, muito justificada
mente, se �ssista o professorado.

Gustavo Neves

\
:...

Não via o amÍ!w )lá muito tempo,�Fi
cnrshl !1uma prosa �adia, o amigo apresen-

��.. tnu a nova. mulher, um -encanto, 'Depois, a
�.
,o", nova mulher foi dormir e a antiga tO,mou

. :��, .3sscnto à. mesa das convers-açõe,s.
�:;<;;:� _ Me telefonou,. uma tarde, dizendo
'. '." ,:, 'OU'" sabia de tudo: 0timo, disse eu: ecoÍlo-
l�;'f-:;"�' bÜ7a tempo e explicaçõe; decorrentes.
:�;�::::",: ,

M as não foi tão simples assim, Na- \

�f;'" �,:,q'H�la noite, embaixatrÍz p1enipotenciiria,
;.r:�;;�;- veio a sogra buscar: os pertences. Silenciosa;
��-;;�,7 dwaravat;u cada gavetâ, cada canto 'do ú-
e'.";''' m{\:io, Quando se dirigiu ao gabinete, foi
�.'..

"sdvertida: .

'

_ Aí não há fiada del�, não.
A SOfIra olhou com desdém:
_ .Nada? E' o que você pensa, Meta

dI" de' tudo o qw� está aq ui é dela, ou você
,acha que é pega,r e largar assim, s�m mais

aqúela?
Aí estava: a procissão viria com acom

panhameptó.
Passou' dois meses entre. advogados,

and.iêncías e visitas ao contador, que ten

('av'a' estahelecer certa ordem nas suas fi
pancas duplamente caóticas. PassQu ações
d:l firn13 a parentes. declarou 0_ ímoAsto
sAbre, a renda em edição .revista e atualiza
da, vendeu o carro·

t , Se não me agacho, ficav� de tan-

. ga. Proporcionalmente, me saIU mars .cara

do que 'a Ira ao Baby.
,
Mas não se amofinou'. Estava apaixo

nado e tratou de gastar a liberdade reçém
adquirida, A doce criatui'a .amada, no en

tailto. foi se transformando, No iníeio não

percebeu; ou, se percebeu, fingiu não per
ceber. O fato é que um dia a surpreendeu

.

enfocando. ao invés dos costumeiros temas

,",istenciais, o problema da mudança das
cortinas.

--- Essa aí está. horrível, bepzinho,
vou colocar para você uma estampada', pa
ra combi'1ar com q� Dolt)'onas,

_' Poltronas? Que poltronas?
_ Ah, me esqueci de falar para vo

çê: não t�1ll o Mário, lá da Decor? Conse
(mi a(1Uf�las poltronas geniais, em 12 pres
tações pelo prêço à vista.

Práticai1i1ente. ha"ia se mudado para
, o anartamento dêle. Passava lá· as n;ites\

e saía c.êdo .. Cadq vez; me;los cêdo. Come

çou a ficm' nos fips de st',maua. Convidava
O� ,amigos. Um dia, êle colmprou entradas
para o -teatro. (

,.- Olhá, você me desculpé;. meu bem,
mas nrefiro lião ir; convidei 'o p�ssoal pa-·
ra dar um pujo aqui, você sabe ...

Ouando voltou, o "pessoal" já dera
caDa da metade de sua ad�ga e estava ei'i-

tre!!ue a uma lassidão SUSDeltJSSlma. Ha
via�gente deitada .no tapête-, havi"a,' um bar:!
budióno sentado em cima do fogão. Do
banheiro, emergiu um casal.

.

Ora, um novo desquite, antes djl qui-
tação ,prôpriamente dita, não estava nos

- seus cáJCulos� reuniu as incipientes econo-
l

mias e. foi para as Europas. .

Agora, está casado e' pensa que, des�
ta vez� acertou

..
Precisava de certa calma,

éáta continêr,ci.a de meios e fi�s, o que
f'inris lhe dá. Enquanto tomam o penúlti�
'mb, diz:

� Engraçado!.. Na minha opinião,
todo sujeito que casa, doveria antes passar
por ,uma experiência de de,squite. E' fogo,

-

maes(ro!
'

..', '

. .

.
' -.. \.

Despediram-se. Diante' do médio, ve-

rifica que esquecerei" as. chaves na casa do
l111iQo. Não havia, nem eril seu ppartamen
co. ne)u no do amigo, telefone. O jeito foi

l:l<!u�rdar a manhã num botequim das pro
ximidades.

Bonita hora, recebeu-o a mulher.
- Esqüeci ...
_

.,. a chave? Vai dar essa outra
vf'z? .'Olha. meu filho, não adianta que eu

já sei de tudo.

.

la retrucar, mas lembreJU-se do a111Í-'
go.

Paulo. da, Cosia Ramos , ..

: ,

, I

r ".
\

I,

r
ITRIVIAL VARIADO

E' como não saber das coisas, nem delas e�erar demais. 'Simplesmen.
te deixar-se ir levando, sem enrêdo e sem script, ao sabor dos influxos
dêsse período instável, com ligeiras ameaças de chuva a derramar-se pelo
rosto mas afasta,do o mínimo perigo de qualquer trovoada.

E' como ter esquecido e não fazer reviver a imagem que se quer apagar I
da lembrança. Um quadro .negro onde outrora havia marcas contundentes-'
de giz branco que acabaram por desaparecer, ficando só o quadro". só o!,
negro, 1f1as deixando gravadas na retina todas essas marcas que'<um dia I i

roram; tão vivas, tão fortes.
I

;�.' "o '.. :
' ,

, •

Ej corno pOSSUIr um pensamento sem nada evocar, guardando-o COIll
dignidade no mais

-

êrmo sítio do ego e ali deixá-lo ficar em caráter perma
nente, proibida a psicoterapia de grupo ou a :indivfduaL

.

mas prilfCipalmElU,
te a de grupo.

'

E� como..se .ír navegando ao léu nas 'vagas do imponderável, sem pôrto
e sem, ,nortel, sem .lugar algum onde chegar e sem jamais ter partido de
qualquer lugar. O mar e Q céu, Entre êles o espaço absoluto- paira- sobera-
no sôbre 'a superfície das águas. Não mais, "

'\E' como querer aprender agora a 'tocar �iolino. Sim, tocar violino,
.

E ,

dizer ique ainda existem violinos hoje em dia! A inviabilidade da harmoníj ]
torna a a.udiçãO impossível restando

apena.
iS um teatro vazio; As pessoas!t

foram tôdas embora, saindo pela porta principal, com suas casacas e seus Iii
'1 colares de pérolas.

.J -

------- 'I'
.

' E' como se assistir a saída de um jôgo de futebol em que os dois' times
perdéram. As bandeiras' enroladas nos mastros tristes, o.

s semblantes aba'I!'tidos e a multidão caminhando cabisbaixa pelas ruas, de vez em quando
um esgar de Irustração, Nos vestiários, os jogadores de ambos os' clubes i
usam band-aid para cicatrizar as feridas do match. I

E' como tomar a última dose, eis que as luzes, do ba-r 'começam a se:

apagar e os garçons põem as _cadeiras em cima das mesas. A operação lírn. i
peza dentro em pouco varrerá do chão as últimas marcas da presença dos'
ooêmíos naquêle canto escuro de fim .de noite, Logo mais será dia, um ou', ':
tro dia. ,

1

E' como se rósse lima' quarta-feira de' cinzas depois de um carnav-al de. i'
loucuras. Nas ,dobras da fantasia um confete denuncia. .que a fest.3:.,(l.caboUIIe o placa passou. E agora, poeta? .'

. ;; 'IE' co:n0 correr numa praia deserta, deixand�' a .rnarca dQS' pés 'gravada I i
na areia até o vulto se transformar num minúsculo ponto I),O canto do ví-,
deo. Depois, aparece na tela um anúncio de sabonete. .'

'

E' cOmO dizer. adeus, sem porém se despedir. Ó �nário de, papel está
montado e os atores entram em' cena. Gravação -ao vivo: Música 'dê fundo, Iluz, câmar�, aç�o! A �1�rcaç.ão está boa, Súbito,. um cor:e rápida para a to;
mada que jamaisjsera incluída na montagem., ,

.

'

: ! I
'. -

' .

'I

-:

E A FESTA ACABOU

,
I

I
-'

Mal1cHio Medeiros, filho.

IVO SILVEIRA

1
, I

- I

I O Goyernador Ivo Silveira está

i ,

firmente decidido a, participar da
campanha política dos' cal1didatos
da .Arena e já preparou Um esq.ue

ma,de visitas ao interior, dó Esta

do, quando recomend�rá .ao eleito
'iado os nomes !1presentadQS, pelO
Partido às eleições de 15 de no

vembro. O Gov�rnador mantém,
portanto, coerência "com o que vi- ,

'

.

�Jrd,,' aÚrmando até 'álgum!J.s sema- ,:
,

nas atrás; lembrandc,' qUe;' sendo
êle um político e investido da res-

� .
.
',.

ponsaQilidade de um mandato po-
pular, não ,poderia permanecer
alheio à cÜspúta eleitoral eU:;' que
estão em jôgo os superiOres" in
tei'ês�s da agremiação Br,ql:iÉl per-
tence.'

'
'

Não admite a .tese de, que, co°. '

mo Governador, deveri,a onlitir-se"
na. disputa eleitoral e que' sua in-'
tromissão na campanha iniplica-
ria em abuso de poder, como têm

.....,.
.

s:eguidamente apregoado ,alguns.
meinbr?s da OposiçãQ: A(:;ha " ,ql.Íe
sliá presença nas concentrações
populares, ao lado dos candidatos
do seu Partido; a, quem recomen-

..dará sem restri'ções de nomes, ha-
verá de refl,etir nas urnas se 9

- �ovo está ou não satisfeito com o

Govêrno que te'rmina em março
de 1971...

-)" COLOMBO' SALES
,

Também o Sr. ColOmbo Sales
I participará-' da campanha dos can

didatos arenistas" ao lado do átual
Governador, Entende, t0davia, que,
sendo um, homem _

sem passado
político e s,em vinculações com, os

'grupos tradicionáis que corr.pu'
nham as cúpulas do PSD e da'

UDN,' sua mensagem ,ao eleitorado
deva se dar de uma forma mai's

comp�tlvel com sua personalida
de! Confessa, since.rament�, que
não s·e acha muito à vontade para
dizer que ;o� eleitor vote hêsse ou

naquele candidato.· Mas,' com base'
,na s,ua plataforma de Govêtno, que
,está sendo el'aborada em têrmos
definitiVos com os subsídios que
colheu para o Proj,eto Catarinen,
se ! de I;>esenvolvimento, sente-se a

gôsto ,pará conclamar o eleitor a

votar: n� .
Areria, visando com êsse

tipo de apelo 'promover o lema do
seu futuro Govêrm) -'- "Unir para
Des,envolver".

JDENTIFICAÇÃO

Apesar de tudo, não, é difícil ti
rar uma carteira. de identidade no '

Instituto Médico Legal de Santa
Catarina. Dois três dias ne máxi
mo, normalmente, a carteirinha
está pronta. Os funciopários ,eu- /'

}
i ·1
,

I

! ,�_,���"",::",_,,_""'�_.::�,..�....ij,.....,.::....�:,.;-��..:. • ..,;,..� .. }, o •• �-:..;_'

t�.,. .,f".::itWt __- �'_

/'

carregados désse setor, atendem o

público Cam urbanidade" com sim

patia e· de um' modct geral sempre
proqlram' ajudar a, eóntornar mna "'-'
ou outra dificuldade que aparece.l'lPara ta,nto, porém, se desdobram,'�I' :<IIi,

,

par,a.
dar

ve�cimen,to à, dem,anda do II'
,.'

serVIço que cobre todo o Estado
e que ,aumenta. dia a -dia.
SerIa mais q4é justo dar ao Ins

tituto Médico Leg,al' mais, funcio"
, n�ri0S para qlle-.,náo se sacrifiquem
QS abI1egadói; que lá, �i:abalham e

que, &em reclamar; realizam tare

f3:s t�o.' �obrecarn;gadas 'e impor
tantes:

PROPAGANDA
.

.

, Ei: ;elOg�ável o éSfôrç0- qtle a Are
na vem fazendo 'para ,'melhorar os

,pÍveis' ele apresentação dos seus

r;an'didapOs· nos progra,mas políti"
cqs de TV" cüjo pàdrã� até aqui
nto era mais que sofrível..A apre
sentação dos candidatos ao Sena
dó, ,Srs. Antônio Carlos Konder

.

�eis e l,e:noir Varg.as.' Ferr(!)ira, na

nciit� 'de têilça-feira, estarva bem
melhor 'que as duas an,teriores,

.' griJ,vadas em. tape mas sem ne

,nhum
'

tratamento técnico.
Vamos ver, .agora, se

também fâz 'Um pequeno.
:para .'melhorar os seus.

'

�,,�'
PAPO FURADO

Um próc_er politico de certo pres
tígio num pequena mumclplo do
interior do Estado esteve 'recente
mente, no Rio de Janeiro, inte
grando uma comissão que foi so

licitar qualquer coisa num Minis
tério. Desejoso de conhecer a vi
da noturna do Rio, da qual ta�to
ouvira falar, foi à noite a uma
boate. - Lá chegando, encontrou
uma mulata monumental e foi ·de-

.

sinibidamente perguntando:
- Está livre, boneca?-'

" A mulata indignou"se com a in·
"sólita :abordagem e' d.estruiu-o com
esta:
'- Livre? Estã me achando com

.

cara de taxi? Pois saiba' que não

,
. SQ�l e, mesmo que. fôsse, com uma
cantada, dessas 'para você seria
bandeira,,�.

'
,

pLíNIO CANTANHEDE

O ex"Prefeito' de BrasílI'a Sr.,

,
' .

Plínio Cantanhede, chegou onte'I11
a Florianópolis e foi recebido pelo.
seu velho e fraternal amigo ,

Co
lombo, Sales. Ã tarde, viajaram
juntos. para o Sul do Estado, pa
ra rece.pciopar o Ministro Dias

Le�e. \HójeO' 0, S,r. Plínio Cantanhe:'
de co'nhec,erá )

a,s, metas d0 Sr. Co·

lombo SaleS p�ta o próximo Go-,
·,vêrno. .�

•

1
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Pnlícia faz
,

exercícios
com a Irnpa

malhas

lIeri:ng

,
'1.\ Ciclo "da Esg começou Semana do Silêncio tem

, ,

,

.ontem' sua última· etapa
'y

A Polícia' Militar, do Estado vai"
realizar um exercício de campanha

'" de 19 a 23, do corrente no Norte da
Ilha de Santa Catarina,' tendo por
finalidade treinar a tropa,

As operações serão realizadas nos

Morros da Pedra de, Listra, Manoel
de Lacerda, Muller, e' Costa da' La-

"r,
'

goa.

Com' o embarque» de mais ,9 estagiá
rios para' São Miguel do Oeste, iniciou
se ontem a última etapa do ,ciclo de es-

Itudos sôbre Segurança Nacional e De

se"lvolvimento,' promovido pela As

socinção CatariJ;ense dos Diplomadus
d:(Escohí Superior de Guerra. O grupo,

-que 'seguiu para o, extremo oeste cata

, rine se', fará, 'escalas em Jouçaba e Cha-

peçó, partjcipando em Lages das pules
"

tF�§, a .serem proferidas no' 29 Batalhão

�R,:rl"viáriq:'
,

,

A delegação 'é chefiada pelo Sr. Her

cílf,(, dil LdZ, COllaço, Co�denfldor da

, Comissão .Executiva, e tem seu retOrno,
':

marca�,o para 'domingo.
, ,\:.

Coube ao professor Norberto Ulys

séa Ungaretti, titular da Cadeira de

Direito Civil da Faculdade de Direito

da Universidade Federal de Santa Ca

tarina, proferir a última conferência

do ciclo de estudos sôbre Segurança' Na

cional e Desenvolvimento. A fase con

juntural da promoção da Associação
Catarinense dos Diplomados na Esco

la Superior de Guerra, em seu:' encer

rarneuto, apresentou o auditório da Fa

cu Idade de, Economia totalmente lotado.

pelos estagiários que ouviram a palavra,
do Secretário .do Interior e Justiça de

Santa Catarina,

to. Os trabalhos serão. entregues no

auditório da Faculdade de Ciências

Ecoi.ômicas e deverão conter as' "Ne

cessidades 'Básicas para a Consecução

dos Objetivos Estaduais Atuais", "Os

Autagonismos que se Apresentam para

Impedir sua Satisfação" e "Os Meios

para a Cu..secução desses Objetivos".
)1' �

í .....:.._

Segundo fónte da' P�lí"éÍa' Militar
de. Santa Catarina' 'os -exereícíos de

verão, despertar, grande',' -interêssé .

'

, [unto à' tropa.itendo ',�;n vistâ:a, sJ�'
importância para. as aÜvi'd�qes dos
�o1(.li,doS': da, PM. " ,

'.

AI Ir de IV
az Yisita:�;':;
a 81umêaau
f

,d.iec II,. du T�baja;'� ;[;;Ai� êj'�isê
tr.ini . a Bh.rrici.au, no' d,ia �'Cté de' no
vembro, o personagem "QlJICO'" da

telenovela "Pigl11�liãi.i 7'0.".
' ,

O ator virá 'em substitúiçãe -a .Tarcí

sic, Meira e Glória �1enez�s; 'que estão.
Iru.vssibilitados d� se aJ'asta'r dp G11�
l1?Dd 1'>1 'e vai parti�ipal' li'0' BaÜe,' das, I)e-

Estão. marcadas para os dias, 28 li 30

próximos .as
'

apresentacões dos relató

rios elaborados pelos,
,.

seis grupos de.

" trabalh 's ,co:;stitllídos pc'la Comissão
Executiv�f do �iclo de estudos sôbre

',Segurapça, ',Nacional 'e Desenvolvil1Jen-

ÚLTJMA I'AILESTRA

,,1"

, : '. Heje, "dois grupos integrados 'por 30
; estagiários-cada Um viajarão para o Va
, le do Itajaí e Norte do Estado, visitan

.dojindústrias, 9 .pôrto de .Itajaí e São

Francisco. O programa será -cumprido
durante', todo" o ',' dia e o' regresso está

marcado r para ;0' p�río.do noturno,

,Amanhã, � quarto. grupo, visitará as

obras de implantação da BR-lO{ no Sul

do, Estado; com escalas no Pôrto de

1mbitliba e. na. zona carbonífera: A terceua e última etapa do concla

ve. teve início ontem com ' pesquisas,
co sultas, reuniões e viagens dos inte

grantes dos 6 grupos de trabalhos cons

tituídos pela Comissão Executiva, Os

encontros dos Grupos serão, feitos nas

salas de aula da Faculdade d.e Econo

mia de acôrdo cem a programação es-'

tabeiecida que lls, ala rellniões diárias

'RELAT<)RlpS

bular t..es que o Tabajara prómovéra .em
-} ;;"

1 c S:';' 'sede, no di'1 7 de no' 'emprá, pró-'
à� 20 horas.

I
'I

)

',"

, "

I'

'-!ol'

/,

, ,

,

,

medidas repreSSivas
O Detran prosseguirá hoje nas medi

das repressivas ao uso de escapamentos

barulhentos, proibindo o uso das des

cargas abertas até altas horas da noite.

Os comandos volantes do Departamen
t.o Estadual de Trânsito já vistoriaram

618 veículos, dos quais 45 foram reco

lhidos ao pálio interno e estacionarnen

to externo do Detran. A campanha, de

repressão aos escapamentos, irregulares
prosseguirá ·d�;'ante tôda a Semana .rlo

'

Silêncio. Os veículos estão sendo apreen- ,

didos por infração .do artigo 181 do re

gulamento do Código Nacional de

Trânsito.
O Detran está chamando a atensão

dos motoristas para que, observem a

mudança de sentido dó tráfego no iní-

cio da rua Fúlvio. Aducci. O ecesso à

cabecira continental da ponte Hercílio
,

Luz não' mais' poderá ser feito sob o

viaduto Preso Kennedy. mas somente

pela continuação da Avenida Ivo Silvei

Ia.

OBRAS

Em vi rtucle das obras que a Prefei

tura .e 0 Departamento Autônomo de,

Engenharia Sanitária: estão realizando

na rua Fúlvio ,Aduc�i - nas proximi
dades do viaduto ,_ o Detran alertá os

moto!:_istas no sentido, de que redobrem
sua atenção ao transitar' pelo local que

conta com apenas urna pista,' desenvol
vendo-se o tráfego em. .mão única.

Polícia Militar vai
�J." "

"

ter novas unidades
A Polícia Militar do Estado con

tará com 'novas unidades, stlb-'

unidades e frações, criadas por lei

sancionada pelo � Governador; A

organização de funcionamento devera

ser fixada em decreto, sendo os

seguÍntes os setores Criados:

19 -

\ Batalhão de Serviços (BS),
com' sede em Florianópolis, por

desdobramento do,Quartel-General;
29 - 4a. Companhia de ,Polícia

.Militar, no 39 Batalhão da' PM, em

Lages;
'39 - 3a, Companhia de Bombei

ros e Pelotão de Comando de Ser

viços, no Corpo de Bombeiros de

Florianópolis;

4�, t" Companhia' de 'GóÍnando e

Serviço, np Batalhão Especial de

Polícia,
.

ein Florianópolis;
59 - Duas secções de Banda de

Mú�ica .

Lauro Lara
Para o desflle Bangú do pr<Éimo

dia 21, os convites podem ser reti- A equipe de Bolão da Sociedade

rad�s no Pontinho Hobbies, Ki- Esportiva e Recreativa Ipiranga, de

amor, Casas Pernambucanas e com

as Soroptimistas, que promovem ri

desfile.

Entre as manequins, Eile pául, Let
la e Eliane, Tuca, Suely, CrIstina,

Rose, Margot, que, mo.strarão os

últimos lançamentos dil Bangú, ti

nha Primavera Verão.

Hoje, às 15 horas, no Tabajara

Tênis Clube, desfile da boutique
"A Gondola", em beneficio da So

c'iedade de Assistência aos Lázarús'

e Defesa Contra a Lepra. Norma,
Milu, Márcia,' Ellen e Sheila' mos

tr::lrão os lançan;entos' para a esta

ção.

Yara Busch, neta I do ex-Prefeito

Frederico Guilherme Busch conqu:�

tou em Buenos Aires o título de

,Campeil Sulamericana de Esgtima.
Ela. integra a equipe de esgrimistas
do Pinheiros de São Paulo,

No próximo domingo,' no Sa}ão
Centenário da Sociedade Dramático

Musical Carlos Gomes, a abertura

de uma exposição com quadros tipi
camente brasileIros de Reynaldô
Manzke.

Blumenau, campeão catarinense

(masculino e feminino) irá a São

Paulo participar das 'dispu�as da

Taça Brasil, a partir do próximo
domingo.

General José Campos de Aragão
em ,visita a Blumenau e lôgicamente-

ao '19/239 R.I" onde almoçou com o

Coronel Jacinto de Carvaiho Braga.
Álém de tratar de assuntos de: inte;

rêsse militar, v�io para ,pltim!�f;�,q$ " ,

preparativos dos Jogos' Militares.
Estéve em visita também ao Prefeito

Evelásio Vieira.

Dona Brigite Baumgarten, \pru

prietána da boutique 'infantil

"Kitty" vai' aminciar em breve des·

file de modas, pOSSIvelmente na

orla marítima.

Marleen Kuehnrich e CiIdo Voelz

estão estreando alianças na !TIãO di,

reita" desde o início da semana.

Muito concorrida a Mini Bienal

organizada pela TV. Coligadas, atra

vés os programas de Valdemar Gal'·

cia, defronte a Sucursal de O ES

TADO. Os colégios e escol<;is da cio

dade estão organizando visitas ti

mostra de arte infantil.

BIOUINIS
Fabricamos os mais modernos biqui,nis em Ciré, 'Jersey, Rendão,

Algodão, etc., .

Vendas por atacado e varejo. Rua Felipe Schmidt, Edifício Florêncio

Costa, 139 ancl,ar, sala 1.309 (Comasa). M. K. R. Confecções fabrica o ,melhor

em roupa;;.

I,
iW.

PROBLEMAS COM OS ',C:�BtLOS ?'
.RESOLVA.·OS.. AGORA !

A demonstradora técnica dos produtos Helcne Curtis, encontrR-se i
nesta cidade, 'na Drogaria Catarinense, atendell('lo gratuitamente as r�(ln·

'

I
I
sultas sôbre problemas de beleza do.s Cabelos, fazendo inclusive aplica<:ãu I

II na hora dos .produtos Helene Curtis, Maiores detalhes a respeito, na
I I

��,;O�flri(l C(ltari�,�:SC , _T���'lllO,
n.

:!o �!

Prefeito
convoca B.
'Câmara

Feira. de
C."

II

leu'elas ..
"

começa dia 17
..

A In�. Feira de Ciências de Santa

Catarina será instalada," oficialmente,

no próximo sábado, em Blumenau..

Pr.-rnovlda
'

pcl.. Deparaarneato' ,de
C"li;rf<,' da Secrer.iriu de Educação e

Culrurn eh Esado e pela, Sociedade

Brnsilci rn de Ci, cias fi Feira c,-\'((aní
C','1l1 a 'prescnçn de Secret.ário: Jaldyr
Faustino da Silva. Carlos Humberto

Corrêa, Diretor cio. Depnrtameuro ,de
Cultura e do sr, Jali Me\l:i;lh'J, (Jiretnl

da Divisão 'de Ciê.ici.is do mesmo' De,

partamento.

,
"

"

O sr. Ary Oliveira, 'Prefeito,Mu
nicipal, convocou extraordinãria
mente' a Câmara Municipal ;pata a

partir de 20 do Corrente apreciar
diversas matérias em tramitação
que não foram analisadas em ses
soes ordinarias em consequência'
do acúmulo dos trabalhos. Os'.pro
jetos mais im�ortantes que &ve-'
rão ,ser abordados 110 petiodó
estraordinário, são "rélativàs ::. ao:

Código Tributário, 'Proposta 'Orça-.
mentária ,oara 1971' e Reclassifi

cação do QUlidro de FUllcioQá';'io�
,

Legislativos.

Em solenidade prevista pára í';

16 horas de hoje, no Gabin�te do

Prefeito, será sanciona,da a lei q\ '

concede aUl11ento de venciment:-,
ao 'funcionalismo rÍ1Unicipal. ,

Hope Ind. de Malhas Ltda.
Rua Monsenhor de Andrade, 882

Fone, 2278189, IPorto da·Rua o.rlente)
São Paulo, Capital.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



"
'

•.::,t • _!Ol'i::lr..0;011S, qumta-tesra, 15 de outubro Cl _

�-����_�_. -�
--

-m=r�§��I-�_�_.�_.�����_��_���������"""������i1�·�"s=:���-����-�-�-������������������������--�-�-�-�.��_. - .- . - '-

I
I,

_._....30- __... ,J'"
. --_._-_._-

"

«: ..

Esportes t\

Três aspirantes ao titul� vão ter
, - '.

� ..

�omprorniS�SD .dificil nu domiegn

AUTOMÕVEIS, ....

Financiamento' até 24 ou 30'meses
§';,Ul! ""lmir:-mt� Lamego, ;'70 - .Fone: 2952 - Florianópolis - S. C
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tIME DA ADEG VEM JOGAR
EM BRUSQUE

65
. No próximo domingo o Campeo
nato Catarinense de Futebol terá
andamento, disputando�ile. a rodada
número dez do returno, o que signi
fica que estão faltando seis' volt��

,

oara que " seja. conheéido o nôvo
soberano do esporte reI

. ,de" Santa
Catarina. É uma :rod�da .importantís;
sima, apesar. de rt�l�.:!1ão-- participa(
o Ferroviário, 'M .Tubarão, que. quer
ver melhorada ii sua ',pqsição,; d€!�
líder. .Derrotado; domingo último;
na cidade de Criéiuma; o rubronegrô .:
descansará já' que na rodad; enfnln'.
taria o desistente Guarani.. Também

. não joga na volta seguinte,' visto :1

tabela .deterrnirrar-Ihe a folga. O

time de Gaiola' 'só vai reacareéer na

12a.
.

rodada, da�do c�mb!;.lte;1o
Barroso, de Itaiaí, em oartida mar

cada para a cidade � sulina. Até Já

espe�a melhorar a .difér�n�a que .«

separa dos. seus mms. proxrmos per

seguidores; que são: Próspera, Avai,
Olímpico e América.

.

:Êste 'último
também não lerá presença na rodada
de domingo,' sabendo-se que .. sua é
a ,fol�a dessa volta do :eertame.

.

TRêS COM Ct-iANCE.3S EM JOGOS
DIFf€EIS

. Dos grêmios' . que';' éblitam com

chances de eon�eguir. o tItulo .de ,70, .

'dois não atuam, consoante dissemos

acima" e três tem compromissos
difíceis, pois jogam fora de casa

o contra adversários de respeito.
O, mais difícil encontro será o que

.

o vice-líder Próspera terá que saldar.
O vencedor do Ferroviário enfrenta
o Paysandu, vencedor dó Avai, e que
está invicto desde ii r;dada númer,o
quatro. .

.

, "

Av:_\i e Olímpico. como; oPróspera
que -está Um pontinho a sua frente,
vão ter que jogar tudo, gue sabem

para 'leva�' de vencida os encontros

que, sustentarão com Barroso é

Figueirense que contarão com dois

"hancicaps". importantíssimos qU}ÜS
sejam campo e torcida. A vitória é

,."" ..
. .

" \
tudo .para os' dois, quadros que divi-
,dem a terceira colocação, sabendo-se

.que UÚUl derrota poderá atrapalh�f'
lhes os :planos quanto a conquista
suprema do futebol barriga-verde.
..São .. três jogos destinados' a pro

,porcionar rendas coadunentes com a

SUa cotação na rodada' que -tem o

'número dez, apesar de Figueirense,
Paysandu e Barroso psta_r'em' a muito

: alÜados da corrida do galardão má-

que teve .iníc'io com urna vitóri-i dE
4 X 2 do Fi gueirense sôhre o Áus+l']1
e prosseguiu domingo. na prelimin11'
de Avai x Ferrcviário. quando a

Associação Desportiv» Colegial dei',
rotou Q Avai por 2 x 1 estará pegan,
do fo.?;o rro próximo domingo quando
servirá de aperitivo do jôgo do
Estadual de Futebol entre

.',

Figuel,
rense e Olímpico. Jogarão os dois
líderes do pequeno mais sensacionai

.

certame, o que certamente represen,
tará mais uma atracão domingo, no

Estádio "Orlando Scarpelli".

A equipe de futebol forinada
por ex-ídolos do futebol brasilei
ra, fu.icionários da ADEG da
Guanabara, estará se exiuindo bre-

,L: na cidade de Brusque
provavelmente contra um com bi
nado formado por Paysandú e Car-
10.s Renaux. Décio Esteves trei.ia
dor da equipe está acertando

.

os

últimos deta.hes. No clube deno
minado "TIO PATINHAS" fazem

parte Nilton Santos, Telê, Décio
Esteves, Pinheiro e outros. Falta
somente a data para a exibição ser

confirmada.

65
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,l. ,.� ;��Ji ASSIM NÃQ DÁ
O presidente José Amorim, res

ponsável por essa revolução que se

verifica no .Avai que hoje possue
um esquadrão de causar inveja,
sofreu bastante domingo últ imo

chegando a passar por maus bocados.
, E- não era para menos. A falta de

.colaboracãc de muitos ""'iccionados
que domingo fizeram "forfait", pre
ferindo as praias, fizeram com que

.

a arrecadação do interestadual Avai
x FerroviÁrio fôsse baixíssima, pOIS
ao invés de oito mil crul.eiros, con

forme as suas previsões, a
\ renda foi

. de apenas Cr$ il, 112 00. Assim, não'
dá püra fa·zer futebol na Ilha .

TREINADOR CULPOU ATLE
TAS

O treinador Chico do Clube
Atlético Carlos Renaux. anós dei
xar o clube prestou' declarações a

imprensa dizendo que
"

o fracasso
da equipe tricolor -foi »or culna
dos próprios atletas que \"'S tachou
de indisciplinados.

Rua .t clipe �f.hmídt, 60 - Fone' 2�i
D.li:PAR'!'AJWE;NT0S DE CARROS' U8ADOlS'

ITAMARATI cinza ,., .•..•....... ,

ITAMARATI vermelho .' .............••... . .

ITAMAK-\Tí beje .. , .....................•.. : .. ; .

f. EnO WILLYS C'ÍnZ:1 ..........•••••••••••• ," , •••••

mTRAL WJLLYS 4 x 2 h"jc ;.: .

nun.�" L-UJXO vernyelh<l .. , .

COR,CEL 4 po'i-tas . , , , .

.JEEP marron , ; .

VOE\:SWAGEM antl '
.

ano 68
. ano 66
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anQ 64
ano IH
ano 64

ano 69
ano. 59
ano 62
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I LISTA VAI SAIR l\::_::;MO

ximo..-,1
I
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A lista de clispe'isa do Améri
ca Futebol C!u1;e de Joinville está
sç:ndo. esperada para o fim da se

mana em curso. A dir�toria do
clube esteve reu'lich t"atando do·

prob1em:l e os jogadôres que não
mais i'lter\"ss3m ao elenco recebe�
rão "bilhete azul".

JUVENIL EMPOLGA
O Campeonato .TUvenil de. Fut�ból,

,
,

.
'

"l·, ..... , ......
.. ... �

F .. '" ,;: .
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:1Í�'�"lpirim-ftulôlltel9
.1 CO�RA VENDA E TROCA DE VErcULOS

•

I Rua 7 de Setembro. 13 - Fone ,3886
'2'.'" , I I

CENTRO

",' .Volkswagen Kombi semi - luxo :.�'::., .

I
,yema.!illet 1001 , . , n. � !

'

•

VoJksw:t.'.!en Sedan . ,' ....• i •••.••
'

••••••

.1/ Volkqw�gen Sedan ,� .., : .-.;.; .

..

II
Volj"wo"n S'd';INANCiAM.�T;' EM At. j&. í.i�i;� .", 1.96� ..�
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o CLASSICO
. REMo' pata Q <dia 11 de_ abril. As elimina

tórias. �m, referência ser-ão divididas
em duas

.

partes, efetuando-se dt::l 7

d� "março
.

a prova _de' oito temos e

uma !l'emana após as.. dos ouh'os seis

párf,QS do si�tema olímpico.
.' No dia 30 de maio terá lugar, em

Porto Alegre, a Taça Brasil qe Re'mo,
. estalido. garantida a parHcipação, de

.

.chibes de Santa Catarina. Qtlanto ao

G!lmpeQ!1,ato C<ltarinense. de RenlO,
será efetuaqo uma' semana antes de

éertallle q\.1e €quivale ao Camp,eorÍlato
llrasileim IJ.lterclub,es, .

ou seja, no

dia 23 .de maio de 1971.

.. eemador, o Martinelli vai condici'J·
n<lr a suá particip{\ção na -regata a

umn vitórii1, que êle .terá que obter
dia 2[5 em Pôrto Alegr�. aproveitan·
do a pai'Ucipação do rubronegro no

páreo principal do \)l'ograma que
contaria com a presença dos alemães.

Liquinho, como se sabe, pertence fi

gua.n�içáo martinelina que vai tentar

quebraI' a lnvenl'ibilidade interesta

dual do Náutiro Uniiio.
XXXX

Quem tem preserv;:a assegurada na

Prova Clássica "Fita Azul do Remo

Brasileiro" é o aldista Nelson Chiri

ghini, nôvo campeão de skiff e

double-skiff que treinava para inter
vir nas eliminatórias Para o Brasi
leiro de Remo e que, com a trans

ferência do cértame acabaram para
março do próximo ano, Nelso''l
treina com muito afinco e sua form,1

é a melbor possível, tanto que 0<;

aldistas confiam nos seus recursoS'

técni�os e físIcos par� ser o "Fita �,

Azul". Êle está ponfiante e animad(l,
m::>s n"o sabe se vai a Pôrto Alegr�

dia 25 p'wa di�nutar pelo menos ()

páreo de double em dup}a com

Vilelfl. pnis a decisão cabe·a diretoria
do Aldo Luz.

Transferído,:�p;;i�a abtH: .��. p.r�im'o
ano o CampeanatQ de .Remo qUe.:-�ai
servir de Qase, �ara, 9 Cam�eotià,tQ
Panamerica,no- 'ele Rem(i)" a ·Feqe.ra.
ção

,
A,qú�tka de S�nta Catarina

. houve' por bem' anteciPar. em dbis
meses o Campeonato Citadina" que
estava com seu iNício marcado. 'para
a segund(.'l qujnzena 'dejaneirQ ..

' '.

PelQ que fÜ,lQ\l ded(ili�o. na re&ili�Q
q\.1e le"óu' a efeito. çóm o C�ms�ll).o
Técnico de Remo, .a li'Ase cQmeç'lrá
a sua temporada 70./7l no' dí" 22 dc
novembro

. prQximo, com' a
.

reaHzac
ção ela primeira regata pelo' título
regional, ficando a .segunda reg!).tá
para o dia. 17 de laneiro e' á terceira
e última' para o dia 14 de feverei_rll.
No dia 13 de de�embro próximo,
tetemos a It :Pr�\:'a Clássica Madnh�
de Guerra do Brasil, trànSfe'dda de.

,jUjll;lO úÍtim_o "� , •. '.
� "� ..... \,'� .. : �"

... - ;\... ,,,_.�.�:��-.::< � .�'

.

O clássiCo da rodada de domJn
go será Paysandú e Prós,pera. O
clube brusquense· de_:Jois de um

turno apacrado, cresç"eu assustado
r�mente n'êste retur�o e vem co

lhendo excelente resultados, co

mO os 3xO, diante do Aval. Ana
fa o alvi·-'/erc1� vai voltar a rea

li?:ar O clássico da rodada diante
do Prós�ora, num jôgo de bôas

pespectivas.

�, ,

·1968
1964
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TUM'ULTu .. n., A VIDA JU
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O 'ambi:''1te na equi!_)e do Ju
ventus de Rio do Sul cortinna tu

mu'tuada. Anós a dispensa do za

gueiro Paul,; Souza,'Cla\.ldio su

miu de Rio cio Sul e Romualdo
continua sendo problema para a

cliretoria do clube.
.'

xxxx
I;iquiqho quer disputar, no prÓxi·

mo dia 1\l de novembro; em S80

:Paulo, a prova de, sk;iff denominada
"Fita Azul do Remo Br<\sileiro", mas

a: d.iretoria não vê com bons olbos
êsse desejo do "Garoto d'e Ouro",
iS�Q porque o forte l'emádor não tel11
tido contáto, com barcos individuais
qesde m).lito antes do Campeonato
Catarinense de Remo, quando prc-'
feriu remar no dois sem, em dupla
com Mauro Soares, e no oito _nüs

quais conseguiu ser campeão .. Mas,
para não desgostar seu mais famoso

ti :R, Aprirade. firma empre '�n espeCializada em mãó de ;9bra
constl'1lGfío, reformas e açaba(J.entos dp. alvenariaS,;ê in�deiras,

I m6d�;���a_se� con�tr1ld\o P0!a Caixa Económ�c(:�,ip�,s�.� '. .' <

�I;· .' :rnitUl"� �. Nt)':!1;!?$ Ma�'-�r1o,"'7; lO\!1ndar;, i..,.;"<, ril!:'
.
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il'l'
CGCl\,F. N\l 82.639.022.

II SP.NTA CATARIl'TA - PARAN'Á - SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO
- MINAS GERAIS - PERNAMBUCO

!II
M/\TmZ - I>.LUMENAU - Santa Cat<lrina

[I, ',1
ALAMEDA DUQUE DE c,� XIAS, 166 - FONES: 22-1815 E 22-1840

END. TELEGR.: "TRANSVALE"

/ F I L I A I S:
I SÃO PAULO RIO DE JANEIRO

I
"I c

1

FIGUEIRENSE DENTRO DA
LEI x:X'xx

Após a reálização do Campeonato'
Cit!J,dino de. Remo, c começarão os

preparativos .para as eliminatórias
para a organização das guarniç"ies'
barriga�verdes do Campeonato Bra
sileiro de Remo q ue está marcado

A direção do Fig-ueirense Fu
tt'bol Clube enviou à presidênc:ia
da Federação Catarinense de Fu
tebol os s�ns novos estatutos 'na
rã 1nrovação, conforme deterniina
a lei.

Fiando d �

d
·

. a ... '

.

, .. "

..
' e' 'ea eiraPUNIÇÃO CHEGOU PARA

QUATRO

A secretaria da Federacão Ca
ta rinense de Futebol rec�beu, ex
pedie'lte dos dirigentes do Caxias
Futebol Clube, comuniCando a pe
nalidade dI': quatro' d� s�us aile
t<lS: Chiouinl (). r:'llll�i. Jair e J.
Alves, por hdisQtnlina, com re

dução de 60% de seus vencimen
tos.

Rua Nova Jerusalém, 482

Fone: 2-30-20-96 - Bonsucesso

End. Telegr.: TRANSVALE

Avenida do Estado, 1624/34 _�. '.-/0.':--..,. ... .,......�-
.

Fones; 227-29-34 e 227-68-82

End. Tel.: TRANSPOVALE
r0s8. Pel<'1s rendfls que tem dado o

Estadunl se tira, inda mais com 05

rlubes devendo tflxas à FCF. Não

d"m(lra muito. iodos os Estados rIo

Norte e Nordeste. entrarão na Taça
de Prata e no certame Nacional de

dnbes. e nós acoml)anharemos tUflo

pelos jornais. É só Vf�rifip.ar como

tem clube inscrito no Norte-Nord'F'
te ('Ilmneticão ofidal (h CED. Trisí.c

realiçhde do nosso futebol, do misso
Estado.

3. Perguntaram-me o que achava

da deds�o do TJD
/

no caso do atle

ta Hamilton. Respeito sempre a de

cisão· da justiça, e reconheço sempre

que mesmo ao pior a�sassino cabe

defesa, que não é o case do <ltleta

Hamilton, e mesmo o CBDF, as pro·;
'vas do processo, a defesa brilhante,
são coisas que influem,' como influe
o caso do atleta ser primário. Uma

coisa é certa. Cada juiz. votou de

arôrdo com sua consciência e a pro·
va é que não existiu IInanimidade,
o que atesta o alto grau de indcpen-

·

. .dênc.ia..._.de.:... cada_...um._.d.o,s senhores
---:---- _. - ..... - .�_ -...

-

Gilberto N"hai Gra.nde do Sul e pelo dáficit· apre·
sentado.1. Outra v�z Santa Catarina tepl

seu nome destacado nos esportes,
precisamente na, Guanabara,' com o

nôvo e reptido feito dêsse valoroso
iatista Valmor Soares vencendo com

seu ""Pioneiro"
.
importjlnte prova. d3

cli'isse sc\larpie nas regatas do' Iate
Clube do Rio de ,J.aneiro, acompa
nh<ldo de Antônio Dondei, tri-cam·

pe�o brasileiros de Vela.

São feitos assim que felizmente,
ainda pr9\1am aos demais desportis!
tas do Brasil que Santa Catarir13

BRUSQUE
'Pa,ra Paranaenses e Ganch,os, nada

r<,prescnta mesmo, pois êles sempre
tomaram parte em competições rpaio·
res, como o é a Taça de Prata, o

Paraná com 1 clube e o Rio Grande
do Sul com dois. Santa CatarÍlla, fica
assim. asfixiada entre os dois Esta

dos. sem participar, T\Prll' (lntem. nem

hoje nem num amanhií tão próximo,
por vários fl;ltôres, Prin1f'iro o está.

dio, que não sai tão cedo,. pois há

uma e�dgência de mínimo de públi
co e renda em tal Taça de Prata.

Segundo, quando o tivermos, há de

se necessitar de prestígio políticO
na CBD, assim como alguns filia·

�pos que jã não pedem na CBD, exl.

2. Aquele Torneio realizado ano 'gem, pois são Federações de pêso
passado com o no�e de Centro Sul, junto à' entidade do Sr. Havell<\u-

péltrociriado pela CBD, visando mo- ge. Terceiro, essa é a verdade que

vimentar os clubes brasileiros �m rião poderemos esconder: não' temos

torneios nacionais, nãõ foi reali:;o;a- no momento um representante a

do êsse ano, pois foi suprimido' do altura para competição de ta'l en-

calendário espo,tivo da enHc;lade -nw . vergadura, nem eom çapacidade' téc-
.:=: '.'=ei:6i1tf.!f:�'l,elêlesiRtffi'.ês$e;;:�-..r����13l����!!!s��iros.

..:

--

JOINVILLE
Rua Dona Francisca, 3399

Fone: 3399
.

BELO HORIZONTe

Av. 19 de M:aio, 100

Fone 1299

-Ehd. Tele"r.: TRA"JSVALE
CURITH3A

nU;] Rockefeller. 664 Rua Manoel Maceno, 215

Fone: 22-99-44Fone: 23-3453
,

End. Te'egr.: TRANSVALE
AGtlNCIAS:

\ Lagoinha PRüSPERA DA PRÊMIO

RIO DO. SUL
Rua CeI. Aristiliano Ramos

Fone: 358

iTAJAf
Praça Vic1t'l1 Rmnos, 5

r'one: 183
End. T"J"e:r.: TRANSVALE

FLOR!ANóPOLlS

Foi de 80 cnrwiros o nrê'l11io
para cada jogador do Próspera
que ddmi>1go conse!!lliram vencer
ao Ferroviário por ixo. Para do
mingo o prêmio subirá para 100
cruzeiros �m caso de n6vo triun�

. fo, agora, diante cio Paysandú.

ainda existe nos esportes. Os meus

paraben� ao Valmor Soares que fe

lizmente, êsse siml, sempre diz que
é de Santa Catarina.

RECIFE

R1'1 Max Schramm, 242 TravE!ssa do Raposo, 64-A

Fone: 6363 - Estreito Fones: 4-4117 e '45828
SERVIMOS ISlf:M PARA SERVI� SiMPRE

I
. "1 .::.\fir;�.. ,.._",__, .. ���';;;;;;:";;;;-,- FIGUEIPENSE CONTINUA

DISPENSANDO

Desta feita o ponteiro RarTlOS
'foi cientificado por c1iri!!entes do
alvi-negro de que está' '-autOrizado
a procúrar clube uma vez que o

pre,to e O,ranco do Estreito não
mais' se "jí,teressa pela

- .'-=:..!-;,--

':1"
I :E:m pxuosição permmwntr> os melhores artistas barriga-verdes.

ArtesHNlto, jóias, cerâmica
Eto & etc & etc
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,íi'[;l�iili!'=Ô�i�AS ©O �S'ii'A©O g� SAi'>!'il'A CATARINA

�DI'l'Al 1dJ� CONVOeAf;!l©
Pelo presente edital, faço saber que nos dias

14/15/16 de dezembro de 1970, será realizada nêste Sino

dicato a eleição para a composição da Diretoria, Conselho

Fiscal, e Delegados - Representantes ao Conselho da Fe

deração, a que está filiado êste Sindicato, bem como a de

seus respectivos suplentes, ficando aberto o, prazo de 15

dias para' o registro de chapas na secretaria, que ocorrerá

a partir da data da publicação dêste edital no órgão oficial
do Estado, tudo de acôrdo com o art. 11- e seu § }<., da

Portaria Ministerial número 40 àe 21 de janeiro de 19\35.

As chapéis deverão ser registradas em separado, sendo

uma para os candidatos à Diretoria e Conselho Fiscal, C0111

StoUS respectivos suplentes, e outra para os delegados-ré

presentantes do Conselho da Federação e seus suplente".

Os ,requerimentos para o registro de chapas deverão ser.

apresentados na secretaria, em 3 (três) vias, assinados por

todos os cand idatos, pessoalmente, não sendo permitida
para tal registro a outorga de procuração, devendo ser

apresenta dos todos, os requisitos contidos no' § 19 do art..
11; da citada portaria. O requerimento acompanhado d.e
todos os dados e documentos Exigidos para o registro, será

dirigido 110 presidente do.Sindicato, podendo êsse reque

rimento ser assinado por qualquer dos candidatos compo ..

nentes da chapa. A secretaria da entidade, no expediente <;"

normal. fornecerá maiores detalhes aos interessados, -i,
�,,',

achando-se afixado na se-de do Sindicato a relação do que
' ;W

é o'-Tigaiól'ie ;>ara' o oitado 'registro. Caso não seja obtido

"quorum'; em primeira convocação as eleições, em se

gunda convocação serão realizadas no período de 21!2U23

de dezembro de 1970 e, não conseguindo ainda o coefi

dente, em terceirn e última convocação nos dias 2�/29/30

de dezembro de 1970, para I) que, ficam convocados desde

j:í lodos os associados da entidade. As eleições serão rea-'

lizadas d�IS 8 horas às 18 horas de cada dia.

Flruianópolis, 14 de outubro de 1970.

"

I r

LI

,;

�;
.
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AGENTES

Revista do Ensino, órgão oficial do Centro de Pes

quizas Educacionais da Secretaria de. Educação e Cultura

do RGS, e Edições Tabajara, Editôra, necessitam de Agen.

res, em todos os municípios de Santa Catarina. É prefe
rentemei1te necessário ser professor(a), devendo ser apo

sentado ou normalista titulada, sem regência dI\? classe,
ou elemento com as credenciais equivalentes. É imprc3-

cindível dinamismo e relacionamento. Boas possibBidaees
de rendimentos. Correspondências, ou contatos, com

CtJRRICULUM VITAE e duas fotografias 3 x 4 com o dis

trihuid9r das Edições Tabaiara em Santa Catarina, LU

NÀRDELLI REPRESENTAÇÕES LTDA. - LiV.TarÍü Uni

versitária, Rua Victor Meirelles, 28 - Caixa Postai, 263

...
em Florianópolis.

1,1

"

VENDE-SE CASA DE MATERIAL

Sita a Servidão Floriano, 73 - ao lado do Clube 5 ,de

Novembro no Estreito. Terreno com 460 m2, casa com

.120 m2, com 3 quartos, salas, copa, cozi�ha, banheiro, duas
áreéls e garage. Preço de Cr$ 30.000. Facilita-se o paga

'menta, aceita-se automóveL Falar com Carlos Nunes no

local ou pelo fone: 3853.

, I

• I

Li

APARTAMENTOS�

ED!FfCIO ALDESARAN

l.

UM �i']Nri01t Al"'Alt'1'AJVlENTO, somente ,um {10l'

I andar C01ll i.laUnlLs:'::., C/4 quanos, � banlleu'os, grand�
i >iala. j,lrullll de lllverllO. an,a de serViço, d�llelldem:las

.

I
eOllllJiCLa:; de elilpreg,ados, garagens para � .canus,

li l:'réuló de 'dto Luxa com llall de entrada em mal'more .

<\cabamentr de primeira e tôda vist.a da Bll;ía-Nol'te,
I I Somente Cr$ 5 _ 000,00 de entrada.

III EDIFíCIO ALCION

\ ! Com finanCiamento em 10 anos em pleno centro

; da cidade ao lado do Teatro; Própri'o para callal �en)
,d: fIlhos ou pessoa só, a melhor oferta do momento para

I�I 'd -t 1
'II emr(r ego e caPI ,a .

IRI Eo.lFíCIO ILHéUS .

h t arta�nt(J ,('l,2.�qqilrtp . ir

I,""'�
""""J"�,;5.,�Wiif'!'ir��� _

�� . �"h'�� �� _,. � �\1};�,!��'I'"" 1 .,�.1,
I 1;"'1\d _ fi! lt=f<?IO SORAVA ,,: ." <.'

I '11'hi \ 4' salas,,:: lieJidó � dllM>' COh). A2,95 m2 "
, ,'"

• �, �ft:í-\'O.� t '" 7�

I' 30,96'm2 .. s;Ho a r-ua'Deodoro .lY--.'1 S:�
I

! EDIFíCIO CEISA
_ ,.

.

Iml No pon.t� mais central, ?e Flon�nopolls, conJuntos

,i para eSCl'lI:r)l'lOS e COl1sultonos. Entrada pequena com

,
grandf' fi;.'1anciamento.

iSI ED�r-fC!O BERENHAUSER

:11 ,No coração de Florianópolis, Rua, Trajano, n, 18.

I � 'II últimas unidarles a venda sem reajuste de qualquer

N natureza.
CA.SAS C�NTRO

CASA. à rua. Raul Macharlo. 'casa de material c/2

. qlHlrtos, s?la, co�inha. banheil'o. Ull'a área envidraca

rln ('om 62m2 ..
ex('!'lpntp vista, têm lugar para gara

gem ('m;to Cr$ 25.000.00,
CASA. Avenida Rereílio LllZ n. 186, área do ter·

reno 250mts2 .. casa c/porão hahitável, 3 quartos e de

pendências. Custo Cr$ 75.000.00.

Rua Álvaro de Carvalho, casa c/4 Quartos saJa

banhei,ro. cosinha, copa, lavanderia.' dependências.

gara gem .

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

Rua ..
General 'Rittenc(lurt. casa de ,material, área

11 por 4. CllStO Cr� 20,000.00_

Rua" Álvnro de Carvnlho, rasa. c!4 qUllrtos. sala

hanhpiro, casinha, popa, h.lvancleria, dependências, ga·

rHgem. .

Rua. F.steves Júnior. C�<;a ·cf.3 nllviment()�,' ('í4

Qu"rtos, 2 hanhpiros, 1 sala- de. televisiío e 1 área de

vpriío, no 2i;l pavimento. 1 quarto. 1 sala (II' jantar. CQ

sinha f' living. sRla hll11 d!' !'ntl'ada no 1 «? pavim�'to.
CUSt0 (',.<li: �l1(1 ()I\() 00 a combinar,

,

IIr,QONÕMICA

RlJIL .Joaouim Costa. área terreno fOx?'!' Arl>.

"n�t fl()rn2. Céll'<l ('/2 ol1llrfflS. 'lAIa·, ('t)<;inha, h'lnhein,

('0111' Plll'll 2'f'm. ('l1<;tt) Cr� 4:' nno.oo Cr$ 9,500 oh, fi

nanl'ht'lo ppl:! CATXA FF.DERAL. saldo a combinar.

RUIl, �prvicliío li'ran70ni. ('ll�ll nf' mat..rilll .
.,./�

qtlllrtos, 8:1111. (,(l�inhll, copa e banhéiro_ (Casa 'tÔd'R

murllt'hl ('r4l ?fl ()OO 00.
r(\NTINI=NTe
RlI'l HmnlliH ('ll�'" ('/' rmllrto�, �",l"" ltT'llnl'1e C(ln!!

e (,(\'linha. p�('ritli1'Í" h:ll1hpiro. dl>,pf'ni'ilnl'i,,� eJe PTO

nrpP'llilM; ",)m "hrigo n:1r1'1 earro. árpa cio terrenh'

A li' ..". ') (li'<;trf'ito) .

'J

i'

;j'll

'li

, t,

, 01,

>", . � 1 ,

'J_ t,

,iI!

1 il1t

1(\'1 n,? __
1'f1t....Pl·ç.""" (l/)'r,., ')(l{) ln') o;ln�"'nv�hi(lr1'!':H'Y".j,nfp f.'J

nn.,rf"!Q; <;;:!lln no pçt'1r t;rl:l� rl.o i')))t!.l"� h!.1nhpil'(). (l'osinh:\

tll"l1Al"i,.�n!1 fl(lnc.+l"lllrl!] n{\l� Ti'nrrninl:.l� snh ll1(:)rlirl�

I:lll'jO I:r!!li 50�(i)(.lOOO.À,_ v,iRta. '1'rl'1l1Rversal com Santos

:li. ,-,'.(./ \ ,Itl lu\Viíl.' '·W./"\I:S;'\:"HM�' \L'(�� L"/"\ iL'JcD)(idJ� ú�Ul'l I!d :

PA�IFICA,ÇÃO a CONFEITARIA !)� fPOi",IS. SÃ© J©5�

� BDGY&\(:l\JJ
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRKA

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na XXiI·

dústria de Panificação e Confeitaria de Fpolis. São José

e Biguaçu, abaixo-assinado, no uso de suas atribuições
estatutáriás e, de' conformidade com o preceitua O Decre

to-Lei n. 229, de 28 de fevereiro de 1967, vem, por inter

"nédio dêste convocar a todos os associados e empregados

da categoria profissional específica, para uma assembléia

geral extraordinária, a realizar-se no próximo dia dezessete

,,17) de outubro do corrente ano em sua séde social, sita

à rua Tenente Silveira, 76, nesta capital, em primeira con

vocação, às 20,00 horas, com 2/3 (dois têrços) dos asso

ciados do sindicato, e em segunda convocação, às 21,00

(vinte e uma horas) com 113 (um têrço) dos mesmos, afim

de deliberarem sôbre a seguinte.
ORDEM DO DiA:

1 - Conver .ão ou Acordo Coletivo de Trabalho, com

o Sindicato patrenál da mesma categoria.'
2 - Outorga de poderes ao sindtcato suscitante para

. a; instalação de Dissidio Coletivo.
,.�')

Florianópolis, 13 de outubr« d� 1970
, , '

Lauro 'iloTeího '_ Presidente.'
,---------� .....-----------------

JUliO DE DiREITO DA COMARÇA DE SAO J'OSÉ

I ,CARTóRIO DO CIVIL

EDITAL DE PRAÇA

O Dr. Jaymor Guiniarães Collaço, Juiz de Direito ela

Comarca de São José, Estado de Santa Catarina, na for

'ma da Lei etc.

FAZ SADER a todos que êste edital virem ou dêle

conhecimento, tiverem .que o porteiro dos auditórios dêste

Juízo, ou quem- suas vezes fizer trará público pregão de

venda e arrematação a quem mais der e maior lance ofe

recer sôbre a avaliação do' bem penhorado a ALBERTO

TRUPEL, nos autos da ação executiva, n. 181'70 que lhe

é �\)vi�a por' Cq�IE�CIAL _�UTO' P.EÇAS TiUM./GUL?:
euja praça se realizará no prOXIlTIO dia 15 de outubro, as

14 horas a porta do Foro, localizado no prédio da Prefei

tura Municipal de sã-o José, constante de um terreno com'

a área de 7.431 metros quadrados, sito em Picadas do

Sul, neste Município, e uma casa nêle edificada, e regis-
'

trado no Livro 3-U, sob ó iI, de ordem 21.564, com as se

gtíintes confron�ações: fren1:B com terras de Max HabLtt

zel: 'fundos com. � estrada velha, extremando ao .sui com

.!ierde'Íros de Valentrm José 'de Souza e ao norte com he-,.-
'

ueií'os de João 'josé de Souza, avaÍiado pela quantia de

quinze mil cruz�irQs '(Cr$ 15.000,00). E para que chegue
.

a notícia a todos que O queü'am arrematar, mandou o

:\-IM. Juiz expedi.r. o pres,ente edital que será publicado

na forma da lei e afi�ado _cópia no lugar de costume.

Dado e' passado pesta cidade de São José aos oito dias do

Ihês dê agôsto do ano de mil novecentos e setenta. Eu Es-

. crívão a mandei. datilografar ,e assino. Jaymor Guimarães

Collaço; Juiz de ,Direito.

CERTIF<ICADO EKTRAVtADO

Foi extr�viado 'o ,certificado de um Volkswagen Sedan

an.o 1963 - côr Verde Turquêsa, placa 13-75, de' pi'oprie- -

dade do sr. Carlos Alberto da' Silva

,-

,".

'IVendendo
Saraiva,

COQUEIROS
ITAGOASSÚ - itu�, Projetada s/n. casa c/3

'laJ'toS. sala, cosinha, .banheiro. c/terreno de 330m2"

.asa c/68m2. Custo. Cr$ 40.000,00. ,

,

BOM ABRIGO' _;_ Rua, Hermínio Milles. casa r/2

quartos; 2 salas, copa, casinha, banheiro, garagem',' va
randa, parte de trás,. sála, banheiro, lavavt'l.eria, 2

'quartos, casinha, ,churrasqueira, terreno de 360m2,

construção 180 m2.
. COQUEmOS - Jlua, Desembargador Pedro Silva,

casa ('/4 quartos. 2 sa11ls. cosinha, 2 banheiroS, em ter

reno de 14x29. casa de alvenada. Custo Cr$ 55.000,00

acejta proposta,
TERRENO C.ENTRO

'_', .. RU,a, "Ali, Lote 59, po Loteamento Stodieck, co.m·
o·. '�,"')'I J"

�-'_., _, '-'. �.�.. '-0 -.t" _" .

�({.�.J41 ,�,
,. . ,

é"�f�3 '1"1

U;í;;;�(;l,t{):Nq'W�f:T'íY.;;:;r, , " .. '.:�l:f;-1,+ ;:
'(lcitn; 1,2 por 23 'metros,.; Pr!.'�p,;Cr$ 6�'O(;)0,B.0,_1:: ,;\., ':l i

Ú� i"CA-,$QEIllAS : '.' '!11i�,; J,oàq'lJiin.� c.arn.eir�' (lOt.éj2.'i).:
, C'trsto Ct.$' "fi. õóo:oie . ., I � II 1 � '1/ r.: @r IU "�'IO'. 'Oi'" d k�

COQUEIROS
Rua, 14 de' Julho n., 220, 7 lotes para Indústria,

mprlinrlo lfiJlO - 16,70 - 18,20 - 12.20 - 12,40 �

16,60 e 19,60 metros, de frente, Preço Cr$ 85.000,00.

BOM J\BRIGO - Rua' Antenal' Morais, área de

, �OO. ni 2 -- 12x25 (lote n, 39).
ESTREITO
Rua, Fíline Neves n. 23, 24, e 33. Três lotp.s sendo

2 a Cr$ (5,000 00 e 1 a Cr$ 4.000,00.
, tRINDADE'

Rua. Lauro Linhares, Il/n. área 15 metros até 50

metros de fundos, Custo Cr$ fiO. 000.00 com 50 II

60% rle sin1l1 ,o saldo a combinar.

Rua Lauro Linhares, casa c/3 quartos, uma sala,
cosinha tôda de azulejo, área da casa 72 m2, área do

, terreno 16 x 45. casa com menos de 6 mêses de habite

se: Cust.o Cr$ 18.0000p (Trindade).
.

,

LAGOA DA CONCEIt:;AO
Terreno de 20 pnr 40 metros, no m�lhor ponto

da· L:1ffôa, .Tá tOMe muradu.
CANtlSVIEIRAS
3 lotps '('om 1.2fiOm2

CÍ"� , fl ()OO 00 ,

PItNTANO DO SUl.,
LocfI!iza('iío, Armação da Lagoinha,

.

área 12x30.

cu fito Cr$ 5 OOÓ.OI).
.

ALUGUEL:

A luga-se uma l'Ojll e sôbre-loja na rua Trajano,
201m2.

A lu,l'!a-se uma loja comercial, na rua Conselheiro

M-afra.
AIJÜGA-SR um sal�o cóm 90 m3 no andar superior

da rua dos Ilheus, n. 15.
ALUGA-SE

30x42,' Custo

Aluga-se para escritório 01:1 consultórios o andar

,mperlor da Rua dos Ilheus, n, 16,
VENDE-SE

Rna M:m'I"hal' Gama D'Eça (Chacará da Molenda)

Casa c/4 Quartos. Liying. sala de jantar_ 831:1 'ilf'

f'.::t�r nll�,'t" np pmnrpltar'lM ('/ban!lpiro. P''1_rllltem hpm

p'r�r,.,'1." f'n�"" "",hl1tin" t"lefone, lavanderia. Prf>ço
('t--e '.mo rl'O(l nn :l '!'omhi'nar.

l'l10-"'Y.,. -- P,rlnnntllra de Ne!!'ócios r,tua_

,l\IJ(\VFT�

»11:1 'T'pnpnt" );;:il�T"ir\:t" '21 - �l>111 ()2 ....._ Fone :limo
'iF'101-ianõpo'lis ,...,.;- SantallCa.tarina . ',,'

,fi ti
f , [ -YI�,I. •.. _!_ --_._.�?�.. _. ,

t'n��,'ÕI » ,

Flo:d.anópú?3, ío .10, 197i].
llilidJlIí'AIk.

ASSí:MBlÉIA Gi:RAIL

Estão convocados todos os associados .do Fiummen-e

Futebol Clube da Prainha, para üITIa Asseinblé.a Gen,,;', ;.

realizar-se dia 18 de outubro de 1970, às 09,00 horãs, €IÍl
sua sede social, sita à rua Silva Jardim, para deliberarem

sôbre a atual situação do Clube.

João Santana Filho, Presidente do Conselho Fiscal.
----------

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

PRECISA-SE

De um oficial de alfaiate CO'TI grande prática. Inútil

apresentar-se sem o requisito acima. Tratar Sete de Se

tembro, 16 - sala 3.

VENDE-SE

Uma copa fórmica. urna sala de visita em corvim, um

quarto completo de casal, 1'1':' nr rua Duarte Schutel, 2"6_

DEPARTAMENTO AUTóNOMO DE ENGENHARIA
SANITÁRIA

EDITAL DE CONCORRiÊ!\JCI.I). ADMINISTRATIVA

N. 05/70

A V I S O

O Departamento AUtÔI101':''' 1" Eng.enharia Sanitária

zomuníca às 'emprêsas intercsr "1: que está mareada pàtã
.

às 15 horas do próximo dia :!8 a abertura das prepostas
para o fornecimento de materiais e equipamentos ViSllll'

do a instalacão do Laboratório Central do DAES. A àher.
tura dar-se-á na sede da Autarquia sita no 49 andar do

'Edifício das Diretorias à Rua Tenente Silveira, nesta Ca-

pital.
A discriminação, quantidades e característícas . dos

materiais e equipamentos a serevn adquiridos, bem cmilci
as especificações, corrdícõés dr! presente concorrência P

o Formulário Proposta. que fa�p'l1 parte intezrante do pre

sente edital. poderão ser adquirl.los no escritório central

do DAE�, no enderêco acima 'e no horário das 9, às 12

horas e das 14 às 18, horas. de segunda a sexta-feira.

Comunica ainda Que os interessados poderãe .fazer suas

inscrições corno fornecedores. do DA ES até o dia 24 rIo
corrente na sede da Autarquia, onde serão prestados maio

res esClarecimentos.

Dr. AI.DO ·J{'vn,A r�,A LU!
AnV6f.il\n�
CIC _:_ 001716628!l

R. Tenpntl" <;jlvpirll. ? 1 - - f0!11' 27tíR

DR. EVltÁSJ�/CAOI
,,( Advo«�dn

,
.__

OAB-Se 6G8 -- tpr 0078962'9

Rua Tr�,jano 12 conjunto· 9

IJ. H A. T E X
- ESPECIALIZADA �M:

. Toalhas de banho e rosto, pisos,' guariÚções de w'esa,
.

jogas de' cama e panos de cozinhiL_'
V�riado estoque das mais afamadas . fâbti:cas de

Sa�h Catarina: "

.

.

ARTEX, CREMER, GARCIA, INDAIAL;' KARSTENj
KUEHNRICH,

OS MÉLHORES PR�qOS·.
vENoeMqs PELO CREDIÁRiO.

Conselheiro Mafra, 47.

r.Nnnr.R'Wf�1 ��-Y�"'a
OR. J,'ni7 t'A'R,_O� 'Fi(\PfNOOt,4

Oois ::Inn� ele Te�iqel1dll ,.,,, h<:titutn dI" Fndoétiiln:
lnfii � (1l> (';'tl (T'r<�f Tho;p c;(,'h"TTTlllnn)

.

fi"',,' (J.r:;\nu::tn" n("1:> pne-· (,,"nf J'''lvme,RntiriI'11P�)

ni::thi't(''l --- Oh("lid:1di' -- Tiri'oirle � ni�tiÍrhi'04i
nl11,,(lll1::trl>� -- ,n()":1P.:l"ry� q('l'mon::ti� -:- .'P1U
f'(\1\1�lTI ,1'õllJO

.

nF.�TnF'Nr'A
,

Hosnit::tl Celsn 'Rrmlr" Fon.e 3147'

Fone �hQ9 - 3RQq

0:;<: 17' �� 1 Rh:;;: diàrimw,,,tr

DR_ AGAMF,N01\T R no AMJ\RAL

�L);i(;:I,�;;if�.�' .

�:i , ..A

,cAü§i�i; cf.t�r
4', ',.

.

rml�(f\' ;f/}��
l

.

pliÃI� ��S
BOM ABRIGO

Escrit,: Rua Joí'i.o Pinto ;10-1\ Fone: 2413

li'lnrillnÓ1:)n!i.:: - c:'!"ptg Catarina

VENDE-SE casa de alvelp'i1_ com Cr$ 10.00000 de

e'ltrada e o' restante a cOlllhi'l'lr. com 6 peças, 'edifíca
dR e'TI terreno de duas frr:nt0s nara as rU-ilS Delminda

Silveira e Aristides Lôbo (final do ônibus A;uon6mI
ca). Tratar no local, com o proprietário. no nO 158:

- - .<_ - �-�

BARBADA DOI ANO

Nece�sit() de um sócio com 20 mil cruzeií-os, para
o ramo de Bar, Restaurante c Sorveteria. Tratar à R

Conselheiro Mafra, 139 com Sr. _Luiz.
t

BARBADA DO ANO

Necessito de um sócio COI11 10 mil cruzeiros. Ra

Sorveteria completa, ou vendo,
Tratar à R Conselheiro Mafra, 139, com Sr. Luiz.

MUDANÇAS LOCAIS E PARA OUTRAS CmADES

DISPENSAMJS. ENGRADEAMENTOS_ RUA PADRE

HOMA, 53 - FONE 2778 -- ANEXO AO b];:PóSI'tO'
MÓVEIS CIMO

"

'-1'"
..

'

'v ,}Q"' ..se um terreno, localiza.", ii ,) 1_ '1:,,, t • -iCe, ',._"

. p<larle, rneorr?o 1 �: " rr

Tratar cr m n ,)1'11'11' n=sta re't:la,. '3�,

MóV�IS - QPOh:TU:-U)ADE EXCELENTE'

Por somente Cr$ LOÓO,OO "

VENDE-SE:

1 sala de jantar em fórmica, 'com balcão, mesa .�lá,�
tíca e 8 cadeiras; 2 poltronas estofadas; 1 conjunta de

ferre para varanda com 4 cadeiras e 1 mesa; 1 estante-bar.

Vêr à Rua Teófilo d' /' 'I 'la, 122 -'- BOM ABRIGO.
-
--------------�-------

A.trAIATE

C�,':::I

Q'.
s,

COM DIPLOMA E ALTA REFER:ENCIA DE PAlUS

7 de Setembro, 16 -- 1<:' ando s/3 - Florianópolis

A'TENÇÃO �l�f.. DE
Montamos amplo " ,-o estútüo de gravações

comerciais, equipado tOIL [ue há de melhor em grava

dores e microfones. Além de snots, estamos produzindo 8

gravando vinhetas, abe: " encerramentos de progr:i-

mas e tudo que 'possa, !, '� uma programação. dinâ-

mica. Dispomos .de exC,�)I,- ..
i .s locutores. Elevado padrão

técnico e profissional. 'J

completa. Consultem-nos I

RADIO ÇULTURA _

'o,;')eciais para progratnaçâo

Caixa Postal, 333

TILLE

3304/3345

ALUGA-SE j.

Aluga-se dependêr ci> .r., wn:J residência- (parão), para

escritório ou depósito. '" ,R Tenente Silveira,' 111.

VENDE·SE·

Vende-SE: uma casa de madeira,' com 2 quartos, sala,

copa e cozinha. Situada à llila Âvaeletb Damiani, s/no CEs

catlilria}. Tratar rio local (., 1 !lroldo. Pre'ço Cr$ 6.000,00.

��-tijiese Cirúrgia
S lt SANtOs

CinJ�IUO
' O�'lItistà

. I-fófário: dê �8. a i)a r"'!r:l. das 14 às uj horaS'
k'oa Deodóro, 18 -- ErJif1cio Sorãia - Sálil. 13

ATENOE PATRONAL DO INPS

QB� ANTtl' if�-NTAELLA
ProblemátlCJ (', :"lisa NellrO!;eS

Professor de ·Pstquiatl'lH ela F'aculdáde de Medicina

DOENÇAS MENTAIS,

c ..insuitórl0�' Edifício Associação Ca,tarlnense I]f'

l4edicin�, Sala)<3 - ""f)'1P "'-1)8
-

�U3' JerOnimo
t1oelhtJ, �R:� - ,",Inrbmóbolts'"

, �, �:'- .�-
,

PSIQUIIl.11<' ' IN'PANTI.l
·Ut�tâij-blns� oe condutr. "1Jistürbtos-' fia - ps·Ú�omôtr1,ct.
llàde ...... :neurose� e pSicoses infántis _,.. orlen'tação

,

�- ,.;. �r

,

.

psicológk& de pafs,'
" ...

Cofi�ultÓrio: RUa, NU!.. ;J"í,ado. ,o· 12 .... 20 andí1.l

;;.;;. slÍlp 4,' Mal"....Bf hor:' '

'),, n fia fêj�' daF 1:4 BS I A

-d,fNJCA' üERAr: _. pr' '��F. FIXÍ\, ..1., MóVEL
_.

.
-

.
-

•

_V
_.

Gn�OA nE L'V" <'T>\ - (]tRÚR(H�
"r-

n 'I. Pl':tF' '" ,

""Im' c"��ej��1Ó '_,. Míéo�ei
'rnf' Pelf" .NeVf' f'<trhr'n;'

OOF,Nf
-= D�s tJrih�s- _,

..;.. Alérfria.�. Tr-l'ltam'
�á �"'Pee1Jnl!"

" nF'�"� ,t,!);\o.

.

Ôr.�Roh("1l4-\�arl'inJ '\mflri""�
.

�}k-É,sía!li�ri9 dr n ;.". 'la!; Clín-icâ� 'da Umv$

iJiJ�J't' .de'�S. p�ti,�1_,.,
" ",

CONSULTAS: . ente� " pa,rtirc das 1 �
horas. , ...

.

".

.

-,,'.

_ .' CONSVLTÓIÚO 1':rAnltrio,Coelh�. �25 -
IM . .lulietll � í:Ó.:aíld;;, ,:�Ja 205,c� �. >

.

,'�. .

,_ "',.•.. I', :..,..'V:' �.

ÀU,;'\ Il) TJ!;'r f j " 11llATTC\S
nItTRN!':: !' Í'.JOTlTRNAS'
INICIO P'{; • "V \ TURMA

Informações:
,F.SCO� � � RADAY

,CLEMENl'F �OVERE, N° 16

�D'i;�'l'��;:'\�o
PEDRO I'� �.,""� � �OMtS, afel1de

rua D",rval ��('� .. ����r��!!! de Souza, ,II,
1'010. 28 - Cháf"""�'" rl1� Espanha.

LENT�� r- ��MTATO
0",. n(�,(·�� �/r ,,�J.'"';"T N.flVflS

Curso de COTlt:1n' -' -.. f) Serviço do. Profes�01

Hilton Rocha. Belo H' te

Consultas e àdant��"- �f"�, hora marcada pelm
telefones 369Q.3R99 f'

��r'" �1" 10 às 17 hs.
Consultório no F

-

"+;0 Ramós

SAfDAR DE LAGES
5.00 horas

t3�00 .horas
, 21..00 horas .

.

SAfDA� DF! 'fi'PoUS

5,00 horas

1�.00 hOTaR

21.00 hera!'!

(",HEG�A F.M 'FPoLrS
14.30 horas

21.M 1'10188

.!';'�O hOTaR

rmEr.ADA lI'!M T,AGF.5I

14.:tO horM

21:to horA!!

!i:�o hnTM

Rafdas de Flnrf�"nn 1, !'ir> Miguel dó OP.�tA

19.(10 hr _r . -'" i')me'nté

Saldas de SAn Mi'l'uel do n�stp - F1otiant1uol1l1
.'

'7,30 horas diàriamente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Florianópolis, Quinta·feira, 15 de outubre de 1970

r�. � � ---- ��---- � � _

_:::'Atenderdo solicitação do Gover
nador Ivo Silveira, o líder da Arena

'fia Assembléia Legislativa, Deputa
do Zany- Gonzaga, está convocando'
'todos os deputados da bancada do

partido para estarem nesta Capital
.

nos dias 20 e 21, a fim de ser apre.
ciado importante projeto de origem
governamental. A matéria 'deverá
ser remetida hoje à Mesa da Assem

hléia, tendo sido elaborada na Pas
tá da Fazenda,

I
I
I

'Segundo o líder arenista "trata-se
--;

de um projeto de grande importân
ci� .para o Govêrno, e de cuja apro

vação dependerá a solução, de corri-.
promissos financeiros assumidos pe
lo Executivo: estadual", O parlamen
tar não quis entretanto antecipar o

�

\ ,:-
,

conteúdo do projeto, acentuando

que não pôde .se avistar ontem com

o Secretário Ivan Mattos, a quem
estava afeto a elaboração: da' maté-
ria. '.

�"
.

OBRIGATORIEDADE

O líder Zany Gonzaga adiantou to-

davia que não há "uma obrigatorie
dade nesse comparecimento dos

deputados'
,

às sessões Programadas .

Explicou' que q Legislativo está' sob

'o, chamado "recesso branco", e por
tanto os deputados não podem' ser,
convocados propriamente �ara um

período de sessões, mas simjrles
mente solicitados, a comparecer, Co

mo a matéria é de interêsse do -Go-

vêrno, no entanto, acredita o. par
lâmentar que a maioria da Arena
comparecerá .ao plenário- da .Assem
bléia para garantir o "q,uorum". rie-,
cessário à votação' do projeto: '

Acrescentou 'que tão. Jogo seja vo

tado' o projeto' os deputados serão

,

novamente liberados 'para prossegui
.

rem na campanha eleitoral: em suas

,
'r respectivas regiões.

'
.

/

�, .'

Assembléia lerá nOVa' sede' em novembro'

". Depois de. tomar conhecimento
s'Ôbre o andamento das obras f,i:
nais de construção do nôvo edifício
sede do Poder Legislativo, na Praça
da Bandeira, o Deputado Pedro

Colin, presidente do Legislativo,
deu a: entender ontem que a mu

dança pára o nôvo prédio não se
I

rá iniciada no .corrente mês, como

chegou a ser noticiado Disse o par

lamentar que as obras prosseguem

em
.

ritmo satisfatório mas que a

Mesa 'não tem o mínimo interêsse

em precipitar a '. mudança. Somente

quando o nôvo' prédio estiver em

perfeita c�ndições - fris.ou; - é

qu� iremos providençiar a .acomoda
'ção. ';do pessoal do Poder Legislati
vo ,em suas novas � instalaçÇíes

.

De acôrdo com as
r

suas pl:\lavras a

mudança' seria, realizada na .primei
ra quinzena de novembro. Isto' por

que, segunda afirmou, a inaugura
ção do Palácio do Poder Legislativo
deverá ocorrer em 25 de novembro,
data consagrada à padroeira do Es- .:

- tado

Até lá a Mesa ainda, tem 'dois

problernas , importantes para resol

ver: o da denominação do nêvo pré
dio e o da reforma' administrativa

dá Casa. Quanto ao nome, os parla
mentares ainda não chegaram a

uma solução, embora tenham sur·

gido sugestões como' "Pal*cIo, Ani
ta Garibaldi", "Palácio 25 de Nc·

vembro" e, "Palácio Barriga·Verde".
Já a reforma foi contratada com o

.Instituto Técnico
.

de Administra..
ção e 'Gerência, da Esag, que já es

tá com o projeto pràticámente c�n.
. cluído, para en�rega à Mesa até fins.
da corrente semana.

Professor em seu dia

seguinte teor, em sua íntegra: "Em
decorrência do manqatp que 'está
por termjnar, bendigo esta últÍma
oportunidade 'que o Dia do Profe3-

sor me oferece para, na qualidade
de Governador' do Estado, saudar a

nobre clas,;e do Magistério de San

ta Catárina.' Sempre m� será grato
recordar' a eficiente e abnegada aju-

,f�"r ,�� da que rece�j do professOr;ldo para

ir-:;'� a':!e�QP��o i iW's, roiet'as educacionais

ora em vigor.
E enc�rra a mensagem governa-

mental: , ,

_ Deixo aqui, portanto;- com as

minhas congratulações, o reconheci

mento à preciosa cooperação do pro·.

fessorado catarinense, e a .certeza
de que esta �npbre classe contitlUatá

sempre com o mesmo entusiasmo

trabalhando . pela educação em. nps
so Estado''_..

--------------,-------------------------------------------------�

Beilo,!' ressaUa colaboração do professor

O' Reitor em exercício da Univer
sidade Federal 'de' 5a ntq Catarina,
pFofessor Roberto Münd�l' de, La

cerda, saudoú o Dia d(,p,:�ó�e�sor eJ?
mensagem. na qual ressálta' "o es·

fôi'ço que os professôr�s "'desenvol
vem,' na Univer5idade Federal àe

Santa Cata·rina" ..Na integra, Ia men·

sagem é a seguinte:

:Nêste ano de 1970, iníCio da Dé

cada da' Educação,' reveste-se do

maior significado a data que as

sinala a passagem .do Dia dQ Pro·

f�ssor. Nesse instaJ1te em que o Go

vêrno Federal se preocupa' com a

valori::t:ação do professor, ensejan·

do-lhe condições de vida. e trabalho,
cação dos funcionários da Câmara.

nobre, . classe de quem depende c

futuro da Pátria.

O esfôrço que os prof�ssôres de

senvolveul na Universidade. Federal

de Santa Catarina em favor da im

planta,ção da Reforma Universitária.
é credencial reconhecida por todos

aquêles que acompanham co� lnte
rêsse o trabalho que se está reaJi

iando em nossa Universidade...

Queremos, também, saudar. a to:
dos os professôres catarinenses, de

todos .os níveis,' transmitindo-lhes a

nOflsa admiração. e a· nossa esperan·

ça no trabalho que desen�olvem".

O sr. Osni Nunes, chefe da Divi
são de Loteria Federal, êsclarecen
do que a venda de lotêri� esportiva

'

em Santa C�tarina é ilícita po�que
a Superintendência Nacional não
autorizou' o credenciamento de ne- r

'nhum revendedor, .d�clarou que "a ;í
Caixa Econômica Federal não tem'

1 r.

• 1
- e nem.a Policia Federal - meios;
para impedir" a venda da loteria es

portiva. Quem fôr apanhado em fla- "

grante será. convidado .a compare:
cer na Polícia Federa!". Entretanto,
a Caixa Econômica .regional está tra
tando .0 problema com cuidado . por.
que ·.,,'a repercussão -que possa surgir
de uma campanha mais' radical �

coibindo' a venda - vai ter uma rea

ção desfavorável j unto' à população.
Esta advertência que estamos fa
zendo é no sentido de salvaguardar
os interêsses do apostador 'porque
há muito vigarismo. O indivíduo que
pratica a venda .está sujeito a ser

processado e' ter a sua vida profis
sional : arruinada".

Em consequência do surgimento
da loteria esportiva, o sr, Osni Nu
nes admite a queda de venda da lo
teria federal, mas "não é êsse Q mo

tivo que nos leva ii .coibir a venda
da esportiva O fato é que em Santa
Catarina ela 'não foi oficializada. e
portanto é ilícita". Várias solicita

ções de credeilciamelito fêrri' sido
'enviadas a S:aixa EconôIl!ica ene

tretanto !'informamos, que . ainda'
não estamos atendendo' à matríclh

.
las e' nem ltão pouco sabemos qualJ
do poderemos começar". Na época
oportuna será p1,lblicado edital dan
do conhecimento de tôda a docu..

mentação .necessária. ,

Um recente' levantamento, obj c'
tivando a implantaçao da loteria es
porÚva em Santa Catarina; acusou

um total de 70. casas lotéricas ém

tO?O o Estaclo.,. O número de ven

dedores ambulantes ainda não,- foi
apurado.

Será iniciado ,no prOXlmo dia' 22�
nesta Capital, a lI? Temporada Ofi·
cial de Música e Canto ,- F" Mu·

. �sikanto, numa promoçãQ do Depal;
tamento de Extensão CuÍtural da

Universidade Federal de Santa Ca

tarina, que se estenderá, também, a

Blumenau.

Além da Orquestra de Câmara e

do Coral êI� Universidade Federal de

Santa Catarina, participarão os con

jUhtos Ars Barroca e o Sexteto do

Rio; Coral de 'Câmara de Pôrto' Ale·

gre e os' renomados valôres mUSi'

cais: Miguel Proença, Erich lehnin·

ger, Sônia Giuseppe, Os.cal' Zander.
Papalardb e Telmo locatetri.
A 1�.: Musikanto terá i�ício no'

dia 22,- às 21 horas,' no Teatro Ár'

varo de Carvalho, com o recital do

pianistá Mig�lel Proença, natural "do

Rio Grànde da Sul e que, após,' .es·
tudos

.
no Brasil,

.

realizou a prova fi'
nal de concertista, em 1968; lia Es·

cola Superior .de Música de Bano,
ver, na Alemanha, com: nat,a, m:;ÍXi,
ma.

Já real.izou concêrtos em Ham·.
burg, HaI10Vel',. Giessem, 'Roma, l\!h

lao, Lisboa, Pôrto, Varsóviá, Prírga,
Bruxelas e Madrid.

Erich' lehninger, ale-vioUnista

mão, é' um dos mais importantes in

térpretes brasileiros da a'tualirlade
/'
e participo�, recentemente, como

convidado especial, do, Seminário

, Catarinense de Música, te'ndo reali.

zado um'concêrto coro obras de

Buch,

Q Delegado Estadual da .,Funda
ção IBém, Sr. Amêrico Gomes do
Amaral, informou ontem: que 100

municípios catarínensês já' ·tivératn
concluídos os traj::llÜhQS

.'

'c�sit�
rios, computando-sé uma popula.
ção de 918:672 hábitáqtêS. Q' ttÚ!-,
nicípio de Laguna é: �té o momen
to o. de. maíor população recensea
da '- 34.386. Santa Rosa de Lfma �

com 1.777 habitantes é, o'
.

idiín,tCí:
pio recenseado de menor ,'. popUla
ção. O maior índice de crescimen
to observado nos mU�icíp�os

.

'

que
já tiveram a coleta conc�1:iída: �,'de
46,15%, registrado nó' 'm:unicípio
de Palhoça. Eni I9Í!0,"este munici.
pio contava com. ,�m�' ,.' pppj:J.I'���o
de 14.266 habitantes, a,úrirêrítaidiJ,
agora para 20.761.

"
'

' '

..

'
.

O Diretor SUperintehdertte do
, Instituto. Brasíielró! ��L' :$&fi!tí�tica
da Fundação IBGE, prQ'fessof"i?,U
dolf W. Franz. W1+e!i�l1e:,'c'q�� 'v'eib
observar o desenvofvfni.en.to. ;''{lo
Censo em Santa Càtadfra' ';ri0shóu�
se satisfeito com"� ,:aÍ;da&éb:to dós
trabalhos censitarios no EstadO:,;'

_ O trabalho Mtá stÚltlO- fefto
com método e p�ofundÜiade,' . o

que, felizmente vem ocorFeÍldo em
tõdas as uniqade�' da ,,: F�4eração.
Acreditamos que até o diª-' 3D "�e
outubro, ou até antes,

.

a' coleta
, esteja· totalmente' enc.erra:éia

'

ri.este·"
Estado�

'. �. I .. � .". :,:' "," , ....
'" ',"

I
. R.evelou o S_:. :audoJi Wuep,che
que a populaçao de FJqríap,ppqHs
deverá confirmar

.

as estimativas
situadas em tômo dos 142 'mÍI há:

.

bitantes .. O Superin��P,dénte: c;JO íris
lituto declarou ter levaqq . a

.

rnf'"
lhar. impressão do. tra,Q\11hó cel}si.
tário em Santa catárJpa � d�ixou

Venda. da Censo em Sla. Catarina sabeI
",

"

manifesto o seu "agradecimento a

colaboração eficiente das autorida
des, principalmente do Governa
dor do Estado e do Prefeito da

,éapitaJ, que não mediram esfor

ços para apoiar a Delegacia de Esta
tística de Santa Catarina.

_ Êste agradecimento estende-se

também ao povo de Santa Catarí-
, J

na _ asseverou _ po,rque, . na

verdade, em inomento algum falo
tau o apoio COmum. Pode-se até
dizer 'que a Delegacia de Estatís

tíca em Santa Catarina apenas 01'-'
ganízou o Censo, pois, na realída

de, quem o realizou foi o próprío
.

povo,' mercê de uma colaboração
sem limites.

.A Delegacia- do IBGE divulgou
ontem o rol dos municípios cujos'
trabalhos . de coletas' já foram'
concluídos. Os dados já, compu
tados pela Delegacia Estadual

apontam as seguintes ,populações
para os municípios abaixo arrola-
dos:

.

Águas Mornas, 4.678; Agrolândia,.'
5.751; Agronômica, 4.706; Água DQ- .

ce, 8.870; Águas de Chapecó, 6.791;
Alfredo Wagner, 9.872; 'Anita Ga
ribaldi, 18.160; Araquarí, 7.378;'Ara
ranguá, 26.347; Armazém, 7.12i;
Arrôio Trinta, 2Jl41;. AscU:rI'�,
4.103; Atalanta, 3.484; Àurora, ....
5.620; Balneário de Cambóritl; .,.
10.741; Bé,trra Velha, 10.295; Borp
Jardim da. St;lrra, 6.612; Bom Reti·
ro, 7.9D4; Braços do Norte, 10.799;

·
Camboriú, 10.061; Campo Alegre,'
7.135; Campo Belo do Sul, 13.807;
Campo Erê, 17.065; Canelinba, .;.

7.463; Cunha Porã, 13.174; . Dona

,

Zie,mbinski està
,;.

'

Emma, 3.885;, Fraiburgo; 10.186;
Garopaba, 7.477; Governador oet

so Ramos, 7.530; Grão Pará, 6.678;
Gravatal, 8,441; Guabiruba, 6,27:l;
Guarujá do Sul, 3,864; Ibicàré, "

4.732; Irnaruí, 21.431; Imbituba,'..
.

20:644; 'Imbuia, 2.754; Indaial, ,.'

22.260; Ipira, 4.947; Itúporanga, ..

.

15.045; Jacinto' Machado, 13.664;
. Jàguaruna, 14.447; Lacer'dópoljs,
4.126,; Laguna, 34.386; Laurentino,

.

4.oml; Leoberto Leal, 4.447; Lontras,
7.003; Major Gercino, 4.564; "'Mara.
cajá, 4.080; Maravilha, 17.642; Mas..
saranduba, 11.909; Matos .Costa,
5;01�; ).\ieleiro, 11.350; Nova Ere·

;

'C!l1ím, 2.582; Orleães, 15.7Ó1; Óuro,
6.248; Palhoça 20.761; Paulo Lopes,

'
.. (733; PedraS Grandes, 5.936; Pe-
nha, 7.557; Perttiha, 2.73-l; Petro-

, lândiã, .' 6',680; Piçarras, 5.369; Pi-
'. nheíro Preto; 1.903; Pomerode, ... �
":' I'_

_
•

�I
'

I'

--12:049; 1;>oote Alta, 5.941; ', Ponte

Serrada, .19.293; Pôrto Belo, 7.317;
:rr�ia Gr;aride; 8.074; Presidente

Castelo Branco" 1.910; Presidente

Nêreu, 4:103; Rio das Antas, 6,258;
'Rio dos' Cedros, 9,850; Eio Negri
nho, 14.088; Rodeio, &026; Salto

Veloso, 2:935; Santa Cecília, 14,419;
'S�nta Rosa I de Lima, 1.777; . Santo
Arilar9' pá. Imperatriz, 10.381; São
Bonifácío, 3.410; São João Batista,
10.452; São João do Sul, 8:489; São
Joaquim, 26.892; São Lourenço do

Oeste, 17.200'; São Martinho, 3.600;
Schroeder, 3.379; Sombrio, 17.849;
'Tijucas, 12.947; Timbé do Sui,

.

6.237; Timbó,' 11.612; Três Barras;
6.593; Treze, de Maio, 6.393; Tr,eze
Tíli�s, 3.632; Trombudo' Central,
7.675; Turvo, 11.325; prubicí, 12.745;
Val"geã.o, 2.322; Vidal Ramos, 9.385;
Videira, 2ui27 e Witmarsum, 3.724.

Florianópolis
,

..

enrique IV no lae
em

para apresentar
ZiembiJ1Ski e sua, êdmpánhia" es-

-.,'
-

, "J
•

treiarp. amanhã, no Alvaro de Ca-r
vali1o, com um dos· Ihais . importan.
tes textos de Pira.ndeUó, 'IHenriq'l�e
IV",' depois de" ter percorridQ, p.e13
primeira vez, grande pa,rte do ara
sil.

"

.. .

Em visita à nossa ,redªç�o. o <lt,o�:
Miguel Carrano ("�os;.t, R!!belpe" e
"Véu de Noiva") referiu-se à pe.�a
como ,Ulll espetáculo �xtrqoridin�do,
no qual Ziembins!d põs tpdq a sua'
dedicação e os seu� con)1ecimentos
na produção, direç.ão e ilunüqaçãq;
,,_ Henrique IV" ,,�o , ",m� P9',

ça de .época - disse o atqr -

�er'
.do, portan.to, U"" espet�f�lo . c.0l?'
problemática psicológica , atujll".·

ZBIGNIEW r;IEM,j'JINSKI

-

Nasceu· "ha Polôni" e iptcjol! no,

teatro !finda, 'no cu';rsQ ginàsial:"Ain- ,

'da . na'· PoiÔhia dirigiu "à�hrique
IV" e, iogo. depois reveJou-se' �QJl10
extrbardJnário ator" em "Verão em

Ndhant", seguindo p:;lra r�ís.
Chegou ao: Bràsil 'em 1941, proe�,

'<r'l.ndo manter conta.to cQm gente de

·teatro :e, no úlesmo' allO já estreava
dirigindq "Beir�' de Estrada", de

Jean Jacques Bernard. E�polgou o.

Brasil,
'.

na época,
.

pela maneira <}e
iluminar os .:�sp�táculos,· trazendo

os refletores' da. Europa, até então

desconhecidos em nosso País:

É �m, dos -

mais famosos dIretores
que o· Brasii já coilhéce4 e,' cQ!lltl
ator, tem rJcebido prêmios e criti
cas elogiosas ,c,ada . vez em' maior
quantidade ..
Para o grande

conhecido através

''E� Compro Essa

público tor:nou-se

da televisão' em:
,. ,'I· .',;

Mulher" I "A �ai-

nha . Loucá" e, ultimamente, elT)
"Joãó Juca Júnior", 'algumas das

novelas' exibidas en� nossa Capital.

MrGUEL CARRANO

Estreou n.o TBC com "Panorama

Visto da, Ponte", segu'inclo-se- uma
· caJ:reira brilhante com "Anjo de Pe,

dra", "As Três .Irmãs", "Boca de

Ouro", "Irma, La Douce" e muitos

outros sucessos.

,
No cinema fez "Dona Xepa", "Os

Raptores" e "Massacre no Supermer
cad'o".

.1

É conhecido, do nosso público,
.através, principalmente, de teleno-

·

velas: "Ponte dos Suspiros" � "Véu

d� Noiva". Seu pàpel de maior des

taque' foi o de "Manolo", na novela

"A Rosa Rebelde". Em "Henriq�e
IV", é "Landolfo",'

tem> mensagem cde Ivo Musica, e_
:9·, Govelmadúr Ivo snveira-' expe- de meu Govêrno. Nunca estive desdao CaDl.o terao
diu s�!a mensagem,.alusiva ao Dia do. tentp à dedicada contribuição
pr.ofesso�,. 'expl'essando ° seu i��'.e, esfqrço e cultura especializada que

le·mp.D..'·r··a·
.

"da(' C01'lh�'cün��to' à- preciosa�ebaperação os professôres cafarinenses presta
do professorado catarinense e a ceI'

-

ram aos objétillas do ensino, setor a

teza de que esta nobre classe' c.onfi, que apliquei ,considerável parcela de

nuar� sempl'e' com ,0 J:l1esmo entu- interêsse administrativo, já amplian-
. siasl110 trabalhando pela educação do enormemente a rêde de estabele

�m' nosso Estado". A mensagem do cimentos escolares, já promovendo
ühefe do Poder Executivo tem o a reforma dó sistema educacional

BEATRiZ VEIGA

Estreou ,:(10. pt,ofissionalismo pelas
mãos "dç' Paschoal Carlos Magno,
átravés do Teatro' dn Estudante.
Em 1963 recebeU o prêmio de -me

lhor atriz, confE_)rido p�la, Associa
ção

.

)3rflsileira de C'ríticos Teatrais,
. com a peça: de' l3reeht: "O ·Círculó

de. Giz Caúcasiano", .ganhando, tam
l:Íé�,.o prên1io' "Correio da Manhã".
Já viajou por todo o Brasil. �om

o Te.atro Nacional de Comédia, che·

gando a· lVIontevideo com duas pe'

ças: ."Boca de Ouro" e "A Joia".

No cinema fez "A Penúltima "Don:
zela" e, para o nosso públíco ,é co

nhecida através de seu trabalho na

telf2novela "Verão Vermelho", de

Dias Gomes, no papel de dona Te

rezu.

Em "Henrique IV",. é a Marquesa
Matilde, de Sj)ina: .

ACYR CASTRO

Cursou o Conservatório Nacional
de Teatro e, es�reou com "Sonho de

Uma Noite' de Verão", d� Shakes·

peare. Mais' tarde fez "A Dama do

Maximus", com Tônia Carrero.
,

Dentre os' seus maiores no teatro"
estão: "Os Fantastikos", "A ópe�'a
dos Três Vinténs" e "Irmã, La Dot!'
ce".

, I

!

Na televisão é conhecÍdo por
seus trabalhos em "Rosa Rebelde" e

"Véu de Noiva" e, no cinema., es

treou. com "A Dança Das Bruxas"�

NILDO PARENTE

Seus' trabalhos mais conhecidos no

teatro são: "A Comparecida", de'

Suassuna, "A Rã:toeira", .de Agathil
Christie, "O Milagre \de Anue Sul· ,

'livann", "Ra�Qs e Homens".

Em, 1965 fez o curso eo_m Stella
Adler, eni Nova York e, em 68 via

jou o país. inteiro, com leituras. dra

máticas do' ·nôvo teatro americano. i

No cinema: "O Quinto Poder", "O

'Homem Que Comprou o Mundo"

"T\empo de Violência:' e "Asilo
MuHo Louco", que recebeu o prê·
mio Luiz Bufínuel, e Cannes".

,''-

Através da televisão é conhecido
pelas novelas "A Rainha Louca",
"Sangue e Areia" e "A última' Val-
sa".

"Henrique IV" ficará em cartaz

n.os dias 16 e 17, às 21 horas, sendo

que' (j espetáculo de domingo, s�i:'á
fls 18 horas.
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