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válido até às 2-lh18m de dia 22 de outubro de 1970

FREN:TE fRIA: 'Negativo; PRESSÃO ATMOSFERICA MEDIA

101l,9 milibares; TEMPERATURA MEDIA' 19,09 écntigrados; : (

ÍJMIDADE RELAllVA MEDIA 79,1 %; Cumulus - Stratus -

êdi E t 1 Florianópolis, Quinta-feira, 22 fIe outubro de 1970 - Ano 5C1 - NC? 16.501 - Edição de hoje 8' páginas
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SINTESE
BRUSQUE

o Prefeito José Germano

Scha,effer, da cidade de Brus

que, permanece no município
e Concórdia, onde acompa.

nha o desenvolvimento dos

II'1s Jogos Abertos de Santa

Catarina, prestigiando desta
forma, a numerosa delegação
da cidade Berço da Fiação Ca

tarinense, que participa da

quela promoção. O prefeito
brusquense deverá regressar a

soa cidade hoje.

POMERODE
Já foram iniciados os estu

dos preliminares, pela firma

empreiteira, vencedora da con

corrência publica, e encar

regada da construção de 3

pontes no município de Pome

rode. Por outro lado, o Pre

feito daquela CIdade, Mario

Jung, esteve em Florianópolis,
onde manteve as primeiras
gestões junto ao Plameg, vi-

I sando a assinatura de um con·

venio -corn o Estado, que pos

sibilite a construção de uma

outra ponte, ao Centro de Po

merode, sobre o Rio do Testo.

RIO DO SUL

A Associação de Indústria

e Comércio de Ri&� do Sul fir

mou convênio com a Junta

Comercial do Estado de San

ta Catarina, para autenticar li,

,vros mercan!ís exigido por lei,

e cujos trabalhos já estão seno

do poslos em prática. A [urls
dição de Rio do Sul, com este

objeiivo, compreende os se.

guintes municípios: Agrolân
dia, Agrol1omica, Atalanta, Au·
rora, Dona Ema, Ibirama, lm

buia, Ituporanga, l,.aurentino.
Lontras, Petrolàndia,,' Pouso
R(idondo, Presidente. . .,Getuli."
Presidente Nereu, Rio do

Campo, Rio do Oeste, Salete,
Taió, 'Trombudo Central e

Wilmi.l]'sum.

BLUMENAU
O Diretor do Nucleo local

do Sesí, Silvio do Vale Perei

ra esteve na capital do Esta,

do, onde tratou junto ao ór

gao diretivo' estadual, de vá-

I nos detalhes quanto a insta

I lação e acabamentos. do novo
'.

prédio do Sesi, construido na

II Rua Angelo DIas. Conforme já
se divulgou a inauguração da

nova séde do Sesi, aqui em

Blumenau está prevista para

o dia 15 de novembro.

No próximo dia 26, segunda
feira, o 29 Batalhão Rcdeviá

rio de Lages, venderá em COIl·

corrência pública, varios 'equi
pamentos usados, destacando

se entre eles: 36 caminhões

chevrol�t, Ford, FNM e Mer·
. cedas, 4 [eeps Willys, bem co

mo diversas maquinas, trate

re� 'e rolos-compressor e ou

tros equipamentos próprios
para o emprego em constru

ção de rodovias.
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EMPIU!:SA E1.H'l'O!tA
O ESTADO L'l'DA.

t\(ÍllImbtl'i-'\t;io, Itedaçà fI e

Oficinas: Rua Conselheiro
Mafra, J 60 - Caixa Postai,
139 - Fone 3022 - Floriano
pôlís - Santa Catarina. / DI
RETOR: Jusé Matusalem Co
meIli / SUPERINTENDEN·
TE: Maremo Medeiros Fi
UlO / EDlTOR: Luiz Henri
que Tancredo I GERENTE:
O�;'inar Antonio Schtimlwein .I
S\\]B-GERENTE: Divino J)'Ja
tiot / REDATORES: Sérgio
da Costa Ramos, AnWnjn
Kowalski Sobrinho, Sél'giu
Lopes e l'edl'o Paulo Macha
tlo / REPOR'rERES: Wi1son
Ubório d€ Med�iros e José
Carlus Suares ! SUCURSAL
DE BLlIMENAU: Rua XV de
Novembro, 504 / REPRli'·
Sl:;N'f'_\N'I'E�: A.S. Lara Ltda,
- Avenida Beira Mar, 451 -

110 A.S, Lau Ltda. - Rua
Vitoria, 657 - :�o andar -

São Pau,lo - PlOual Pl'opa
gOCnda Répres!:'utações Uua

.... -- Rua. CoroneL Vicente, 456
-_ 2° andar Pórto i\J.,gre e

Re'pl'es�ntaçãll Paranaense dt'
Veículo� Publicitários {Ada.
REPA ,'E - Rua Voluntarjos
�a Patrja, 4'75 - 121) andar -

.! CUl'itiba.

O, lider Zany Gonzaga fará esta manhã uma última tentativa para "votar os

projetos do Govêrno

Uma mulher e 1iete homens to

ram presos pela Delegacia. de Re

pressão aos Vícios durante "blitz'
realizada em Itajaí, que resultou no

término de três rêdes de trafican

tes de entorpecentes. Todos porta
vam na oportunidade dólares da er,
va maldita. tendo sido apreendido
um "tijolo de maconha" que havra

sido industrializado, além de 385
,

A juventude é ô melho,r mercad'o
Segundo declarações de José Ca·,·-

drágeas de ,Stenamil'lCl, que foram
avaliados em cêrca de Cr$ 2,000,00.

-'<

,'A ação policial Ioí baseada em in f

vestigações realizadas por agentes>
daquela especializada que empreen->
de uma campanha de repressão .\,,:
combate ao uso de entorpecentes de

t=rvninada pelo Secretário Vieira da '."

Rosa.

consumo é a dos jovens.
l

los da Silva, o Zé Carlos _: em en·

trevista exclusiva a' O ES'rADO ,-
o mercado de Itajai para o tráfico
de maconha era dos mais premis
seres rendendo aproximadamente

�

Cr$ 420,90 mensais. Viciado há

quatro anos, Zé Carlos revelou que
vendia o "dólar" a razão de

Cr$ 10,00 e que a faixa de maior

, , �-i1l{·
Por súa '�ez, o General Vieira rla

Rosa declarou que a Secretaria de.

'Segurança Pública será implacável,
com os, traficantes de maconha que

procuram perverter os jovens que

deverão, substituir as autoridades de

'hoje. A campanha contra o vicio

continuará. (Última Página).

Rio da Avenida
preCisa de
uma ,limpeza

daMoradores Avemda Hercího
Luz mantiveram contatos com a re

dação de O ESTADO, chámando a

atenção para o canal da Avenida

Hercílio Luz. Afirmaram qu-e a' SLt·

jeil'a está provocando a proliferaçao
de mosquitos. Solicitaram um alerta

aos responsáveis para que provl,den·
ciem com urgência a limpeza do lo

cal. I

S a d i a voltará a voar

para o Oeste, do Estado
(Página 5)
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Pescador em
Calilboriú esta

. � w

desaparecidlf:
'Bruno Henrique Gerd Flach sl!!U

à noite para pescar em sua, baleeira,
na praia de Camboriu, e até Hoie
não voltou A polícia está Investi-

altou quo'rum : projetos não vão ser vota os
.

Apenas 18 deputados comparece- tràordináría de ontem os deputados
ram ontem à noite à Assembléia, na arenistas Abel Ávila dos Santos,
sessão extraordinária convocada Pil_- Francisco Canziani, Aldo Andrade,
ra a votação dos projetos governa,

. Mário Tavares da Cunha Melo, Gen-

mentais em tramitação na Casa, e til Bellani, Hélio Carneiro, Antônio

que hav'fam sido aprovado rnomen- "Pichetti, Angelino Rosa, Evaldo

tos antes pelas.tcomíssões de justiça Amaral, VIvaldo Herbst, Afonso

e finanças. Com a falta de "quorum" Guizzo e Nelson Pedrini. Os presen-
as matérias não puderam ser vota- tes foram os deputados Edmond Sa-

das, permanecendo em pauta pos-' liba, Hermelino Largura, Adernar
sivelmente até 19 de novembro. O Garcia Filho, Celso Ramos Filho,
líder governista Fernando Bastos Henrique Córdova, Nilton Kucker,
afirmou que ainda tem esperanças Walter Gomes, Epitácio Bittencourt,
quanto à obtenção de "quorum" ho- João' Custódio da Luz, João Bértoli,
je, na última. tentativa, mas. essa 'FiOl:avànte, Massolini, Celso Costa,
possibilidade é muito remota, que Kid Meireles, Sebastião Campos, Pe-

muitos representantes 'da Arena não dro
<
'H. ,Hermes, Fernando Bastos,

foram localizados e os do MDB não .Zany 'Gonzaga e d presidente Pedro

comparecerão novamente Colin. (última página).
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gando seu desaparecimento e seus

Iarniliares, que residem em Blume

nau, nada sabem informar (Pági
na 5).

prêsos
(Página 5)

Censo vai até
fim, do mês em

Floriantípolis:
(Página' 5)

Roberlão teve ontem a nolte
vitória do Botafogo'e' S. Cruz

Com um gol de Ferret o Botaíogo
venceu na noite de ontem no estadio
do Parque Antartica o Coríntians,
em jogo bastante dramático e movi
mentado. O Corintians merecia pe
lo menos o empate, pois pressionou
todo o segundo tempo. Em Recife o

Santa Cruz venceu o Internacional
de Porto Alegre por 2 a 1 em jo
go bastante fraco. No Maracanã

I Amel'ica e Atletico Mineiro empata
ram em 1 a 1. Jeremias marcou o

gol do America e Alex contra mar

cou o gol do Atletico. O jogo foi
, assistido por um publico muito re

duziclo que por varias vezes vaiou .0

espetaculo que foi de pessima qua·
lidade.

O jogo Flamengo e 'Gremio mar

cacto par-a ontem em Porto Alegre
foi t.ransferido pàra' q noite de ho·

je, A Taça de Prata tem ainda hoje
mais dois jogos, no Maracanã Flumi

nense e São Paulo jogam às 21h30m

e Santos e Ponte Preta jogam no

Parque Antartica em São .Paulo às

20h45m.
Catarina.

Pianista
internacional
hoje no JAC
Miguel Proença, solista da Orques·

.

tra Sinfômca Brasileira, estará se

apresentando hoje à nOlte 110 Te.l

tro Álvaro de Carvalho, com!) pa�'·
te da programação elaborada par:.!
a FI Temporada de Música e' Cano

to. Proença já realizou concêrtos em

váhas cidades européIas e é conSI'

derado como um dos maiores pIá
nistas do Brasil. A partir de ama

nhã estará dando um curso sôbrc

técrlÍca e interpretação pianística, no

período da tarde, sob o patrocíni,o
da Universidade Federal de Santa
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15 - 19,45 - 21h45m.

Dirk Bogarde - Margaret Brork
TODAS AS NOITES AS NOVE·

Censura ,18 anos

RITZ

17 - 19,45 - 21l:j4Sl11.
Jack Palance - Remando Lamas
- Aldo Ray :_ Alizia Gur

CARGA MORTAL
Censura 18 anos

CORAL

15 - 20 - 22h.

Eva Wilma - John Herbert

Raul COliez
A ARTE DE AMAR ... BEM

Censura 18' anos

ROXY

14 - 20h.

Programa Dnplo
A MARCA DA FORCA - STJIl·

MARINO X-I

Censura 18 anos

.TALISCO

17 - 20h.

Gordon Scott Maada Knopka
SECRETISSIMO

Censura 18 anos

GLORIA
. �"
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i':i'� J�riçhe.l Latimer

;7:'::'MÚLHÉRES PRE-.n'rSTORICAS
::2,. Censura 18 anos

'RAJA

�;,:;\ ê;'�flrama Duplo-,
:'-�:"fA:ktAN 0 'VINGAOnR - QS

BOINAS VERD:ç:S
Censura fS ,anos

SAü LUIZ

20h.
Rock Hudson - Claudia Cardinale

A GATINHA QUE EU QUEkO
Censura 18 anos

Tt:tEVISAO

TV 'COLIGADAS CANAL 3 ,

J 6hOQ - Clube da Criançfl
16h15m As Aventuras de Riu

Tin Tin Filme

16h45i:n - Os Três Patetas 1-

Filme

I7hOa -- Horário Político
17h15m - Mul�e.res em Van-

"ua rda

18h 15m Santa Catarina 2 Mi-
::mtos

18h20m Tv Educativa'
19hOO - Santa Catarina 2 Mi

nutos

19h05rri Pigmalião 70 No-

vela
19h30m - Tele E.sporte
19h40m - Tele JOfnal Jfering
20h05m - Irmãos Coragem --'

Novela

20h35m - Santa Catarina 2 Mi

nutos

20h40m - 5 o Festival Interna
cional da Canção - Tránsmissão

Mais uma vez, o Governador
eleito e Senhora Engenheiro Colom-
bo Salles, foram homenageados.
Um grupo de casais ele nossa so

ciedade, contratou a equipe elo

�é\l\tacatàrina Country Clube e CIP

seu simpático restaurante, foi ser

vicio um jantar, preparado com

requintado e excelente born-gôsto.
Movimentad issirna aconteceu aqlle
lfl noite no Countrv. dis-ertando
aos curiosos. saber do tal aconte

cimento: D1sP'ensa' comentários. a

nerfr-ita éle2ãlcia dos casais que
tá estavam, homenacea-ido. o se

nhor e Sf.'11hora Coiornbn Snll-s,
qt1e,1 sem dúvida com a tão discu

'ida -simnlicidade catezoria e cor-
-,

eia eleg-ânEia, foram ci ponto alto.

10,., ::,�ruP,
o' era formado pelos 'C5i,s

..
�lh:

f;jel1]1or e .Sml.ora Jacob Nacul,
.}en]lor e' Senhora ,Osmar Nasci
�,(>'to. Senhor' e Senhora Djalrna
Araüj,o", 'Senhor ,e ,S�nhora Cláu
c\i'p� Qi' Vi;:el{.zi. S�nh0r e Se'.li,lb

"(I Newton Linhares D'AvJia, Se

nhor, e. Senhora Renato Costa. Sp

I'hor e Senhora Luíz.Fernando Di

"�icef1zi; , Senhor e Senhora Sta
vros' Kotzias, Senhor e �enrOl:a
!\,itônio Santaella; Senhor e ISe
l110ra ,Nílton D. Silva, Senhor e Se
lhora Eros .Me-rlin, Senhor e Se-
hora Ro'dão CO'1Soni, 'Senhora
KiplIla Lacerda, Senhor e Senho
'a Francisco Assis,' Sê'1hol' e Se
,hora Zulinar Lins Nevas e Se-
hor e S::nhora Chíuclio Di Vicen-
zi Filho. l

;-; xx xx,, xx

l':T9ssos' cllm!1:illle�tQ<;'_ ao, ql<;al
Evangelia Ricardo Fube:rmaster, '

,

.'�". : <

nelo nascirnento de Marcélo, ocor�

"ido.na �lti'iTIa s�mana.

:_:__� X(C . xx xX' :-; .

, '

)orgt Marq)Jrs 'Tri'ha e 3e11ho
I'a;.; e,m . sua residência rec�beram

,1,

, lury
convidados para um jantar, quan
do era come-notado o noivado de
sua filha Adélia, com o Senhor

tro C .mcrcial dê Floria-iópolis.
que 370ra com eficiente maquila
d-va � outros. aparelhos para dar

- ,

mais beeza. às mais belas. resol-
V'lI a ""1('13:' SOII i .stituto, para a

Rua Vidal Ramos.
Co .srantino Apóstolo.

;-; xx xx xx

:-; xx xx xx

DE BLUMENAU
Para comemorar aniversário de

casamento, Suely e Paulo Mal

um janta". O acontecimento foi re

gado a Chivas e pelas amplas sa

tas da confortável residê -cia, cir

ourg receberam convidados para
culava a beleza e elegância dos

convidados. mas, a eiefân::ia e be
tez a que foi bastante discutida,
era a de Suely.

r:"" S.<\MENTO '

<; 'ibado às J 7.30 11"'-a<; na Ca
r�l::] eh Coléoio Catnrine-ise. Ana
��'1ria Fel'l'a"d�s ria L1F e João
p., U"I1<:tO Miranda r-ceberão a

bando elo casamento. . -,

T_Trn j:rt:J1' na Li",h,f!D serei
of'e -o"id" :l"t; convidados de A:)8
Maria e João.

:--: xx xx xx
:-: xx xx xx ;-; J '

Não foi supresa para esta colu
aa. a promoção do Sanracatariua

Country Club, "Baile de Debutan

IrS", ql1e se realizará dia 7 próxi
mo.

IP tLE BRANCO

O tão comentado Baile Bra-ico
d1C; Debutantes 'Oficiais do Clube

O -,zé cI� Agôsto, que se' realizará
dia 19 de d-zernbro :!1rÓXil10 vin

douro, será abrilhantado pelo ta
bulcso conjLll�to, ','Os lnc-rív:�is''',':.,-: xx xx xx :-;

, .

"SEMANA DA ASA" Em co

memoração a "Semana da A,a",
o Aéreo Oube d:: Santa Catarina,
ckcorou uma vitrine no Magazine
Hoeflcl<.:e. que está despertando
curiosidade.

;-: xx xx xx :--;,

R"de Feminina de CombMe,
ao Câncer, amanhã promove :tar
de ele:!âncía e caridade, no Lira
Tê,lis Clube. com desfile de mo

das, d:: 'Alice Modas".
:-; xx xx xx :-:

\

RiÍdio Santa Catarina. continua
t�nclo 8 nreferência do cúbJi.c:o ca�

tarinense. A informacão que nos

foi fornecida, pela direção da rá

dio, sf\bre os' dados da pesqu.isà
,elo mopE.

:-: xx xx xx :--:

Bastanteanimaclá estava mes-

tno, a noite de anteonté'111, no sim
pático Bar do Oscar Palace. É'\ a

boa música de Paúlinho, prende ..

;-: xx xx xx ;-;

:-': xx xx xx :-;

Nos infOl'l11ou Júlio· Leon, o

discutido cabeleirei :0, qUe tem

seu Instituto de B:;leza no Cen-

- PENSAIVrENTO DO DIA: É
do árabe o provérbio, os grandes
benefícios são pagos com a in

.gratid50.

DI rnela de poupança da
lIA· fCoN ICI I l

Dinheirq par�.do ,�, mau negóció, perde o valor. Se você tem muito

din-heiroHPodê investir como quizer. Mas, se tem pouco, e ainda
. precisa'moyimentar de vêz em quando, o seu' caso é uma Cader
"neta de Poupança da Caixa Econômica Estadual. de Santa Cata�

,

rina. Por sinalf êsse é o tipo do negócio bom prá quem quer com�
prar alguma coisa e está economizando, mas aind,á não tem- o d�'"
nheiro suficiente.

'

'

'o s�u DI"'HEIRQ REMDE JUROS li CORREc;:l,o MONErÁft!A nUMIES1·R�.�.
vocÊ PODE DESCONTAR 15 %' '-00 SALDO MÉDIO AMUAU. DA RENDA
BRUTA NO' IMPOSTO DE REMOA E PODE MOVIÁUNTAit o DeNHEUi!O

tiA HORA QUE QUIZER.

UfI1 sistem� bancário aVIncado' .
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)J.onanópolis, qutnra-íeira, 2? de outubro Dl _
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Augusto Buechler
--�------.------------------------ -

:)HOJE FASE INTERNACIONAL

Teremos, hoje à noite, o início da fase internacional do FIC; a qüe real_
mente caracteriza o certame. Veremos a nossa BR·3 defrontando-se com as
composições representantes dos países estrangeiros" numa disputa que,: certa.
mente, será bast�nte interessante.

Os intérpretes estrangeiros que mais merecem destaque -,quer pelo faio
de serem de alto gabarito, quer por serem bastante conhecidos são:

,

Wallace Collection - conjunto .que representará a Bélgica, com a Comlln.
sição chamada, "Who Can TeU lVIe My Narne". É aquêlc som, 'aquela ·inst�u.
.nentaoão, aquela .execllção, segura, aquela seleção musicaL. Notabilizà,ralll_sP
com "Daydream" - que; aliás, êles tocaram no show da finalíssima, fqse
nacional Não restam dúvidas de que será um' dos fortes concorrentes.' •

Rlchie Havens - cantor e instrumenti�ta ainda pouco conhecido no Brasil.
Está presente no LP da trilha-sonora do festival de Woodstock, onde, aliás, êle
torou horas e horas seguidas. O Jornal Nacional (TY Globo) mostrou, am•.

ontem, parte de um tape daquele festival' em que Havens aparece oÉm na

frente do palco, sentado em um banco e tocando violão, ao mesmo tempo 'qUe
fazia o ar-ompanhamento com o pé. É, outro artista que vai movimentar o FIe

'Nicole Croisille - representará a c França , É por' Minais' cónhecidá d;
público brasileiro, através da trilha-sonora do filme de Claude Lelouch, "Um
Homem e Uma Mulher". Diga-se de passagem: ela, no sábado passado, '�cantQU
êsse tema musjcal, sendo bastante aplaudida. r

Dos participantes diretos (lo festival, êsses são os mais conhecidos. Há
evidentemente, os que são conhecidos. por' haveremparticipado do IV FIe G�

,

.le festivais anteriores. É o caso de Tina (Marrocos), Marika Lichter (Áustria"
dentre outros.' ;iq

-.-.-.-.-.-.�.:---

NO ANO PASSADO

Nada como relembrar alguma coisa do IV FIC:
- Quando o Maracanãzínho explodiu numa vaia tremenda. na noite em

que o IV FIC atribuiu o Galo de Ouro a "Cantiga por Luciana", o júri ficou
bastante confuso. Afinal, aquêle mesmo público elegera, naquela mesma.' '0casião

... \. .
)

por voto direto, a música brasileira defendida por Evinha, como a melhor de
tôdas.

- Acontece que, durante o desenrolar do espetáculo, a imensa platéia
mudou de opinião e, com sinceridade, externou seu último julgamento. Em
linhas �erais: a decisão do júri internacional do FIC concordou com a popular'.
.•Túri: Brasil em primeiro, Estados Un)dos em se,gundo e Inglaterra em terceiro.
Voto popular: Brasil em primeiro, Inglaterra em segundo e Estados Unidos
em terceiro, A virada da platéia se deu por causa do segundo lugar e" ante a

magistr111 (ntérpr€tação dada por Malcolm Róberts à canção "Love Is All",
A lloberts ,foi atribuído o prêmio de melhor interpretação e o público não

discor(1ou: lloberts foj o único a bisar sua música, na apresentação final.
Em têrmos de espetáculo, maior que rtoberts e, Simonal só mesmo o público
!lq Maracanãzinho, com seu entusiasmo. com sua irreverência, com sua' parti.

çipação, por vêzes crítica e cáustica, Pilra quem' veio de fora, a. platéi� foi o

grande espetáculo. (Manchete n. 913; 18-10-69). "

- Muita' gente boá, considerada bom poeta' e compositor, levou a vaia
(me não esperava. Os da corrente iê-iê-iê tropicalista, acintosamente,'liifluen,
ciados por Caetano Veloso e Gilberto C:;il, foram os mais visados �peio; gôsto
popular.

-

"Flash", "Por Favor Sucesso" e "Gotham City" proporciolliram a

Hermes. ao Liverpool Sound e a Macalé a mais estridente vaia do festival.
Os artistas ,internacionais, na tribuna especial, ficaram tão chocados com:,

recepção inamistosa dq público, que, nUlll gesto de apoio moral aos tropicalistas,
os ,mlaudir:1m de né. Os Mutantes foram 'os únicos poupados pela platéia, .

(F&F, n. 454, 16-10-69),
. of

1'.

HOJÓSCOpO
OMAR' CARDOSO

Quilita-feira � 22 de outubro de 1970
",;

ÁHIES Dia regularmente -l?romissor" tendendo a beneficiá-lo em tôrlas as

questões relacionadas com o setor pro�issional, a convivência dóIfiéstica
e os interêsses particulares. Notícias.

TOURO Os contatos que fizer com nativos de CAneer, Virgem, Cl1pris,órnlo ou

Peixes, resultarão, certamente, em sucesso amistoso e financeiro. A
, vida sentimental, no entanto, exigirá mais atenção.

Gr.MEOS É bem provável que parentes e amigos de modo geral estejam
plenamente inclinados a cooperar com os seus objetivos no �et,or rte

trabqlho. Demonstre confiança em si e, entusiasmo pelo que fizer.
CÂNCER Alguém,noderá ne('essitar de ajuda, hoje, e se i�to acontecer, ajude

Tudo que fizer em benefício de
-

outras 'pessoas' poderá ser rev.ertido
em aquisições futurAS, seja no plano financelro ou no amor. �

LEAO O /pxcesso de otimismo nunca chegará a ser desaconselhável, po#ém, é

imnortante ser objetivo e ter alguma prevelição nas primeiras horas
desta quinta-feira. Há indícios de lucro e sucesso em viagens .•

VIRGEM As hoas jJE'rsnectivas de uma realiwção profissional poderãD ser

reais hoje, o. que muito' contrihuirá' pelo seu êxito financeiro.� Seja
como fôr. esteja atento para as oport�midaqes que deverão surhr.

LIBRA 'T�e ;dE",f�ões Jir<\'tJca�,' quanto �<i�j;U,lttOt; iédtl;:tf.�S, procur::'lJldo
concluir l�o os 'ilcompromissos i'M€df{f!f.os: Uma�méiaÚta de n:{turezJ
exnerimental poderá ser posta em prática na próxima seman'á. �

ESCORPIÃO Júpiter o beneficiará hoje, ainda que deva agir de m'?neir�
_ precipitada em questão de negócios, pois o sucesso nos empreendi·"�"

mentos estarão garantidos somente a partir de amanhã.
SAGITÁRIO, Bom dia para finalizar empreendimentos em vias de conclus"�

Seja objetivo em suas palavras, especialmente nas exigências oU

solkitações que necessite fazer. Dia neu�'o para o amor. ;;.
CAPRICóRNIO As limítaçõps ou obstáculos que tenha encontrado no pàssado

poderão ser atenuadas em seu favor, no decorrer das, próximas Iloras.
Notícias ou convites' poderão ser recebidos pelo correio ou telefonema.

AQUARIO Dia' promissor de felicidade para a vida sentimental, haven�J
,

éontlições -de estabelecer contatos' pessoais com pessoas interessantes
do sexo oposto. Suas idéias e sugestões poderão ser valio�as.

PEIXES Fase que denot(l melh�ria geral em sua vida. Netun;�atuará de

modo favorável sôbre você, f\este dia, em especial se nasceu !lU,

primeiro decanato de Peixes. Adote atitudes mais enérgicas" que tera
êxito .

MÃO DE OBRA PARA cnNSTRUIR E
REFORMAR NAO'É MAIS PROBLEMA

R: Andrade, firma. empreiteira especializada em mão de obra para'
construção, reformas e acabamentos dR alvenarias e madeiras, preçoS
módicos.

AC"lita-se construção pelá Caixa Económica e Ipesc.
Tratar - R. Nu�€s Mach�.do, 7, 1° andar, sala 4 - Florianópolis

___
-tI

r ---

-.:w
-

».. ase: w

TAVERNA POllT.UGUESA
Rua João Pinto, 43 - Centro

,

(Bem perto do Hotel Royal)
Pratos Diversos

DiM'iamente Bacalhau
e Caldo Verde

Ambiente Selecionado

Aberta' desde às 10 horas da

:Manhã até às nuas da Marlrngada
Restaurante Típíco

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Conservatório
de"música

� .

faz exibicão
'Dirigentes Sindicais

,

fazem curso na Capitar
fC.aprova
balanços de
prefei luras;j

Onibus da tagoa vão

agura até mais longe
,

Abordando o tema "Condicões o Tribunal de Contas do Estado;
em sua' última' reunião, aprovou 05

processos de balanças gerais refe

rentes '<la e�ercício de 1969 das Pro

feituras Municipais de Jacinto Ma

chado, Salto Veloso, Ibirama, Pi

nhalzinho, Quilombo, Papanduva,

Blurnenau, .

Erval Velho, .Ouro, Her

val d'Oeste, Guarujá do Sul, Penha

e Catanduvas,

Em decreto assinado ontem pelo

,Prefeito 'Ary Oliveira, foi estendi
da a linha Florianópolis - Canto da

. Lagoa, até a -Escola Estadual, sendo

criada uma secção em Canto da La

goa, C0l11 término na venda do Xan

dóca. .No mesmo decreto, ficaram

estabelecidos. os seguintes' preços:
Florianópolis _:_ Canto da Lagoa:
Cr$ 0,61 e, até o filial: Cr$ 0,71.
,CONCURSP 'DE MúSICÁS

O Coí1éllr�0, de Músicas para o

Carnaval de 7':i, instituído pela Pre

feitura Municipal de Florianópolis;
está" despertando .ínterêsse entre os'
compositores da Cidade, informan-

,do a Diretoria de Turismo que va

rios autores já estão
.

preparando
composlções. .'

Os alunos do 'Conservatório de MII

sica de Santa Catarina estarão se

apresentando sábado à noite no

Teatro Alvaro de 'Carvalho, 'com en

trada franqueada ao público. A +n

formação é da diretora da entidade,
Sra. Helena Moritz F-ereira, acres
centando que o espetáculo, constara

,de apresentações de números mUS1'

cais com piano, flauta e' canto coral.

Acaresc, proferirá • palestra
"Comunicação Rural".

In formou, 'ainda" a Diretoria do

Turismo que o julgamento será rea

liz�do nos dias .9 e 10 de janeiro do

próximó ano, no TeatM.Alvaro .de

Carvalho e que, dentro de alguns

dias, serão abertas as ins-crições para

êsse .certame que, 'S6)111
. dúvida, vai

'revela,r 'n'ovos compositores e cant«-

l'es de Flor-ianópolis.
"

sôbre
·

.

. .
.

para a Obtenção de Financiamento",
o Sr. Waldemar Henrique, do BDE;'
deu prosseguimento ontein ao curso

I

, sôbre crédito rural que está sendo )

"ministrado para dirigentes' sindica'is
: na séde da Federação dos Trabalha

dores na Agricultura do Estado de

'Santa Catarina.

PROBLEMAS SINQICAIS

Por outro lado, a diretoria ,da
Fetaesc estêve eh! Barr Velha de

batendo problemas sindicais com .os

participantes dé um curso 'sôbre sin

dicalismo. rural que está sendo 'rili

nistrado para trabalhadores na agri
cultura . daquêle munlcípío .e' comu
nidades vizinhas. Cêrca 'de 100 agri

cultores participam 'do curso, q·,ile
vem sendo dir-igido -por representàn
tes do "Instituto Ameriçano para o

Desenvoívimento
:

do.
.

Sindicalismo

Livre.
'

'<

O curso, cujo encernamento' esta

marcado para amanhã, prossegue
hoje com os trabalhos dívididos em

duas etapas, No período matutino

· á direção .da Fetaesc debaterá com

os participantes problemas .. ligados
ao sindicalismo rural e. na parte da

tarde o 'prof. Francisco. da Cunha, da

sssse ES EXTRAOR,DtNARIAS

Tev� início, na noite �e ontem, o

-período ,extraordinário de sessões da

Câmara, Municipal, convocado pelo
'Prefeito Ar,y 'Oliveira:' . Estão em

,

.

pauta, os projetos de le.i do Código

'I'ríbutárlo, 'd,a, Lei dos M�io�: para

1971.e Reclassificação dó Quadro ao

:PGssoal daquêle Legislativ�.
'

Prnença dá
espetáculo
hoje no JAe
Após apresentar-se ontem, em re

cital de abertura da la, Terrnporada
Oficial de, Música e.Canto, ,no TeJ

tro Carlos Gomes, em Blurnenau, o

pianista'Miguel Proe.!1ça estara hoje,
no Teatro Álvaro de Carva.ho, as

21 horas.

Educandário
agradece a'l
OIESTAOO

,
•

Corveta Imperial.vai ,::
para o lugar doTritão

.

"

�"�"'-'I'........,-�-----_._-_.� •

.

"Casa das 'louças>"
(Cnerem NeHo & Cia. l}da:)

A MMS ESPECIALIZADA DO. RAM;O --- 0Ei',MELHORES PREÇOS
ESTREITO - RUA GAL. LiBEI1ATC

.

HITTENCOURT, N° 200

.

- Em frente à 'churrascaria "Faisão",,-
Jogos 'oe ,Jantar - Chá - Café .:._ Jogos UI:) Cristal e, Vidro

'T\.ld6 para Restaurantes - Bar.és'· ,�- Hotéis.
,Artigos para presentes ( Bôdas de Prata'__:_:Ouro; etc}

,
. Peça.s· aÇulsas :_ pratos - xícaras - 'canecas - vasos,� bíbilôs

� ,1�Jt(Úras;·--"- açucareiros, etc. .

' ,

""
.. ",

. .,.
.•..•;."*t.

A diretoria do Educandário
culada Conceição, Irmã Maria Cris

tofolini, enviou
.

expediente à dire-

çáo de O ESTADO, .agradecendo as

atenções dispensadas aos alunos, do

esta'belecimento na visita que efe-
-

tuaram ao jornal durante, à Sema
na da Criança.;
No expediente a diretora do edu

candário afirma que as atenções
dispensadas "foram para nós, educa

dores um estímulo, e para ·as crian

ças, um exemplo de trabalho e co-

I- .

Prata ,c0!l1 a finalidade de efetuar. {l

reboque dor "NM Rio Iguaçu". que
se encontra ali 'fundeado com ava

rias nas máquinas. O navio será

rebocado para o' pôrto do Rio Gran-
.

de ..

Miguel Proença, laureado pela Es

cola Superior' de I\,.úsica de Hano

ver, na Alemanha e depois de uma

série de concêrtos por tôda a Eurc

pa, estará apresentando peças de

Beethoven, Chopin, Brahms e Bar

tok, numa promoc .. 0 do Depar.a.nen
to de Extensão Cultural LÍa Universi

.dàde Federal de Santa Catarina,

O rebocador Tristão, atualmente

eiTI São Francisco do Sul, deverá ser
substituído no. Serviço do, Socorro e ,

Salvamento do ii9 Distrito' N�val pe
la Corveta Imperial Mariríheiro, uni

'dade da Marinha do Brasil .subordi

nada no Grupamento: Naval do Sul,
·

O rebocador Tr'istão' �s{eve' empe
nhado nas operações de; desenca
lhe do barco de pesca Astrea. A si

tuação do barco pesqueiro não é

muita f?vol'ável, estando. o· barco

"�pornado cêrca de 359' e com a

.

pr�
ça de máquina alagada.

BARROSO EM HAMBURGO

Curso deTs
socorro's

alcança exilo

4":�':,: ;', �'{ �':'._ .;

,ti'

O .navio tia Fôrçà de Transportes
da

....
Marinhq "Barros'i> Pereira" trans

portará brevemente ,da pôrto de Pa

ranaguá. pani Hamburgo um carrega
menta' _de 600 toneladas de cereflls.
Na me'sma ocasião' embarcará tam
bém 20.000'" sàcas de café desttna
d3s a 'Fortaleza:

·

,

A Corveta Imperjal'Marlnhe.iro
que substituirá'· i> Tristão, está no

momento navegando para o Rio da

Pro,ssegue, com uma, freqlJência,
diária de mais 'de 200 pessoas, o

Curso dé, Primeiros 'Socorros, ,patro-
•

cinado ljelo Lions C1u!:le,. com a'-c.o·

labotação da Associaç!'io r:atadne,nse
de . Medicina, Corpo de BombeÍl�os e

Polída Rodoviária.

Participam do Curso estudantes

de diversos níveis, 'clorias de casft,

professôras, motoristas, enfçrmeiros,
comerciantes e demais' pessoas, in

teressadas nos temas abordados pe

los profissionais da medicina e 'liga
dos diretamente aos p'rimeiros, so°
carros' a serem prestados às vítimas

de desastres, incêndios, afogamentos,
choques, etc,

O Curso será encerrádo amanhã, I ,

com a projeção de dois fi:mes sôbl'e

a matéria ministrada e posterior en·

trega de certificados a todos os par·

ticipantes com a frequência de nu

mínimo três aulas.

AplubN,ecessila de Ins,pelores
Exigimos:

Boa aparência
rdáde entre 21 a 30 anos

Se)\o masculino

Condições de vÍ'1iar
rnst rução gin asi aI'

,

Plontar, fabricar, vender
nós' t€mós no fina'nciàmento
dessa:s afividades um'a da-s
principai.S ·finalidades. Que
agora foi ampliàdà.
Nós, agora, ajudamos você

a comprar. Comprar à vista
/. tudo o-que você p�e'cisq -

automóvel, refrigerador,
fogão, televiso�,ar-condicionado,
equipamentos
sonoros, equi- -�§�OOmQ���.�
pamentos pa-
ra escritórios,

'. con,sultó'rios
médicos,
consultórios
dentários� etc .

cons'tantemente E 'usar o nosso Crédito Di
reto ao Consumidor, que esta

mos pondo à sua disposição.
: O pagamento poderá ser

feito até em 24 meses.

Com'as tqxas e jurqs mais

reduzidos.
.Nós 'achamos que
clientes· devem

i\1Comparecer, no horário comercial, à rua dos Ilhéus nO 8, 2°

andar, munido de Carteira Profissional de Trabalho e ele .mais doeu-
mentos.

Para Depulado Estadual
nossos

lucrar,
mesmo nas compra.s a

prazo. Abra
,uma,conta na

agência mais

p'róxima. E, na
hora de com

prar, não ·Ieve
dinheiro. Leve
o Banco do

Estado de São Paulo.

IHPS de se
já!opera
com o -telex

-

",

.

Desde o dia 16 doo corrente, o Ins-.

tituto Nacional de Previdência Soo

cial em Santa. Catarina :g_assou s

integrar a rêde de telex, tendo ins

talado no 99 andar do Ed. INPS,
nesta Capital, um moderno equip1-
menta.

Por ocasião da instalação, o sr,

Laélio Luz, Superintendente Regifi.
na1, passou o seguinte telex: "Inps
- Rio - Para Dr. Kleber Gallart.

Momento passamos integrar rêde Te

lex apraz·me l(:lvar vossência satis,

fação de todos servidores mais esta

medida que atesta constante interês

se Instituto manter-se atualizado

últimos avanços técnica.

Sds. ,Laélio. Luz 'T" Superintendente

Regional".

."((i.�:

..
.\

EDILSON MEIREL.tES SPERANDIO
ARIENA N. 1.209 'BANCO ..DO ESTADO DE SÃO PAULO ,S.Aõ

,

,'-+t+INTEGRAÇÃO E DESENVOlVIMENTO-GOVÊRNO ABREU SODRE
.

.o candidillo da Renovação
"

'.' Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o decreto-lei 65.912, que regulamen-
,

ta o exercício da profissão de jornalista, es
tá em plena aplicação em Santa. Catarina e

uma Comissão Revisora dos Registros Pro

fissionais, presidida pelo Delegado do Tra

balho, já concluiu pelo cancelamentó de

354 dos 551 registros existentes. Para usu

fruir de prerrogativas absurdas anterior
mente conferidas aos jornalistas proííssio
nais, que desfrutavam de abatimento de,

até 500/0... nas tarifas das passagens aéreas,
pessoas de -tôdas as classes e dos mais va

riados ramos de' atividades obtiveram re

gistros fra�td.ulentos. As medidas saneadoras

postas agora 'em prática repercutem Iavo

ràvelmente entre a classe que só ganhou
desprestígio e descrédito com a' "invasão"

interesseira e falaciosa. Comerciantes, pro
fissionais "Iiherats, banqueiros e outros

"jornalistas" estão sendo ag�ra expurga
dos, com a cassação de seus registros. Os

verdadeiros jornalistas profissionais, aquê
Ies que cotidianamente labutam nas reda-·

ções dos jornais, das rádlos e das emissô
ras de TV, travando uma luta sem tréguas
num Estado ainda carente de comunica-

orna islas
ções, superando não sem sacrifício - as

vicissitudes que ainda cercam a atividade

jornalística em Santa Catarina, só podem
apoiar as medidas saneadoras que visam

sobretudo a' valorização profissional da

classe.

Ser jornalista em Santa Catarina não

é apenas - como. muitos, pensam - osten

tar 'um título fácil. É ser mais que um pro
fissional: é ser apóstolo. E' trabalhar dura
mente muitas horas por dia, sem se ater a

horários cômodos, estando sempre pronto
para captar a notícia que não escolhe hora

para acontecer. E ter sôbre os ombros uma

'n;sponsabilidade pesada, qual seja a de 0-

rientar e Ílumiriar a opinião pública, habi

litando-a à conquista de seu próprio bem

estar•. E' saber inspirar fé e confiança nos

destinos dêste Estado que começa a impri
mir a primeira velocidade na pista do de

senyolvimento.' É também - e sobretudo
- o sacrifício cotidiano em busca da in->

f�l'll1ação� sempre colhida na fonte segura
e insuspeita, manipulada depois e ofereci

da ao consumo dentro da melhor técnica' de
comunicação jornalística. Com, o cabedal

r

de 55 anos de serviços prestados à .impren
sa de Santa Catarina, O ESTADO sempre
soube ser pioneiro. Numa imprensa auto

dita e diletante, o Mais Antigo Diário de

de' Santa, Catarina implantou no Estado a

verdadeira racionalização da atividade' jor
nalística, pela divisão do trabalho e espe

ciahzação das funções, em têrmos efetiva

mente profissionais.
Aqui, pela primeira vez em Santa Ca

tarina, o trabalho jornalístico foi, dividido

em editoriais devidamente instrumentados,
dispondo do repórter para colher ,a iníor-

.mação e do Copy-desk para elaborá-la.
A revisão dos registros profissionais

é, por tudo quanto encerra de benéfico, e

de salutar à classe, uma medida de justiça.
Aquêles que tiverem seus registros tranca-

-dos poderão restabelecê-lo tão logo com

provem o vínculo empregatlcín em ernprê
sa jornalística. Os que tiveram o registro
cancelado por vício fundamental, presta
rão um benefício a classe, desvinculando-se
dela, I

como os intrusos que sempre foram.

Afinal, de jornalista de coquetel os sa

lões de Santa Catarina .já estavam cheios..

Três Pr-oietas na Assembléia
:- \

T rês são os projetos governamentais
que determinaram a interrupção do reces

'so do Lesislativo: a concessão de crédito

especial para aquisição dum terreno desti
nado \à instalação duma unidade do Exér

cito em Tubarão; a suplementação. de .ver

bas para a Divisão do Ensino Primário e

. finalmente a aprovação de contratos de
operações de crédito para obras do pro
grama de transportes estaduais. O ilustre
Secretário da Fazenda, sr. Ivan Mattos, es

clareceu, em declarações �à imprensa, as

.razões da urgência dêsses projetos, que de
pendem de apreciação dos legisladores. E,
na verdade, não se trata de providências
que se pudessem adiar sem graves prejuí-:
íWS para o. andamento administrativo do
,Estado.

r'

'Segundo informações prestadas ;

não sei se autorizadamente - pelo depu
tado Ivo Knoll, vice-líder da bancada do

MDB, a representação, oposicionista na As
sembléia lião comparecerá à convocação
"porque não concorda com a votação aço-
'dada dos anunciados p�ojetos e porque
"S80 necessários apenas 2 J deputados e a

ARENA possui 32". E, .como se percebe,
uma saída em falso.

Para que sã,? eleitos os sçnhores deput_a
dos e por que ocupam êles os postos 're
presentativos na Casa do çongresso' Esta
dual? Ponderemos que não 'será licito, sob
nellhum pretexto, alhear-se o deputado aos

deveres de acompanhar as atividades legis
lativas. Mas se êsse pretexto consiste em

que um ou dois parlamentares, ou ainda
tôda a bancada não faz falta de .ao Iuncio
namento do plenário, é lamentável 'o crité
rio, sobretudo porque _ volta as costas 'à
obrigação de exarninar : as proposições, de
batê-las 'e aprová-las ou impugná-Ias. A
sua presença é, assim, questão de ética ,par
lamentar e 'de lealdade para com a coisa

pública.
Acrescente-se a circunstância de que,

na realidade, os motivos do não compare-
< cimento' aos trabalhos - que apenas' são
extraordinários face ao receso para a cam
panha ele'itoral _ não pois, se bem: apu
rados, senão interêsses pessoais Ou parti"
dários, face ã cabala política a que estão

entregues os Candidatos à reeleição. Isso'
os expõe a confronto com os deputados da
ARENA, que não se escusaram aç chama
do, quando o Govêrno necessita do seu

pronunciamento em questão de importân
cia capital para a contiriuidade administra
tiva. E o eleitorado de hoje observa, tira
ilações das ,atitudes, raciocina - e vota�

rá, certamente nos homens que não se

conservam arredios da sede de sua função
de mandatários do povo; por motivos de
menor valia do que o das causas públiéas.

"Se os representan,tes da ARENA

sempre alardeiam sua maioridade numéri
ca, por que ,razão. iriam precisar agora dos

estival
I

Eu falava sôbre o Festival. Além dos
aconte,cirnel'lto$ já relatados,' penso _

que
dóis outros estão a merecer igual regist.ço.
A saber:

1, O Velho Guerreiro. Pegaram o'
Velho Guerreiro "na baixa". Me. deu .pena.
O Cbacrinha está velho -- como está ve

lho! Sá que' a gente não nota; êle fica re

bolando na frente das Chacretes, diante do
ll1u11clo que êle comanda, e a gente chega a

e';trever certa, agilidade física, certa leveza
de gestos. Mas no Festival, o Chacrinha
se trumbicou.

Cheguei a perceber no Velho Cana
lha um �har ac-uado. Temi pela sua sorte
ql1ando êle ofereceu bacalhau, Jogaram-lhe
de volta uma vaia imensa. Na TV o som

[oi ahafado, afinal o Chacrinha 'é da Glo
bo e "the shaw must go on". Mas no rá
'li,. quem ouviu me disse que foi dose prá
�ão.

'

Em determinada hora, jogaram o seu,
r"stn num dose quase malvado: na presi
dência do Juri Popular, Chacrinha suava,
as ba[.�as escorriam pelo seu rôsto yincado

.

-- p êle, à maneira das velhinhas muito
velhh has. falava sozinho. Y

O nior é que isto tudo o apanha em

defasaQ:em de IboDe. no instante exato em

que s; empenha' nu�a briGa de foice com

Flávio Cavalcanti pela audiência domini
cal, de TV. Posso me enganar, mas o Ve

lho Palhaço sofreu, ,no último domingo,
um golpc profundissimo. Na sua idade ...

Ocorre-me, às vêzes, ao recordar uma

pessoa que já, inorreu, ou está curtindo al

guma espécie de fracasso, pensar em de
terminado instailte na vida dessa pessoa.
E matutar: depois, daquêle momento, só
decaiu. Assim, o Chacrinha de domingo.

Perguntareis: o que é que houve? ·0

público � diferente do da TV? Não, não �é.
E' exatany _, e o mesmo. Acontece que
Chacrinha não se c9munica mais. Há dez
a!lo� está naquela do "vocês ,querem baca
lháu?" Não dá pé.

Se trumbicou.
2, Vocês querem Mocotá? Vocês

querem música' e letra? Então, estão por
fora de MocNá. Mocotá, é um shaw; de

coreografia, de ritmo, de pilantragem. Mo
cotá. goza tudo: a as'Sistência, o Jun, o

Marzagão, o espeotador, a Globo, que está

pagando tudo.
Ficam aquêles sujeitos de fones no

ot'vido, tomando apontamentos, fazendo
caras serissi'l11 as. Fica o público a torcer,
C0l)10 numa· partida de futebol, pelas suas

côres. Fica o Marza?ão a 'prometer os

Beatles, Frank Sinatra, EUa .Fitzgerald e

representantes do MDB para compor um

�'quorum de maioria simples?" - teria sido
a' pergunta do vice-líder Ivo Knoll. Toda-.
via, não se trata simplesmente duma con

vocação da ARENA, - e sim partida da
Mesa Diretora, correspondendo às razões
do Govêrno do Estado. É evidentemente
secundário se a bancada oposicionista in
fluiria ou não para atingir o quorum dos
trabalhos. O que é certo e elementar prin
cípio de boa re�ra, re�ulit-ment�.l é. que: �
presença dos deputados, quãlqfíer que pcs
sa ser o ponto de vista erri que se venham a

colocar nos .debates, faz parte das obriga
ções do mandato, ,que não deveriam ser

subordinadas a escusas do estôfo das que
apresenta L_ não sei se autorizadamente
'repito, � o vice-líder do MDB, menos

prezando, corri alusões irônicas, uma sé
tia razão de conveniência geral do Es

" tado e o até prestígio do Poder Legislati
vo, de que é parte legítima.

Seja, embora, illcontestável que a As
sembléia Legislativa cumprirá a sua tare

fa, mercê do' elevado senso. de '

responsa
bili�ades da expressiva maioria

_

dos que a

compõem, nem, assim deixará de _ser, pas
sível de anotação, para o oportuno Julgá- \
nlentos dos homens e classificação das ati

t.udes, a estranha e deselegante decisão da

b�ncada do MDB, 'denunciada pelo seu

viçe-líder.
'

.

Guslavo Neves

outros babados. Fica a Globo a .!.!;.ansmitir
'eUI CÔfes ,para 'o Inundo e as galáxias. En-
tão chega' êsse malandro que é Jorge Ben,
se emparceira com dois outros malàndros,
e manda o Mocotá.

Todo Festival, seja qual fôr, deveria
ter �m Mocotá. Uma malandragem qual�
quer,: enfim.;. para remeter de volta à sua

real condiçãp, a importância do evento.

Julgar música. .. chego a sorrir. A
música está no ar, está no canto matutino
·dos pássaros, na voz do. ente amado, no

'murmúrio das ondàs. Quando essas notas

SI!, juntam para formar uma canção, o

supremo juiz de sua beleza há sempre de
ser a sensibilid�de de cada um. U 111' juri
para música ...

Querem ver uma coisa: onde é que
anda Luciana? E Sabiá, apesar da filiação
ilustre e de uma 2:ravacão de Sinatra? e

Margarida? Êsse j�ri·.não dá lima dentro!
Imagino o negro Jorge Ben, no seu

canto, com Domingas, Charles, Teresa, ra

ciocinando: "vou lá, êles vão olhar, há
um verso de \ pé-quebradd" sou eu só e o

meu violão. tiro o 104 o I�gar porque o

juri é soberano e quer prov�r qlle não há
.

càlher de chá para Jorge Ben - eu?!" E
mandou o Mocotó.

,Mocotó nêles!

Paulo da Cosia Ramos!;
-

. sd fel:.

\
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Mareílio MedeiroS', filho. I

(
CONVERSA DE PASSARINHO

.Funcionário aposentada, Ouriques era vidrado em passarinho e a êles
dedicava a maior parte do tempo do seu ócio. Tinha um curió res1t8itado na

vizinhança, bom de bico e enxuto de plumagem, que era o seu maior orgu
lho. Naquela noite, como estava fazendo muito' calor, Ouriques deixou o cu:
rió dormindo na varanda dos fundos, onde estava a lavanderia da casa e os

varais que serviam para estender a roupa rios días I(j'e cliuva. Sonhava com

passarinhos, quando sua mulher despertou-o com um' safanão:
- Acorda, homem, tem um barulho lá atrás.

Ouriques, ainda mal desperto, sussurrou algo parecido' com "ladrão, la

drâo", ficando depois com' os ouvidos atentos à escuta, certo de que-se tra

tava de mais um alarme falso da mulher, dada a ouvir rui dos e ver som

bras onde nada existia. Mas, daquela v,ez, a mulher tinha razão. Havia, sim:
o ruido de passos nos fundos da casa.

/'1

- M�u curió! exclamou Ouriques movido' por súbita coragem, pulando
da cama para apanhar o revólver escondido no guarda-roupa,

Pé ante pé, atravessou o corredor e chegou à porta que dava para' a la

vanderia. Virou a chave em silêncio e, num repente, abriu a porta com es

tardalhaço, arma na'mão apontada para tõdas as direções. Trepado no tan

que e já com a gaiola na mão, um -crioulo magricela .esgazeava os olhos

I
brancos de pavor e tentava dizer alguma coisa, que pão conseguia, pois per

dera a fala.
- Ladrão, vagabundo, 'desta tu não escapas, seu patife! ,

I I E o crioulo despencou-se de cima do tanque, -; estatelando-se no chão I'
I : mas segurando heróico, numa das mãos, a gaiola do curió que nada sofreu (,

com a queda.

III- Cuidado com meu curió! berrou Ouriques, apontando a arma em di-

111reção ao peito do larápio.
"

I
. - Pode deixar, doutor, que não acontece nada com o bichinho, conse-lguiu dizer o ladrão. Um curió dêstes não merece mau trato.

. .

.

IJ- Passa aqui, essa gaiola que tu, vais agora é para a cadeia, sem vergo- 1

Inha. I
- Douto.r, esparramou o alpiste e derramou a água. Deixa eu botar prí-

,

meiro.
O crioulo, com um carinho maternal, lavou a vasilha da água e colocou 'I

alpiste nôvo no comedor. Ouriques, atento, só

olha,va',arma"em
'riste.

'1"'.- Bichinho bom, êste, seu doutor. O senhor está de parabéns, disse o,,
negrão. "

,-
.

:',
- Mas não é para o teu mico, vagabundo. Como é que tu conhecias meu

curió?
"

"

- Eu trabalhava na construção daquêle edifício, ali ao lado, e passava
o dia inteiro ouvindo seu 'curió cantar. Gosto ml!it8 dde pastsadrinh�, sa�e?

,', I,F êste curió era uma tentação. Só com muita fôrça e von a e nao VIm

�ui antes para roubar. Mas agora que a obra terminou, não resisti. E' ago-
I

ra ou nunca, pensei. E vim, assim como o senhor está me vendo. Com êste

�I'curió e com o corrupíão que eu tenho, minha felicidade seria completa. Só

:i�1
I;�

que dei azar. . .

,

- Um corrupião? perguntou Ouriques, interessado.
- Não um corrupião como outro qualquer, seu doutor O meu assobia

JIo Hino Nacional, o "Pra Frente Brasil", anda sõl�o por dentro de casa, can- I
ta no dedo a hora que eu quiser e come na minha mão. ,Só falta falar, por

'

aue o resto êle faz. '
' , .,

,
1

"
•

I
- Pois eu já tive dois corrupiões, os dois trazidos do ,Norte a bordo do 'I

�oepcke,. naquêle tempo '. Pois o.� dois rh'orr�ram. �epois. di,SSO nun:a mais I
i

tíve, Mas sou louco por corrupiao. Se eu tivesse um, criana na mao e; se I ,

'êle quisesse, dormi�ia na minha ',c,amai com travesseirinho e tudo. Corrupião, ! I
para mim, é o reí 'dos passaririlio�,f'�ssim domo o leão é o rei dos animais,
declarou enfático. <' ,,'.

" -, '.

- Falou pouco mas falou bem, seu' doutor. Também estou, dê acôrdo.

Mas, se o corrupião é o rei, o curió é o príncipe, príncípalmente um curió
igual ao seu.

- De fato é, mas eu daria tudo para .ter' um corrupião, um bom cor-

,I

.i

'1

I
j
r

lfi

I
1
I,

rupião.
- Assim como o meu, doutor?
- Assim como o teu, se é como me, dizes.

,

- Não seja por isto, doutor. Podemos fazer negócio. Isto é, 'se o senhor

quiser, é claro ...
- Como assim?
- Eu lhe dou o meu corrupião e o serihor me dá o seu curió.
- Seu tratante, vem roubar m·eu passarinho e ainda tem coragem de

fazer uma proposta dessas?
- De�culpe, dou,tor, estou procurando ser honesto com o senhor. Se o

senhor não aceitar, nada, feito. Me leva para a cadeia 'e pronto.
- f Espere aí; podemos conversar. Quer dizer:' que amanhã podes me

'

trazer o corrupião?
'

- As oito da matina, contanto que eu' leve seu curió.
,- Eiltão, negócio fechado. Aperte' os ossos.
- Está aqui, doutor.
Dito isto, o negrão levantou a gajola na mão e .já ia saind.o, quando Ouri-

[
,

ques. cortês e delicadamente, ponderou: ,""" I
--: Olha, por via das dúvidas, deixa o curió aqui e, só leva quando m€

!3ntregar ó corrupião. E' melhor assim: ' I
- b senhor manda, doutor, .boa. noite. I
= ��: ��i:r:o���:, l�o�;!�� sou um homem direi'to e palaval pra mim l ,

é palavra. Boa noite € áté amanhã." � ,1
..-

,

ECONOl\'l:il:S
Uma das coisas que mais nu

pressionou o Sr. Colombo Sales

nas sua� visitas ao interior do Es

tado, durante as qua,is apresentou
aos líderes comunitários das diver
sas regiões o seu Projeto Catari

nense' de Desenvolvimento, foi o

fato' de a maioria elos Prefeitos de

pequenos municípios demonstrar
razoável familiaridade com pl'O
blemas. de planejamento e de' eco-

AFONIA , I.
O Deputado Pedro Colin, Presi- I i

dente da Assembléia Legislativa, III
con:parece� completamente afôni- l. 'I,co a sessao de ontem, em consé- f
quência das agruras pa sua__cam- ��
panha para a Câmarà Federal.

' � 'jPara atende( um
.

�-epórter, ao!

telefone, foi obrigaqo a fazer uso 'Ide um intérprete, pois do outro f
lado

"

do fío o Jornalista não podia
, ouvir a, sua voz.

nomia administrativa. NOVA CASA
- Mas o que me pareceu mais in te- Ainda sôpre � Assembléia, sà-
r,essante, diz o futurá '.Go�ernadór, mente depàis de c IS' de novembro
foi ver que quase todos· êles fala·' ,'o será 'marcada a data definitiva pa-
vam eCGoQmês. ra 'a inauguração do nôvo prédio
/Economês, como todo mundo. ond,e se instalarái, aquêle Poder.

sabe, é a línguagem té.cnica ,que Diante disto, a inauguração dificil-
contém a terminôlogia usada pelos mente' se ,dará a 2S de, novembro,
economistas. como 'estava previsto, pàdendo fi-.
UNIVEItSII)ADE cal' marcada para a visita do Pre-
O professor Juão. David Ferr·eira sidente Médici a Banta Catarina,

Lima transferiu de ante-ontem pt
'

esperada até o fim do ano.

ra ontem a sua reassunção (pala·, OS DE HARO
vra J;lorrível) na Reitoria da Uni- Martinho e ROdrigo de Haro
versidade Federal e já amanhã re- abrem amanhã, às 20 horas, no

ceherá das mãos ,do paisagista Museu de Arte, uma exposição con

Burle Marx' o proj-eto definitivo junta de desenhos e pintura, pa- ,:

do campus universitárió da UFSC. trodn,ada pelo Departamento de:
Burle Marx, que virá a Floria- Cultura da SEC e do próprio Mu- I

nópuHs acompanhado de membros seu .. " r
da sua equipe, proferirá no audi- Trata-se, sem dúvida, 'de uma'

r tório da antiga Faculdade de Di- das mai.s importàntes exposições
,I reito uma palestra sôbre o "Pla- da, temporada, r·eunindo dois gran- ; I

'. nejamento dos Grandes Parques". ,des artistas como são os de Haro.

(,{ .�.Y":' _-__::_ �_"
.
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Dinheira qÚ�/v�l({dinheiro, merece. ser bem aplicado. Com apenas uma

nota Ror �lri�S. ,(c·eh:). iêrtii'eÚ:os) V;. "participa do Fundo' Bansulvest, adminis

trado' por um Bafi�� \<il! 'ÍhyesÚmpntol). Um futuro tranquilo para você e

[Jar� seus �fmi()s: ::._' :-:. ,. ,:' ,

: Comece "t:iátandó;Jjem .Q seu dinheiro nôvo: um bom investimento

·_Pfnplet�' t'Ô��' �q;a··tUla,�:-ije' t�abalho. .

i' INFOR;MA(;qE'$:.:.':�. ':� .;' " '.
/

D.ane'o Imluslrlàt � Comércial do Sul - Sulbanco
�. .

� '-.
. ..

.. ,

f r '��.i:. J�.>i.r�.�.;p.t�.��.�.;>.··.�:�Od'(�}:O l:'��: de Inv�,\\ 1..,.r mento. BlIh€lJ;;_ cOQ '-i-"iD. E, �57. .

I ���·o�;��g;\�n�:;t���:�.i�����;:!C����ç�ã� i:::r�empo: quanto mais

.1
,tas <"po� .q�·"pf'e�;t'.0fBm:CRESCINCO 't I

; ,-,Entre", hutrâé�e9isªg,.�. ,p..p.r4iÍe:"o ,BIH-C.t\ESCINCO rendeu .109%" em 1

-196j.}tt�?�,�1��;:���';'�� '!}���Ga",de ,300%.' Isto já basta para você se'lde.�.ld�r.·,. .,--. '0'.,,' " ". ;; c,· .I"� i, ...,,,,.' .... . .,'

.
. ·�I\1!ls';.(bBm41R:esÇ::lN(;:(r,. tem 'toú.tras vantagens; é administrado pela

��:P�!�}�:��:!�:�����!�<fund�s de. investimento, e já conta f I.
.

.
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Os bi���tléifÓS.?que.�'il�S�illm; vi:ajar à República Argentma com a
, inteJl�a({ ��:�\i�l� ���[�B�l�;t!l::se' permanentemente e realjzar tarefas

renlun��adá�, �Pdevéí:��/lij'grEissar ,como residentes permanentes; nã.o
deveIri fÁzê:i($j :;kQ��li:k�cdÍlio, tiuistas, pois, desta hlaneira, 'não somente

não pod�rã,b... ti�)5a.Úl,i(,��,(J�o :�;tn:bém as autoridades migratórias argen.
tinas .nãd :}}1e:s..ig.hêtú(iirã'(i.; �uà radicação definitiva, e deverão ausentar·se

umá vez 'q�e;:Íh�s:��rl���'P: �r�zo 'de permanência autorizado.
·

EJ$is.t�fil� '<lda�jio.�fri,ai{'paia i.rtgressar na República Argentina com

residêÍlcia' iléÍ'i!)ánellte:; .';;:" ',,>-:, .
.

.

n)' ái���dó1�� Q\1a.M� .. ,o'. inte.te�sado é c]Jamado' por parentes ou

...' �mig'�S' l,leslde'ntes,' �o' '!;lit,o pais. Para êste deslocamento, <)

c-h'amád'à' devúá.)lirigii-se pessoalmente ou por carta à "Direccion
� .' . " .. ,., .

'., '. ..
. . INac,íbtiali Qe'MIgraCioQe$", sita a "Avenida Antartida ATgentll1a, I

h:' ;f�5b" ,,� li!��jrÍls \�il'�s - República Argentina", onde será

/.i irtrófinildd à;'.i��spMtó .. ,'. .

.

I
,

b) ês�.��!,.;��(:�,4:����A ifigre,ss? n� R�p.ú?li�a Argentina é requ,,�- I
j"�é1Q�\�l_õL����r�,$�ii,tio {�1>or; propnas lI1lC:at.l.v�,,� eP'-pensas). Para I

.-66t�t"itiIQtrtiikõff);,-sôDr.!.i êsté .caso devera .dlflg1r·se ao Consulado I
.'.� Át.i��f�.�'(����::�pf�é�P..otlda, pot jurisdição, ao seu' domicílio. I",' 'Itlija,Pts'ÇX�QlttU<�t:�,;aê;1970, .

'.

:. �:�. ':." ,�<:.Xf�'�'��···��':��t�·;I. '5;. � .::\;�$:';_�__:_:_-"-' -.---'---_:_--�&EL�4t

',I

Ir.

i
I .

!'

I
Lo

..

:·;::·::·:_-/'·>:'·;·':611:rIAT LUX
'

"-,' ��.""'-dtNI'CQ$ EM M'ADEJRA
,

'�._ .. '. . /" \

Á cIA. F'IAT;'PPX: está' �eleCionando 'candidatos a trabalho no setor.

técniCo de.. ·madeira.·, Os ': candidatos aprovados' farão um curso teóricl)- i
. prático re�u,��rado:;:De ,6 " (seis) meses, antes de assumir as funções I

desejaâaS.< . .,

REQUISITOS;, ,"" '.:

Id�de,;- 22 a 25.llilOS.
Escol�ri(fade::'euiso técnico' ou equivalente de nível médio completo;
ad1l1ite'se ·curso IcientÜico com alguma prática ou conhecimento em

funções 'técni�à.s< '.' '." ."
". .,

.

Ex�eriê�pía ..
�o' úrito ;�é :madêira �esejável, mas não indispens ·ivel.

·

Âpré�eót�r;sê:. no 'hotário comercial à Travessa Pinheiro, 194 -

cí1ritiba 'a�: �er�içó'd� Reh1ções Il1dustriai�.
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Estreito
- .-..lI

Censo em FlorfanopoUs
vai

.

até o fim do mês j
A Sadia voltará a operar com' .

. ,

,
I _;

dois vôos semanais para Concór- Até o próximo dia 30 estará COl1- lação ,qe São José. atinja a casa dos
dia' e Chapecõ-, a exemplo do que cluído.o Censo em' Florian6polis, 40 mil habitantes.: Em 196'0. o ter-

fazia antigamente, ligando a Capi- que . já apresentou até o presente dtório ,ql}e'- hoje forma aquêle muni-
tal àquelas cidades do val� do Fi,)o uma população de 131.384 pessoas, 'cípio havia. registrado uma popula-
do Peixe e Oeste catarinense. res- Estão faltando apenas os resultados ção de 21.537 pessoas.

pectivamente.. A informação foi de nove setôres, onde os trabalhos Nos çlemais municípios onde já
prestada 11a tarde 'de ontem pelo se desenvolvem em ritmo aceleradú, foi concluído o Censo,. os resultados
Sr. Airton Salgado, Gerente da segundo informou o delegado do apresentados foram os seguintes:
Sucursal de Florianópolis da em· IBGE, Sr. Américo Gomes do Ama- Biguaçu 15.405- habita�tes; Antô-
prêsa, acrescentando que os 'vôos ral. nio Carlos 5.585; Governador Celso O jornalista Gustavo Neves· pro·
'serã'o diretos - às têrças-feiras e Segundo a mesma frnte a previ- Ramos 7.530; Garopaba 7,477; Pau· ferirá uma conferência na Acadc·
sábados às 10h30m para Concórdia são feita pelo Laboratório de Esta- lo Lopes 5.733; Palhoça 20.761; São mia Catarinense de Letras; sôbre "

e .às quintas-feiras e sábados pará tistica da Fundação IBGE para FIo- Bonifácio 3.410;'� Anitápolis 4.655; vida ·e obra do poeta é prosador
Chapecó, no mesmo horário.

.

rianópolis será alcançada. Essa pre- Águas Mornas 4.678; Santo Amaro catarinense Santos Lustosa, na:·,

A emprêslt. introduziu diversas visão dá para a Capital catarinen- da Imperatriz 10.381; Angelina .... cido em fins do século passado er

modificações nos horários de su�s > •
',se uma pop]llaç.ão de :42'mil habi- 7,700 e Rancho Queimado 2.373 ha· Palhoça e falecido em 1923.

Hnh�s comerciais: qU��,�� iil�r�j' ';� ii. �, tIfl��d',,;'e1�o��� , os�qa- �� !:4�i�n� ·s.� , �:l,i \ �
li
!) ;1':\ � ;;,,� ,�lk A"?pnf�r.ênria �lá" iW�g�r. ;' �,�'/funClOnar a partIr de sa»al!lo!p�o'I:''''''dor d�ti�os� fi ,;r195�/�e f!I��!, Em todp o Estado, até odiá 1'4, a�, ,.,PàralSe�l!lnda-f;eir�l'às','\�lt0 ,(;�';,�imo. Com saída de Florianópolis 1960.
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.:- destl'no a 8a-o Paulo. e 01'0 de
.

popu açao recensea a e compu a a se mc UI 'no programa �,.�r.n, ,I'

.,.,I,f.':.í.:.·1-'i','\t.-= - '" O maior índice de crescimento até chegou a 2.642.253 habitantes, ten- tivo ao cinquentenário da AC
.

'(,. .

Janeiro - vôo direto - a emprê- agora verificado pelo Censo foi no do sido visitados 510.010 domicílios. O jórnalista Gustavo Neves esh
sa terá aviões às segundas, quar- município de São José, onde já fo- Também com relação ao Estado o r·eunindo a obra esparsa de Sa-'
tas e sextas·fe-iras. Também have- ram' recenseadas 37.514 pessoas, fal-

. IBGE acretlita que a previsão será tos Lustosa; com vistas a uma pr(
Tão vôos às têrças, qUintás e sá· tando ainda somar os resultados d� alc�nçada, qual seja, 2'.877.000 habi. xima publicação.
bados para São Paulo e Rio de dois setôres. Espera-se que a popu. tan�es.. BUARQUE REGRESSA
.!'aneiro, com partida da Capital O aC2,dêmico Aurélio Buarql·r
às 17h15m. Para Curitiba com

partidas às 17h15m, serão realiza
dos três vôos semanais, às têrças,
quintas e sábados.
Com destino a Pôrto Alegre se

rão realiZlados vôos da Capital às

segundas, 'quartas e sextas-feiras,
no horário' das 12hl0m e, às tê·r
çás, quintas e sábados às 10h30m.
Resumindo as alterações introdu
zidas nos horários dos aviões que
partem da Capital, a Sadia terá
vôos diários para São Paulo, Rio
de Janeiro e PÔ-rto. Alegr·e. Serão
mantidas três frequêi1cias sema

n���lJ.,t�CuriSt5>�, B4,.,;q.ua_s! lWllj8',Con
córdia e Chapecó.

Embora já tenham transcorridos
vários dias, ainda não foi" localiza
do o corpo de Bruno Henrique Gerd

Flach, desaparecido misteriosamen
te numa baleeira quando participava
de uma péscaria noturna no Balneá

rio de Camboriú.
.. As buscas continuam e. a Delega
cia de Polícia do balneário abriu
'inquérito a: fim de' apurar detalha

damente o possível' afogamento do

jovem blumeauense.

TAXA DE TURISMO

A Diretoria de Turismo do Bal

neário de Camboriú vem realizando

reuniões com hoteleírosda localida

dé, objetivando explicar �s modali
dades de cobrança dos 5% -de taxa

de turismo, válida 'durante a' tem

porada. oficial de verão. Enquanto
isso, o Departamento de Obras mu

nicipal iniciou campanha no sentido
de conscientizar os habitantes da im- .

portância de manter a limpeza das

rt--Ias e logradouros públicos.

Acadêmicos
fazem viagem
de estudos

Informa

Pacificador.
de índios é
homenageado 'Ii,:

._

Uma viagem de estudos ao Vale

do Itajaí será realizada pelos acadê·
micos que iri,tegram os Cursos de

Direito e Administração do Centro

Sócio-E.conôIiüco da Universidade
Federal de Santa Catarina..

.

Deverão efetuar' visitas às indús

trias de Blumenau, de. acôrdo, com o

, que, prescreve o currículo dos, refe

ridos cursos, relativament� ii. obri
gação de estágios. .

Sadia volta.
a faz�r vôos
para· o Oeste

Polícia prende ,irmãos
1

que mataram Antônio
JOINVILLE (Correspondente)

A Delegacia R·egional de Joinville
prendeu ontem os irmãos Antônio
Fausto Freitas, vulgo Bubi e Eleu
tério Gomes Freitas, autores do
crime de morte em que foi vítima
Antônio Osório Garcia, .encont/fa
do no interior da casa- nO 368,. da
n�a Dom Bosco. As diligências co
mandadas palo

' Delegado' ...• Dirceu
Machado dê Souza" alcançaram
êxito na estrada dó Píco.: perto da

sagens na Polícia - foi encontra
do na resldência de Eleutério Go

mes Freitas, com duas perfurações
de bal�. calibre 32, uma delas dis

parada por. um revólver e outra

por uma garrucha: A Polícia de

.Joânville vem mantendo
.

reserva

com relação ao andamento das in

vestígações e depoimentos dos

detídos, ·:.mas sabe-se que a vítima

tinha em' seu poder um'automóvel
voíkswagen, placa' AC-87-27, de
Curitiba e que mantinha. negócios
escusos com os assassinos, não se

sabendo
.

que tipo de negócios, pois
nenhum dêles tinha' 'profissão de
finida, Outras versões do crime

dão conta de ,que o mesmo foi de

natureza passional, embora ne-

. nhun,\a' delas mereça � confirma
�çab da Polícia."

Em cenmoma realizada na Câma
ra Municipal de Ibirama' foi prece
dida a entrega elo titulo de cidada
nia honorária do município ao sr.

Eduardo de Lima c, Silva Hocrhan.
O homenageado foi pacificador

dos índios do Vale do Itajaí e e1"1

conhccid� naquela época pela alcu
nha de "Katangara" que na língua
Tupi-Guarani significa "o forte" "o

,..
,

rijo".
Atualmente o sr. Eduardo Hoc·

,
'

ui I

serra de Campo "Alegre, onde
homicidas foram' prêsos: ":

o_s rhan está com 78 anos de idade e

dedica-se exclusivamente na elabo

ração das suas memórias,

Servidores
homenageiam
Governador
A Associacão do Servidores. Pú

. �. '.

r!

blicos do Estado prestará .
homena-

gem ao Governador. Ivo Silveira na

próxima quarta-feira, oferecendo-lhe
um coquetel, "pela dedicação de

monstrada à classe durante a SU'i

administração", \ segundo afirmou
fonte da entidade.

. Os' motivos do crime contínuam

ignorados,
.

mas acredita-se que a

vitima tenha lesado os' assassinos,
aplicando' o. chamado 'conto da
guitarra, 0, corpo de'Antôniq, Osó
rio Garcia - qUE) tinha' várias pas-

VestiIHIlar tem a sua
')

.
.:

inscrição· anteCipada
.' A Comissão" Central do. Vestibu
lar Único e Unificado da, Universi
dade Federal de Santa 'Catarina,
atendendo a uma determinação do

Diretor do Departamento de As
suntos Universitários do Ministé·
rio de Educação e Cultura, decidiu

antecipar o período de inscrições
ao concurso de' habilitação dos
candiaatos interessados nos diver-

ração, em face da: decisão do Mi
nistério da Educação e Cultura. A

primeira etapa, constante
.

de Quí
mica e Biologia será cumprida no

dia 5 de janeiro; a segunda
Geog,rafia,' História e Organização
Social e Política do Brasil - no

dia 7; Português, Inglês e Francês,
formando" a terceira etapa no dia
9. Finalmente no dia 11 de janeiro,
a quarta -etapa com as provas de

Física, Matemática' e Desenho.

�or outrQ lado, .a Sub-Reitoria
de Assistência e Orientação ao Es

tildlitnte Já está' efetuaI?:�O ;a distri

bu!ção dos programas. das .onze

matérias para o próximo concurso

de habilitação.

Por outro lado, a
.

já. fêz ·0 Presidente
Governador deverá
considerando .ponto
repartições públicas
dia 28.

exemplo do que
da Republ'ica,. (I
assinar. "decreto
facu�tativo nas

do E�tado .no

sos cursos da Ufsc. Conforme a

, ,

artinho e
Rodrigo vão

� ,

exporno· aiC
Foi confirmada para anianhã I,

abert;'ra da exposição de desenho'
. e pinturas de Martinho e Rodrigo dI,

Raro no Museu de Arte Moderna d"

Santa Catarina. A promoção é dn

Departainento de Oultura do Estad'(·
sendo a mostra aberta com um CP

quetel oferecido ao mundo artísti

co de Florianópolis e à imprensa,

Gustavo faz
palestra na
Academia·

de Holanda, que visitou S�nta (}

tarina a convite da Academia C

tarinense de Letras, 'retornou m

manhã de oatem à Guanabara.

deliberação da Comissãq;� foi esta·
helecido o período de 16' de no

vembro a '21 de dezembro: . para a
.

realização "das inscriç6:e�; , no

campus universitário ,da Trii1dllpe.
As datas do Vestibular' -qnico·'. e

Unificado tambérn sofreram alte-
•

Durante sua permanência eb
Santa Catarina o autor do . "p,

queno Dicionário. Brasileiro cJ '

. Língua Portuguêsa" estêv'3 f" 1

Florianópolis, Blumenau, Joinville
e Laguna, onde profe,riu' ]JRlest",
abordanc:}o

.

àspectos da vida
obra' de Eça de Queiroz, Manl.1cl

Bandeira, Cruz e Souza e· Alfrms'--:
Guimarães. Também procedEm. P

ool·etas de -cunho linguístico, qUf'
serão aproveitadas na próxim,:
edição do seu Dicionário,

ds
..

Quem deseja

BONS EMPREGOS
deve primeiral1lente habilitar-se melhor.

Datilografia, lecio'na-se na ESCOLA RENUNGTON DO ESTREITO,
à Rua Gal. Gaspar Dutra, 275 - 1 \l andal- - Em frente ao 14\l B. C. -

sem matrícula, com material e assistência individual a cada aluno, por
instrutora competente e amiga.
Aplique seu

Impôsto de Renoa

I
,�tinw:=�__i#f�_.��-_:'_--=-=-=--=_.�__ . �-==-=-==-....�-=---._===--=-__ 2. ,
no Fundo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'1/

ir"" �.w�_�"""�_§;"""�,_�"""",,,,,,�,�����������.z;.'.

LOBO & 1 r.tUSSEN elA. LIDA.
(_;UlH.J1:RCH... O)!; AU'l'OMOVEIS, II.: OFICINA

Ruu Dr. Fúlvio Aducci, .952
VFNDE - TRO.)A - FINANCIA - PONTO CERTO

PARA BOM NEGóCIO
'l'iEWWS PAUA VENDA:

Volsswagen ............•....... 70
Volkswagen ...............•..•..OI(
Volsswagen 64
Volkswagen •.......•.•.•..•..•.• ·62
Acro Wiilys 65
'Fissore 0i).W 67-

.

DKW Vcrnag ::..... 63
Gordini ................•...... 68
Gordiui ..............•. :....... 66
Acre Wil' ,'S ••••••••••••• \ • • • • • • 63

66
'68

motor S

Rua t el Schmíds, fiO - Fone 20·51 '

'

DEP,IliR':rM. 'NTOS DE CARROS USADOS
ITAMARATl cinza .' . ano 68

ano 66

ano 60

ano 64

ano 64

ITANiARATl vermelho
lTAlVIARATl beje ...

.f �];RO V!ILLYS cinza

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

'.0

II
. I

,�I
,

••••••••••••• 0.0 •••••••••••••

,

}i.,'t.AL \:JLLYS 4', teje .

'RURAL,LUXO vermelha .

JEZ > marron

R '>tAL 4x4
ano 63'

ano. 65I
1'1
I I
.'

I�I
IWI

lk} '{f.L 4x2 luxo ..................................' ano 69
GOTIDINI azul ano 66

ano 66
vULl·.SWAGElVl azul. ano 62

·��""."'.I"

:.IÍ��T��lftutOlllôveiS-' -�n
"I I COMPRA '.cNDA E TROCA DE VEiCULOS
,

I
Rua 7 de Setembro, 13 - Fone 3886

CENTRO�
.

{

I
I 1 Sed,m Volkswagem 1968

! 1 Sedem Volkswagelll . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. 1967

I 1 1 S:dêll;,. Volkswagem .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . .. 1962
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1.'1 JEND!R��A AUTOMÓVEIS
I Financiamento

/
até 24 ou 30 ���:.' ,

Rua Almhant� Lamego, '170 - Fone: 2952 - Flbrlartópolis - S. C

Galaxie .. , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 68
,Opala luxo 6 cH

_
�". . . .. 69

Fo'rd .1"-100
'.' . . . . . . .. BP,

62

67

Chcvrolet Chevy " .

Aéro Willys ' .

A.�ro Wi�;YS . \ ;. ',�""""'" .:!.,; � ..: ::;
',,; .. ; .

1$ero WIJyS , .•.... , .•......

4,&1'0 W ü'lys v/ fÔ.res
' ,.

;R'ul'al �vmvs
W��al '�Vill�S' t•••••••••••••.•.•

,

• • • • • • • • • • • • • • •• 67
Córcel stand

. !;9
Regente , .. .. .............•............ 67
Slmca Emi. Sul ., , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 66
FINANCIAMOS ATÉ 30 MESES

I Volkswagen ; ' , ; ..

'I' 'g�;��::, : : : : : : : : : : : : : : : :: : :: : : : : :: : : : : : : :: : :: : : : : : : : :: : : : : : : : :: :
I I DKV Be!c::\r

: , .

I ç'hevrol0t .

I�[ LANC-:J.!\S A TUR,BINA _. .

tFI:��I��E��� ',_���3�_MESES
'

67
65 i

'61) :

63 '

�l� i!1I '
, I

,J
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JJXOUINIS
Fabricamos os mais modernos biquinis em Ciré,' Jersey, ,Rendão,

Algodão, etc ...
Vend�s por atacado e varejo. Rua Felipe Schmidt. Edifício Florêncio

Cqsta, 139 andar. sala 1.309 (Comasa). M. K. R. Confecções fabrica o melhor_
em roupas.

I--IIJ
�i!ai� ��tIl<lO- 1 0;,_ �

� - -

II G1U 'f,' .; AÇU AÇU
i , Em exposição per�:!�:te os melhores artistas ba�r1ga-verdes.
I

l
Artesanato, jóias, cerâmica'

I .

Etc & etc & etc

I
�__ :___�__ � B�um�n�u_ -=- 15 de Novembro, n. 1.176
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;\TENCÃO
VOCÊ QUER TRABALH"'R E GANHAR Cr$' 2.000.00 POR M:ES?

ENTÃO VENTIA FALAR CONOSCO À RUA CONSELHEIRO MAFRA, 45.

,DIVULGADORA
O Livro ,"r,gue os fracos e dómina os fortes.

f

Esportes

vai só será campf ãn do Estddo senão perder mais

MAIS UIvI NO FUTEBOL
PARANAENSE

jl
i

o atacante Valmor, então per
tencente ao Palmeiras de Blume
nau realizou um período de testes
no Atlético' Paranaense e foi a

provado.

o clube do Paraná contratou o

jogador para os jogos do Robertão
Eleva-se assim o n.o de ex-joga
dores do futebol catarinense no A.,
tlético Paranaense: Vanderley, ar-
•

cueiro. Gibi, zagueiro de área, e

Toninho médio Ou ponta canhoto
todos' conquistados ao Metropol.

PORTUGUESA DEU PREJUIZO

A' Portuguêsa de Desportos que
se. exibiu domingo em Joinville,
diante do, América, vencendo por
1 x O, deu prejuízo' ao clube rubro
da Manchester que teve uma arre

cadação de 6.500 cruzeiros.

ZINHO TFN'T'A' CLUBE. DE
TOSTÃO

O DOlltei,.o, direito Zinho depois "'"

de não ac�rtar seu ingresso no' lri
ternacio'1al de Pôrto Alegre, via
jou oara Belo Horizonte ;nde ten
tará' a sorte no Cruzeiro de Tos
tão.

ROLD.ÃO DE VENCIMENTO

O �rbitro Roldão Borja Neto,
ai'ldéÍ não recebeu self� vencimen
tos da Federação Catarinense de.
Futebol, corresoondente ao mês
de set�mbro, estândo outros árbi
tros também, na mesma situação.

FIGUEIRENSE É LIDER

Do:oois de' dobral' ao Colep'ial
por 3 x O. a equÍ.!)e juvenil do Fi
gueirense passou a liderar o cam

peonato da categoria isoladamen
t". sqm:l'ldo O ponto perd{do em
dois jogos.

� -

'_i?�?g?;jJORGINHO DEIXA OLIMPICO

O 90ntpiro ·Jor�inho que tem
.vínculo com o Metropol e- que se

encontra emprestado ao Olímpi
co deverá ser um dos nrimeiros a

deixar a agremiação alvi- ,rubra
da Baixada. Acontece que o Me
tropol tem oferta de um cJube pa
ranaense oe10 jogador considera-
da muito -boa e '�onsequentemen
te a transacão deverá acontecer, �)'
para aquêle Estago.

BICHO ALTO

A diretoria do Prósoera estabe
leceu em 100 cruzeil:os. o bicho
pa?,o a cada atléta do clube que
participou da vitória por 3 x 2,
diante do Paysandú.

AVAI ESTUDA PORTUGUESA
I

A diretoria dà Avaí e'stá estu
dando a Piossibilida:de de conse-
'frui!' nllla exibic�o da Portuahpsa
de DE'sportos, Clue dever'á também
exibir-se em Tubarão. Blumenau
e out!'as cidades de Santa Catari
na.

NILZO PODE SAIR

O atacante NilzQ que não vem
atuando bem, poderá deixar o a

taque azurra na ptóxi1;na exibição
do club.e, passal1do Gama\ para o

seu Ju?-ar e entraildo Dailton na

ponta âireita.' O treinador Jardim
teria confidenciado a amigos êste
seu desejo de testar nos p�'óximos
coletivos o nôvo ataque azurra
formado por .Dailton, Gama, Ca
vallazzi e Carlos Roberto.

Dos cinco grêmios com chances.
de abiscoitar o título. de 70, o

único que deu um passo' atrás foi
o Avai, que deixou precioso ponto
na cidade de Itajaí, onde não foi
além de um empate

.

sem abertu
ra de contagem diante do Almi
rante Barroso', o que importa em

dizer que o "Azulão", para recon

quistar o galardão que, foi seu

por sete anos,
.

não pode 'perder'
mais pontos, sabendo-se que qua-.
tro pontos' estão a separá-lo do lí
der, agravando-se, ainda; o fato
de que dois outros clúbes estão a

sua frente e um ao seu, lado '110

quarto pôsto 'e a ciré�Tl.stância de
que na próxima rodada,'. embora
não tenha que jogar; pois 'seria
adversário do Guaraní, o líder
também não joga, pois coube-lhe
a folga da_. rodada.
A situação pende _bara o Ferro

viário que tem dois jogos em ca

.sa e dais fora. Na rodada, número
doze vai receber a visita do

-

Bar
roso, jogando, a segui: 'com 'o Pay
sandú e Avaí, que sediam os jo
gos, para na rodada final 'receber
·em sêu campo o Heréíllo Luz que,
como o Barroso, não tem conven-
cido ú'timarnente.

.

O Prósnera .

vice-líder, tem o

jA,!!o mais
-

difícil das duas' próxi
mas rodadas. Domingo enfrenta
o América. em JoinvilÍe e uma se

mana ap-ós o Avaí que, efetua o

seu jÔllo "de vida ou 1110rte�'. de
vez que partida será ém Criciú-

.

ma. Na rodada seguinte,"o Prós-
, pera�dlão jo!",,,!, fac-e�a�'desi'Stência�

do Guaraní. j'lá 14.a rodada en

ftenta o Barroso, em .Itaiaí e na

rodada final terá ó Pa m-iras r-e-
I la frente, em .i·"\\20 .marcado' para
a, terra do carvão.
O Olímpico, que se isolou !'10

terceiro
-

nôsto em vista do e-nua
te sofrido p�lo Avai em Itaia( é
o que mais jogo tem' entre os cin
co nue aspiram o titulo, pois já

r ,

folgou ,e não tem compromisso
com o Guarani para ga thar-lhe os

,. pontos. Mas, nas cinco rodadas
que f'a'tarn, .o time p'�eiá da cida
do. 'industrial UPO enfrenta 'nenhum
dos que, com' êle, tem chances de
'Vi"'Cef' a corrida nela t'tulo. Seus
adversários' ,:..�la

-

orde�n: 'C::lrhs
Reriaux .: em B'u-nenau: Hercílio
Luz, em RILl'''l'''' au: Juventus. em

Rio dr) Sul; Palrn-iras. '10 estádio
Olímpico e Barroso, igualmente
ern seu cam_'1o. Quer dizer que jo
ga o O'frnnico em casa quatro ve
Zi,?S p só 58i 1]'''''1 vez _)ara atua no

camno adversá-lo.

-Novquarto r1Asto pst;;') Av:'!' e

América. S:"u� jogos:' 11.a
j
roda

.da - América x Próspera, folga
,do Avai:· 12.a rodada - Prósne

.

fá 'x Avaí e folva do Amé-nica;
13.3 rodada -;- Àvaí x Arnérica..
14.3' rodada - A_vaí x Ferroviá-

,

do e América x Pavsa-idú: 15.a
rodada -. Fiyue irense x Avaí e

América x Caxias. verificando-se
que o time joinvil-nse só tem um

jFgo no campo adversário e o A�
vaí dois�

PREJUIZD" 'TA"t1BEM :Na A-

MISTOSO INTERESTADUAL
DE JOINVILLE

O publico da Capital está na '

ex-v-ctativa da rea'ivação de uri'ij"--
amistoso de bo-n porte para que
não venha a passar um domingo
em branco, visto «ue a tabela da'
Estadual de Fut-bol coloca o Gua

. raní como adversário do Avaí pa
ra" o "Adolf'o Ko rder", em jôgo
que não se realizara porquê o

"Bugre" resolveu há muito desis
tir de prosseguir no Camneon ato.
Até a hora em que rediaiamos a,

prese-ire nota, nada se sabia a

resneito da nossibi'idade do Avaí
realizar um" amistoso, tudo indi
ca-do que há d-sinteresse da par
'te do presidente José Amorim,
que. teve prejuízo vultoso com o

interestadual Avaí x Perroviário,
-que promoveu e está ciente do que
se verificou com o América, que
domingo perdeu três milhões C0111
a an-es-ntaçâo da Portuauêsa de
Desportos em Joinville, conse

quência, natural da falta de co

operação do núblico, tal como a

qui s� verificou num dia de mui
to sol.

NOVOS' pç:rr;\ TT TTOS DO
FIGUEIRENSE

O Diário Ofi -ial. no seu núme
ro vde a 't�ontem\ publicou os no-

�Ivos estatutos do Figueirense Fu-
t(''1ol Clube constafltes de 29 ca-

.

pitulos e 115' arti!!os. que ocuoai
ram nada m°'1OS de cinco páginas
do ór_gão oficial do Estado.

'

do Torneio Ivo Varela e óutros toro
neios de menor envergadura. ga·
nhando com a camisa alvi-rubra do
Clube Doze as maiores alegrias. Mau·
ri ... é outro atleta que ganhou des·
taque estadual, apesar de novato.
Lauri e Mauri. agora solicitararn"
sn�f, transferências URra o Grêmio'
Esportivo Celesc. devendo em 71
vestirem a camisa do clube da rua

Jerônimo Coelho. Amhos os atleta:
são agora funcionários daquela em

prêsa.
ALDO LUZ E MARTINELLI EM
ÁGUÁS GAUCHAS
Domingo,' duas agremiações remis·

ticas da ilha estarão se apresentando
pára o público gaucho. Aldo Luz no,

páreo de Double e Martinelli no pá·
reo de Oito; serão os representantes
de Santa Catarina na regata interes'l1'

"

tadual programada pela entidade
gauch'a 'que teria a abrilhantá·la a

partiri1;>açãó de guarnições alemães.
Como os "gringos" não mais virão.
a regata será disputada entre gall'
chos e ca_tarinenses.

No .. setor amadorista

A reportal!em estêve conver

sando no galpão do Clube Náuti
co Francisco Martinelli com apre
sidente João Batista Bonnassis.
que estava acompanhado do vice
presidente Argemiro Cabral. Am
bos acompanhavam o vai-vem dos
barcos com que o rubro se pre
para para intervir nas próximas
competições, inclusive na que e

fetuará no próximo domingo, na

raia do Guaíba, a Federação ' de
Remo do Rio Grande do Sul em

bar,cos a oito remo�. Segundo nos, Ontém deu-se o embarque dos
revelou o maioral do bicampeão ' rubronegros para Pôrto Ale?re,
catarinense, a diretoria fez enco-

'

onde se constituirão na atracão
menda de quatro b.arcos ao esta� maior da competição promovid.a Quanto ao, Clube de Regatas
!eira Ugo Leonardi, em Pôrto A-_ pela Federação de Remo do Rio Aldo Luz, que se inscreveu em

'.Jle'gre, com os quais pretende con- Grande do Sul. .0 Martinelli vai três páreos (Skiff, Double e qua-
'

servar a hegemonia do remo p'ar- tão somente disputar o páreo de tro sem), até ontem nada se sabia
riga-verde. Os barcos - um skiff, honra, em outrig:�gers a oito remos, a resneito da ida de suas guarni-
um çiois sem, timoneiro, um dou- oportunidade em' que tentará qoe! ções às re?-,atas de PArto A leare,
ble-skiff e um "eigth" - foram brar a inveneibilidade do oito do che!!ando-se mesmo a comentar,
solicitados para serem entregues União, que, há pouco, em duas ontf'm. no cluhe alviru.h'·o, a Pfls-ainda êste ano .. Nos mesmós serão c -

_' l11iÍgnífic:M�.:ç.Q!1JP"etiçõ:€<s::_--=-Cn!1S1:i-�IIi:u.::=-'o '3-ibilidm:te-::.âf', -Vlr:ãuesísTír-:-prem'i-"õbservâaos" os p'rocessos 'maismõ:'" '-derrotàr fácil'l1lente f"<; "oito" do do por dificuldades financeiras.
J.

Com a transferêrici_a dos 'a'tÍetas
Lauri e Mauri para' o Grêmio' Célese,
o clube da Rua' Jerônimo Coelhó' fi
cou como autêntica filial da ;,reÍ>r(�,
sentação do�ista,' pois já çonta em

suas fileiras com Melim egresso do
clube alvi-rubro.

Portatlto eth 1971 o c1ub�, do raio,
deseja levantar o campeonato con·

tando em suas fileiras com o con
curso de três ex·jogadores dó élube
Doze de Agôsjo;

J,'""

Está sendo estudada a realização
do campeonato 'brasileiro de sharpié,
para, a capital' ,catarinense em - no-
vembro próximo. \ ,

O présidente da Federação de VeJa'
e Motor de Santa Catal'ina. estuda
com carinho essa possibilidade, es

tando os primeiros entendimentQs
bem adiantados.'

A cidade de Itajaí também poderá
deixar de sediar os Jogos filiais do

Cam,peonato
.

catarinense .de futebol
de. salão. temporada de 1970.
Caso o gináSio não fique concluí·

do no tempo prometido. a entidade
salonista deverá fazer a indicação
de outra�cidade.

A diretoria da Federação Catari
mmse de Futebol de Salão. yem
d� proclamar as equipes' do Grêmio
dos, Servidores Municipais de Lages
e Grêmiq Hélio Motitz,. tam!'Jéin de
L�ges; campeões das el.iminatórias
da- chave .3. em Brusque.

, .,_.-- ...

�,'

DOIS TRICAMPEÕES DEIXAM O
CLUBE
Na temporada salqnista de 1971,

o 'público amante dêste esporte, es

tará assistindo a duas transferências,
consideradas pràticamente impos·

'. sÍveis.
Falamos de Lauri, jogador que

sempre militou na equipe do Clube
Doze de Agôsto. onde conquístou
todos os títulos desde campeão r�·

gional. campeão estadual. campeão

• Remo
demos em matéria de constru
ções de barcos sendo mais leves e

flexíveis, possuindo' braçadeiras
que facilitam enormemente a sua

adaptação pelos remadores. La
vra, assim, outro tento, de bela
f,.,itura a diretoria rubronegra que
já no próximo ano estará 'i(laugu
rando o seu prédio ao lado da se

de social prÓpria.
SEGUIRAM

Aldo Luz e Riachuelo. Hoie. a

manhã e sábado, os "vennelhi�
nhos" tomarão contacto com o

barco do Barroso, obtido pela
Remosul e que na 'opinião do' re
mador aldista Edson Aliino, que
lá esteve há nouco, é muito bom,
pelo que o Martine1li está an'to a

brilhar na disputa que f'stá atrain
do as atenções dos aficcionados,
projnetendo o duelo Martil1elli x

União marcar· énoca na história
do remo sul-brasijeirb.

ALDO LUZ AINDA NÃO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁR.iA
TS-'8 li! assemblé'a ger8'l, extraordinária a realízar-ss

.às 15 h ras do dia 5 de novembro próximo vindouro, "lTI
sua sede social à rua Jerônimo Coelho, n. 5, '29 andar, em
que se deliberará sôbre a alteração, dos estatutos sociais
e assuntos correlatos, são convidados os acionistas de "Re-

·presentações R. Schnorr S. A.".
.

"

Florianópolis, 19 de outubro de 1970.
Paulo Rudi Schnorr L- Diretor,

BANCO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE

SANTA CATARINA S. A.

Assembléia Geral Extraordinária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senhores Acionistas do Bap.ç-q
Mercantil e Industrial de Santa Catarina S. A., fl se relrllli

.-- ,rem na sede social, à Rua Felipe'Schmidt, 56, em Floria
nópolis, Estado de Santa Catarina, às �5 horas do dia '6
de novembro de 19'iO, a fim de, em Assembléia Geral
Extraordinária, tomar conhecimento e deliberar; na forma
do § 19 do artigo 152, do Decreto Lei n. 2.627, sôbre
resolução tomada pela Assembléia Geral Extraordinárra
de acionisí as do Banco Mercantil ,e Industrial do' Paraná
S, A., realizada em 16 de outubro de 1970, para 'incorpo-
ração de nossa Sociedade.

' ' " '

Florianópolis (SC), 19 de outubro de 1970.
aa) Avelino A. Vieira ,_ Alcides Pereira Junior,

Luiz Antônio de Andrade Vieira _ Diretores.

------,--------------------

')','
REPRESENTAçõES � SCHNO�R � A.

Assembléia Geral Ordinária
'São convidados os acionistas de "lItepreseníações R.

Schnorr S. A", pára a assembléia geral ordinária a realí
'zar-se no dia 5 de novembro próximo vindouro, às 14

horas, em, sua séde social à rua Jerônimo Coelho, n. 5,
29

'.

andar, em a, qual se deliberará 'sôbre o balanço, a

,conta de lucros e perdas, a relatório da diretoria e o pare
cer do _Conselho Fiscal, referentes ao exercíciq de 1969,
A mesma assembléia deverá eleger o Conselho Fiscal

para o próximo exercício, fixar-lhe os honorários e tratar
de outros assuntos de interêsse sociaL

Florianópolis, 19 de outubro de 1970.
Paulo Rudi Schnorr _ Diretor.

"

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DIRETORIA DO MATERIAL
, " TOMADA DE PREÇOS N. 57/70

A Assembléia Legislativa do Estado de -Santa Cata
rina por intermédio da Diretoria do Material, devidamente

l, 'autorizada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente, torna

público, para ,conhecimento dos interessados, que rece
berá pw!)ostas de firmas habilitadas preliminarmente, nos

têrmos do Decreto Lei n. 200, de 25-02-1967, até às 13

horas do elia 03-11-70, para fornecimento de Uniformes,
destinado aos Funcionários do Poder Legislativo.

O Edital encontra-se afixado na Séde do Poder Legis
lativo, à ,Rua Nereu Ramos, s/no e Travessa Adelaid_e, ,n. 7,
Florianópolis, Qnde serão prestados os esclareci�entos
necessários.

Florinnópolis, 21 de outubro de 1970.

T, 4lípio P. Perfeito _ Diretor do MateriaL

V.:I'ILJt:UV;{ ''<AI I;,>

J wi.H'O"j!,fj le amhito nacional pY.'OCLi,'f2 81e:mf"\" ') CI' ,

prática para a f-'nçã'i acma..
Deverá ter 'Ü curso ginar+al co PlptD, j iade eui;-'e ;S

e 35 anos, boa apresentação e automóvel próp " (.

Os interessados deverão apresentar-se a partir do dia

22, quinta feira, à rua Jerônimo Coelho, n. 325, 29 andar,
sala 201.

AGRADECIMENTO E MISSA
A família de

JOS:É DOS REIS,
agradece sensibilizada a todos os que confortaram por
ocasião de seu falecimento e convida para a missa de

'

"

, 7° dia, que mandará rezar na próxima sexta feira, dia

23, às 18 horas, na Capela do Colégio Catarinense,

MISSA DE 309 DIA

Maria de Lourdes da Silva, convida aos parentes e

pessoas amigas para a Missa de 309 Dia, que manda rezar

na intenção de seu cunhado
VANDERLEY VALENTIM DA SI!-VA

'

no dia 25 de outubro, às 9,00 horas, na Igreja de Santo

Antônio,
.

SINDICATO DOS ECONOMISTAS NO ESTADO
,DÉ SAI�TA CATARINA
EDIrAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Extraordinária

São convocados todos os Economistas i�seritos no

Sindicato dos Economistas .no Estado de Santa Catari

na, a se reunirem em assembléia geral extraordinária,
no Centro Sócio Econômico da UFSC, à rua Almiran- "

te Alvim, 19, no .dia 24 do corrente, às 14 horas, c@m
,a seguinte,

.Ordem dOo Dia
L - Aprovação do ante-projeto do estatuto

social;
2. - Nomeação dos titulares das delegacias de

Tubarão, Joinville, Blumenau e Lages;
3, - Outros, assuntos de interêsse da entidade.
Florianópolis, 2Q de outubro .de. 1970

'

Econ. Mauro dos Santos Fiuza - Presidente da
Junta Governativa .Provisória,

DEPóSITO

Aluga-se. no' centro comercial do Estreito, área de
100 m2 em prédio dé .alvenaría, construção nova, própria
para depósito fechado ou aberto, ou loja, com inst. sanita

ría ,e elétrica,' aberturas de' segurança, estacionamento
fáciL Aluguel básico 3 sal. mínimos, sem luvas. Vêr e

tratar no local, à' rua S'e-cunàino Peixoto, 112 - Estreito.

VENDE-SE

Vende-se' uma casa residencial sita à rua Vidal Ra

mos, n. 60, nesta Capital, construida em terreno com cêrca
de quinhentos metros quadrados (500 m2) e uma casa de

madeira à rua Desembargador Pedro SHva, n. 282 _

Praia da Saudade, Coqueiros _ edificada em terreno

com cêrca de qtÍinhentos metros quadrados (500 m2).
Tratar pelos telefones ns. 3387, 3315, 2096 e 3415.

,DR. BIASE FARACO

Rei'liciou a clínica
Rua Felipe Schmidt, 46 '_ andar térreo

Consultas com hora marcada

L22ruaw.a:w.
I

t_-:_---

"PRUREL

, I

APARTAMENTOS:
EOIFICIO ALOEBARAN
UM. ::-;.t<;l\U:iUn At'AlU'A1ViENTO,,'sómente um 1,I0J

andar com' ;;JunlLS�" c/4 quartos, ;t banue,iros, giandfl
,sala. jardim de inverno. área de serviço, dependência!>
completas de empregildos, garagens para 2 carros.':

� Prédio de :üto Luxo com tiaH de erHrada "em mármore-,

I· <\cabament,<' de primeira e tôda vista da

Baià:,Norfe',"Somente Cr$ 5,000.00 de entrada. , "

EDIFíCIO ALCION' ,-.
'

I ' <:;om financiamento em 10 anos em pleno' centr:o
I da cidade ao lado do 'reatro; Próprio p�ra casal seai
: filhos ou ,pessoa só. a. p:elhor ofel.' Q

,

tp �<\ra
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" "

I No' pontó "m�ú§' 'ce'iitrál de FIBffáiió-pbli�, cÔnjuntos
'I para escritórios e consultórios. Entrada pequena com

,

grande financiamento.
'

'

EDIFíCIO BERENHAUSER
No coração de Florianópolis, Rua, Trajano, n. 18.

últimas únidaoes a venda sem reajuste de qualque�
natureza.

I
CASAS CI:NTRO

I I CASA, à rua, Raul Machado, casa de mate:nial c/2

/i !Ii quartos, sala, casinha, banheiro, uma área envidraça
da com 62m2.. excelentp. vista, têm l,ugar para gara·

gem, Custo Cr$ 25.000,00.
,

CASA. Avenida Rercílio Luz n. 186, área do ter·

rena 250mts2 .. casa c/porão h:>bitável, 3 quartos e de

pendências. Custo Cr$ 75.000,00.

Rua, General Bittencourt. casa de material, área
11 por 4, Custo Cr$ 20.000,00.

(

Rua, Esteves Júnior, Casa c/3' pavimentos, c!4-
qll�rtos, 2 banheiros. 1 sala de televisão e 1 área lle'
verão, no 29 pavimento, 1 quarto, 1 sala de jantar, có·
sinha e living, sala' hall �e entrada no 1 Q pavimel'lÍo.
Custo Cr$ 300,000,00 a combinar.

AGRONóMICA
,Rua, Joaquim Costa, área terreno lOx'27 áreA'

enst 80m2, casa c!2 quartos, sala, C'osint.la. banhéiru,
com garagem, Custo Cr$ 45.000,00, Cr$ 9.500.00, fi
nanC'Íado pela CAIXA FEDERAL, saldo a combinar.

CONTINENTE
,Rua. Humaitá. casa c/3 quartos, sala. graJld!Ol copa

e cosinha, escritório. banheiro. dependências de em

pregados, com abrigo para carro, área do terreno'
410 rn2 .. (Estreito).

Rua, Tenente Joaquim Machado, área const.rufda
lmlm2 - Terreno 'com ,300m2 aproximadamente. cl"
QUllrtos, sala de estllr. sala de jantar. banheiro, cosinha
amel'iCilna construída pela F'ol'miplas sob medida
('1J�to Cr$ 50, .000,00 à vista. Transversal com Santos
Saraiva.'

'

rOQUEIROS
ITAGTTASS'(T - }tua, Projetada s/no casa c/3

13rtos, sala, posinha, hnnhr-il"o p/terreno de 330m2 ..
Il�n ,,/I{Rm? rll�to. Cl'$ 4.0,000 . .00.

HOM A 'R'P.TGO - RUIl, Hermínio Milles, casa rI'.!
(l1Tnrto�, 2 �illil�. comI. cO!'oiJ1há, banheiro, garagem, VA

rnnrlH, nartl' rle trás.' !l:nla. hanheiro. lavaJ:lt'leria. 2

l11Hlrtos, ('o�il'\hll phUrl'aSrll1eil'll, terreno de 36.0 m2.
ponstrllrfío 11l1)m2.

COQUEIROS - Rua, Desembargador Pedro Silva,

! '

Vendendo I,
,

II
II

casa c/4 quartos, 2 �alas, casinha, 2 banheiros.
-

em ter- /'1'rena de 14x29, casa de alvenaria Custo Cr$ 55.000,00
aceita prop�sta.

' ,

I, 'ITER�ENO �ENTRO I• Rua, ,"A" Lote 59, do Loteamento Stodieck, com I I12,50 frente para rua "A", lateral 24,40. Preço .. , I
Cr$ 13 000,00, '",,' "'" I

AGRONÔMICA - Rua. Aristides Lôbo. terrenp ,I I
�om 12 por 23 metros. Preço' Cr$ 6.000,.00. I

.

CAPOEIRAS _ Rua, Joaquim Carneiro (lote 21), I
Custo Cr$ 6.0.00,00.

'
"

I I
BOM I\BRIGO _ RU;J Antenor Morais, área de 1

I��O �;:rREI���'5 (l?�;'._l;l", �;�?-, , ' , , J
Ríl�: 'Fit1p�iN���1�;khfif�'\4��tf�� l��(�J����!; I ,\

•
.. �

\ "-.' l ".,. ,. , ·"1 . ,.., tt, . "t :.-,
2 a .r:i'$ � G{).o,DO' �.'1 a Cr$ 4' DOU 00 'f ;

"
,',-::, '

I'

T�INDADE'
,

'

' ,.

") ',', ;", ,";1
Rua, Lauro Urinares, "s:ln. área "15,�metro� �tlt5.0

'

metros de fundos. Custo Cr$ 80.000,00 com 50 a

60% de sinal o saldo' a cómbinar.
'

Rua Laura Linhares, casa c/3 qU,artos, uma sala,
casinha tôda de azulejo, área da casa 72 m2, área do
terreno 16 x 45. casa com 'menos de 6 mêses de habi.te
se: éusto Cr$ 18.000.0.0 (Trindade/.

lAGôA DA CONCEiÇÃO
Terreno ele 20 por' 40 metros, no melhor ponto

IIIda Lagôa. Já todo murado. I I
PÃNTANO DO SUL

I i!Localização. Armaçã,o da Lagoinha, área 12x30,
cllsto Cr$ 5. OOO,õO.

.

Aluga-se uma loja comercial, na' rua Conselheiro
Mafra.' : "!!!1�1

ALUGA-SE um salão com 90 m3 no andar superíor
da ruá dos Tlheus, n. lJ).

ALUGA-SE
Uma sala no Edifício Aplub _ 69 andar.

,
VeNDE�E

Rua Marechal Gama D'Eça (Chacará da Molenda)
Casa c/4 quartos, Living, sala de jantar, sala de

estar. quarto de empregados c/banheiro. garagem hem
grande, cofre, embutido, telefone, lavand-eria. Preço
Cr$ �nO,()(){'l 00 a combinar.

PR01l,TF.T, - Promotora de Negócios Lttla.
TMóVRJliO;

Rl1a 1'pnente SUvf>ira. 21 _ �jjla' 02 -- Fone 35911
FlO�"l1ÓnflHs - Santa Catarina
COQUEIROS I

EDIFIrIO NOEMANDIE (Praia da Saudades).
APARTAMENTO com vaga para garagem. 1 quarto,

living. banheiro e kitinete, Preço Cr$ 18,000,00. Aceita-
se carro de entrada. r

LOTEAMENTO STODIECK
CASA c/4 quartos, 2 salas, 1 banheiro completo"

1 lavável, denendências de emnregados, garagem para
dois Nlrros, área terreno 318,RO metros. Custo .

Cr$ lRO,OOO 00 sendo financiado.
AGRONôMICA
Rll::J, Df'lrninda Silveira. 229 fu,ldos, casa 1(1, casa

oe mHleira rle 6 x 11 c/quarto de banho de material _

3 Q1J�rtt'1S ,0';]<> ""�i.nha, área do terreno - 10 por 20.
'Custo rl'$11R.000.00.

,

�AO Jn�� _ TERRENO
Sito a Rl1'i. ih, Pon,te de Baixo área 40.65R 00 ms,

rll<:to r,<!i; 50,000,00, sendo 50% a vista e o sa!,d.� e"l1124 meses.' �

A

! :.:.'

-�·I-r-"__

...__ �,�", ,,·t ::."LbLJr

�'lÍ&i�i,," 1��IÁc.1i -= .. i<:a�(.; ..d � "'�.í li .. �l�
DilR. EhlllVJIO �A§ai@�di �AIT@�

CÜr\lllIli�:5o 1[))entt�S!2
lI(Jrádo: de 211• a Gil, Feira, das U ãs 19 horas

ftua Deodoro, 111 - Edifício Soraia - Sala 13
ATENDE PATRONAL DO INPS

DR. A. DA5flSTA lH.
mnles. ele Crianças

RU'! NUNES MACHADO. 21

FLORIANúP01.iS

ENDOCRINOLOGISTA
, DR. pJi:1. CÁRI_OS :ESP.tNDOLA

-", Dois anos 91! residencia no Instituto de t;n9QcriTlQ
logia ela GJ3. (prqf. JOSt Sc+ermann)

_", P!)S graduado pela PUC (prof. Jayme Rodrigues).
Diabetes - Obesidade - Tireoide - Distúrbios

Glandulares -,- Dosagens Hormonais - PBl,
CONSULTóRIO RESJDF.NClA
Hospital Celso Ramos Fone 3147

Fone 3699 - 3899
Das '7 às 1 Rhs. diàriamente.

Dr. Décio Madeírs Neves
Curso de Contactologia no Serviço do Professo

Hilton Rocha, Belo Horizonte.
Consultas e adaptação com hora marcada pe1q

telefones 3699,3899 e 3999, das 10 às 17 hs.
,Consgltório no Hospital Celso Ramos

.

, -�'---

�r. ALDO lVltj\ DA LUZ
ADVOGADO

• ,CIÇ _ 0017166289

R T�nente $_ilv�ira. 21 -,' fone 27t'i8"

Dr. Samuel Fernando Linhares

ADVOGADO,
Rua: Felipe Schmidt, 23 _ sala 6.

Diàriamente horário comercial.

DR. EVIL1��i� CAON
-" ."

Adv�;p(�
OAB-Se 668, -, ';::;,: '7 007,896239
Rua Trajano ,,, conjunto' 9

ILHATEX,
ESPECIALIZADA EM

J
Toalhas de banho e 1'0�tó, pisos, guarnições ·dé 1l'esa,

, jO'go's d'e cama e panos: de cozinnã'!- '�,'�'� '" ...,

Variado estoque das mais afamadas 'fábricas de

'Santa Catarina:

ARTEX, CREMER, GARCIA, INDAIAL, KARSTEN,
KUEHNRICH.

OS MELHORES PREÇOS,
VÉNDEMOS PELO 'CREDIÁRIO.

Conselheiro Mafra, 47.

"dil Reheio,
'('Iovill 'W. Silvlt
Adf"4!ados
�õmehte com hora marcadà
Centro Comercial' de Florh'1ÓOC'!1iS -- sala, 116'
R. Tenente Silveira. 21 -- P],Jrianópolis .sé

. ADVOGl1!Ul
'." PI;DRO IVO l#llTI�,�' �o�n�:s,' iOênd�
'"rua ;Durv�I,Mel1!ui�d,�� de Sq����;':'ít
\plo. �28 ,-.; C'hácara do ESDanha •.

'

,

;�c. r.·.�-tf.'\;·(:·:::-, �t-li;..{.;;.�.... ; .. ",
.. � .. 'f.':.-'� ,".�:� .. ;:->'�� ::'<�-

UJ fI, tl!r�t 7J �

-

�t" Jr� �!;,������ ;" .1 ��
,,'" :�"', 'Das �nliaS:;- Do Couro',Cabeludo +: ,,'Íl6'�
t'1�lefgi8' JjTr'at'm�nto d'� ActiéPele Nevé'�tatbl\llí-'

CA e "P�eling".
'

1)EPTLA,ÇÁO
Dr. ROoberto Moreira Amorim

Ex-Estagiário do Hospital das Clínicati dI) Univ.et
lidaue de S. Paulo.

CONSULTAS: - Diàriarr.ente, à partir das 1 �

borªs. ,

CONSVLTÚRIO: - R. Jerônimo Coelho.• 325 -

Bd. Jylieta - 2.0 aí'ldar - sala 205.

Rádio Televisã(3 e Transisl(lr
i\{J�AS TEúRICAS E PRATICAS

DIURNAS E NOTURNAS
INICIO DE NOVA TU�l\1A

Informações:
ESCOLA FARADAY

,

,CLEMENTE ROVERE, N" 16

MUDANÇA-B LOCAIS E PARA OUTRAS CIDADES.
DISPENSAM,:)S ENGRADEAMENTOS. RUA PADRE

ROMA. 53 -' FONE 2778 _ ANEXO AO DEPóSITO
MÓVEIS CIMO

I

l�O Ub j_,�""'"'' "'�J �'-\ ;�·',,-,1)J'\"f'l. ... �.'� �

, fl • � I,W (Aí"lTL\.i..
f D�TAL DE (Tt \, '" O cov O PRAr,.:O Db

TI:<IN1A \ 10) DIAS
o Doutor VO NEy IVO CARLIN, 2° Juiz Subs-

I ntuto da la Cir J s iricão Judiciária, no exercício
do cargo de Juiz de Direito da 2a Vara Cível ela
Comarca de Florianópolis, EStado de Santa Cala
rina, na formá da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital de citação vi
rem ou dêle conhecimento tiverem que, por parte de
YOLANDA DO NASCIMENTO, brasileira, solteira,
residente nesta cidac' .- Ljuerido em Ação, de Usu

capião, um imóvel �j ua o à rua João Carvalho, com

9 metros de frente por 12 metros de fundos fazendo
frentésà rua João Carvalho; fundos, com terras de José
Lino Barbosa; latera> '-1 Galcy Kirch e rua Embai
xador Pinto da' Luz. Processada a justificação, foi a

mesma julgada .proced-r '::: por sentença. E, para que
chegue ao conheciment.. de todos, foi expedido o pre
sente edital que será n8:do na forma da lei e afi
xado nó lugar de costume. Dado e passado nesta cida
de de Florianópolis, Capital do Estado de Santa Catari
na, aos treze d-ias do '-n�:; ,de agôsto do ano de mil no
vecentos, e setenta. Eu, '<' Borba Escrivão o subscre
vo.

'VoJney Ivo Carlin
JUIZ DE DIREITO

��I�A DE cor,,
-

-�RROUGHS
ótima oportunida-". � jovens com noções de con-

tabilidade. Exige-se q"Ít:''', o com o serviço militar. Apre
sentar-se ao sr. Nivaldo, _ ,13 Esteves Júnior, 150, no horá
rio comerciaL.Guarda-s" sigilo,
----------------------------�--��-------

Uma' casa a rua 3'úlvio Aducci, 876, ótimo ponto
'comercial ou residencirL

Tratar pelo telefo ,).;91 ou Lacerda Coutinho, 13

=: apto. 4.

ZIMMERNANN
�'{�A

PS1QT c r� TNFANTIl

ülstÚl bíos ue cond',

jade - neuroses f

psic

Ç()ns�lltório: Rua Nu
- sal:> 4 Ma.r"'ar hc

ÇUNTCA GERAr,) -

,COROA DE

stúrbios ria pstcomotrrei
',p,::;: infantis - orientação

ln_, 'cu de pais
r'lchsdo. n 12 - 2° anda,

'1 !la fp.irb das 14 às 18
��'';;;}f� FIXA E MóVEL
'ETA --CIR�RGIA

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

DR. AGAM; ,T B. DO' AMU'�L
Aj)VOGADO

CAUSAS: CíVEIS - CPTM1NAIS - TRAnALHISTA�
- ADMINIST"

_

(') DE IMÓVEIS'\
'

LOTE� y (�/ lêA§ A VENDÀ: \
PRAIA DA SAUIMDE. PRAIA DO MEIO 'E

BOM ABRIGO \

Escrit.: Rua João '-:" ,to. 39-A - Fone: 2413

Florianópol;s -- Santa C�tarina

',":: :_'.'''';'''''''''17.''',7'''_''''''-'-'
- ,--i--, __

l'ERl�lr.�O
Vende-se uni terrr·'(., l(1('1lizado à rua Sta, Luzia, n.,

Trindade, medindo 12 x' 26 m.

Tratar com Osmar nesta redação.

, A ,t Ji' :� I lA T E·
E

C(>() :'UREIRO

COM DIPLOMA E ,1

,

7 de Setembro, 16
dEFE;R:F::NCIA DE PARIS,

".c1. s/3 _ Florianópolis

ATENÇÃO DE RÁDIO�'iJ'
}f:,-l

Montamos amplo
comerciais, 'equipado ('

"lerno estúdio de gravações
"", há de melhor em grava-

dores e microfones. Além _l,� spots, estamos produzindo e

gra,"mdo vinhet�s, abertur,s e encerramentos de pro,gn
mas e tudo que possa < útil a uma programação Jjnâ.

Dispomos de eXCL ",3 10f:utores, Elevado paqrãó

,pfjs,S!9Wl. ,Preços !i'f$pec'
.',"

��; Pr�;gf�maçãó,
'·.l�i"�,��' �,..�:\, f.-J' ';:é'Y-� 'v�� '

..� ��;t };r'�:!{r' I,:: �'�i-$, '
'

��Il.&13,t�nos!' ',,' '''''! Ui'" !:�('��!11 <
DIO dUL'ifURA DE .'JOINVILLE:

,;

': ;Í'
"

çê!:l5'� 'po§t�l, .?3.B -- J':,'ll1.es, 330643345'i! �,i;'
�----------------------------------------

DR. ANTÔ\n� SaNTJ\EIJ.J\
Pro-fel!!sor de Ps\quiab·l,' r1l'l Faculdarl" de Medicinll

- ProblemátiC''l 'F' 'rrmTsa, Neuroses

DOENrA� MENTAIS

Consult6rio: Edifí"';f' ·\"c::nciação Catarlnense rjp

�edicina, Sala )13 _-
'" \�" 22-08 Rua JerÔnimo

f1ofllho. �t;� - 'Flnrian6pollR

Rodoviária v·- "'�""3:0 Brusnuense
Horário: Cambori'l ,L laf e Blumenau - 7.30

9,30 - 10, _ 13 - 15 �- 17,�O � e 18 h6.

Oanelinha, São Jo,; R:1tista, Nova Trento fi

�"1Jsqtle - 6 - 13 e 18 � c::

figipi6. Maior Geroino .. -VR Trento - 13 e 17 119
.

PI\SSAGENS li: l' \T(Y)]\/fENDAS PARA

tUucas. CambO'fiu. IHJl'>J �l1J"nenau. CaneUnha. Sãn

loão 'Batista TIgipl6 li": " <1Pl'cino. Nova Trento C>

EXPRESSO Ir--
�.,

=WSE �TDA.
Linh::J FLORIA'" "1'C;; - RIO DO SUL

HORARJO

, ,Florianópolis à

Santo Amaro àf '

.. -

16,30 horas .

.
Bom Retiro às J'" l"Y;l,<

,Alfredo WaQner )< /t 10 e 16.30 horas
Urubici às 4�30 r

•

Rio do Sul às li
- r: '10 horas

S?ío Jol'louim à� <

'W3Q

Obs. Os honít'ios p� .� ••,�." "iin f""cololll'm !tos dominl!(!1.,
Linha: Rio "lc· "'. ,

-,- Florianópolis
\

II0RARIO
Patiida de

I Rio do Sul "

FTorianópolis à� "0" . 14 00' horas �
Alfredo Wagner ), 14flO e 17.00 horas
Urubici e São Toaquim :tS 5,00 horas

Ituporanga às 5,00, 14,00 e 17,00 horas.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Florianópolis, Quinta·feira, 22 de outubro de 1970

Govêrno abre
crédito para
.

a nova ponte
o Governador Ivo Silveira as

sinou ato' abrindo um crédito de

Cr$ 5 milhões, por conta do excesso

de arrecadação do corrente exerci

'�io, suplementar à dotação atribuída
no orçamento do Plameg ao projé
to de construção da nova ponte. O

"crédito refere-se ao auxílio especial
concedido pelo Presidente da Repú
blica; à conta do Fundo de Partici

pação dos Estados e Municípios.

Segundo fonte do Palácio do Go

vêrno, já se encontram à disposição
do Estado, no Banco do Brasil, .três
dos cinco milhões do auxílio fede

ral às obras da nova ponte.

Sindicato dá
assistência

.

aos cassados
O Presidente do Sindicato dos

Jornalistas Profissionais de Santa

Catarina, t,.endo em vista as notícias

segundo a,$ 'quais teriam sido cance·

lados revstros' de inúmeros profis
sionais t.a imprensa da Capital e do

interiolf, pela Comissão de Revisiio

de Pli.)cessos de Registros pa Dele

gacia Regional do Trabalho, comuni

ca aos Associados do Sindicato atin

g!A1os pela medida, que' está à dis

posição dos mesmos, na séde social,
à rua Vidal Ramos, n. 50; para co

laborar na instrução e elaboração
do competente recurso, previsto no

decreto-lei 972, que dispõe sôbre o

exercício da profissão de jornalista.

Prefeitura
aproveita .

áreas verdes
Estão em fase de conclusão os

estudos sôbre o aproveitamento -de

áreas verdes 'de loteamentos de

Florianópolis, que vêm sendo efe

tuados pelo setor de planejamento
paisagístico da Secretaria de Obras

da Prefeitura.

Essas áreas, segundo estabelece a

legislação, devem merecer cuidados

especiais.

Oaes . instala
laboratório
central

O Depal�ta�ento Autônomo de

Engcnhada Sanitária marcou para o

l;rúximo dia 28, às 15 horas, o rece·

bimento e abertura das propostas
pal'a o fornecimento" de 'm'ateriais e

eqnipàmentos, visando a instalação
do Laboratório Central 'do DAES.

Segundo o Edital de Concorrência,
as emprêsas fornecedoras poderão
inscrever-se no órgão até a próxima
segunda-feira, no horário das 9 as

12 e das 14 às 18 horas.

,De oütra parte, 'o DAES deverá

divU:Ígar os resultados da Concor

rência Administrativa realizada pe

la autarquia 'para o fornecimento de

l11aterial destinado as obras dos sel'

viços de abastecimento de água das

cidades de Florianópolis. (Canasviei
ras" Ribeirão' da Ilha e Costeira do

Pirajubaé), Criciuma, Mondaí,' Uru
bici, São Joaquim. e outras. Parti

ciparam dessa concorrência cinco

emprê�as especializadas em fabricar

tubos e conexões para implantação
de rêdes de abastecimento de água,
es_tabelecidas em diversos Estados

da Federação, inclusive a Compa
nhia Hansen Industrial, de Joinville.

Falia quorum novamente· e projetos
,

-

só deverão ser votados em novembro
A falta de "quorum" impediu que

a Assembléia Legislativa votasse na

noite de ontem os três projetos de
lei que deram entrada na -Casa na

última segunda-feira, e que são ti
dos como da máxima importância
para o Govêrno. Êste fato causou

surprêsa, pois na', sessão ordinária
realizada no período vespertino
compareceram 21 deputados, garan
tindo 'o "quorum" para o 'encami·.
nhamento das matérias, que' foram
minutos após a sessão apreciados e

aprovados em sessão conjunta das

comissões de justiça e, de finanças.
À noite, entretanto, quando os

projetos com os pareceres das co

missões deveriam 'ser aprovados em

plenário, apenas 18 deputados se

achavam presentes, o que obrigou a

presidência a encerrar os trabalhos

sem submeter os projetos a voto.

O líder 'arenista Zany Gonzaga
ainda tentou nas últimas horas da

noite localizar mais alguns parla
mentares do partido no interior, mas

é muito remota a possibilidade da

obtenção de "quorum" na última
tentativa que será feita hoje. Caso

não haja sessão os projetos perma

necerão em pauta - em, condições
de ser votados - até o dia 19 de

novembro, quando o Legislativo vol

tará a funcionar- plenamente, com o

encerramento da temporada eleito
ral.

I

LÍDER EXPLICA

O deputado Zany Gonzaga, autor
da convocaçã� dos representantes da

Arena, a pedido do Governador Ivo

Silveira,' prestou declarações a O ES·

TADO após o término da sessão ex-

traordinária, afirmando que os

deputados que atenderam ao cha

mamento da Liderança do Partido
não podem ser responsabilizados pe
lo fracasso dai+sessão, uma vez que
abandonaram a .campanha política
para a qual estavam liberados a .fii:n
de votar os projetos encaminhados
pelo Govêrno. Asseverou que as

possíveis implicações negativas dês
'se episódio devem ser levadas ii
débito daqueles' que não compare
ceram, ainda que alertados para a

importância das matérias que se-

'riam objeto de apreciação. ,

O pronunciamento do' lÍder are

nista, foi o seguinte;
- Lastirnàvelmente na sessão ex

traordinária convocada pa:ra esta

noite faltou "quorum" regimental
para deliberação sôbre as mensa

gens encaminhadas pelo, Governador
do Estado à, consideração da Assem

bléia Legislativa. Lastimàvelmente,
porque as comissões de finanças e

de justiça, reunidas conjuntamente,
haviam aprovado, 'por unanimidade
os projetos" governamentais, e por
tanto faltava 'apenas o crivo do ple
nário. o interêsse do Govêrno na

aprovação dessas proposições pren
de-se ao fato de que, sem as pro
vidências nela preconizadas, é pos-

. sível. que não só às obras programa
das para o exercício financeiro que
está a se findar venham' a ser para:

'lisadas, como também há o perigo
de faltarem recursos para que o Go

vêrno possa pagar o funcionamalis
mo estadual que serve ao Póder Exe

cutivo e ao magistério 'público.
Se tal acontecer haverá a quebra

de uma tradição que vem de lon

gos anos, em que o Govêrno do ' Es

tado sempre paga religiosamente em

dia os proventos de seus servidores.

, 'A responsabilidade dessa ocorrên
cia deverá ser atribuída àqueles que

negaram o "quorum" ao Legislati
vo; porquanto essas medidas for
muladas pelo Govêrno nenhuma in

gerência poderiam ter na atual con;

juntura política, isto é, ninguém po
deria levar vantagem perante o elei
torado catarinense através delas. ,f_;

se os deputados que dão cobertura
ao Govêrno do Estado comparece
ram ao plenário da Assembléia.> in
terrompendo sua campanha política,
o foi tão somente com o alto obje
tivo de dar a sua contribuição a que
o Govêrno do Estado dipusesse de

condições para completar ,a sua'

obra, administrativa, a fim de entre
gar êste Estado ao futuro governa
dor Colombo Salles completamente
em dia. Fica portanto - finalizou -

.

claro que a responsabilidade \ de

qualquer implicação quanto ii' ��ad

ministração do Estado nesse . pé:rÍ(;.
do deve ser levada à, débito: da�ti�
les que não atenderam ao chama
mento governamental para o cum
primento de mais esta tarefa que é
inerente ao próprio mandato 'parla
mentar. O líder arenista anunciou
que às 10 horas de hoje pará um úl

timo levantkmento para verificar 5�
haverá condições de obtenção de

"quorum" para votar os, projetos
hoje" mas Pelo menos aparentemen
te não demonstrou muita confiança
nessa possibilidade.

r:oUcia desbarata!tres redes d,e
traficantes prendendo 8 .P e s s o a's

Três rêdes de traficantes de en

torpecentes foram desbaratadas por

agentes da Delegacia de Repressão
aos Vícios da Capital: depois de

"blitz" efetuada na cidade de Tta

jaí, 'resultando na prisão de oito

pessoas entre � as quais uma mulher.
.Baseados em investigações os agen
tes daquela especializada chefiados,
pelo Delegado Délio Silveira, pren

deram inicialniente os indivíduos

José Carlos da Silva, Nilton Furta

do de Souza e CristÓvão dos Santos

que agiam na Rua República Argen
tina e portavam 12 dólares da ma

conha.

Prosseguindo nas investigações os

'policiais detiveram num salão de

snooker da cidade o traficante Os

'niba Alfredo Flôres, vulgo Guegué.
Na oportunidade, Guegué procura
va passar a erva para alguns vicia
dos. De posse de outras informações
a polícia dirigiu-se ao Hotel Cata

rinense onde prenderam seu pro

prietário, José Rubens de Azevedo,
conhecido no meio dos marginais
por Curió e que já têve algumãs_.pas
sagens pela Delegacia locaL

IJuntamente com Curió estavam

sua amante Sabina Burigo e os in

divíduos João, Gabriel Chaves e ,Te-

'rônimo Teixeir,a que foram prêsos.
Numa batida realizada no estabele

cimento, foram encontrados grànde
quantidade de droga - 385 cápsu
las de Stenamina - e um bloco de

maconha industrializada do tama

nho _de um tijolo, num valor apro
ximado de Cr$ 2 mil,' além de di
versos pacotes da erva em p.oder dos

traficantes, 'indicando que os mes·

mos faziam uma transação quando
da cheli;ada dos policiais. Os pi'êsos
foram recambiados para a Delegacia
da Capital que já abriu o inquérito
competente, permanecendo. prêso�
no xadrez.

MERCApO BOM

Falando a O ESTADO o trafica'n
te e 'viciado José Carlos da Silva,
ex-marítimo, declarou que atenden

do a conselhos de amigos exper',-.
mentou o sonho da maconha para.
pôr fim. a sua timidez e ini,bição.
"Experimentei e gostei, disse, e vc-

nho fãzendo há quatro anos o uso

da erva, sem entretanto ter > usado
"boletas" ou drogas injetadas".
Ao notar que o mercado de Ita-

'jaí era propicio para passar a ma

conha, Zé Carlos resolveu ser trafí

cante, adquirindo cêrca de meio

q1!ilo ,do "produto" por mês ao

preço de Cr$ 180,00.' Transformado
em, dólares, aproximadamente 60 ci

garras, a maconha, era vendida da

prêço de Cr$ 10,00 cada unidade,
possibilitando um lucro líquido de

crs 420,00.

Revelou Zé Carlos que a, maior
faixa do mercado itajaiense é a dos

jovens, 'frisando que nunca vendeu

a, erva li menores, pois poderia can

sar maiores problemas. Mostrando

se arrependido por ter se tornado

um viciado, 10 traficante afirmou que
"com a experiência que possuo e se

me encontrasse no início, de minha

vida, jamais' usaria a maconha co

mo um meio de fuga como fiz. Ago
ra que estou prêso, espero canse

guir superar o vício e voltar a ter

nova vida, longe da erva maldita".

Ao final de suas palavras, José

Carlos, da Si!va dirigiu-se ao jovens
aconselhando àqueles que estão en

trando na "onda" da maconha ou

drogàs que evitem o USD de tais ex

pedientes para superar seus proble
mas, "hoje estou arruinado e com a

saúde bastante prejudicada, perden
do meu emprêgo, minha saúde e a

minha liberdade".' Finalizou dizen-'

do que "até agora sempre, t�ve so�'

te e nunca fui prêso, a partir de
hoje espero estar mudando para 111e

lhor, porque na prisão tenho �.spe_
rança de conseguir superar o vício
de quatro anos". f

Acompanhado de assessores, e do

repórter de' O ESTADO o Secretá

rio da, Segurança Pública, General

Vieira da Rosa, estêve em visita na

pelegacia de Repressão aos Vícios

ocasião em que afirmou' ser ,essas

prisões uma prova de estar a SSP

certa quando deflagrou uma campa
nha de prevenção e combate aos en

torpecentes. Revelou que aquela
pasta será implacável com elemen·

tos que exercem a atividade do trá

fico de entorpecentes, deteriorando

r

a juventude que amanhã estará ocu

pando importantes ,postos' na vida

pública do Estado ..

- Cada dia mais vamos combater
êsse crime que não é um trabalho
só da polícia, mas que deve ser en

'cal'ado e combatido _ pelos pais .e

professôres. Assim agindo, todos es

tarão participando para a constitui

ção de uma juventude sadia, na q{I�l
. poderemos confiar no futuro quan
do estiverem, para exercer qualquer..
atividade pública ou privada:

Indagado a respeito da falta de

material e equipamento dos poli
ciais, declarou o General Vieira da

Rosa que 'ao assumir a Secretaria da,
Segurança Pública, entendi� que os

meios materiais não teriam grande
importância se o pessoal não estí
vesse em condições de' usá-los. A

formação de pessoal especializada
foi o primeiro passo, passando en

tão a dar equipamento para ser .uti
lizado no desempenho da missão.

- Atualmente, asseverou,' esta

mos em situação precária com rela'

ção ao material que necessitamos.
EÍn relatório· ,que vamos elaborar

para o futuro Governador Corombo
Machado

. Sales, devemos' consignar
essa situ�ção. Lembro ainda que não

tinhamos nada, ou seja, muito pou
co para atender as exigências d(�

transporte, sendo que algumas dele·

gacias não possuíam veículo algum.
Demonstrando essa deficiência de

viaturas o Sr. Vieira da Rosa chou
o' caso fe um soldado que recebeu
ordens para prender um individlfO
no interior do município. de Canoi

nhas. Para cumprir su,a missão o

PM andou 22 quilômetros, cumprIll
do igual distância para a volta com

o prêso. Esclareceu que dos 340 veí
eulos necessários ao atendiniento da

atividade policial no Estado, a SSP

·possui somente 87 viaturas ou_ seja
25% do total. Fin�lizou o Sr. Viei-
ra da Rosa dizendo que no 'setor das
com�nitações a pasta que

.

dirh�e
possui 23 estações de rádio' que ope

ram durante as 24 horas do dia

otendel1do o serviço policial e pu- /

I
táls atividades, 'inclusive os órgãos
dr. imprensa do Estado.

limbo dá a
Ivo título de.
cidadania

Escola de
Aprendizes
faz 113 anos

I

.

O, Governador Ivo Silveira estará
no próximo sábado no município ,de
Timbó a fim de receber o título de

"Cidadão Honorário". A solenidade
será realizada em sessão especial da

O Comando da Escola de Apren
dizes Marinheiros elaborou intensa

programação para comemorar, sába
d'o o 1139 aniversário de fundação
daquela Unidade.
Entre os atos estão incluídas

disputas de várias modalidades es

portivas e um almôço de confrater

nização que deverá contar com R

presença de autoridades especial
mente convidadas.

Câmara de Vereadores prevista pa
ra às 11 horas. Durante todo o dia
o governador permanecerá no Vale

inaugurando várias obras 'em Rio
/ . dos Cedros, Massaranduba e Gaspar
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,MINISTÉRIO ,DA EPUCAÇÃO E CULTURA

'uNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
SUB-REITORIA DE ENSINO E PESQUISA'
DEPARTAMENTO DE, REGI�TRO E CONTRoLE ACADÊMICO

EDITAL N. 702.A02�6

'4,

Abre inscrição ao Concurso Vestibular para 1971, marca

horários dos exames e dá outras instruções .

Conforme o deliberado pela Comissão Central do Vestibular para

1971, e de ordem tio Senhor Diretor dêste Departamento, torno público,
para connecimento de quem interessar possa, o 'que se segue:

1. No período de 16 de, novembro a 21, de dezembro de 1970, estarão
abertas as Inscrições ao Concurso Vestibular, para ingresso na Univer

1 '

sidade Federal de Santa Catarina, no 19 e 29 semestres de 1971. I.!
2. As inscrições serão feitas no Departamento de rcegistro e Contrôie i '1Acadêmico. localizado no Conjunto Universitário da Trindade, no horário i

das 9 às 12 e das 14 às 1.7 horas, de 2" a 6" feira e, aos sábados das 9 1S I
, I

12 horas. -, I
3. Para inscrição do candidato ao Concurso Vestibular será exigido:' I I

a) Documento 'com valor .legal de identidade..
.

, .

I !

b) Certificado de conclusão do Ciclo' Médio ou equivalente, ou ates Ijtado que prove estar o candidato cursando a 3" série do �9 ciclo.

c) Pagamento da taxa de inscrição, no valor de Cr$ 40,00 (quarenta

I'cruz�:rf��Sc!�!idatos de que trata a letra "b" do item 3, in -fine, de.

�

verão apresentar prova de terem concluído a $" série do 2\l ciclo ou
t

equivalente, até cinco dias antes da realização do Concurso Vestibular. t
4. O Concurso Vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina. I

será único e unificado abrangendo, as seguintes areas com os respectivos
cursos: ,

, I
,a) Área de Ciências Biológicas: Enfermagem, Farmácia, Bioquímica,

,

Medicina e Odontologia.
b) Área de Ciências Físicas: Engenharia Civil, Engenharia Mecânica

Engenharia Elétrica e Matemática (licenciatura e bacharelado). I
c) Área de Ciêrielas Humanes -e Sociais: Direito, Ciências Econômicas,

'I

Ciências Contábeis, Administração, LicenciatUl;as em Geografia, Hi�_óna,
,

Filosofia e Pedagogia. '

,

i d) Área de Artes 'e Comunicações: Letras com Licenciatura em Por

tuguês, Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol e Latim.
li. O Concurso será realizado em 4 etapas, compreendendo as seguintes

disciplinas:
Biologia e Química (la etapa); Geografia, HIstória e Organização

.Social e Política Brasileira (2'1' etapa); Português, Inglês, e Francês

(3" etapa); Física, Matemática e Desenho (4" etapa).
6. As médias dos exames tle cada área terão ponderações, em con-

cordâncja com a opção dos candidatos, da forma seguinte:
a) 500/0 na área de opção;
b)' 20% na área afim;
c) 15% para cada uma das outras duas áreas. )
'7, Os candidatos serão classificados por área e por média final, atê

o limite de vagas para a respectiva área de opção. 'I'8. O não cumprimento de qualquer das etapas, eliminará, autornàti-

camente, o candidato.

I9. Os candidatos que deixarem de acertar 20% ou menos das questões

:I�
formuladas em qualquer lima das etapas correspondentes à área de opção

'

I . e área afim serão considerados inabilitados no Concurso Ves.ioular. LI'

III 10. A nota zero, em qualquer das etapas, inabilitará o candidato.

11. Não. será concedida revisão de provas.

,12. Do resultado das provas não caberá recurso de qualquer natureza.

13. As questões do Concurso, Vestibular versarão sôbre rnatérius cons-

tantes dos programas editados pela' Universidade Federal de Santa

Catarina, e sérão elaboradas pela Comissão Centrál do Concurso Vestibular.

14. O número de vagas para 1971 será de 1.300 assim distribuiJas: ,i
19 Semestre 29 Sémf)S'r;-�

.Área de Ciências Biológicls 150 180

Área de Ciências Físicas , , . . . 150 180

Área de Ciências Humanas e Sociais .. 260 280

I Área de Artes e Cc-municações 40 60

15. Os candidatos serão matriculados por' ordem de classificação na

I I
respectiva área ele opção, de acôrdo com o número de vagas e distribuiçao
prevista no item anterior.

_

16,. 'O Concurso Vestibular será realizado durante a primeira quinzena
de janeiro de, 1971, no Conjunto Universitãrio da Trindade, senào a' pri.
meira etapa' no dia 05 (Química e Biologia); a segunda, no dia 07 (Geo
grafia. História e Organização Social e Política Brasileira); a terceira, no

dia 09 (Português, Inglês e Francês); e a quarta, no dia 11 (Física, Mate-
mática e Desenho).

I

17. Todos os eXaIl1es terão início às 9 horas, devendo os candidatos

comparecerem 60 minutos antes da hOt'a marcada.
18. Os candidatos não classiUcados na área de opção, porém não elimi

nados, puderão ser matriculados em área onde houver vagas, de acôrdo

com a nova classificação feita para as vagas existentes.
19. A classific.ação no Concurso Vestibular só terá validade para o

ano de 1971.

Florian6polis, 20 de outubro de 1970.
Jo�eli 5i!veira, Chefe da Secção de Admissão.
VI S TO:

Prof. José Edú Rosa, Presidente da CCV.

Bel. Nelson Moritz La Porta, Diretor do DRCA.

"
'

I

" ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




