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··Ú,IO. DO' SUL\ '
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O Sr. Kleber, Guulu.'rt, pr'_".
sidenl.e du Jnstítutu Naciunul
de .. Previdência Social; COJ��
firlllut,l súa presença

/

sexta

Ielru eru Rio do Sul, -quan
do serú inauguruda .a agên
da local elo 'lNPS,

LAGES
.,�--._-,-'--,---�
o mrc,tório )\'Iullicipá.1 .dü

'

-AmIM, de Lagus já eneamí-
I' nhou IM) 1.lil'ctólió Ileg;.Ollal

!l(l -lJa-lti!lu (IS nomcs
: UOS

ca!!tl:ida�os aprovade« rpal'a

rcprc:,;entarcm o mumcrpiu

na, CâJilal'a Federal e '1\S�m.
Illéia Legislat�va, PáI'a�'d:epI!"
lado; Federal '.foi; indicado \0
ÚOlll.e do Sr. Nilto� R.u'gé�io
Ncv�s, c�.jrel·eitl', n;l�ticip'"l
e' para dl€ltutado. estaüuaí, cs

,
:\

" I' ,

nomes d\Js" srs. Kvald�
_ ��t.

ral e Voln�.\- IJcUà Roeea: ,De r

ou,tru parte o' MBJ;l
<

Su�.rjlJ
para a'lJ'rf,lvaçao da Executiva
estadual I:I� nomes dos srs,

.Jua.rez Uogério Furtado e

t\_lvi.H'o"ttàmós yiêi�a �),ar&
!lclla_ta'il,,, es'tl.lc;lual e 'o sr,

Luii 'Helljam1rll Pei.�eira' pa!'.! .

lltE'IJULt,ut;J' F�cral.· 'O' .:M.'unl
- � \1'

Iageuuo �l!gelj'e ,t!1mbém o

nome do Sr. Laerte 1�uo3
V!eíra piara. ,?UI\COl'H,r a· mua

cl.l!l€!ra !lO selllllUo.

JOINVH.LE

Pl um;eguem em join�il1�' os
preparatlvos para a I'eúnl!io
elas .t\sslJcl'!l�óes C0111erelaís
(:-) 'l!ldusll iais �o Vale do: Ita
ja! 'e Nurle do' EstadQ a !:iN'"

i ealizu,ua 11U (,IiLl 10 de' outu-'

bl'o. 'Na u1l0rttl!uiíMe Jserao
diseu titlus

.

assuli"OB' re1,acin,
�Bd�� '�o cumél'éicj' e-i indús,
tlia d,a região,

o urofle1S!l(Il' Jnsé, I·crreha
im bi'ivu, L1Lt'etur Irl�t Bl!J1ture-

,

C<1 ].\'luuÍcÍJ1tÚ "U1'. Icrítz \)ltli!'l.
ler", vOllÍinua ,elahoránQu
'llí'OgTa�nação ct;ll1cCcial �a.r:t
cO'!!!!'IÚlOr;.·r nu dia 2 de :;;oe.

kmlJfU mail!! Útil anivers�rio
!la ci!laue de Blu!lUCllau. (fO!

lIIetO du tir. Hermann BIlqne..

'Hau - lluC 11;:'!;idc na Alem.a·
,..

\ '- �.

111m - 1'oi cllllvüla.do e J1t
� eunfinnou lima pl'CSel�ça na.;;

cllmemonu,;ões dI' .auiver,,';t
riu llo município.

,

IBIRAMA
'1',

------------------�

o Plano de Melét1S do G\l

VélllU _L Plame� -- foi auto
I

nzauo pelo Governadur 1-/,1

Dllveira a adquirir área d.3

,terra� ;10 município de I!'li

ral1:a, que se d2stlna a expIo·
1'11(;ão de jazida!:> de material

�, ser ullll:óacto na pavimenta·
<,:;10 da 'Bn-170.

�M,:l·1tt;.'SA .E1.HJO.HA

",'��"U .Ei"il'AUU LTUA.
�-�-�'�---

'\údliulsl,l'ação, Hedaçãu' c

OfIcinas', flua (.;unseÜKlrO
Mail a 160 _. Caixa Postal,
!.,H -' l"olle �o;�;;: :.:.. .Flonà.J.w

LJUh:,; - .'Sallta.l.;�Laril1a."".iJl·
ltE'1'Qll; Josê l�l�.l,IsaiCil! .....0-

'l!CUl / �lJ.t'h:lUJ�'l'.t,;J.'iil.El�'
'P):<;; MarClho lHcdell'os 1':,

lho I EDiTOR: Luiz Hem'i;
qut' 'l'aucredo / GERENTB:
Usmar Antônio Schlinuw�!.!! I

SUB.UE.KEl'!'!'!<.;: Uivinu lllli,

not I it!<';!JA'l'UiU.�:S: �e!'g!O
u,a Losta llalllos, Al!tu!U'l
lJ.uwal:;,!U SO!Jl'lnJlO, \�C!'slO
Lopc�, !tau.! l,;aidas Filho' e i' ,

!:'et1.r,u Paul'J l\'lachado I m�·
PORl'EHl:';b: WIlso!! Libor1o
Ü<õ Medt,hus e JOfié Uu!os

i:)oarct; / SULIJRSAL' UL
:BLUMI<!N!\U: l'ua, XV de No

vemh;;';04 / REl'ltESEN;
l'A..N'lE§; A.S. Lata, Uda, -

AveuÍ!.!a Beira Mal', 451 - 'l!o
i.t!!!liH' nó Rio de JaneIro -

A,§, !llUi! LW..a. - Itua, Vito-
! ia; Wí7 - 3U alidl!r- - �ao

P<l!.!1u - Propil.! Propag'a'nda
Rellle§e<nlaçõea Ltilit:. - !tua.

Corunel V iccnte,' 456 '" 2°
a.udaJ' I'ih'to AJegl1f e Itepl'c,
:senlaçãu lkal'auat.'use' dê Vei·"
fulos. "ulJlidtarios Ltda,
lt!W"V E nua Vuluu.tdF
tlar - Cm'Uiba..
l'jos da I'atria, 475 - 12° au·

,

I
.,
1

comunícava que o Presidente Mé
dici o havia' escolhido:' Na,mesma

, J
... ,

opor tunielade:-o Sr.' Leitão de
Abreu disse ao Senador �ontana
)Jue esporava- que êle ,--aceitasse Ja
decisão presidencial, pois o seu no

me era o que proporcionaria a so

luçào ideal para o quadro suces

.sório catarínense e para a Arena

O' Sr Atillo 'Fontana declarou sen-

,tir-�e muito, honrado com o con

, víté, comunicando que aceitava '1

":indw8çi?O. Pediu ao Chete' elo 'Gll
: bir�et.2 ,'Qiy,U 'qúe' t-r'à:riBmÚfssc'. P,J'
',Presi€lenLe' Médici '6 �éu' agradeci-,

" ,tl ,
'

mente pela honra da escôlha ,'�

I
'

que tudo fará para o rortaíecímen- •

to do' Partido da Revolução em
Santa. Catarina, O Sr Leitão de

Abreu solicitou ainda ao Senador
Pontana que transmitisse a deni
são do Presidente da República 'ia

Governador Ivo -Silvei ra e ao Sr.

Colom'bo Salles,- o que.. foi reito

Imediatamente. A entrevista tele

tônica tevê a duração aproximada.
eLo cinco minutos. 'Sa'be,se que ,)

candidato a Governador Colombo

salíe� tinha 'sugerido ao Presiden

'te 1'vlédici cinco nomes para C0i '1-

pletar ,,--sua chapa, conforme urna

f relação que enviara a Brasília.

O Gabinete Executivo Regional
da Arena �1ic,ializou !'lU fim, ela' I a.r'
de de ontem .a candidatura elo seu

presidente.z Se�ador Atilío Fontana,
ao cargo de Vice-Governador do

Estado, na chapa do Sr. Colombo
,"" ,_&lIles, substituindo o Sr. Carlos

Cid \ Renaux que 'foi considerado

inelegível pela Justiça .Eleito ral.

f\
-

decisão se deu em reunieo'
,'que teve inicio tas 17h30m na sede

, no Par-tido, uma hora após o ,'')e
.' I nador ,Á:tlHo .Fontana receber um

't el.ef6ne�1&-7do Chefe do Gabinete

,Civil' daYi"h:esidência' da República,
Sr. 'L2itão de Abreu, em que êste'

-'

Parli�ó qUér R�na-h" p,a,â O' Senadti
'

�

�� !� -.,'/,-, .. ,'_, .. ,,1.' ,\,/'''_ •

.�----------�--------.------�-------

possibí liríade de o Sr. Renato ,Ra
'mos da Silva candidatar-se à sua'

I

, vaga' ao Senado. Êste. porém, rea.

,giu à idéia"mant,endo-sé nesta 'po
\ siçáo até as últimas horas da ,noi·
te de ontem, quando nova reuníão
ençre líderes políticos arenistas "e

realizava. Observadores, contuJo

acreditam que' hoje, p,tovàvelmsn,
Jte. seja elada uma definiyão ae

prob'lema, achando que o Sr, Rp.-

, , .

·Uur!.ll1Le "o� pe;'lodq ,cià inahfi� d.d

onleiil e mute da: ..tarde '0' �r:' R� ,
,

'�ato ntlli�o's .'da jSfI va, ;"h qualidc\:'
'd's de 'presidente' em exercÍcio <18

Ar�1a, I:'eUll;U'�\3, �Ó11l .-o
.
Goyer�a:

tlor Ivo Silveira, o Vice-Governa

c1�;�, JUrge Born�1Uusen �.' ,o. Sr. Co

IOní!Jo Sallet!; p.xumina,ndo" a r�)8,'
-"-çã'�, ' ·dus· éanclidatop às _eleições,'
p�rJalll(:;ll,larcs :de 15 dl' Qo"embTIJ

do Sr Atllio

:'l"ontana para a, V Ice-Governança,

.�alJl'ts€ urna vaga. nu 6enado (.),.

Hepubhc'J, Os llderes pOliticus d�J
.

"

"Arena, ,demunstrapdu uma afmidêl

'.
'Je.,'dc tendéhcla ciue l)ül' poucas \6�

, 'zés aconteceu na vidLl ela agiem,a

i,ão em Sa.nta CaLarina, inc.rlinaj',-
.

,se, para a canelidatura elo vice-pre,
. S'ld2nle do Partidu e suplenLe do

'S'e,;mdor FOBtana,," Sr. Renato ga

mus da &ilv.\l. .FoScia preter,énc!.1
eXlJSte tantu ,por parte 'das lideran,'
:,:�s oúurúlas elo ex-PSD como da

8l<·UDN.
1

truunai
"

EOlÔpetência
, ,

de ,tribunais
.-

'os que. nau

>declararam

,

.e recessinho
.regulada( ,

I
, na campanha

o PieSldente- da Republica 2.1'
r

" '! \

VlUU pIo,lelu ao Cun�Lc;;su I egulLl-
rnentando' 0_ artIgo "ê.hJ ConsL1Llli

ção que trata da cor;.1petênC):ia do';

Tribunais' de Justiça sôbre a.' dl\ri

sào e, a organização judiciárias. O

proj€to estab,elece que a alteraçào
"'somente poderá sf'r efetuadÇl '�2 l

cinco em cJnco anos", sendo aCO!l1-

,panháda ,de exposição ele mothos.
, ,

,

,Os contnbúintes, p�osoas' Jundl
'cao, que não apreselltaram deciê�'

,ral;50 de renda 'êste ano, devem �a

zê,lo antes do recebimento da in-.

timaçàQ, sob pena, de incorrerem

em multas de até 225% sobrt! o

total a pagar. A Fiscalização da

Secretafla da' Receita Fed3ral ÍlI

forma que todos os contribuintes

OD1.issos já 'estão ielentificados. '

A ,Cân�ara dos. �eputadós apro
V0'1 ontem projeto - de resoluçiJ.o
suspendendo a discussão ·e' voi a ,

ção de projetos nas sessões' plemí,
rias de' IOde ou'tubro a 20 de no

vembro, peI'm,itindo, assim ,que os

pariamentares em campanha elei

tora,l se' afastem em "!TIissão auto

riza0a. O projeto fài apresentado
- pelos lideres da Arena; e MDB·,

Reuniu-se o Conselho de
,Defesa Interna do SuL.

Sob a ,pr,esidência do Comandan,

te do III Exército, General Breno

Burges, Forte!? e com a presença
elus Comandantes -io 50 DIS�l'ltt)
N'a" ai, Almirante Henck Marquc�
Cau1inha, e da 50. Zona AeJea, \Bri
gadeiro, Fl0rimar Campello, ajém
de autoridade� militar-es' de Santa

Catarina, Paranw e RlO Grande do

Sul, reuniu-se ontem o Conselhu

d� Defesa Intern&· nmIma págll'l<t)

páginas

- de Fly, Mms dê seIS
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úsica Popular
AUGUSTO BUEqILER

MUITü BOM

Todos aquêles que conhecem o conjunto' norte-americano Blood, Sweat

& Teai,s e quê', tendoo disca,-nâo podémpassãr' urríüíà 'serri oúvf'lo, devAÍi1'
.
,. • ,o.

�

- 1!.. .""".- . .
� '"\... _" .�f

ter ficado surpresos ao a�sistir'2m o programa' flávio Cavalcanti; ao

oorntngo .passado ,

..
'

É que, a perta altura, apresentou-se um cantor à banca examinad9ra, o

qual' se fêz acompanhar pOr uma 'íne'j'à d(:z�a' de "niüsfcos que' seguiram o

mesmo esmo do É', S';'& 'I:' A ml;wica:'era' YOU''Vê máde me' so v:éry h'.�ppy,
já conhecida de tod�s - antes de ter sido lançado o elegê dêles - na

telenovela Beta Rockfeller . O ,acompanhamento da música tem certos

detalhes' dificílimos de s�rem' 'reproâuzldos; 'tanto' no órgij.o, como n03

metais, mas os músicos que acompanharam o' cantor, no programa Pláví »

Cavalcanti se saíram 'às mil maravilhas: 'Êies propriamente 'não imitaúhll
J 1 ".-:" r.r '. '\ ..

" (., I
.

O BS&:T; 'não tiraram o mesmo som dêles ." S.ógL'.itam o mesmo arranjo' e

aCTeS(\E;�ltrlram mais alguma coisa.
' ,.' "

'

Sou da opinião de que a il:nitação bem feita teh1 seus müitos,: Não
- evidentemente - 'a imit,ação como caminho a seguir; como escola, Eu

falo da imitação de gabarito, feita '.2sporàdicamente,' Ela pode mostrar

quão agudo é o senso de perçepç,ão, db jnütá9-l5r� 'O qüe 'vem "">J"s�r;"cons�-
guintemente, uma arte, É óbvio,_ más é verct'á;'de." ;'

, ,,- "
' '

Facb o comentário, por dois motivos: p'el'à alta quaJtdade daqUeles
..

).,' - . -

J. :, \. � /.

músicos e pelo bom gôsto do cantor em escolher essa granda mUslCa elo
. '\ .,- ...

Lf 'do BS&T,

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

QUE QUE É, ISSO
En�bóra não tenha todos os discos atuais, sou uma pessoa que 'conhere

a maioria dos laneamentos internadonais/ sehIp'fe com umàs du,as s::\-iJáh,2,'l
de diferença em r-élacão ao seu lânc:âmei:ito"�;m nostá'prâqa, Muito sil'ttpigs;
ténho um 'g�aVadOr e' faço.o ti'a1)al'har:"

lI, '" ,,-, ,:-", l�r," :()",.; ,

,

Vocês nem podem irÍlagina} o' que eu tenho registrado eIri tapes
, �-.' . f '-' -�" ;

"

" : ...... ,'�:J., l( í .t ; It-..",
músicas sui:;erquentes, qué, 'D1Csmo d'epois 'de -épegarêlp 'aqui, ner.!í"s�,)
rodadas nas emissoras, "apesar de algumas 'cté'las po's,ruhém prograrriàqor0'"
e disc,jóqueis que, não résfá a ;11enqr du:vicfâ';''S�b�ê'm' das cojsas�,' " ." "

M�S mesmo assim, devo acreséeritar' (e' �rê� s'aherh'''muitô"bem disto)
_

'
, ," . r' .-:.� ... �r "t"'-' , ..::--

qu:: muita coisa ainda pode ser Jeita, no sentido 'qe '-montar' uma pfog'ra·
�acã� mais vatiad�: a 4uar' d� 'ao- o!uvinte

-

uma 'visão 'pàl'lórâml'cd do 'q\je
.,.

.
. .,: n . ,f.:" '.t.} I"

• -.w '.-.�
'

....._._. ..... ,,,''-' �"r
"

, .... )

,'ém sendo edftado 'pelas gravadoras', .-'
" , -

\

E eu aproveito à ó'pdittinidade, para -citar algumas mt:sicas', infeliz·

mgnte desconhecidas em Fldrü{ri3polis': e-mbQta jf} tenhàm sreló "latlç\ú:J.8.3
há algum tempo:

' r:,' " ..
'

�' '�..-;, ,-

__: Wich' tV[ly yOU going �iIly?, com o conjunto inglês Poppy ��miIy,
-= :Br1�g bà'.clk 1tha-t' ';g}Ôotl'dttrires, "'dbm 111e? l$ttong-' -Âffâir. �b rit?rl"Íe d9 �

conjüntb 'r\ão �êl fiEh��táiigr·:Üaá.�' éotrJtalhêrif�, Ó- que sei e' alIe 'Sl�
trát'a 1:le unia mÚsica fàbulbsá ,r ,( (C r, ,- ,,', ,-:

-

':-, i' < " ,c �

•

- ChiIdren, com�Joe SO\ith, 'Edta P'HJsica está num compacto simple<;,
Pode sel:- encontnido na praça,

' " ,J<,:}:"<

- Dear Ánn co� o George Baker Selectjon, Uma tremenda música com
I

' '

, j .' " ',1-

ac:,ordeon e tudo, Uma mistura ,de rock com country bluEis,
'

- IN THE SUMNIERTIME, com o Mungo �erry, um conjunto ingl0s
\
mÍ,lito \:1.0 ura ;ir\�n'te', 'tr��endo um .rití1l6: agÍ'ádabilíssin.'J.o, :it�te dfs60
se fôr b2� Í'bélado, vai p=g�r na certa; Éi:r Já oLiv( esta músic� �\n

\ .

, ',' .': '? .,,' ' ...... '.,,1'

duas versões Úma delas é 'a melhor" É a 'inglesa; a qUe eu cito
.

"".. •

. .'.\ �. . ,1-.'"(1 ,.' � .' �'.
'

;
" �:lo..rJ

'

aqui Podem Ir por mim: esta muslCa promete,
Aí estão às 'rrlinhasl<rinlícácões,' Pro'Curêm'''có�Eécer es_tas músicas �

,
-

, vejam se eu não tenho razão,

OMAR Ci:ARDOSO

.\

Qual'ta·feim - 19 de agôs-io de 1970
t ri I' 1 � �. !

�

"'-,""\ f' '1 �
"

Àri:;s Q bom enténdimento entre você e lOS amigos resultará' em

'novas' e, proveitosas idéias, que poderão ser aplieaj as posiLi,
Várriêllf2t, ''íro� 'tüti.íi'i'r' Sit'sé ,dêrllç:l" ao 'jo'mall,sú'io, 'ii 'me râti'Li'à

,.
Ou à verld:;t de livros, 'ter�' êx:tt'o,' ".,

, " l

,'\
Estarão bastante �centu�d/;� �s hahilidades criatiyas, A�

oportunidades qu� tiver rio setor comercial ou fjnanceiro
deverão ser aproveitadas cOm' cteci&ão 'e s,sm 'pe�da de tgmpo,
pois do contrário as perderá, ,

Rcje concorrer'á para, o aumélito de sua põpularidade no meio

em que vive, tanto quan'tó' !pode'l'á aícahçar' surpre'endenre
,

',' '{irtc:i'Sse'H,;':m,:;];Ie,g.Ó(.'i�,',\l" 'no.
' '",

.'�"teiail. y,§JJ,l�ci,C;nª�oi:j &6'n1.
"

�'iag�rii�� 'Jb'vl�����---;ápl h;fféfr8?'''�'1!f ',y "'!��':"�YO";'
Se algum amigo seu mudar repentlnamúlte 'o seu procedimento,
devérá analisar a causa dê��a' .át,iti:ide,' pôis poderá' t-2Í''' q,i�
ajudar alguém neste sentido,

As su.rpresas que tiver se"relaeionai'ão com as possibjlidar'J,(,�
futurus de você adquirir dinhEilro 'ou 'elevar-'s2 no plai'io s6cl:i,I"
As decisões positivas e dinâmicas, que adótar surtirão efeito ..:; /

positivos,
EvidênCias muitp promissoras haverão de tomal- esta quarta,
fena num dOs melho;ei'dia'i da' semana, Bastará 'você agi!'

"

,. ,

'

• ._., < ,1- ',..
, ..f f.\.:. � , ','" .,

com otlmlsmo e d,�termmacao de vencer,
'

•

•

; �.. ." j., r j,.
•

•

.-

Algo que esteja sem 'IHéla podem ser melhorado pelo toque d::t

Sua priú;ença, De qualq'U'er �od:o,Oajf! càm incentivo e'disposi,
çao, pois 'á�slni' tel!�tcna'nce' 'éú' ob'téT resulta46's no' t:hlbalho
,:t, 't !"'" Ii-' ... ·Si.'!. ·t·'·� '·.-'):�L-<,'rt (,f' ').1' 1 .; HI ;' ','t, In r:íu il .

e no amor, ,_ ,',

Pessog� "r\.flscida.:� em s�gno� d�· suá triplic�qade 'zodi�c,�l, is,to
é; 'Pel�ês 'g-tãi1cer:l�et-:ifl��ãà (l1\u1t�' b;N�t{8â�Sio lé]ta; '\ié" !1oj'e ,

DerridhtEdnertf'stk é'tie�g'iá' iH�tà0aI6ttlS':Ná"" d'aüv�hct'2t ribV�,
!.l "ti !tt.�.;o..;l :LH'i(' "t'. r'ui- .:;i-t \li��r;;- ��f"I;_1�1 (! (·H1 .. :Pljr[(l 1,{f\ �

Sllnpa laS ,-

,A col'àborac:ão que receber de amigos e especialmente dos

q'ue l ést� j a111" 'in tetessád'os em seu âri'rimo ran1eu�h :' . ��Mri{lial
lh� sed ,ialtamente'''poEi{tiva', É obb ' ávkÍia�' 'ãs ap'éti�õ�;
aÍheiaÊ{

. )rl',' ,,,.... I \� ,

,�. 11 �"'. I ,rell'",,;

A 'i:;ersistência com que encarar as 'dificuldad2s reais ou

àpaientê�::!dàf-Ihé,'á ilôvb lrn'jjiIis6<'é fi' ce�t'��'à�lliH:'�i'de cb'ri�égu;r
:{ ��'àü'ia'çãó �1d�"s'e'l1� \id'ear� êté �prbgl'ess'o �

n ti iI!' "�' '!',"" !

tJrr;'á 'idéi'à ibrilhan'te pOdêrá 06'orr��':.'a ivelcê, sob o fluxo positivo
dé ;lvte�ctrio, em harm011iâ' cô� Urar{ci� Desta q\:i'artâ�féira
Notíc'ia'd� um invento', "clesco�'érta Óu re�liz�ç"ío 'humana o

'

iIlcehÚvará, "

, i' ,

','
Sü�s" nóbres intenções poderão ser' aquilatadas com' justiçH
pelos demais, uma vez' qtle saberá canalizar bem suas opiniõed
e âÜtu'2ie's:lhest�l quarta.feira, ""

I •

, �.' I
•
,', I

'

i " •

'rôuro

Gêmeos

,I.' ,

Oâncer

Leão

Libra

Escorpi�o
�l.I, 1;0-

Sagitário
I ;0,.'\

Capricórnio
1,,1;. 'II 'd"

Aquário
,

• Peixes
I

I

III,
:1

, \,
\

:��'i:� j��;';xe.;,;;;;�;,-:.-;;:�...:, ..

II �A��ftIA \PR �çg
Em expo�ição permAnente os melhores artíst�s barriga-verq��,

Artesanato, jóias, cer�mica
Etc 8i etc & etc �t, "i

Blllmenau - 15· de Noveinbt'O, D, 1.176

..-."'_----,-----.,---;--..."........,

p $e9
�f8lfft�

15 - 1�,15 -:: 2tr1��
,-o

Láurent 'TerzieH '- Elizabeth
.. � ,"_ rIl.·_ .... Ir I

Wiener
C",

'A gRIS�R�l3n�4
Censura 18 anos

RlTZ
, �{ li,

17 - 19,4� - �1h45m
Dirk Bosarde - "Susannah York

'

} -

' I,�, d l -

'Ihal l t'
� Lilli 'Palmer

1 "'"
'

,

'SEBASTIAN
;,. 'I'

Censura 18 anos

15 - 20 - 22h

Fralco Fabrizi ...;__ Virna Lisi

(CONFUSÕES A ITALIANA
{ \) 1

... � ., r ,.� �' � '"

Ce�lsura J, '8 anos
. '

I,

ROXY
f ' • .lU

14 - 2Çlh
Programa Duplo

" ci 'BARCO Im AMOR UMA
" 'LÔhúNtI'À ÂbORAVEL

".'

;. -'. ,; :' :-�, ,ri '; \ :. "

Censura 5 anos

GLORIA

'16 - 20b

Progrwma Duplo
A VOLTA DE MR. MOTO - b

G'Et-lTLEMANf t.... • J..� '. '.
�

�

C�Í1sura 1 $ a1:)os

.TALlSCO
,�·/•• J�t_'\ •

16 -.-:- �p-f
'. _.-"- c.-'-'.,='c_,

Lex Barker - Sonhie ljardy, ....1. t" _ '">-'-,"'" ",' ,

� TRI1-B!\ QQS DESALMAPq�
Censura 14 anos

> "

20h

Programa Duplo
OBSESSAO MACABRA O
,l.

MEl ):i'OR no� HO)�E1\r�
(

rL �ll ,)(}, I \, ,

�A,?S
Censura 18 anos

.� <""-,j

SAO LUIZ

20h
\'

ProQ'ra,ma D,uplo
A MTTU-IER DE PEQUIM

TERRA SELVAGEM
,1< ,i,"; -;::,.;" �llr', il

C�··sura 18 anos
'

."--. �:' t �<;"

,TEL�VISÃ� .

l"'"
'"

�L, ,1�"" .... � � _

lfíhOO - Clube da' Criahça'
", I,

-'"

16j12Dm -' Cil1e Desenhos

l6h,l5rn _:_ Às' ÀvéntuI:tls 'de Riu
\'f.� 'II ."'" ��. Y;'\h �" -i!'" f' 'I

t� Tin� �ltme '.
"

f������. ",-,��r.��Üitr�
fil�'ie
17.1130111 MII�heres em ,Van-

gua,:çlCl
1.8ii35m - O Jovem Centenário
,-- Filme

! 11 t�

(,) EIil'l'AJJO, .b'lonanOpo!ls, quarta-reíra, 1:1 de agõsto de 1970 - Pág. 2 \

r

, . ,Oi 1

»; :
,

�, /

f 'Ir .... ', O PAULOi :lJ:\:.

t '

'A 13a Fenit, empreendimen-
II I

to Alcântara Machado: que tem

\ I como Presidente o Sed,hor C,aiOAlcântara Machado e DIretor Su
,

perinde;Ite' o Senhor Jorge Luiz

de'MD1'à�� Da:lt'aS'F é' U:i'l�qjro'�rro-
dia \bue' I�ealménté; movimenta" o

Pàis .;, As 'fn'aravilhas que vimos e

�J;1�aneirt' tã,.,o 'gé-n�'H e'wsin:pâti�a
,;crrló fomos' recebidos , dlS'pensa
tbrrf?',�táhM:" 'I1)a'Sl.' merêce os' rnes
f""" ·'t·, ,,\.,::. . .... f '�I' 'ti', ... •

n\o'i'�S 'el'o?iQS;" os"'organ izâdores
resnonsáveis ne a nrornocão que
t5��0 hbJi:à ; B!'asÜ> \

'

\:

l' 'tI Nrlnl Iechadisâimo coquetel
com a

t im51\'ensa, '''Industriais, 'vr�
_, _ '»), I

I ,. t, ,

mos nao -so acue a �'e:lte, que se-

pbde 'dizer "ge!it� éT' strciedad t"

pau1islá: C6JllO tar'nbérn, muito 'der

perto as m'ais liídas Jl1u'heres do
\

ll1uncjo, elritas no ,a 'lO' 7.0, Fi 1 a-
1�1Io\· )-Ot 1��� " .

TJ'" '�t )
.

I I lfstas d� 'Mis's Jiiversó e Fi(1alis:-
�'{',a \: '" \l�:j. ..., � � ,.\"\. .. j;_l , t" J'

co,
�

l)

.. ___:_: - -

.." se�'á padrinho no casamento que
; está movimentando a cidade, que
é' de Regina D'Avila e Roston
Nascimento,

pático Dr, Fredy _' Horta, .Diretor
da Fenit. ,ó mesmo comentava o

novo emnreendimento de A�cânta
ra

' Machado, Parque Auhenleí,
que será num, total de 100 mil
metros de área coberta para

'

às

prôxlrnas" retras. �'Set::í' -üiaU'guracto
ent novembro próximo vindouro.

\

Falar de vida noturna de

São Paulo é quase desnecessário,
-"�ois isto vimos todos os di�s 'atr<i�
vés dos [ornais que nor �aqui' cir
c'bla;i1, "Mas 'como dila aproveitei
d�, 'tudo 'urri 'lou:::o:Pd'SSb' di7c\r' é
\;1l"n\,L""a:-8�"il"!v"h,' -u�.y,'a l(lú�U"b
tr'iai. LU7[\:'es 'luxuosos

'

si'11D�ti".:.
:'CS ()UC' S:' vê e:e"te,' gente elezan
t" b'�"it1 n (',)1�' 11 m'�rl�' � �i ;��,,�
mo, 'A,rnpi"''lte QU,:,!11te etn São Pau
lo é, til J",xri, s�m 'S'e' falar' �m
r.,nf(li c fh-.. l(,.,rl""(>'-,h8 � 0.1_

com urna equine de, 80, artistas
da iovem nlla'�da 'esta"" nn shaw

da Rodia, ;traçãq na Fenit.

JOQi:JEI CLUBE
7

I
"

l

Em Assembléia geral, o clu-

be dos Atimt1ITrêS" def:"l'Tôria:lópo
-lis, já está -co: jugado ao' Jóquei
Clube' Santa "Carari..a, dispensun
do' súa sede social, para d 'desen

'votvi�)-Llto' do t1i�jsrno em Sa.:.ta
Catarina.

'

I

Em São Paulo onde também

vai a moçada bor.ita é' no 'Pbctet
� Shbw, onde tem Claudete Soal'ts,

i'

Boa música� excelente serviço '113S

tat\1béth tem suas'paqueras,:ut o

tes Rochâ é bastante co,l[1ecido,"

,,0Jo:r ,11a. ,Lll,Z tez artíversá
úo s::íbodJ, e no' Si'-::1!i�ticd a';' ta
lJ1�e:',t6 de s:us p3.is 'Zu eimá Ald'')

LÚ;�, l'êc;�beu cÔl1vidados p'ara 'co
h'te:�lo'�'ar o aco,ltecimento,

Juca ,Ch:wes e' .IorO'o R'�n

tas d� Miss Brasil, Elialle' Fialho
To':-"';nso�

,

M B" é 'dc-- lfnl c0V'ido
I", 'Si:')l'�i::lcll;ar e 'alé-l1 cl::: tu'ctn Slm-
'I' "1:jti,c,a,' r\,1:'t"isol ,Ma�arel C1ntreras,

,

l'· be\\e",a c! e' N!'iO Bico M.l]" é en;

:
cantadol:a. 'mais ai leia a achnm""�,

1:; ;'{J'1'''cl:Ci l]1ais tarqe vinl0S na pas
, saréJ,a' 'em maio, Miss _f:stadô
': P li,icl,os, Austr�lia, .Tapão e, Argen..:

I. tina; r,ão chep:a'i-am a convencer,
I'

,
;

, • '- ,

\-: .--,- _. :�:

I DESFILE
, Dene'í: o famoso nome na al�

ta costura, com sua esne'ta.-:u] ar
'c'Olê'€ab ,r aOl'�:;'entà'da 'ii'à'" Febit;

-'. -
. \ ....

'conseguiu mais llJl1a consagraçao
",

�ií"S1f<t'>t8ci'Já"prQ1)1igad'a' é'á:rr�if"�',
Os tavoráveis comeiltários são com

\'éierêniià a'õ 15e-rle'I:�
',"'''(:' 'p' .::.,_!. .___:_. � r� ,-

._:--:-

,
,

,

-.--.- o simnático e elegante casal
Yolalida JXdãb Éotelhn '�stão' eÜl

. prepàt'à'tivO's 'paú' d'ib 5' estar em

no Saci 't'i'dade Pi'iaI'tic\Wanêlov dó d
sarne11tol,tf�I.R{giH� � �lzB tono"� ,oi

r ('lJ.v )�. I' t\��.: 'l;II!- � .. lio f',1 J '

-.
- -

.--,

, I

Qu::om vímos multo preocupa
dos em e ',tcndi'menfds tratando
?::"'lm d�'coTadores "para prepar'â se�
apal'taníénto, qJe' tem unú 'eso�
tacnLú· paísage'!Tl de grahde Cíi::-i_;""
tál braâl'cir8;;;rôí o n�s8;o 'parlitLI
la-r anú:\)' Roston Nasci:nentb, à§
sessór' :tIo Secretário' Ti('Ji-rich' 'Bo-
telho:

' ,

Em nossa cidade está sendo , I
realilaaa ",, ã->Sentà;ti'â"da':' C,ri'a'n�a
Exccédb�llr. �,::,' ,L '''''', I,:, I..?" I ..��: _ -!-

Jnsé Carlos Arantes Rocha,
o maço colibec,ido nq sociedadJe
paulista como (colirio), é real
mente um perfeito gentma.nn, O

rí-íoço en,' questãó 'est:-1" oe ''ííá.P.'elp
marcada para conhecer nóssa ilhá.
.. ", - ..' I
Shlolesmente para conhecer a

ilha', , .

'
' ",

9

De regresso da Europa Elo�-
.sa CMOséfl:��' >I, .. , r, ", 'Li'\�

I
[.,ll,.i.�:�

,
O Governadol' >00 Rotary

Interr\âcional', : e�fá p'ara'l'6heg'àr'le1s
ta

1 se'rrlattá li- ila��a"Sldade:\d:"
� "."*�'.__:,: "�') _!_ -

:_:__." I
. Ainda é aj;sunto, a gincadoze,

'prom6çã8'�d8 'V,etdàhd' ClUbe jD'-6�
l
d 'Ul'ÁI'h'A't' V G!..' ,t,,! ,h '-, u'.

I'ze e 1'\.508 o.
'

,

: _"'l�:�;�' ��__ :_: ISauna e' mais sauna as mu

lheres 'estão COIl). 'a nsicbse
"

d-e

, ema&recer: Brasãõ que -o �iga,,',
PENSAMENTO "DO DIA:

........ ". ..'

Uma anca de discricão vale por
u'ma lib'f�' àê' engêrUfó:"

. ,f I:J Jt: �. H:\'" Il",l;
Num bate�.rapo com o Sil\l-

",
.

"
,

"

É O R(im�iJijo que s� apresentá a' vpç�.
O Primeirão, nosso' novo funcionár'i6/;
l o pi-rniéirõ' computador eletrônico a
.. 'J �,H "li!..!1 \ l, '

s�rv)ço' �� �m esfagelecimento �a�cá-
•

1 � 1 ;"',' -

�" ,J. ... .' ii.. "-'J � A lO" "".

riQ,
.,

çm. ��nlta Catarina.
'

__, " l .
'

" ��
"

c

O erimf!,ir�o � um funcionário diferente.
; • �- (... � • "'-' �_j. À ...... __

Não po�� ��te,r papQ, Nem olececer ca-:-
j � ...-, .) '# J'l,,' ".'

f��\��27 M�� quç 'p,pdt. �t��,p�-I� '��m
y�!pcig��� f)�trô�ica, �sso çl� p��:

!', , "

.. _,/ � a1�m' ��. f.�Bjdez �o i\t�P.�Un.1C!lt9., fiá
tOrnp���ff�f� _ P\�\� �inguéf11,,_ e��e

.

�fef�En:
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"

Extensão Cultural da

Entrevistas com sr. Frank, das 8 às IS hs., à Rua Tenente SUo

veira, 21 Cj. 4/5 - 3a. e 4a. feira, exclusivamente.
, .

,
'

Ulse lem .programação
I

o Departamento c16 Extensa')
"

ultural da Univeraidade Federal
de Santa Catarina ,esquerpaLi?>ou 11:

'tensa programação para" o corren

tá ano, após recolher sugestões c

pedidos (las cadeiras que 'integram
as diferentes áreas tíe €Stu:J.o e peso

quisa ela, Universidade.
,

'

"Tcxícofilin Ie Delíquencia Juvenil
- Periculosidade Criminal" e "Fl:"

damentos d: "Ant.opO'Ggia Sociai".

Paralelamente a êsses cursos n
,

'

D�j)al tumcnto «e Ex1 r.nsão Cultu-

ral promoverá a .apresentacão nu

Teatro Alvaro de Ca1'val110, nos

dias 5 e (j de sei ernbro, do Coral

,da Universidade Federal de Santa

Catarina, 'e "Pic-Nic no Front '"

Histó:ja do Zoológico' - espet á-
.

culo artístico, compreendenâo duas

peças num ato, a ser levado it,

cena, no Teatro Alvaro, de Ca r 'G·

lho" pela Escola 'de Teatro "I;po
l?olcio Froes", d" Santa Maria'

(R,s). A pe�'a Pic·Nic é de autoriét
I de Fernan Arrabal de Edward 1\'

bee (autor de "Quem tem mêdo dA

Vií'güüa Wolf?")

Para, o corrente mês, está pr":,
vista a realização dos cursos' J e

Cirurgia Pediát.ríca e Ortopedia "l

Traumablogia dos Maxilares.
.

Para I) próximo' mês, o Calenda
rio daquele setor de cultuta eh

Universidade Federal de' Santa Ca-
I tarina E;)stabeleo2 a re:llização do�

seguintes cursos: "Aspectos MéJi

co Legais do Nôvo Código Pena;".
'fpa Selvan2, de Odon10pecliatri:f',
�--

- ,

Uníversidade da S,erro
vai 'criar seu símbula

I
.' ,Lages

.

(:CorrespondeI'lte) O,

Presidente da Fundaçãp Univ'orsi·

AsrALTLMENTO'

"
r duêif; do; Planalto Catarineríse> ,sr.

i)Roland Han's Kurm, c1ist]:ibuiú 'uo,

ta à rinpren�a' informando que '211-
�

I

cerra amanhã o prazo para entr..l-

ga de p'roJetos refer-:ntes à criac:'\,o
.

i
.,

.

�

�

de um ,símbolo para a Uniplac. O

é�ncurso', aberto para est'udantes e
,

,

outios i;1tel',essados, exi!?e ,que 0l'

P:'C;SSé)f;Uem cni ritniG' acelerurl<J
as obrps ,:l: pavhnenLação asf<il1i

ch" da RR·470, no:' ti'ecl1o mie 1 i!"�

a BR-llG à cida�le de; Rio 'qo 8�:!.
Os ,Lrab�lhos, que estB0' absorva'1-
do- uma: grande ,gquipe dk técnicn�
e operários, estão sendo eX'2eü��.
dos sob a responsabilídâde 'do Dc

partame::J.to Estadual de Estradas

de Rodag.el'l:1.
\trabalhos' alpresenta::l�s G:cvr;;rão

conter formas abstratas ou' caTa�

térlsti,cas, da ,região s;errana,' eái.' J�

tnas esti.lizadils ou não, de .fo'rrna �
f .,",_

expressarem. sucinta e exptessivu-
IJN'r!ÜJ �"o 'significado da universida:'

qe,: Ao 'pl'imeirQ coÍoQ3.do a Fundr,·

éil? . Urii�e.rs��ade do planàlt'p" na
&\frit1€!llsQ' concederá um prêm'lb, de
li" �

!
r ...

�..... ,

�Hj11hentos' cruzeiros.
\� ." .

'

,

De, outra pá rte, está" previsto 1"1-
ra' os' pró�imds. rTI-ôses 'O ,início das

Ob1'85' (de asúvltamento r até a çid'),
de 'ce ,C:impps,. cuj03 recu,rsos pro
virão de finançfameI'lto do Bane:)

MLTt'ic\íal, ·atravÉSs de convênio fi\'-
� 'I "

m��él.b pelo 'Ministério dos Tran"-
palies, '

. ,

� ;",

I� •

,

Salário ,
,

Capitais.

,-

AUo Nível ProU$shmal,
Capa'cidade d� Relácionamenlo
Ótima Apresentação e ,Desembaraço

�

I t�::!�--riiíü�.;p...:;;---

. (

),
,

,<

I

---�..-··�����..........iõoiiiíoiiiíii......._..........iiiiíiioiiõoioíiiiiõiBiióiiiíiUiiiíiiiiiiiõoriiõiW�iõõiiiOiõii-�������������������." �

Prof�ssor.d�,� Plarneg autorizado a firmar mais
Housmn, viaJa.

.

·

.

hoje 'para a 68 lrezB convênios para: novas obras
\ ...

\L"eto�nu hoje à Guanabara o

'-)."o:e,'3so1" John Michele, da Uni

verr ídade cI·�·,Houston, após per
manecer dois dias nesta Capita].
Na nínnh(, de ontem rêz visita (."),'

Ca,j'l'jJl.'S uníversitárío, conhecendo

o ,ftin;cionamepto dos Centros de

Educação, de Estudos Básicos" e

Tecnológico,' além de' ouvir uma

'expus�ç',... ,o acêrca do método (1,3

funcionamento ,do Restaurante

Universitário e do Depar tarnento

.

de Registro :e Contrôlé Acadêmioo.

'Nà parte" da tarde manteve en

trevist� com QS dir·eto::-es e chefes l

dos departamentos administrati"cs
,da Un�yersldade Federal de SanTa

Catarina.

Estrada para a
Dârra da lagoa
Inlerrompid J .

Fonte da Secretaria de .Obras d'l

:f;rtifeÍtúra Mlmicipal infon-nou que'
SÚ�," .iht�rrompido ao tr>ífego' a

par,lir :tias 7 horas de hoje a es

tra,d,a';'pá'r-a '

a, 1?-àrra. çh Lagoa, te'l

�0" g;irl �i�ta QS, rep'Úgs ql1e eS�H.
t5:Q"dS'endó é,Ié;'uR.dps n.� ,�balsí).

-: ga-'
'q'l1�rft.�'l:QC�liéhi.ae.

'

•
�

r ....
_

: 1 [.
, :

.

,1

,Dô outl)a, ,pai'te, aquela Secret9-

t.idra�·�rá iili6íar dentro em bre

Vf1:;'ii" pií.�ii-n�Ílt�éão de várfas ruas
;; , " _. I' , � ."

d�sJi?;,:Ç�p.it:;!-l, 'Gm cumprimento r.o
. ,i." "0;' 'np1'Ovaçlo pelo Prefeito Ari

... ,,,,,-, II�, J; ,
'

O�iy,e�rf\:: -.Iniormoú a mesma fon-!
te! <. qUe'" s:e .encontram em fase

.::
F "i '" ,�" 'I I

á.pillp.t�da o�/s�tviços de calçamen-
tó, ,W J�j'Qtas,i dos acessos à AvenL

d'l\':Rtt;-��!l';.:',d� ,'�Arruda IRamos, que

e�Ül<t ,;.s�ridd . �xecut8dos pela Pre

feiLtÍl.(;���rq ,':cb.hvênio cóm o PLt-

f��ltijiD será"
dftfrI,üo em'
sêlêiütirof'\

\ l" ,�.,
� -

f J
.' A,\ D,eldgácia' àa Recoita Federal

de �1,q�[ànóPoHs! informou que s"'

rá inici,ado. efn 'setembro o recolhL

m'C1ifG,·. Ç!d :Irn'p6sto ,de Renda devi
do p;'&'1às pe�soás físicas, podendo
os p"'agament!Js ser divididos 13m

preEiliáções até 'o mês de abril do

prÓXImo ,àno; com, o débito diviclj-'

,do em' oito parcelas iguais. Os con·

tribuintes deveóo,es começarão ::t

receber' _os avii?os 'de débito nos

p�'im2iros, dias, de 3Gtembro,
O Impôsto de Renda devido pe

las pe'1soas jur.idicas já estão sen-

.' ·do qqbrados, de acôrdo com a

conclusão dos seus exerCIClOS fi

mU1ceiros, podendo cs débitos,
igualmenté, ser 'pagos eH1 oito me·

ses.

i
1 I

., m*

PONHAOj�SEU iALENTO EM AÇAO
NO

'

MERCADO D,E CAPITJUS
/ G1UflfE Cr$ 100J)0 POR DiA

Ingressando na car�eira mais fascinante, e de maior futuro no Brasil.

Somos, sete grandes emprêsas coligadas, atuando em todos os setores finao

ceiros e �emos ,o lugar certo' para o (a) Sr. (a).

EXIGIMOS OFER1:CEMO'S
I

I:
Idade mínima de 21 anqs
Muita aínbição
B0a aparência e cultura média

Conduta moral e profissional sem

restrições
Entrevistas hoje, \ com o sr. Frank,

com documen�os e 2 fotos 3x4.

Ganhos de alto nível

Curso sôbre o' Mercado de ·Capitais
Assistência permanente em vendas

Carreira na mais bem remunerada pro
fissão ,da atúalidade

à Rua Tenente Silveira, n, 21 - cj. 4/5 -

, "

.
'

-

Em audíência concedida na tar

de de, ontem ao - Secretário, Execu

tívô do Plameg, engenheiro, CJ.�o

'ne:. .Bastos, o Governador -Ivo Sil

vo_i-):a autorizou, àquele órgão a fi '

ma" mais treze "convê!'lios,,;:,oen'�fj-:
d�r;-do Çlivel:sos municípíos /. ca';'-,
.rinÉmses e 'entidades, �'o� ,I a Ai,:
sociação Catarínense de Criadores
de 'Suínos foi autorizado cdnvêr::,),

"

.

I'

para a construção da sede próp ria
, em > Concórdia com a Assocíação
de Radioamadores de Joínville. vi'
sande a i�plahtà,çãO de cooperatí-.
va 1inanceira; com a CotesG- obje,
tivnnão a for-rnação de técn�cos ��

pecializados no set9r. de telecomu,

nicaçõ'2s,
Foram' atítorizados a assin�tl1ra

d�, convênios com as seguintes Prof
feituras, visando. as seguint",!s
obl'as: 'Pnuso Redondo - "'ervÍl;o,,

,
' '

de alargamento, revestimento lO

'iniplantacão de obras de arte �',a

r9dovja Sorril,Cl1rrú8h,1 com 18

knl; 'Arroio Trinta - const]'uGü�,
da �st]'ad�.í lig,lllclo a "ede rnunici.
"1

' di. r.
l "fr' 'd . r, ,

P[\; :,� lVISq c;e .. 1 81,"3 com ,I ,{rr.;

PíJ1l��iro Prêto' - reéonstru�,ão e

nüw:1:::amizacão da estrada muni·

cipgl de' Co"lônia 'MUller e-
__

Linh.l
Nan§gantes, n)1ma extensãü<;'de' :!à,

� �' :�.'.;' ',\

l'OS; Capirrzal --, serviços 'de reves

tímento e, retificação "da !'odo':i.'l
C

. " p,., tub I
,<> I,

apinzai- na .una- "nua Bonita, 'lu'
'ma e�'tCli':::;'ãO de 70 quilômetros:
,�T,m1t(' Cíl�telo �'cooP=�aQão finan·

. ,çeira p'ará: as obras' de con:;tniçj,((<J
.vde :; p01Ú.eS de .rnadeíra sôbre'. 'O

:,Rio Oanoinhas; 'nas localidades ....d03
T,m:bei').'�,' Lageadin.io e Rio,,,'(la

,
• ,

' j' "

� ,

'S01'''a,.oorn UjU prazo, de conclusão
j

" " !
"

í' � ,

. pra,' 1'80· dias.
,

' ,

quilôrnetnns: Sombri�" --:-, para ser

viço�,' ,C\�;: reconstruçãcr- .melhora,
I J11c.)'ifQ�/é,:.jmcascalhàn18�fo í:da' .

est :a�
,cla')1i�n�lºif>al qre lign, �� ��rdb ""q.

"" ,J'" ; <� " '�1\

r1iril��l_Jt,�Jocà.liclade( Qf 'RiQ, .Nôvo, -:
iJ ,", ;, " - ",' " "" '"

nU!n�; ,td'1.%�nilao de da .�m, 'qontan� ,

eln ,'r;>;:.ü·j·sive "60m Ob'l:ás dê ar�d.
'

At�i����,.:_ 'viiando o' revesti�cl1�
to,;, 'r��lfi�ação e alaVf�<lmento d

. rQdcjv-ia,,:,: Atalánta-Itupcranga e, ir

cori�trUdãP de uma ponte de co�:
, f '

ereto 'na: extensão daquele trecho.
Aínçjà; durante o ,d::;p(l:cho _com _

J'

Chefe' dó ;Executi:"ó" d;' Secretárr9
Exeéut[vo ;do Plano df ·Metas do

GO;!��ri6,i'fOi ai:ttoriz�do:a celeb�'a'[
os �'egilÍí1tés convênios éom as ;3']:

guirÚes Prefeitu;a� Municipais ;'!l-
!�, I ,

ra :, elfeSt�ção. �as 's'2guintes obrá,,:

Jabotá j,"":: p,ará· execu-ção dos ser·

viQQ):; ,'cie·:.�largameI'lto, ehcascal�lP

metrto," construção ele oueiros
'
e,

pontefi, 'Ci\as estradns 'mumCl:18"�S
quo' Ütam.· as 16calidadE;)s de Jabl)

;-á-São:',João Jacütinga, Castelhano-
-';�,"_!, 'B hd"Sao ',u01,:r':nço·Jabora 'e an a <ll)r

, f, I,· ,L _"

J8.?��'�_: ,Içara - execu('ao tios :3:;:--

vii;l\fi' �lc:, paviry',entaC;l\O' a i1anlÍ'"
lc�lp�ci�s dFl'S ,R,ua,s Duque ue '::a

xht�: eM1$ÍI'Úiro G�lmarã'es e Süo

Doi :'"iÓi\l:ru �se'de do� município' !lU

rn�
.,

'�fÓ : de 47�, metros lima·

,

"

Finalm<tnt�,. o engenheiro C188·
nes Bascos foi autorizado pelo Go

"vernador '!.vo Silveira a firmar c;�.
vênio com' a 'Prefeitura Municip.ll
de prbidénte Nprêu. objetlvtuÚu
a 'execucãb de serviços d': al:í.r;�à. I'
mento:'. � 're�!estimeni;o da rcdo�'i'ol
�r€Sidente NeJêu à divisa com J

.município de Inclaial, nurnu ex: �n,
s\io ele 9,5 quilôrnet!'os, ESSR Oh.i..1.
s:�gundo o' convênio à ser ce1e1)'1'1'
do com o' Prefeito Mnnicipal ':1"

Présidente Nerêu, tem o prazo J,ll'
conc)l\,são p:'evisto

.

pa,' 8 3t Qe 1:),
vembro do corrente ano.

,
"

,:Na 'p:6xi'llaN "elnan;: o Sec:,etá

rio, do Plameg d,�vera manter 0';1'
.' ,

tra audiência com (" Governado;'

li� Silv'eÍrar oca�iiiio em que nOV',as

'�'q�lvêni�S �cr[tO apreciúc1os,
;

.

Estado de Santa Ca.tarina, e registrada no

Banco Central do Brasil sob o nO. GEMEC

E70j1775,

O Capital Social. de Cr$Ô' 500.0\)0.00
está em fase de, subscriçêo. Você pode

adquirir, hoje, as aç6es INCOCESA em

qualquer uma das Bolsas de Valé)res ·do

Brasil. ou dos agentes credenciados pela

MbRITZ S,A. CORRETORA DE CÂMBIO E

TITULOS, membro da Bolsa de Valôres de

Florianópolis.
.

COMPRÉ AÇÕES INCÓCESA E SE..JA

SÓCIO DE ,UMA NOVA CASA DA MOEDA,

Dentro de dois anos entra em ativida

de 'a INCOCESA, Indústria e Comércio, de
\
Cerâmica S. A. Sua p'roduçêo 'inicial de 900

,

,

.mil m2 de azulejo vai suprir uma boa par

cela do déficit anual do produto.
_O projeto INCOCESA está sendo Im-

I

, plantado, 'em Tubàrão, ao sul de Santa Ca-

tarina, junto às riquíssimas jazidas de maté

ria prima existentes na região e já agrega

das ao patrimônio da emprêsa.
A Sociedade está enquadrada no sis-

"-

tema de captação de incentivos fiscais do

FUNDESC. Fundo d� Desenvolvimento do

j'
.

,'"

,',,' 'INDúSTRIA E COM�RCIO DE CERÂMICA SABCDeIlsa RUA SÃO MANOEL' GALERIA PIO XII' SALA II 'TUBARÃO' SANTA CATARINÁ

..
"
..
lO
C.

�
C.

iii
.;

(*) O registro no Banco, Central significa apenas que se encontr'am em poder do
Banco, para consulta doa interessados,' os documento. e informações necessár.ios para a

avaliação, pelo investidor, do risco do investimento.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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, A Executiva' Regional 'da Arena esco-
., ) I

. J' l

lheu ontem' o Senador Atilio Fontana para
candidato a V ice-Govemàdor do Estado,
substituindo assim o Sr. Carlos Cid, Renaux
na chapa encabeçada pelo ,'Sr. Colombo

. Sanes pára as eleições indiretas de 3 de

outubro.

",
A despeito 'das profundas implicações

poÜticas que trouxe a impugnação do can

didato lll.'imeiramente indicado para ��' Vi

ce-Gcvernança, o que devemos 'ter em
..", ..

mente nesta hora é que a questão foi, deci-

dida jui:idica"ilent� c tanto pelo Tríbunal. Re
gional Eleitoral como pelo, Tribunal Supe-

'

rior > EleitmaJ� E, dia�te dO\ pronunciamen- ,

to da' Justiça, nada mais resta fazer que
,

não acatá-lo, ao mesmo tempo em que se

[a de se lamentar a' perda de um- candida-
,

to tom inegáveis condições para, satisfa
ze/ às exigências do cargo. Enfim:' o 'i.,upé-

�

rio da Justica nãó se curva' diante de ou-
o \ '

tl.'OS des.ígriios que não sejam os da lei e a

unanimidade das decisões em pdmeira ê

segumla h�stáncia. deve fazer ces�ar' qual-
'

quer discllssão em, tôrno d? assunto:

Daqui por, diante um nôv'o processo
se inicia, com a inclusão do Senador Atí

lio Fontana na ,chapa da preferência do

Presidente Médici, estando perfeitamenle à
'

altura de:, correspon<!er aos requisitos exigi;;
dos, para �� candidato a Vice-Governàdor

�" "" ,-,
... 1;':1 � ').'�' ,..� hl�:- .{.

!ll;'.� �I.,t, �)..,

r· �1;! ':;. ;'i, '
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timismo e ação p sitiva·
.'
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de Estad«, quais sejam o de merecer absolu
ta e integral confiança do, futuro Governa-

- dor, o de contribuir para o Iortalechnento da

,Arena e o de prestar a sua cQlábof1l:ção I)er
manente à consolidação dos' ideais da Re

volução. Santa 'Catarina, felizmente, pos�
sue 'home;ls à altura de atender a' estas exi- '

gêucias e fazemos voto de (Iu,e a ,e�côH�a do

nôvo nome se processe sob a' égide: do bom'
'senso, a fim de que possamos aliar' a. bar
monia política à eficiência .adminístratíva e

à fidelidade revolucionária.
, Foi dada à Arena catarinense uma nova

'

e 'vaHósa oportunidade de', Iôrtalecer-se a

través da união dos grupos que a integram,
- � -' \ -".

com a escôlha do presidente do Partido

para companheiro de chapa do fu.turo (;0-
vernador, Se até aqui perduraram .diver-

, \. { ,

gências intemas que' vão deitar suas raízes
num passado politico teÕkic'ame�te mort« .e

sepultado côm a extinção das antigas le-

gemlàs, é ,preciso ver que tôda e quàlquer
l'e�is'têl'lcia à consolidação da Arena como

um verdadeiw Partido só poderá pr.ejudi�
car a perfeita 1,I0r�alização das nossas ius-

,tituições políticas. Um -ilôvó �ovêruo se

instalará nêste Estado a 15 de março /de

,1971, chefia�o por um hom,em sem qu�i��
(�uel' víI1,Çulos COpI os P31:tidos que, mo,

passado, dominavam a: politiCa de' Santa

Catadl1a� Seus conWl'omisso� se prendem

I
c

\, ,

únicamente à Revelação, ao Presidente da

Repúbíicu e à agremiação partídárta (Ine 'os

representa 110 plano : polítlco. Assim, para
'o futuro Govêrnu só existirá a ,Arena,

f.

.não mais ,ex-PSD e e'X-UDN com os Iníe- , ,

,.,

j êsses menores de ambos que se vêm ar-

,
rastaudo até aqui.

(. 'o Governador Ivo SilveiJ)a, dentro das

suas pOSSibilidades e conforme o' di,l'ídl
quadro partidário catarinense, couscgU!U
realméute algum êxito 110 seu esfôrço de

pacificação. Esse êxito só 'não foi maior 8

mais completo em consequência dos anta

goúísmes que os grupos divergentes não

couseguiram stl),leral', talvez-por faita �� um

diálogo _permanente que evitasse o surgi
mento âe mal-entendidos e desse C�Q1P()� à
má intriga. De qualquer. forma, muito' rêz
e do seu trabalho poderão resultar os :fru�os
que amadurecerão a l?ai'tir de março do

pl'óximó ano.

_
Esp�r:uiws, contudo. que aS bú:�s fie;"

Jnentes esp�d!mdas até aqui comecem a ge!�..

llliliar des�e já, quando a Arena \ tem

um nôvo candidato a Vice-Governador •.
Qtié, os homens responsáveis do· Pa�:-

,

'tido-, não deixem passa� em branco está

eX6.:elentle oportunidade; que lhes é dada

pal"a a nfinnação politicá �a agf�l1liação é o

de,sejo 'da 1�í1iorIa dos _çatarinenses.
' ,

'I

NeIll- porque' esteja apenas a meqos de',
oito 'nleses da conclusão de seu mandato o

Governador Ivó Silveira moderaria o rítmo
de su'as, at'ividades, ao encontro de' solúções

,

para os problemas que vão emergindo, no_
surto do 'desenvolvimento catarinense. Ao I

contrári� disso, o PLÂMEG vem �entindo
'

.,', a pressão do- dinaJil).ismo governamental, em

, 'todos os setores da vida administrativa,
mas pril1cipalmente no d� viação, onde os

\<;onúatos de implapta,ção d� e�tradas :,são'
, •. <' 'sucessivamel1te assinados; vlsan:d@':;à'': GOf,lt;<�

• . '

". " " o";"
.•

�
-

- '"'.1 '-:::�,'.;� !.

clusão de u\n slstema rodüvlano que ,acom·

p.anha a
.. expansfío das inteiativas de pro-'

gresso. São a Se-32: a Se-54, a Se-70, a

Se-2I, a SC--49, a SC-14, a SC-72, a Sç,.
43, além das antigas estradas que, se reti
ficam, alargam, atuali2;am-se 'lOS moldes

'técnicos, �, ;São rodovi'as 'Illunicipaís que
'xperimentam os benefícios da coóperação
do 'Estado, e que ,se ampliam' e melhoram,."
abrindo caminho Dara o desenvolvimento
das zonas rurais a-que servem e, em' ql�
pel1�tral11, trazendo-as à integração no es

fôrco geral orla grandeza sócio-econômi-
: , }'éa ,�de ".SaQia ,-Catarlna .. Na Educação,· elSc,ó-' ,

i", -;tas novas. são criadas'e instaladas cm {1'é-
, 'dios' ,própJ;ios'; aSSli8t�.'1do as necessidàcles

d.l:!Hl3 crrsc;""tp "f')n)Jhc;;n ("TI idade es(:o-

," Na'Ag'ricultura, 'trabalho intenso pela
'aunlento' e meiÍlona da produção dos cam- "

� : .• 1"' " .. ..t

;,

I '.

I·'':'
/�"

..

�:�'
� !ii� � ��\ �:�
)f!."lr�k��lj�
� 'l·.d,ji �il!'r".,.K

'. ,

,pos, Na Saúdy, iguaL interêsse pelo bem 'que' a ord'em revolucionária 'alcançou "no

estar do homem e pelo sailean1ento. esfôrço de reculJeracã.o l1acion,al".

'.., .
Na Fazenda, �ma vigorosa atividadé

'

'Assim
I

se c�xl:?líZ,a por que" hàvel1do
fiscà.l, um intraílsigente I'çs:peito "ao� ir,n- assurt1ido as res-o(lllsabHidaôes de Chefe do

perativos ", mçamentários, 'estímulos reno- Bx.ecutiivo ·Ca�a;:ill.lenSe, num perícido que
·

vados e constantes ao provimej)to da eco- dêÍ'e exigiria uma aguQa êõmpreerisão da·'
I1Ü'lhia estaduaL Esse ó panorama geral de excepcionalidade dêsse passo bistóúco do
Santa Catarina, nos últimos meses que res- páís, pôdr;: f::}zer-se', distinguir, "mtre os va-

lam de, apl�caç�ó do dinamismo dum Go- ;' ].Dres políticos dum tal momento, pelai ma-\
·
vernante que, atingid,ás as met;:l& de s�u neira como ajustou à dinâmica nacional da

;, f:1uinqMriio �de. l.1!apdat9" ,-l,1(ão hA��h ,ie:: " _" iRév,oluc'ão o

-

evolvel' social, econômiéo e'

t�Roú�#r:;��ilt�:�� ��l5,r(i�h1}1�;\a"à'1 .m�i;��p�a�?$ :'1
< i,ft�I!\W.'ral° do Estado de Santa Catariria, pa-.

",

LUna açao mmterrompld(l, O', seu" 0tmúS" , cifiêàdQ" ipteiramente para o trabalho e

�'10 e_a sua con1iança no pb�'vir catarinen- unido ,às aspirações tenovadoras que inspi-
se. ... ravam os Brasileiros de todos os quadran-

.

tes: E assim também se percebe .', por que
1130 quis valer�se da faculdade de' desiJi'
corn,patibilizar-se para receber o voto de
seus coestaduanos' .que o levaria 'à répres�n-

, \'
tacão federal, tendo preferido continuar' a

a �iJa obra. de administrador, para deix�lAa,
com ,a dignidade, do ,dever plenamente
cumprido, no dia em que legalmente ,ter"
minàrá o seu mandato.

E é'�'recisamente êsse' o' hO'l'1.1em ,q ue,
há poucos dias. cm ato so'lene em que �s
,im-ia, como Governador de, Santa Cata-'

.rh1_à, o carg9 de Presidente do' Ç6nselho
de Desenvolvimento \

do Extremo Sul, -
ODESUL - �podia declarar, sem' iludir

apropria <wnsciência, que, sendo "um

,

'mem de fé na" linha de_ ação do 'Presj([., -

·
te Garrastazu �édici", não consdesc,endeu,
lJ)e�mo nos dias ,em que a !:Nação e'stêve
ncüs problematizada, com 'os pessimistas,

, 'do ido, no seu, Estado, com 'oti 111 (SinO,
'

"às tarefas pára as quais 'o povo o lTlj1lJda
rá". E ésse otimismo, disse mai's, "acha
se amplamente justificado peio's números

'\

,Por! isso o PLAMEG continuou, sem

4ualquer : hesitação, as suas, atividades,
mantendo' o ritmo de trabalho que já lhe'

permitiu.o êxito previsto nas m_etas prefi
xadas - e que estão sendo airos.ame,nte
ultrapassadas.

, ,

Gustavo Neve�

Dssassinato·, ao�
, '$'I

entardecerí,'t
, � l' ..

; ,

A notícia chegou aó bar da �ona Au- ,
rara lá pelas quatro e meia da tai'de, ou

seja; quinze minutos após o assa�sinato do
veJho Caretta, Já ocupavam a mesa de

sempre o juiz e o
\ coletor; o promotor cui

dava :de alojar no frigorífico umas tainhas __

qU,e recebera há _!'louquinho do litoral. O·

delegado acabava de encostar o seu jipe.
Neco, o garcon, c011feria as listas do bidi'o,
de sorte qu; a ,batida de limão estavl.qiÍ'cs
tes a ser servida nor Galo Manco; o o1i
cial de justiça, Zé -Chule estava de saida -

a chegada das! auto.ridades dava o sinál de'
· que _ir{ era tempo de partir para 'o holão do
Fio]'i, 'ülide pel'maneceria até as nove, se,

,antes, não caisse de bêbado. 'l

1\,.' "

..
J '

"I·

J • \ I .•
' I

_ ) \

"

"'"t,

QlIem,contou foi Diogo da Silva, o a

grônomo japqrí_ês, que t-rabalhava no Ponto
· 4;) chamava-se, ,na verdade, Tyoko Nasiva
� e�tav� noivo de uma b.ugr,a bonita como.

-

só da, de nome Carmela. Diogo nem desli
gou o motor do. jipe. 'Parou no meio da

. 'rua é entrou pelo bar à dentro: "Maiarô o
.,

Caretta! Matarô o Caretta!"
Levantaram:-se todos; menos Galo Man-'

c�, que fá estava de pé, I)i'õg.o ,viu <:) juiz e

se diril?:iú vara a sua mesa: "Matarô o, Ca
retta!"'Só- Sabia repetir isso. O promotor,
veio lá dos fundos e foi,engolido pela' ro-
da, Que, se fomlara., O delegado' coriversava \

na frente do bar com o làteral direito, do
.Esportivo. Um FNM cdm 45 dúzias de
ní.adeira no reboque começou a buzinar na

'

Avenida" impedido de' trafegar, pelo jipe
.-1e Diogo. '

\-

O promotor sacudiu, o agrôn9mo; pediu
à Neco ,um copo d'água; e chamou o De-

'.

I:

vIl.

legado. Mataram como?: A que horas?
Onde? Mais amai"elo do que à ,seu natu-

· ral, ,Diogo gaguejava dentro do. copo, "Eu,
vi! E� vi!" Caretta fÔra morto dentl:o da'
sua oficina, à tiros, aind,a agorinha. Quem
matou fôra 'o Cacildo�, v,endedor de bilhete
de' loterial. Não sabia, porque. Caretta' ja
"zia no chão da, oficina, sangrando feito um

porco, Cacildo fugira? Não.; esta'\éa lá sen-
.

tado ao ládo do cadáver, com dois rev61-'
veres na mão. Estava �ho.'rando.

CacjJdo era filho do coronel \ Ciniro
de Castro,' a prim'eira autoridade à pisar
naquêle solo, Juiz e lei, o cdronel Ciniro
desde que brigara com o. médico' alemão','
não admitira até a sna' morte mais nenhum
daquela qualidade. Di'zia-se que o alemão
era bruxo e' que enfeitiçara .dna.' Libinha-'
O fato ·é q lIe os filhos do coronel nascian�
'l1lOrtos o�� morriam antes da dentição. Ca
,ildo sobreviveu.

O' Delegad� tornou o jipe e foi, ao

destacamento, O, juiz, o pro.motor, Galo
Manco e-Neco foram, no, carro do prom8-

-,

toro Zé. Chulé foi I andando,
.

êle, o p:1otoris-
ta' do FNM, o lateral direito' do

. Esp�rtivo
e o resto da cidade. .'

Na oficina, efetiv:ó!mente, 'estava o cor

po inerte de Caretta. Quem' o velava eram

Ci:1CO mecânicos, e um vendedor de pastéis,
atraidos pelo cadáver, após a retirada de'
Cacildo. O seu rosto. mal podia ser pres
sentido atrás da pásta de sangue; ,sua bar
:'iga pareciá' mais' estufada do' que ,de cos

tume: � calvà, no entantO, brilhava ainda, J

recolhendo os reflexos do entardecer.)
, Morro acima duzentos metros adiante.

Cacildo caminhava cercado por uma deze:-
'

.

, ,

(Ia de moleque's,. q'uc 'O olhavam espantadQs.
As autol'ldades constataram, 'pálidas; 'que
Caci1do ainda carregava um révólver. A
pontáram-no'

•

ao' Delegado, quando êste
chegou com, o destacamento à<; duas prá-
ças e um cabo. ,

. .

,

Cacildo, interrompeu a, camin'hada e
I

i'etorno,u sôbre os próprios passo's< Os mo

\':?ques com ,êle. As 'autoridades rec.J.lara'l11
"1ra dentro do prédio, e o povo refluiu p�l
ra a, Avenida em absoÍuto silêncio, 0, De
legado <teu ordens sêcas ao seu . destaca
mento: deixassem-no· passar para ,o.,ão. ferir,
os moleques, � ganhou 'o interiqr da ofici
na, cuja po,rta de aço foi bai1ada.'

Cacildo pa'ss'ava agora diante de to
dos com o olhar, brilhante, quase ilumina
dQ, O� ll101eques se acotpvelavam,· já eram

lT18is de vinte ....O bàrro do leito da rua, jã
ressequido, apagava cóm o poenü;, assumiu
dn a tonalidade ocre· que o sol antes aviva
ra" D,' repente; o cortejo' estancQu. Por,
trás dos baséulàntes; as cabeças surniram.
Cacildo ajoelhou-se e principÍou a recitar o

Padre N(isso; os braços se �ruzav�üíl sôbre I

() ,peito. O revólver contimiava ha mão di
.f('lta. ,montado para o alto.

Nêste instante,' (JS moleques �e afas
taram para dar passagem a Zé Chulé. Seu
C<J\T10, grànde dobróu-se quango se Rioe
lhou ao lado ao, assassino. Rezou junto
Cílm êle dois Padres Nossos e uma Ave
MRl'la, ,Deno.is tomou-lhe o revólver e pu

Xf2U-O cont�r,a o peIto forte, aninhanclo-o
sob o bra\o esqueidó, ,

" A porta ,de aGo da oficina começou a

subir .. �
..

, ,I \,. -;,PauloJ�da ,Cosia )�Bamos
(

- ,"', f "'

t.... _. -." ". i:?;;i �

Marcilio, Medeiros, filho.,

UM PERIQUITO AUSTRALIANO
"

Estava calmamente lendo o 'jornal quando Pela janela entrou um pe

riquito australiana que foi pousar, assustado, sobre o braço do safa. Con

fesso-lhes que assustado também fiquei eu, com tão' súbita', quão rnespera,
da visita, Ao sentir o bate� das as�s re1)te a ,minha cabeça ,esbo_cei�uin geS
to ele defesa, )l1um prímítivo instinto animal de conservaçao. Depois
quando vi ,do que se tratava, diminuíram as batidas do meu COração e

deixei-me ncar com o periquito em breves instantes de namoro: Do braç.o
do 'sofá êle me olhava curioso com "a cabecinha de lado, certamente per- I

• guntando-se na linguagem' dos periquitos: �"Q\lt;m é' êsse cara?'; De minha

parte também o olhava, sem saber exatamente o que, fazer, pois n�o sou

rnuitd versado na técnica de apanhar periquitos ,�ustrananos que entram
'pela janela ela sala de 'um homem, que lê pacatamente o seu jornal.

Refeito da surpresa, ch,eguei à seguinte conplusao: "Eis ai um periquí, , !
to azul e branco. Eu estava aquí.i.entregue aos .meús devaneios e a minha I'
leitura. quando ele invadiu' o recesso do meu Iar. Meu dever, portanto, e :,

,

apanhá-to". Se assim pensei n1elho1' o fiz. Cautelosamente poloquei o [or- i,
nal de lado sem fazer ruído e medi a distância que- nos separava. Não

'chegava·a dois metros. QU�l Urna pantera 'que .prepara o atll:�ue
. à sua, i

prêsa, levantei-me vagarosamente' da mínha poltrona e, olhos üxos, no li
:meu alvo, parti 'lentamente -,�oÍ'é� �tentci, i:'- ao seu �n_contro:

.

�oiqu,e�i
tudo indica, êle Pouéo :ip1presslOnou-s� com, rnl�:pa }dmIraVel tecmca:, eBJ l'
apanha-lo. pois corno esta�a; se deíxou ficar, olhar�o-me com redobcada : I

J : cUl'i�sidade. Não 'me foi difitil: tê-lo rias-mãos. Sémprr devagar peguer-o I '

pelas 'costas e tinha-o submisso,' Lernbrei-rne, então, que na despensa ha- ,

via uma :velha ,gaiola que: outrora serviu ,de ,catiVeiro a um trerpendo cu- I

l'i.ó. Q)l6, ��b i'l\i.ois anos de bons tratos' e de' ton,el�\das de al�ste" JamaIS. se !'

dignou em abrir-me ° bico, Limpei a gaiola. tl1'eHhe a pqelra e la �en"ro i
coloquei o periquito, Urgia,' então, providencial'"lhe �f?;ua ll,mpa, ,e a!lme,n
to. o, que foi decidido em questão de segundos atraves çi� mobillzaçao da

I

! empl'egada que acorreu ao armaz$m mais pró�in)O paTa con2pr.ar
. m�ll! '

.

I quilo de alpiste para o nõvo hóspede do meu. lar_.,' VI, ,ent�o, .

q.ue o;.,

periquito' tinha ,era fom,e, Lançou-se 'VÇlrazm,epte sob;�e ,� G�mlda que ,Ih: I

<1el'a, e dePo'is 'de demorado repasto olhou-me a�radecldo e ficou a saltItar: I
\.

'I entre os poleiros da gaIola" ,

Sou ao ora. pois, O f,eliz proprietário de um periqufto 'austra1iimo azul I
i � � .

,
_

_\ "', .
" . !

e branco. Tratarei dêle tôdas 'as manha, antes de saIr para o trab,alho, I

I
Não quero vêl-lo triste a p�oc�ràr nos Y,ãos da gaiola 'a oportunidade para. !
nm3,' fuga, ecimo certamente aconteceu quandO êíe, habitava. a casa do ·seu

antigo dono. Comigo será. difer.ente .. D3;1'-lhe-ei ,afeto_ e dispensar-:h�'-ei I

"ll'd2dcs dR moela, que me sinta no direito ,de exigir_ de sua parte a recipro- I

ea da afeiçào., Cam o temp,o, poderei até soltá-lo da gaiola para que êle,
dê um'a v,oltas por dentro de casa. Penso, até. caso êle se, ,comporte ade- i

I
quadamente, em arranjar":l.he uma namorada� o� ná,morado'? Eis que es-

',I,', I.
ql1eci-me de verificar, seu sexo e \Tejo agora qute

nao dl,sponhor, de emlemaieSn�:aos
nara isso, Se fosse um cachorrinho ou um ga o" a_;s cOl�as se Iam

, ,

�'eis De qualquer, forma: vou consultar u,m yspecialista e, seja homem ou

�ulher gal'anto,..lhes Que a pobre ave :n'�o ficará só. Tosnar-me-ei, então,
'eriadOl: de periquitos' australi.anos . .firmando desde �á a promessa ,de dar"

lhes notícia sôbre a p,rimeira ninhada:. J, ,

,
' dos f. modernas c-ontistas do nossO:'

.'
,

' ,,' II
, "Estado.' ,

.'
_ "

No, última eia' 13 anaUsarid,ó. o. ;r:� O o,bjet\vq., da edi9ão, f
sêg�n" I

quádro poÚti'co', estadual, na;' ru- ,,',..,do 0 seu'�Qtr.gàniza�or, é apresenta�
pótese de, o TSE confirmar, a de-

.

uma visã'o histórica dó que se tem,: 1
cisão do TRE que consldemu o Sr. feito em santà, êatarina no'.

ter-:]ICarlos Cid Renaux inelegível pa-
rena da ficção. 1",

'h o ca�go de
' Vice-Governador, ,t' '

,

est'a coluna apontou o Senador ALIRIO 'BOSSLE..
I

Atílio F'ontana con10 o mais pro- O presidente do Sindicato dos;
váv�l cornpan,heiro de chapa, do Jornalistas e da Cus!,!,, d'o Jornalis- I

iutui'.o Goverriador Colombo S'31- ta c.e santa Catarina, Alirio Bo::;-

les, dentro do rumo natural ,das s1e' encontra-se em São Pa.ulo em I

coisas e em tais' circunstâncias. tr�tamento, de saúde,' 'devendo f I

Esta previsão /veio se confirmar sl�brne'ter':;,.se a uma lntervençio
plehamente na noite 'C,3 ontem, círú{'gica no próximo dia 30.

'quando a 'Executiva Regional da PAULO K1• BORNIJAUSEN
Al'el�a resolveu indicar o ,norpe·

'

O Sr. Paulo Konder 'Bornhau-

do seu presidente para o pOsto, sen Diretor do Bal1co do Brasil,
,"

d elic�ntra-se em Floriar,lQPolis' vi-
depois de conhecida a poslça� o ,

sitando familiares e amigos, apro-Presidente Médici 'em relação, ao ,

veitando a op<;>rtunidade 1 paraproblema. "

Tratf1"se,' como já - disse, ,de acompanhar· de perto 'a evolução

wna SOh,lÇão natural, que. atende dos acontecimentos ,politicas do

plenamente 'aos interesses .parti- Estado,
,

dàl;los, oferecendo a QPortunida- ., No dia ,25 de, setembro
, e.suirá! I

I de para a união das correntes ex- em Hamburgo, Alemanha; mau-'

'pessedista e ex�udenista' na con�- gurando :.i\ agencia do Banco do

S 1 Brasil naquela cidade.
,posição da cltapa pal�a o, enac o,

com a'" escolh� de' Um outro nome

que faça com -o Senaçor AntóJiio'
CarÍos Konder

1 Reis' ,a dupla de

candidatbs para a Câmar·a' Alta

cfl.paz de elitninar, as pretepsoes
do MDB de'disputar com ,chances
o pléità majoritário.

,

Assim sendo - e conforme esta')
c�luna também adiantou no últi-,
mo dia' 13 :--' a. iOlução natural

para ocU:par a vaga do Sr'- AtiJio
Fontana no Senado seria a' indi
cação do se.u atual suplente, e vi:-

li} ce-pr,es.i:den-te d0 Partido e111 .San

ta Catarina, Sr" Renato Ramos

da Silva, E�te, até', o fim, da ,tarde,
de oIi.f.em relutava em 'aceit'1l' a:

.

" . )

candidatura; mas'l creio" que' sua

resistência cessará ante o fato
consumado em qu� a questao lhe

rói, proposta'" E' provável,' mesmo,
q,ue quando esta edição estiver

II circulando, a Arena já tenha em

mãos a deCll'3.0 final do Sl�. Re
nato Ramos' da süva a respeito.
O Partido possui,; evidentemen,te,
outros ',nomes que poderiam se

asse.i5urar a el.eição, juntamente
,com o' Senador K'onqer Reis" Mas,
.o que. no rncimelito melhor aten

de \liaS lhterêsses partidários é,
sem sombra de dúvida, o do Sr.

Rerüito RamOS da Silva, que cOn-
- ta com o apoia. pràticamente linâ-,
nime das cúpulas da agremiação" ,,'O tempo passou, o cruzeiro sO-

tanto· do ex-PSD como da ex-' freu transfotmaç'ões, �nas as pla-
UDN.

"
J

quinhas permaneceram imutá-
CONTO C.ATARINENS� veis: Cr$) 5.00,00, Mas agora tem'l'O escritor Di 'Soares está .arga- que pagár ít multa "no duro", !lO I

I nizando para a Editorai Movimen- valor atual da moedá, \ pOiS' JUS- I
I

i to, de. Pôrto -Alegre, a ed}ção do to que a Prefeitura cobJ;e, uJ11!>,'
,

.11 "Panorama do Conto Catarinen- correção mon�tária. A não seI', ,

s,e, 'úabalho, que eng�oba" des�e que, por parcimônia, _qüeira �ai-' I

'� iJP'[ I!:o conto popubr, àt�_ a: pj:'oduçao ,��i' 0!ÍDM��}a m�lta.
1 - !2!!$2!!

. ��,�_,=".

.I_ J,�,",,�.'-, ,:� •.
;1,

" � il ,��- � .:;c... ,)<· ;".,. ,��'0",," �"'.�,'9.;:",,";"""' �·j-�"Tr;r.'·'·""--"":-"1""f� �TT.""·-_··�·".,.",r �_,_•. ,...,;.._-"_ .. ,.,,,, ... , ...... ,. .,

,

DUAS, SÇ>LUÇÕES i

ELEVADORES

I

1
A Pr:efeitura· po'de revel' \ o va-,

lar 'das multas por excesso de,
,'" ,

'

passageiros nos elevadores da CI-

dade .. A n�aioria {los eleVadores ,
.. -,

- I

adverte que, caso a lotaçao ultra-"

'passe, mn, .nú\TIero �'x" de pessoas: ','
a Pl'efeitura aplic�rá uma-. mult� 'Ide Cr$ ,500,00.. Resta sager ,se no-'

,,·,V08 ou velhos...
"'

'
, j

, ,ORTOGRAFIA, '

últimamente tem-se cometido I,
borrores" contr[t a ortografia,' atra- Ivés de cartazes. esp�lhados pela: I
Cidade. Ontern" vou passa:p.do eíll '

fren te ao Cine "�oxy'" e me cie- I

paro com mais ,esta jóia: anun- !
, ciando o 1'Ume para a sessão du- i
pla da noite: ',A Espiã que C'aiu I,
do Ceo". ÀSsim mesmo, "'céo" co:rn; I"'o'; no fim.

II
ELEVADORES, I I
As mutações porque passou o ,

cruzeiro e:;l. desvalorizaçâo
' da

[I
moeda teve pelo r;nel1OS um fa t-of I
po�itivo: PoupOU a.os fabric<tnteS I
de 'elevac!ores ou a' quem de. di· ,

,rejto 6 trabalho de rD.o(Úfic�r aS
I

,fôrmas das placas de, metal ,que II.

advertem noS elevadores, que .0

excesso de passageiros implicará
nUrBa multa de Cr$ 500,00 por paI:,
te da Prefeitura.

. \
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1'.· CAMILli LIMrfÂDA . 11'1H.ua Saldannu l\1al'ÍIlIlO. 97 -' Esq. Ai'l.m;jo li'igUfw,edo, !J '� Fone 3980 II

'J:i'lorian6polis
'

� Santa Catarina. IR(;lvendedQl'�s autorizados da "SPERRY RAND DO BRASIL S/A.
<\gentcs e.Revendedores Exolusivo da CIMPRO - SHARP
Revendedores Exclusívos dos Móveis de Aço SILVEIRA'
Máquinas de' escrever manuais e' elétricas
Máquinas de sornar 'manuais e elétricas ICalouladoras _':in�(iíÍnicás e eíetrônícas com'f I'ta I.'

,

" \, ,
", 'I

Düplicudores a ,Alcool; Tintà e Gelatina I !
Maquinas OFP::set .e Potocopíadoras I IArquivos. cofres, rÍclláriDs, Kardex, estantes,' mesas e Portas fortes I I
Carteiras escotares.: carteiras universitárias cadeiras índustríaas

?

I I

Móveis. estof:úios �. Pb'ltronas, Cadeiras, Banc()s e Conjuntos I I
Máquirias 'de' contanüídade ASCOTA' I i
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CURSP DE �l�ÊCNICA DE VENilf!'S
Ufi�&iIAMENTE . G.IÁ�rIS

r
,

tI CAf'lGlvlI � C41�a de 19��,úqo' dos nulítare..
:

- Beneficente como

pal!'uGílJa(lu�'a' crêste
.

ClíHJ;O" qrt'rece rndr�" � para que' pessoas "inteli

geHte:; e llinãriü0as �lúplierü �itas l'fJnclm;_ de J�;lUcto lli�U e t\.tr.aen\e-. VE
.NBA lJ'�:::;u':H;EV:ER-SK:! Diáriarllfl!ll.e elas !:l,UlJ às l7,00 horas no Edi,

I
" <,. ','

, \ .'
.

,
I [ll_;io Joaú J,VIorítz :-� 6° Arldar, sclla liOl - Praça Quinze de' NOV-çmbro,

\ I·
•

• \ , ..

i[:
11. :,li. I':�W �) :::;J' WalLfOp1iro Ei1CHrr�l1lenLo de inscriçóes dia 20·8-'(0.

i
' InicIO do Cllr::;o:. qe .24 a 2B·!VfO, a nOIte, as 1� horas. .1I Lucnl: Sal": llç ll1struções ,do Q'lútel d';( Policia Milft�r. ,
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.CADERNOS JUVENTUO'E
Btoéhuras _:_' E::''Pirl1is em Aname ou Plásticos

lCAL _' LACI - Latonado� �-'Cl"Omados

,Isqueiros: . Com QIFla e duas ,rodas
.

ICALEX' (Automáticos)

ICAL - Indústria e ;Comércio Auxiliadora' Ltda.

H,Úa Coelho Netto, 1�ti/1701 - F.ones 3�9 e'36i� ICx ':'ostal 137 - Teleg. ICAL - RlO do Sul -, S c. I
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C,aS!e��� !J���çaSn, I
A MAIS E;�l"ECIALú�liDA DO R-AIvW

.

- OS J'l.[8LHORES PÚEÇOS I,E;::)'l'REITO �_. I-i-UA GAL.,LIBERATO BI'l'TENCOUR'l', N" 2UU ,
I ". li

-,:E,m frente li churrascaria, '\l<'aisao·" -' .

Jogos de Jantar �. t:tlli - Cafe - JO;;05 de Cristal' e Vidro. .!
'I'udó para Eestauranl;es - Bares - Hotéis. I

Arlígos para presentes (Bodas de Prata - Ouro. etc)

F8Qas avtlisàB _:__ jltatos - ('!cara:;;' - ca:l,'l�ca'J5j --,,-- vasos - bibilôs
" leiteiras -- açucal'elws, etc. I
Faz l'epnsiçãq de peças de Jógos de pÇ!l·ce.!ana, d€ qualquer marca e !"'I,de cristais Iiering. . ii,

, i�....,�§:�....��ª-==���,!,��M.s-' " ....��_!"'����'"
- .

LOBO &: IU�USSEN �,' elA. LTDAc
COMÉRCIO Ôt: liU;I'OMÓVElS E O�JCINA

Rua Dr. Ft1hio Aducci, 952

VENDE - TROCA - FINANCIA -- PONTO'CERTO
PARA BOM NEGóCIO

'rEMOS PARA:' VENDA:
Italuaraty !" .'•••.•. , •••••• ;, •.••••••" •••••••• ; •••••• ano 1967
Aéro , '!'. " , , •.. , •..... " ,' . '.' ano 19ft5
Emisul .... , .. ;. .. � .. ; , , ano 1966

Karmangltia�\
•

.

: .. .'., ,

: ; ". ano 1966

VOlkswagen .. : c •...• : , •• '/'�'" •.•• ano 1969
Simca 'Tufão ', '. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ano 1965

VOlkswagen , .' .. ; " ano 1962
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Icalêmicôs Ua furbHistõri'a de.
ftpiúna .

tem
seu livro

em
.

asselJlbléia: .permanente
':;.... J'"

,

sual - um memoro; nos' Depar-
·

tal!1entos de Eeonômia, �Ç.i.,�Hcias
�Naturais, Educação e. Lellà-;S'3.t
.dois membros;· e finalmente, ' no

· Departamento de Matemática e

/Físicii três membros.
;:"''''_

-

......
�

�

,2t�JfABETIZkÇÂO , _

_ ,
,O .. Mov intento Brasileiro' de, Al

�f��tiz�f;:fio;\,d;� BlhItlenat;i '-'.ill:i,.ci'0ü:
_, {.so, .... �- '�� ...� <'''Í _"'�' .;"'1 o" .! i.. ..' , ..\..'

"óritêm ;:ümá' éatn1:>!loba' 'di,reta' r lÍo'S'
estabelecimentos

.

dê ensino tom
a distribuição de íormulárids aos

· alunos rio;' qüafs serão. assinala
dos a existência .. de analfabetos �

na famíiia; dos estudantes. ,

De outra 'parte, o Secretário '.

Executivo ;do Mobral enviou. men
sagem &l�g[áfica:'-ao rep�esellJan-"
te blúmenáuen se, solicitandó o le-.

.

. ;:
.

i&:ht\l��Gt'd, de p�ssoas.
.

analíabe-, .

"." "fiffs:'ql1itr�p!"Üipipaip , 40 rifovi.Iiientto·
e p materi�lí didático, neces$ário a

alfábetizaç�o ; destes 'elementos.
l,Lembra aind.a o telegrama que
"após a assinatura do primplro
co!)vênio, ,poderão ser assinados >,

tantos quantos forem . necessanos

,a fil!l de ,erradicar o anaUabetis-
'·mo na .área urbàna, de' Blumenau
dentro do possível, com recursos

da'�u�icil?alid�cje e <-1a '-- comuni
dadl<... " .' .'

"- entífico ,dalJ6rado e a Con�ssão
OrganiZadQra deverá divulgá.lo
110S próximos' dias, juntamente
com' as atividades sociais a súem
desenvblvidás' dUl;ante a 'realiza
ção do encontro.

\

7, IJREVENÇA:O AO CANCER'
. O Prefeito EydásÍo', 'vieira; de
'Bll1menriu" eSlá

I

exaÍnin:lildo a

possibilidade da cri�ição de- Uli1
,----- )_íery,��o d<;:', prevenção ao dncer

�itie,�J!Jlógicó. Uma equipe es'peciâl
'InelÍt� chapa pahl apresentar,' um
r�latódo a respt;lito' da ,idéia já

f!fà1ii<;l\"• d;ivelsas·' reuúiões é deve-\
ra "em pive apr�senta; lUU

.

pare-�
; �.

c�r ·�ii1dicandó as.'''possibilidacles �re
�l�pI�n�tação de tal s�rvlço. :

c,
• '<

,I:
; �.� •

:r !'.-
,-

. I

.

Quem' voÍtani em br,eve será' o

Dr. HoiJ"rto Buechler, Pl'esidé.n'k)

da Associaçào " Medica de
'\

Blunle-
. I

.

I '

nau; Est0v� em_ Londres.
,.

"
\ .

"

VIce PrefÉnto Ralf Kaestner, TI

G�'egório ,Wal'Ína1ing c Deputad;)
Aldo Pel'eira de .Andrade, ilustr.es
presenças, no coquetel do . Centro

de Juveptude p'orta Aberta.

EH Hei!,. OSIJ,Y Schauffért, -Silvio
Pléticos,' LlÚZ Carlos da Silva, Ina

r� ,Gra�sl Mello, Ernesto lVj:ay,er
Filho, Hassis e Lindolf Bell os re�

. pres'�ntantes catarinenses na "Pl'é
t Bienal d,e São' Paulo, .em setembro.

" grande atl'ação de Itaj�í ,é a I

primeira' olímpiada estuqantil" or
ganizada 'p.elo Gr,êmio. Éstudantil
Ginásio Sálesiano de Itajaí'_"

(Interino)

I

INDAIAL (Sucursal de Blu- BLUMENAU' (Sucursal)' �..

O
menau) -::- Um livro com 148 pá- Reitor da Fundação

'

U'nlv"!1;sidade
ginas contando a' história do Dis- Regional 'de Blúmenau, padre' Or-
trito de Apiúna, muuicípio

: de '1n- Iando Maria Murphy·.-êi;clarou os

daial, toi lançado segunda-feira acadêmicos das unidades da Furb
em ato que coutou com as princi- em Assembléia .QeraC . permaneu-
'pais autoridades locais. O· livro

,

te tendo em vista a riãi:i.' realização
intitulado "Auiúna nos meus a- �;, da : eleição pà,ra', �:' il,.ova �![etoria ....

pOiltamentos"- é de autoria de Mi- , elR pire:tórjo Aca,d§wiS91 _'p:í:�vist�
guel Deretti que ,docu!'nent:a, a jP':�I�F·Ect..i:t�l; .li?7.o;�: ;�/:J>t�if6'/:' 'que,>
chegada dos "primelrosv.: coldnos ,.,

.

foi ';adi�dO',pór" il1'1SüVóS" ií'â6 divül:::':O
àquela área e narra fatos sôbre a

.

gados, está, marcado.' para; o pró-
vida: religiosa, educacional, 'ecopô- ximo dia 3 L ocasião em, que se-

plica e social' da comunidade. O rão escolhidos os representantes
autor demonstra grande conheci- do Corpo Discente 'júnto. aos, ór-
mente da história do distrito pois gãos colegiados' dá Universidade,
exerceu o cargo. de escrivão de

.

Segundo os estatutos da Ftírb,
paz durante 26 anos, sendo. qU� só serão eleaíveisx os' acadêruiéos

.

atualmente reside em Itajaí, tra-: > que não tenham softIdo ne�hÚn1'a
balhando em outra 0bra' que en-

. reprovação "tios; dois últirn:Qs.' �se-
trará no prelo· em breve, abor- ' mestres.. As chanas deve.i'ãó ';ser.
dando a história do, Município' ,clé ' .•. -:,�ip"es'eritu�1�st,até �p "d;�:;:2:1�;dQ, 'ê6;:-'1:
Luiz Alves.

.
,.. >-, .•

.' rente e se:rãÓ. acelta� :mediante' �e-
..

.

qU(�rimel'ltü' entanlinhado à 'Réito-

Bham'0u"n rria;� ria da Functâç·ãp." '..
.

UI
.

iJ' d ii b I
.

São os seguintes �
os' números de

representiri,tes
. nó diversos çlepai�

ItÕVO' C i'nse' IhO .�:���osd�aA���'��:is���'ão�����::
iiU U.I

-.

.

bilidade, Estüdós ;Sociak >Ciê�'cias
.,. do Estado, : bireit_o :Eéónôl;nico,'

de Ua � i rro' Química, Clêi:H::ias ·Qrfmirúiis: '(,Di-
. .' u, "

,',' J�ito;Privado :� Dfr\,!itQ,:', Pi()ces.-

... r;��;���l:d2�if�����if., .•. ' t"letbili.·'�êm ·.··;{f····lornada·
se do Conselho. de Ribeirão Fidét. ,

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

.'
.

�,t1:��71�Jit;Ji��!:�Ê��}";, méd\iCá,','.·',:g:.:,ue, \U.a.·J·aí fazmais imediatas daquela comunidá-',· '.' - .'
- .; . . . . .•

de. OI encorltro realizou-se nas de-
' .

'
.. , .

. ITA.l r-\1' (Correspdridinter· '-4-
,pendências . da Escola Rodolfo O professor Euriclides de.' I'; Jes�s"Hollnwager e. foi 'presidido pelo .

Zerbjni -'"- primeh�o car�íqlogist:;tChefe do Executivo' Ml1nkipal, , a r.ealizar trpu:;;p'lánte, Q� . CQI,'uçãotendo sido eleitos os seguintes ' ,

. � na América.' Lãti{1a :"__.' c,·onfi.l1P-,ou
.
membros: Presidente - Leopol-

, sua presença 'na vn:, JOflládá . Mé:"
·

Jió Hinke; Vice - Artur Berg; dica de' Santa Cãtafimr,' marcada'Orador - Heinz Eichestdaut;
,

Secretário _ Waltet Rosemann..
para o. períodQ . d� J � ã."5 , de se-.

De outra part�,. na localidade
teúibl:o, VllIUOUro :,eúi Ita}áí.' . A' ü):-
formaçào ·foi'prestada ll\t tarde··,de

ele Itoupava Baixa' foi instalado. 9[ltem pélo Médico, José, Eliomarmais· um curso de Recreação Pré- da Silva, presi�ente .da � çornissão
escolar, visando a iniciação esco- oi'ganiza,doni do encolttio;::� acres-
lar' de' crianca· menores de sete

. ,centarido 'q ue ; o � pl'ofesso-r;;Zerbini
aliaS. O CUl:�O, que fUflcióÍlará nas ; lbÇ1via enviacl6 teieO,r31n� 'àtenden-
depenclênciçls do Grupo ,Escolar, "

. . ., b"" . "

D. Pedro I, recebcu adesão I .dê' ,q� :'�onvite;;dps proll1qtcites·:.qa ;jql!:-

grande' úúmero de mães e seü ft1ll-
llàdil. ..... I' i.C \,'{.'

1
__ ., A'VU JQrnada 'MédiCa' de··SlÚi·-,

cionamento está previsto para bre- .

ta Câiarina j� :teiti '�sçu: �:ot�itô. é1�
ve.

I
-.

'\' : ",'.
-. '.';' ", ,;.,

':�I /
:"� ..

�
l' '1' . r,.

,.-:: !�� '.: '�.�

Governador .•
· abona falta
de médicos

Marlise Michels, filhí),' de Aldo e

Marly, brot(nhb que troe,ou 'de id�1'
.

.'

;::le ontem, Idem CeÍinE;lY Bei�oto
Cárvalho; filha de Rub�ns d ·Alva.
cely. Também Rosana SChindlel',
filha do Eng" Amo e' Alzira; da

sociedade de Joinville. Com nossos

cunlP.lfni-entds.): .,:1:: r' :

�;

Laurõ Lara
, ,�

J_

O Governador Ivo., Silveira· as
sinou decreto abonando

/

as (faltas
düs servidores médicos do Estado

·

que Gomprov/aclamente participa
rem do 12 o, Congresso Brasileiro
de Medicina Vetêrinária, ,a réa!i�
zar"se em Pôrto Alegre de '23 a 29
do corrente. Esta_bei�ce o décreto
que üs servidores deverão

.

com
provar à, sua renartição sua pre
ssnça naquele conclave.

l
I :

IC:apruva
balanco: de .

Rio do Oeste

,

."1

No último nnal d� semana j casal
!

• .' . ,

Ubirajara· Abdalah ,;Ra:�mos," Maria
Jaçi; recebendo amig�s' íntimos pa
ra jantar Champagne para come

morar antecipad,ame,nté, o ·nasci·

menta do· "baby"" que é para êste

mês.
'"

Em sua sessão' ,de ontem p Tri
bunal de Contas do Estado. ma

nifcstolt-se favoráwet à aprov'ação
do balanço gera� da

.

Prefeitura de
Rio' do Oeste, referente .ao exer�

cício de 1969. Na meSma sessão
o TC sobrestoll o julgamento do j,

balar19,P. da Pr�feitl!Là 9,) r-':i,Cflrras,W�üji�om� �.fteéef��rgão
instrutivo daquela Côrte ..

"

A. elegante senhbi:a . Jarl� Lum-

mertz Silva �era: a responsável �m'
Blumenan pela" súcur'sal da SadIa.

Nome miüto' bêm escolhido poI'.
'sinaL'

P"Humologia'
tem turso· em
Florianópolis

ReJ1o�nado� n�édicos do Rio,
São Paulo e Pôrto Alezre : estarãob

nesta Capital nos nróximos dias
21 e 1,2,

-

ministrando. uru curso de

pneumologia, a .ser realizado nu'

auditório da Faculdade de Ciêu

,��s Econômicas, sob os auspícios
ao Deuartamento de C�Jnica Mé

dif'�1 d�1 Assbciacáo Catariuerse
de Medicina' e

.

H��1_)it?is,' b�l!3o, �tI-'
mos é1 Nereu Ran10S'; " \:. '�"; .

,; :.

(xpü·siçiu
de cartazes

, .

.. , ....

. Está 'alcançando êxito a exposj·
'.ção de 'cartazes de artistas nort-"
gl':1'2ricanos que está sendo realizada

pelo Museu . de Arte, Moc\érna de

FloriallÓr:ol{s e que se' estend�rá
a tê o dia 29 próximo.

'

t""

Vinte,
I

artistas dos É\'tados' ,Uni,
dos fazem· parte da mostra; qll:�

está- sendo:' ·a-pres·mtada nos prin·
,

cipais museus elo país.
.. ) ,.

. '-; -( \ ._I

./.".Sãb .. os 'seguintes oS."Rrtista� ql:',
· inlegram o �r,up6 nórte:arne:riéano
na, expoq;ir;.ã,o ele cartazes: _, Çlard
Svensen, Robel'ta ;Se11, Bel! JÚl111S
ton, P�t Finney, Bradl·sy, '; R:W<:
Feter' Max, 'SteJ.nmah; Earl: :/Ü,!il�N'
m�m, Carol Richldrds, Satty., Ste�/':
Schs, ,Walte.r Bon1ar:'Dâ�í'd .�chilf�r:,
Hober� ,Lewis,: LerQy OI:;S01�" Me'

'�ugh, Ca.tht' Nill,. R. ;�ander e

Barbara Khan.
. .

·

Dum GregóriO
es,r.I�r'ece'" '

..

.. b G�· ,,'.

sõüreJ• Síno�O
. :.("_"

.. ,.'

BL1JMENAU ,(Suchrsal) CO;ll
(u· Qbjet.ivo,de esclarecer. tôda ti

· comunidad6 em :que consiste o Sí
nodo Dio,d�sano; eslêve em Blu

menau, o "Bispo' Dom Greg6riu
Wanneling, concedendo entrevista

'coleti�a à lmpre'nsa nas dependên
cias CIo Centro ele J Llveutu(Je' Por
ta' Abertà. Na O!Jorlunidaue, ore·
ligioso reve�ou que sua fÚla1idac!c
primord-ial é a de o,rganizar e de
batcr problemas. comunitários, re

lacionàdos vrincipalmentc' com ti

religião, e 'tentú .sOJuCiOllá':los da
meihor m�ne�ra possÍv,eL

.

O orill1ciro encontro foi reali'
.zac!\) ,em Joinville, relllliJ1do ,sa

cerdotes e' leigos e em brev'e, ser�

]evact? � efelto en1 �lume�aLi COi

a partrclpaçao tambem de grupo�
formados por. famílias.

Itupnranga
combate a
Verminose
Visando debater problemas

combate a verminose na r·egião "

planejar a Semana da Saúde, es·

tará reunida no dia l° de' setem·

bro .v-inctouro a Equipe de Saúde'
de Ituporánga. O 'encontro ser?

presidido pelO medico Airton Car
·

pes e contará com' a particiÍJaçãn
de tõda a comunidade 'locaL Tam

I;)érn participarão da reunião ·mem "

Ibras extensionistas ela Acaresc. ..,:;';c;
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Continuam repercutindo inten
samente os verzonhosos aconteci
D1�ntos verificad�s na cidade de'
Brusque, . quando. da partida Car
los Renaux.x Avaí. Nos mais va

riados m-ios se comenta a atitude
ela poíí(';-a local, que, ao invés) de
'acalmar. tumultuou e passou a a

Qredir torcedores, inclusive o de

putado' estadual Fernando JhSt0;,
.

fazendo o policiamento local, vis
tas grossas aos 'que foram ao es-

.

tádio do Renaux para anarquisar
o espetáculo, dando cobertura aos

já costumases arruaceiros, que
vão aos estádios somente para tu
mu'tuar. Diversas .medidas iá Io
Íam tomdas na Secretaria de Se
gurança Pública e outros órgãos
estaduais .. No presente campeona
to, nada menos Que quatro vêzes
tais

.

acontecimentos se verifica
ra-n sem uma ação eficiente d-ª
polícia loca! e dos mentôrés da,
Liga local, due assistem' tudo na

�Rior c'al�a
-

possível. 'p()r, coiri-'
cidência ou nãq, a verdade é

. gll�
todos' os aconteci-mentos, néssa
oportunidade e. em Qutr"S �"te
riof"'s,' como Renaux. x Figueiren
se, Renaux x Hercílio 'Luz e Re
naux x Ferroviário, semnre se

. wrif�caral11 ("0111 o simpático ,e
tradi"'icual Glu1:W da cidade dos
t"sid�s '-';::[0 se sahe o P9rgu§., dis
virtuai1do o verdadeiro' sentido elo
esnortlC, náque1a progressiva ci
dach Na verdatle-, a maioria dos.
cOr>"!it'1s vC"ifiçados nos estAdios
dc fct?l�oL s:o devidd as atitu
C]"S dos :-;tlétas, alg.uns dos quais�
resoons2vcis diretos' por tais
'aco'ltccimc:!nt0s, rtiercê 'comporta
mento indisciplinar dentro' da
disDuta, jOP'ando os torcedore's
contr2. os árbitros, acusados im
pi�doS8m�ilte de serem os verda-'
d"iros clü1Jados, porque não ex'"

.

pulsam OS iilfratores na prilneira
f�lta na primeira oportunidade.

. ft

NlÍo s� resnéit� inais nin2ué� e�
algumas cidades, cuias �culpados
se evarlt.'m. a ll1aiOi'iá, das' ,i§zes,\
Sf'111pre soh1�e a.' proteção polidal,
que lhes dá cobeitUl'â· velada- ou,

fingem não vÚ: tais. ,arruaGeiros
i '

� ,
.

.- ."'
.

,

em r;on'L as fatos- >' se repetem
co·'st1.nt('m':''T..t�, os árbitl'Os e ",i
sit:'l11tp� !J�3'1ham mesmo e n�o se

01Hljll di",,,!' aue, a pplicia,. _em, \al�
?U1l'ls"cict:íd,:s', -.tenha ;pt�fi-l:l�do' a1;-:
,!?ué!ht, muitas "vêz.es';-,' � iJ:llPQ .

tan {�� Que f;iç'u1.a',., ou ;a,;:..
conft!tQs-'e á1i.reS§D'eS· e falta àque
la:. autoridade aue realmen.t� :'tem

l' • .-
d'

•
a rtCI1(']<J nanl lmne Ir, Dara pren-
d"r !1""':-1 coiJ,iJ' tais abusos

-

tão
C0113éí-1'11-:s, 1-1;\ um clima de ins<>

gurança perman�nte há muito;'
a'ios em ITíl itos estádios de Tute-.· .

boI' (9 Dfovid"lncias, não íónlni', t(;)-'
m::rdas

-

::Jté hOle pejas autoridades
resóonf'áveis da s�P'urança nos es

petáC'ulos ,esnortivos, justamente
por O'fpissão, Os clubes tem um

nome a zelar, as cidades também, ,

Maii e lnais o núblico se afastará
dos rstádi,os (011) ftais abU�os. E_
precis() aC80 firme da . noiícia e

dos di'·i�.entf;s çlas lig:as- e 'cll,lbes,
(lue são \aJ-nbém '::10r lei' resnon- .

s'Ívéis npla sCQ:uranca dos visitan
tf·s e d�s ál'htros, � muitos ·dêsses
sp'" hOl'AS.· ta111bél11 se omitem, e .

;lI''>, "1'()1(1�q'''1 mí-lis fo!!o na fo
gueira" em muitas oportimid.ades.

'

Em muitos casos' é notória a

cuba dos, árbitros. que após o su

cedido e a'l aqressões que"' sofrelu,
muit0s 3ssisíiI1do ipvasõés e ou

tros· f�;t('s, não fazem constar em

relató"icos c nas súlmulas tais a

contecimentos, colocando ao con

trário cihe ttido 'foi normal, não
c1::l1ldo assi�� ao Tribunal de Jus
tica, me'ios d·� pmiir QS culpados,
e isso já sucedeu no presente cer-·

tame.

o acontecimento da cidade de
Brusquc, V"IO juntar-se a n�ais /

11m lamcnt{1v,,1 c verp'oÍlhoso caso

no futebol de Santa Catãrina, com

repeJ cm:s:1O negativa.

Capi:taf vai, ficar se'
., -,

futebol no domingo
No prOXlmo . domingo'

"

sairá
'mais uma rodada -

em continuação
. � ,

à disputa do Campeonate Estadu-
al de Futébdl,.-: edição de .-.

,1 ?70. ,A rodada, que-é a segunda
do. returno não beneficia .a Capi
tal, visto que nela ° Avaí estará

.

jogando fora .outra- vez. e ao Fi-.
gueirense foi reservada a folga .:

desta volta do certame. Vale di- .

.
zer

.

que teremos
'

que pas.sar : um

domingo em branco" a menos que
'.

a diretoria' alvi?eg.(a ,��.nha a pro- I

gramar um amistoso. \

LíDER EM CASA

,.

. O 'jôgo principal da- rodada es

tá marcado para ter lugar .na ci
'dade de. Tubarão,' com o Ferro
viário tentando' manter a lideran
ça isolada contra o Palmeiras que

"

.

estréia nesta segunda etapa do

€aJJlpeonato. O "Ferrinho", 'que

, domingo deixou um ponto em Jo
inviI!e,

.

num resultado considerado
como muito. .bom ás suas preten
sõ!is de· conquistar pela primeira
vez o· tÚulo; é o favorito da refn!

g"!. No turno quando jogaram -em
BluÍllenau houve 'empqte de 1 x L

VICE-UDER NO CAMPO DO
ADVERSARIO

Il1iItfÇlIn-I""""
_i

"

,

Já 'o vice-líder atuará- fora de

,cas-�: Joga o �Olímpico _ que Co':
lheu o melhor' resultado da roda
d� ee domingo (4 x 2 em Lages
c011Úa o Inter) ._ Contra o Amé-

.

riça que lhe-.titOl{'· um ponto no
turno; . conseq,uência aos· 2 x ·2

pres�riciados pelos blumenauen_ses
qüe 'querem, _domingo' proXIillO,
Y�J,"o

..

time ascender à ponta.
'

AZULÁ!O EM RIO DO SUL

, Ná f�dada, .

b Avaí enfrenta 6
Juveritus, em. Rio do Sul, sendo
� '. r·� • �

este .0 teTcelJ,'o, Jogo em lmportan-. "-

c1l!: Ü Ázulão, que 'domilwo . le
vou. de :vencida o Carlos -Renaux,
por:.tí,m goJ con/)eguido no último

. nfin'\1to, está CGÍ)i seu ti-lJle bastari-
.

.

'. '\.

,Não vimos o logo que na cida
.'
.. de 'de Brusque, ú'ãvaram Avaí e

Carlos Renaux, mas, pelo que
nos revelaram tOlrcedóres que fo
ram ã·ssistiJ:·o confronto"

.

a coisa
fioou feia- no . final do match, .com
�uita gente: apanlpndo no confE-.

r? que se originou" em consequêrl.-
,�,

�

ela \ do péssi'mo trabalho do apita
dor que- andou prejudicando' os

dois lados, Até o bom Fernando
Eastos àparihou ·forte para qu'e seu

irmãó não fôsse massacrado por
torcedores brusquenses. Mas nem
por isso, Bastos, que o conhece

.

mos muito bem, vai deixar de ser

presença constante nos prélios do
seu Avaí, tenlla êsty que,' atraves
sar ou não a ,Ponte oara sflldar
,Ó�· seus comnromissos -no Estadual,
'Depois, tudo

. serenou e o Avaí
veio, um pouco antes dó aDito fi
nal, a conseguir, através cÍe Car
los Robelio, o tento tradutor de
sua maior categoria em camlJo" .

xxx
"

Domingo,. o f.ztrlão volta a a

tuar fora de seus dominios, no

terceirQ dos quatro jogos se?-uidos
nó chão "inimigo". Seu adversário
nao ê de desprezar, sabendo-se
que o· Juventus ainda domingo foi
até Criciúml,l e tirou Um pon-to; do
Próspera. Os av*anos a-credittam
num :melhor desempenho' do aua

dro, com Ni}zo, e Juarez V;;!��a
melhor ambientados com, os com

panheiros.
"XXX

Futeból de estupendos rl�cursos
técnicos e físicos, COl), p�ssageni
pelos maiores' centros do Imundo

te 'animado e certo de que trará
mais um. triunfo p-ara a" Capital.
"No turno, em jôgo qu� os floria-

.

nopoiitanos presenciaram, a vitó
ria sorriu ao "Mais vezes Cam

peão" r,:0J 4 a 2.

PRóSPERA X HER.CIUO LUZ

_,
',Como na primeira rodada; .

o.

_ Próspera ioga em seu campo. En
frenta o Hercílio Luz, que conse- .

guiu derrotar em Tubarão por dois
. gols a zero .. Outro bom encontro
da rodada..

,CAX!AS x BARROSO

o B3r;'oso vai, na segunda 1'0-

dada. receber a visita do Caxias
que �índa domingo, em seu cam-

po, marcou,- contra o Ferroviário
o seu, 10,0 empate em quinze jo
gos. Ambos estão com 14 pontos
perdioos sete a mais que o líder
_ sendo bem rem0tas �.s suas

.

prohabilidades quanto ao título.
No turno, barrosistas e caxj'f:'l1spS

.

dividiram aS honras .da partida:
1 x L

PAYSAND,Ú X INTERNACiO
NAL

É o pen-(iltimo ��;:h imuortância,
o !)rélio que será p'resenciado nelos
brllsouenscs,' com'- Pays,itndÍl e- prin
cipalme.nte i o Internacional proén
rando a i'eábilitação; No turno a

vitória coube ao Inter por 2 x' O.
,('.\.

GUARANI X RENAUX

)
.

Pará Uwes está marcado o cho�
que menos- irn!)ortante da segi.J·�cla
rodada: do turno� Jogam Guatâní
e

.

Renaux, último e penúltimo e

'colocados que lia turno, em Btus
aue, na entanto n�alizara,m brim
esnetáculo, enseja'ldo ao

.

"Vo
vi)" obter sua 'ndrrielra vitóriã no

Campeo'la10. atl�avés do marcadbr
de 1 x O da pugna,

Jarbas deixou, domingoj no "0r�
lando SCafpelli", nos quarenta
minutos em -que esteve em camp;o�
a marca da sua indiscutível elas,:,
se. Jogou no meio da cancha ie
então o Figueüense que foi apati
co no primeiro temoo, passou a

jogar cõm alma, des-embãraço e

vl"locidade, cotn o ex-defensor do
Mengo indo e voltando,' distribuii,
do de 'primeira e por pouco não
dando ·cifras ao m;rcador, isto a

pesar de seu urimeij-o contácto

COIlJ os, companheiros e ,sem um

prenaro físico como. requer a sua'
condição de craque de nomeada.

XXX
Com a COtl.tratacão de JRl'bas,

résolve o FillúJeirense o problema /

de seu meio-de-campo. que até
então renresentava o seu ponto
fraco" A�ora ê fazer o time j'mnri-

I mil' _iôgo- a' base de con1rn ataques
, 'rápidos. ,Pois pa'ra tanto Halo Ar-'

.

pino disl)Õe de �ente nova e ve

Ih,a, por-ãssim dÍzer, mesclado d�
"c�rebros e pernas para a conquis
ta de. novos _triunfos.

. ;:.X X X
.

" Os joinvilenses amargaram, do
mingo, com mais dois empates de
seus representantes no Estadual
de Futebol, o que eleva para lQ o

número de empates de ãmericanos
e caxienses, Tudo isso em trinta
jogos, qüe não cleixa de ser inte
ressante. ML�itos empates selmpi'e
foi mau, e Amérjca e Caxias sa

bem disso. 'E: . a "empatite" domi
nando os joinvilenscs que sabem

que assim continuando não obte
rão nem o 5.0 lugar. Mas, ainda
confiam.

( Itajai taz
oU píada
estudantE .�. '

I
_

rÓ

'_,'-.

. o Grêmio Estudantil . Salé
siano orga.iizou gra .de olimpíada
estudantil QUe reunirá cerca de i 2

" �.:' I �
.

-
, _ ,

.

educandátio. e mais, de /00 atletas
ern 12 modalidades ,es;lorti:í?s
A

.

f
f '

,..., '( ,
'

f
.

.

::!
rarcrrnaçao nos ·".Ql prestada pe-

lo Presidente �a'. Liga Itajaiense
de Despertos, que. esteve na Ca�.
pital, oride foi ao Plameg tratar
de assuntos ljgados

.

à construção
'do estádio coberto, já em fase Ji�

.. nal de cO[1Stti·,úção. A Olimpíada
Estudantil," contará cem todo o

. apóio da Liga, que a acessorá em

tudo que .. fôr necessário disse

Amaury Silva Presidente da LID.
As disputas serãó rio campo 'do
Marcílio Dias e. no ginásio' e qua
dras do Salesiano, durante eis dias
20, 21 e 23 de-corre-ite.

.

.

Por outro .ládo informou o

Presidente da,' pb quo a Câmara
Municipal de .Itajaí, anrovou pm
jeto que dá a 'localidade de Fa
zendinha o nome' de Giladalajara
ém Si�Úll' de -i'ecorihecimento àque
la ddad� nlexica la qu� tão h�m
Hatou OS bl:asi':�ir6s,' 1,0 'último
r�� .·ÔJhl ',d�"ftl'tebol. possi·,-:-i''11en
te' ó' !li';�sio �c'o.b:ert6 do mwubípid,·
d:,viuá chaft1llNt: "Fran::isco ÜJlio
Wi';.pei-,- �m :bom�naQem

.

ao des.,
:po;·tista qu.{�to(·.durante muitos
aq�os: o. ma'iQr.: �(-rcentivadOr dós
�;spôrtes el11',,'r�áHií; exerG�ndà a

pr.esidi;í1cia dâ ,(,Litra local .dú·Fa-j
.te 'anos, e .0 ,:�lá.i()r bataliíàdàr,
hl'ito &0" f!o��r�J�, d0 E,��df)' para
a: ,;Sbn?�.r�iS�0::���;l� I PU\MEG /da-
ql!çle g]iJaslo:,'�, ';:.

.

.

• ," � � , 'I
\

;:. .r, ..:-.;

Ptelêilõ- de ,

JIB�'>:;:' ,ajudl
ü.tr "e

. ?��.:i�.", )'
.1

"

'i:{iPrefeÍto de Cu::.
""

ô 'GJrancld ·�";h;
"é�;i:�ta �;5' '�,E��

.

, ..9,es esportivas' (lO,
;i'OYsse que no"Aô.
{�bertos, a Co'nÜs:
:}. 'e; ,:Esportes,' �én;i

lü?er;te na pr��
,� equipes, 'de:"
'tar com maís
.'

i:Cipantes, áfó-_
'.

.
a, com:.Qosta

dê. 96 figurqS,i,' "!§e. ápresentafá
em Coucó,_dia?',. �'·iltOl.J que bre
vemel).te Caça�of{��rft o seu autó
dí:omo pois os !eslodos estão e'ln
fase fiilal, sendo/e,erta, já a doa
ção 'do terreno· por parte de um
cidadão caçadorense, tendo já so::'
licitado ao" Preside:�te . da Federà�
ção Catarinense de Automobiis":

, mo os dados relativos à constru
ção' do referido autódromo. Caca
dor. vem ativando 'todos os esp�r-

�

tes" estand,o o estád ia iIJUlJicipal
em reparos. a f-im de estar em coa

c1ições de disputas regionais e tal
vez estadu,ais no ano vindouro,
,po,is no ,momento é graflde o eu

,tusiasmo na reorf!anizacão do élu
be AÜético Caç�doren�e devéndo
o mesmo suseder com o Vasco da
Gama, teildo sido grande a luta
da' imn,ensa local para redenção
do ful-ebol de Caçador,. . notada
mente Nilson Thomé e Raul Tho-'

.

mazoni, velhos batalhadores' do
esporte daq,uela comuna,

::�������������;7�;:77�'��!
,," ll,arm�';lp,.).rhU�ttr;')d 'iV�.i/,��,�J:..r1 kWi JJ, � ..�J&iL • \l,ílJit�ll. .

.[[1
TRANSPORTES DE' CARGAS ENCOMEND�S MUDANÇíu,; I

- CGCMF N° 82 639 022
SANTA CATARINA - PARANÁ .....,.'SÃO PAULO - R,IO'DE JANEIRO.

- MINAS GERAIS' - PERNf_MBUCO'
MATRIZ - BLUMENAU - Santa Catarina

.

ALAMltDA DUQUE DE CAXIAS, 166 - FONES: 22·1815,E 22·1840
END. TELEGR.: "TRANSVALE"

FIL'IAIS:
SAO PAULO RIO DE JANÉIRO .'

Avenida, do Estado, 1.624/34 Rua Nova Jerusalém, 482'
Fones: 227·29-34 e' 227·68'82 .Fone: 2�30'20·96 - .Bonsuêessc
End. Tel.: TRANSPOVALE End, 'I'elegr.: TRANI?VALE

�RUSQUE �OINVILLE
Av� 1° de Maio, 100 /

- Fone i299' Rua Dona. Francisca, 3399
End. Telegr.: TRANSVALE Fone: 3399

.

C U.R i T I 13 A .: BELO ;HORIZONTE
'

Rua �pckefel1er, .664' . Rua Manoel Macedo, 215�
Fone,: 23·3453. J Fone: '12-99-44

End. Telegr.: TRANSVALE
.'

Lagbinha
'

, A 'G-:Ê N C;LA S:

I,T 1\.1 1\ Í .. RIO DO SUL
Praça Vidal Ramos." 5 I

, Fone: 183 Rua CeI. Aristiliano ·Ramos
Énd. Telegr.: TRANSV.j\.LE Fone: 358

FLORIANó;pOU:S R E C I F E
RUl1 Max'l Schramm, 242- Travessa do Raposo, 64-A
Fone: 6363 -� Estreito Fones: 4-4117 e 4,;5823 i

SERVIMOS BEM PARA SERVIR SEMPRE I'

I��----
_.__

. i !

, JENDIBOBA 'UTO�10VEIS II'.

Fina.nciamento
..

I'l,té ·24 ou 30 nJ.eses,· ,:
.

itua 11mírante Lamego, 170 ...:.... Fone: 2952 - Florianópolis -,- S. �•. '

,\\oikswagen '
, .. '.. 69 .

:

Vólkswagen' - 4 p/ , , : , .. \6,9 IVoI'kswagen '" .>... ! •• � " ••••••••• " ••• � •• 'I�' • • •• 60 r

. (Corcel - 4 p/Stand, ..
""

, , , _; , . 70 ! i
Opala r-- 4 Cil/Juxo ., .. , , , ", ,.. 69 '-I i,Opalc:i _ 6 Gjl/luxo '- V/Cores " , 69
ltamaraly ", .. " , ..

"

.. ,'-: , �" " ·66

II!
.�

Esplal,ada _ V/Cores , , , ', 69 :1
Galaxie ... : , , , , , . , . : : , , . .. 68 IVcrnagu-et DKW , , . , , .. , _, ,. ,6.7.

.

,,'Vel1laguet DKW : , . , . , J ., •••••••• �', •• , •• , ., 66
pe'lcar , ', , , , , ' :' � , ..

. 67 .

F: 100 : , . , '., .

" � .. '.' .. : .. , .

"
.. 68

'RuJ;al ·',·.·.·.··, , 1 ••.• " •• ,· ••••••• --: • • •• 65
Rural .. , ". �

',' .: � .'. . .. 67
Sirr,ca ,., " , .. ,

'e'
•

'

•• , ••• ': ••••••• , �6.'
'Aero _ V /Côres , , ,., ,'. 64.
Chevrolet , ,."............... . : , 50
�oi:djll� .

:_"
?::' :,: � :

, .. ,........ 65-
SlJ1lCa f\Jfao .; .'., ,............. 6'4, '

Rallye : ..

'

-.: , , , "66'
..

Landl'3S a turbina '�modêlQ) , , .. .', :, ,..

. 70: .:.

",

.

!
'_./ li:,

I
I .:
I

I' .,

I
I
;

I
i

I
II

(' .

I

Financiamento atf 24 o.u 30 mes�.s

��';M�,�u�!im�rem;����''''---ii-'-;---§·-�_�''-;;;;'�§���''''''·�'i§i_�õííiii ]J�

", j'
,.

,,_J: ,.:\.-.

'1'�
.'DIPROHÂt

.

l' :- .�
_

\
.

.

Rua .i elipe' Srihmid,t, 611 _. Fone 20�51 .

m:a>IÜ{'.I\ÀI'li�,t<.:NTUS UE idümos USill.DOS
Aéro \;erde> super jOia' .: , .' , , .

Itamaraty azul metálico' " ', .. ; .. ,.,.,,;,., .. ,

Rulral v�rde c/brancG m'iltor 2600 , ,., ,

D. K. W. Ven1aguetE1- - S - amü ,
, :,

D. K. W. ·Vems,guetB cinza' ..

, , ,., '.' .' .

.' l

196a'
... 19�9 .

196\,-
1967

'ri
/

Ford 2 portas .2 ,..cores " , ,..... llió9

Pic/{�up Kombi
:
•.. , .. " .. "".,.�.,.,' " ,........ 1968

[ ����:i ver"��'
..

: : i: : : : : : .' : : : : : : .' " : : : : : : : : : :.: : : : : : : : : : � : :.: .. ����.
I Corcel GT .. , - , , , . . .. 197à

Jeep ., . .' ,

C
·" 1959 l

,.1�'''''"''''.",;:.,;w..'''''''-''"..'''"N\;",_.��w.��,''-__���__ ?,;-�iõ;;j;;1\

Ford 2 porUctS 'aiul ,.:, ,; � : _ , ,. 1932

/
(

",."

" .' '._' .

:..:_

...... _ .:....YtF� _-:_I�'-.� .... ,
. .".�� i...'���::._:,._=_:.:._-:"._�._:.._

_--'I _
• ., _. ' .;

_�_, _.__ ,__� - _ .. __ ,__ 'n_·-
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,n�"n;·"r'í.i1
Do A, E. s,
IA V rs O:

EG1�tal de tomada de preços
O Departamento Autonomo de Bnzenharia Sani

tária (DAES), comunica aos interessados que está
aberta a Tomada de Preços para prestação de serviços
com máquinas "..:..,- Reto Escavadeira", na abertura de

, valas para instalação de rêdes de Abastecimento
D'Agua:-'

- .. c ",-, -- ._ "

-, .. ,,' • "''' ..,', ""'" ,

Os interessados deverão dirigir-se ao Departamen
to de Administração do D.A.E.S., a Rua Tenente Sii
veira SiN'" ,"Ediflcio 'à'as"Dí'rétorias 4"" ándáf, 'e'r\:l Flo�
rianópólis, onde se encontram 'o Edital e os 'demais
e'i..ementos da Tomada de Prêços, diàriamente das 9,ob
às·12,OO horas' e das 14',00 às 18,00 'b&âs. "

: ",1

,
.,

"

, "Peulô' Agostinho da Silva
. . l'r .

\ � li'" '.
•

R'fretor de' Administràção
\t... ./'

úej)., rti"lt�nc.-' i\._t\:Ullu""1 ..e .t..líóenl lU' a .;,IÜ t.,c
I ," Lsi� V H § O' s"

"I, ,

R.p,g][�ro ele Fomecedores " Empre��eiror.;
O Deoaitamen'to 'Autôn6mo de Etigenharia San'",,,

tári� (J?:A�E.S);"��l!.9.iS� qué estãõ 'ti��'rtáS,. a!é o d;a
15' (quinze) de setembro do. ç�rr�mte, �s 11}s9�)Çp��, 12ar,:'a
registro de Fornecedores das firmas interessados no

fornecimento de materiais constantes do Edital de
Concorrência a disposicão dos, interessados no DAES,
e 'pára' 'Reglstiõ <dê"l1&j:)i-'eit'dfos;"éíãs 'Fi'Hnag" iWtêfe;'
sadas na prestação de serviços de estudos, pesquisas e

{ projetos, e na execução de obras .de engenharia civil
t Ó»: .. '·�l\;.. • c- ..... 'ce-...

· 1'1",' , ." 'l ," -"'l"'1 •.•1Pr�'"\·'r''''''

e sanitária.
'

,
.'

Bs i�ter���a��� deverão dil:iS.1�;�� �o q�p�rta
l!1e;;qlo c1� �..:gmldf�tra\ã-o,' no Escnro�fo êen�ta-r, ,. na

�íf:"têrte�t'e,IStl,��if�"�)'�, Editíci8" (W� t1i!��1�;��?S, 4°
antiar;! das segundas' às sextas-feiras;' BO llbrarlO 'das

9:o'O,às 12:00- ê das 14:00 às 18:00 hora:s;"g'ifim de

ád<Quitirem as rel�ções 'dOs qocuÍi1eht6s' hlgi�os;.
".

-

"r '��Ü\o '�goStin�ó dld�i\va"
' '.', ''\

1JW,êtor' cU:!' Aã·iIíifii�tráçãà
:J�!fr�.._·r .�",.� .� ',.

( e

'-Oepa17arnenhr A'lJtôno� ri!' Engenharia Saaitárln:
{ " "� .. � ,

"
• ;"'D�·A E, S .. " ",'>.1� >'\"'" ',I')';'!

,

, l}(�!!�1 �e fO��?;<�ll��â PÚ�'t_c� ��, N/?:� ,

" .

,

O; Departamehto Autonomo' de :gngenll'�na �:;m:l-
'

tária (DAESr, 'comunica 'àos i!1teHessàd()�r ,qüe no 'di'a
21 de setembro de f970, às 10 horas -da: nlanhã' "ho
Escritório do q.A.E,S,,' na Rua Tenente' Snveir�' s/ti,
Edificio da�: Diretorias, '4° andar, em Floriárlópolis
será realizado' 'c6ncorrênCia, nara cOlnnra. de 'rúáf�i'i';11�

, 'de' feÍTo ful(ldido, cimet'itc)-[I''';i:'ll1to o{{PVC' rí&,jcl0' ;,

ri'a:
r� aqüfor�<is: \:êd�s de di�fríbuição;é, 1f���ões é!b';ni'�iíi��
l�i.�S aó� s��tem'a�,.d,� / aba,s��'cim�:�o �úl?l'i��' �e' �j.mÍ' 9��
uaades cL Flo,la.lOlJolts, CnclUma, Italal Sao Joa
,qÚ'ilr( N0va ;-�rehez'a:'Mondaí, Urubici, e' 'SidefóPí{US
Dís't)ito 'a� 'Gúatá (Mun'ic(;:lIQ de Lauro'Müllú) e 'ioea�
li�ráde's" d'ê t-allas;/ir�iras 'e -RibC'irão da Ilha ü� rllllnid":

'. , , • ' 'I � �' . ,J • . .'

pm.'qe' f'orranó:lolis; em Sà,,-ta Catarina, : ,': "

','

A 'disciittrínaçl1o, quantidades e característi'cas_dos
, matedaü{'it serem adquiridos, as esrieC1fic'acõe's e â:/rl�

" d\ç6tis 'desta 'Co'ilcoüêlic1a, bem CO'�;à" Ó ";Fbrnlu�áfjô
d(Prop'6sta",' ê(ii� ;;a1'3 lodos 'bs deltaS:' fdélll '," ó�he
Í'lt�gra:;te do Editai" podem ser adquil-itics "ncj"'esthiÓ::
riS c�nsr�l do'D,A,E,S" no enderê�o taéHna,'dás' se�
gundas-fêira's às sextas-:feiras, no horári'o normal de
expediente, no Departamento de AdrÍllnistração.

,1

,
'

páulo' AgostiTI'ho da silv;à
'

:po, : I

,
Rj'r�tor�:êê"Admini'str�ç\fó ASSOCIA'CÃO -DE' PAIS E AMIGOS" Dqs

EXCEPCION,AIS DE FLORIANÓPOLIS,'
PRECISA-SE

"Preci;a-se d� ? rapqzes com idade de 25 a 40

a.no�, éóil1 �ôa apreseni.(lção, oferecemos curso de ori
, tf!tação éje � dias, salário de 01'$ .170,00 mais 20,% dê
C�!1,Ol��'1p.'

.

(hf,8.l]�im?s�" p.oss'ibiÍidades de 'ganho acima
�e, Ç�$ �pp,po. - i ,� . '"

,
\

T����� C91I.! a srta. Reli�abeth no Edífício, Tira
q�nt��, 3� a!l�a� �ala �3 n,o, horario comerciat��' ,-...

�:Jq \Ti;8d�n.t"',s, f'sqlJina p,.ua Nunes rVt;athado,
••••�, .. '__'.- J.

, ,Edital, de Convocação, ,

"

D,c ,acôrqÇl o,çJlu: � q�e o�t��,ei!fta ?, �q. 11, J)àrá-' ,

grafo UlllCO, convoco os "se'nliOfes lâ�SbCladtk ela NpiAE,
�'f fl?rianópoJis" p�ta" "a "�$��illbl�fifGg1J�t Q1di�!âtia,
il·.t;�?lJzar.:se'l1o dIa 30 do corrente, às 9 horas"na sede

4ª �cadeIpi� 'dê'�óiWé�iot>'S!'é��fitrc$t�j1h�,' Ng �ye
TIida HercWo Luz; j'r: !(fotb �ae s��Ufrt�- qi1I�Hl'g� �Flt:

'

1) - �!Jro/a:çaJ'dã� c'oddLa� r,1êiJfó":ro6'8/t9'70;
. 2)":"'- Leitura' e aprbvação �Q rel�tórioj da nireto-

ria- e
',' "!l'V ,1,<1" ]:,. ,,1, !'lO l," fht' '1.

, l'
3) - pleição dos Memgros, do� Conselhos ��e

cutivo,e Deliberativo, oara o biênio 1970/197.2.
'Não hav�ndo núm�ro na hora acima determinada,

a Assembléni"""se "

fará rll"eia hora ma'is·,·tarde, dtb �Ü'âl-
quêi'>'1fií'Nfl�tN �e sótTos:k' ....' .rí:r. ,ri Ii}" ",' ,m -h1-
t) 1� r FliH,ihrlbRÓlis, '''fi'i' ;de agôsto de 197,0

- 1/.I1,.h M4'Np}I:-s;Ir.Et�q
,1

"Presldente, '

...... - ( ::....-: . - - • .:..1- .,,;...:� ..... """1__ .. _

..

_ • ._

.

..;......._ �� �

QUARTO: PAR� Al,UGAR
' ,

li 'ii' f. l " ,�
,

Aluga-se quarto conf(i)rtaveT e mobiliado pará so�teiro

;na Avenida Rio Brancd� '!-87 - exü,j-se r�feiêr{�iis:t
,,' � tf... � � :, f J

. ,'f:', ," _,

c:>

_.

\

" '

'.

!; ,

--:-'��H;;��-.� �� ..�� .;�r--:--'-7::?��;j'-:":"";'LT ,."", _ m..l!�,..'õ'i1i "

> ••
'

ser
a,

"

\
,

ran
!

'�mlf����n.enlo'�Y9fi9f�' :-:' §�% i�' ,endi�e IIll �Q' di�s
'

,

\

u

�I .8 MESES', .

-

.

"

"
,

I Pf.�ço,s fixR� ��, ,qU�lg9�r, �I@j�sl, mesqui d@Pllis dI
enlrIU&:·

" �'I.�
"

'J "_' ":
'

(
... �. 't'..... ,_ (

,fi�, �'� ú�!�! 2f!r!!, �� I!I!rjln�'e�lis n�d� Bf9�9�'
'nes,�s ,condições com lôda� !� ,��@��'���� a'l�anquilid'8de

,

que, �iunenle a Bronel inspira.
'

"
,

, Uq� T�ªjan�� �'8 �,A, ��âQ �, UU,��P �I Banc��" �� ��i�
q�"IFtI8�n�� comercial e ba�táriô de ,f.tgrian"plil:= IA:

�,á,las e 'gr�!\d�! �!li@;��
, �.

J.

S,�menl� @ �nd!r�§, fom ��l �� cad!
OU� ��I!! r!!� !��I�I!�!e! ,\, .

Ironel - Rua tenenle Silvéita� '21 sala oa '

35�9Ô':_ creei -[903-�

i J

�1_t

Fone
....

",,"1:,)0 A�.j)\!)llA.u '::9 JLh'•. �.� JU 1!hl.'yÀ«�' Oi j,'j
�ERV!.DOR.E§ (CIV1", lPO URA�.Yn..

Solicitamos dos' senhores associados COI, parece:'
r60 a rua Felipe Schm.c.t, nO' :..8 sobreloja, munido ce:

, � fotografias 3M para coníecçao de suas carteiras so

.cial; 1-

VENDE:-SE
, Vende-se a, Casa n.o 196' da R. Felipe Schmidt.

Tratar com Adhemar Tolentino, na' AssociacãcCarari
nense de Viajantes. (Altos 'da livraria Recorde).

VENDEDORES, - RELAÇÕES púBLICAS

�-- � VENnE:S:e-'fER�ENOS ,

I Um lote de n,0}3 na.rua Libéria Com l'lx2,3, dis- ,

tante�5b 'Wietros da praia no Balneário Ca�poriÚ:: uili
lote ng ceiitro da cidade qe Itapema à 56'lmgtÍos ô!l

r praia coÍrl 'lima �rea de 565,30n12. Tratar à rua Con-

selheiro '1Y1aüJa,' 103 cóm Sr. João Bernardes. '

'

� -"';- � �-"; -- -v- EN DE]} O R E S""'·,--

, �?:? H�ri�� de. dtreiros �umin086s � 1�'!J?,iná,ri��
de Ga� filreon e Acnllco, a secmstalada nesta. CapItal.
\f.�c�r�" el�m,entos' at1v?�, .c,om te\TIg?, iRl�&��l. :'We!�tm'ti'h llé D�i_l�I's.e�tes,lé lu§nfitantes de, granifel ,�tc�lta�a$.
���'� �t�,IJ.Faràfi�à',/ �ul "do Paraná e CutWi'�a.I'��·p'ils�,
dé C'Q!Ulssao. "-'Cartas oara:,

... \" ,>'
,';c ''Â'tü''ibs '.:::..._: :Caik'á Postal, 558- ,

ltiBE1RÁO PlZETO ,__:_ Est. S., Paufo. '

�.;t"l"_({ ....
\t)'r�t,.'

' ��·��.t·�

�= � -�

:P-iITU:,!{PE,e��O -.� ���-''';'''

, ir i!h Dl "

-
::>

p'ivi9,� �ariot � sel)hóra" tem o pra:z;er d� p�rtici- ,

12ar, �o� Si=l!S �a�'��tes e amigos o nascil11ento .\lre Se1.

Wht\1t10,. çgOy��n, _ocorrido
A

dia 12, c}ó CS)[!'�l*" n2

�'?t��m1?çl� Br. ç::aCl9.s çorrea. 1

roo
l) T,ratar no Jmesmo local.

t ,::}1, > Mi !f�l�� "!1;:' �ti(, �1

,

Casal com um filho orecisa de empreQ:ada, N?0 é

neces��r'id' cf8;J,i� f'i1,o erí:-;rfi§-(To, Inforrriiêõp.-s· ã-rd1 � L

v;;"o Ramos' áo�jacl'à no n'. '2� no Bairro dà Penitencia"
t ri��' H"� 1,� ii� � .�<'1",t-'""" 'it• i

.

- ':"

�, '---._'_'__ �-- 4> r-vENDE-SE

Vende-se�Casa de ma&'ira' com Quárto, sala, cmj-

_. nha e �kr<fn(fa. -p"dr Cr$ 'j:'R'OD:OO financiª-se Ou tro('�
sk�<tr "c"'aff8c�Í1 wesmo"vâlOt. Travessi"Ç'ãl(�;a: nl�'i'''�
==- !J\Ifbr'rti' 'da '-t"óTBMhRk: ","', .' • "�c '" '

__ "'v h ., � \7\C�· {-vá "U/U'""",-_'_'-;- ------

" ,

." çp��t;PR'f:S
,ga�� la!l((51��nto local COl11 ampla cobertura pre

S!§3,1}1o,s ç:le �l�m��t9.s d� ampos os' se{(os, sendo �ndis-
R�p-��yel Q!t,tm� a°r.x���W;ão. .1 _'

'

'

-

! ,,ªm�e,Yl�Hfâ sl��', � ª� 12 s:�rp o ,sor. U10f1:?; :'� G��
LPRTA "r.n�ifASA" /,1" '7/10't'f!}�ifl )1<' ,"":"

t:;.", � «rn'VL�, (\ ,

S "qJa CO!}], ,
,

' tPli;';jp,� ,

,
,

��---

I�,,;;;;��r;tr�10�AL ;E-
- -

''pREVinÍ!!NCÍ'À lSOCIAr:;'

superi"tell�êifcii Rép:i6"�1 'N� S';1rita Catarina ,

,lP'" "IH,(<tlt - l{;1;) ��j,oml'\,' D E tIl'\- il:i1l:11l'á
,. oorucn"çao (I(.� Jf'»°m� s ar '

"

A Coord�n-gt'l��fl&;:llffpm-Estar da SuÍiêrintendí>n- 'i
cia R�!!.fortãl� ;'HgJt-rf�iti'I(olNido�'àl de'Pre�jdência So

éf�1Iêfu"t�1111ta°êai�rtNf, �dmunica' que Ut�rã8'(��'êrti,lS:
àt� cf'diã">'if::'()9-'7b. ·':k inscriéõps nara '3:..rMYi6eW�.61t1e
:s'bLSA'S DB'}ESTUOb,' à ASSISTENTES SOCIAIS
fê'�â1rrl!ênt�r--'fIahll'rtàdos e que '1::ontem, no �má�IJio;

,

'2:
(�"'N)"<�'ti'8s Ht �Ó}fu'ã'aos, \íisàn'do ao tr�ín,�t#�p�o )pzo�
f,issional e ao�ap'êHeiçSàrhentó' téc1ico. _':.1."'':,'''',.L.

' "F

,
Os, interessados deyerão, �oP1�areceI.:' �c;i;, S�rvi\9

Sodal da Coõ,tdêhãdü-de Bem"-Estar, rio 4,,1,iancl'gr \:ic;
Edifí�i6 IN���rjJçFa�' 'i�,oó' à�' t�,()O hora�-, ,'t1'li#"tii' t��
marem ,conhecihYé11tb' à'a ãocitJ1i�ntação l}�ees�*l;i�'

"V

Flnrlanónolis, 1'2 d� Ao:ôsto rl� 1970,
� \ '.' ,

l�����R�i����in� ;:�E§\IÃ�1
'

f �\",' ,r'" _.It...!'-,.F.:.;.'�__
.' -,' COOPER�TI:VAi P VJ!COI,X----':"- :' ,'� ,----

no
' UTO�J�li"Ht 'WI.,Qf:II>,NÓPOUS ,1,TO'A.

EDITAi "D1<:" çONytf)rK�$,o n� A:SSEMBLEIK
. ',;-Çt:R�L EXTR�ORnllNARIA'I. � 'L" ,,'

ll� acqrdo com os artip:0s J? dos Estatutos, fica)u (

convó dos bS SeF!
'

,d,'ls da ati.va A-
•• {""" "? ,� '.1' 8( ,> ::,

�� ,

"f I

cjir�1\:� ,,_ ", ',,:' ',' .'f" '_ ", '-" j ". "",,(.'
rea:lizada:ein sUa sede SoCiaf:,'a "pl1a Dib Chêrem�S/N,ô

n��t� Çi.5l�de,4��:rtQ;'ia��P21�s, �/Ç,..��;: I? InR��,� d:� ,hía
� cjpo s�teIJfl)f9 qe r'?�o, em pnmelra convocaçao, com
o fnÍtiirnú de 2/3 de seus associados; às 20 horas' p.m
sé��;i'4a' çonvocação'. com 9 mínimo de metade mais
um de s�us associados; às 21 hOo':15, elT). terceira e ülti-

1TI? çQnvoçação, cOlTI a presenca de no mi�fm? de"W
(�x�) ,a�socíadQ�: no qual havendo número �é'g?l, '��r� "

cllsçut1qa a segumte: '

. ,

Q�PEM DO DIA
1) Elejçªo. do novo Presidelj1te da Cooperativa A-

y�cola qo Litoral de Florianópolis Ltda.
,

.'1 • .'"

2), Eleição Rara preen-chimento de cargos, do Con-
•

��lh,Q (k �qrni�l�tr�ç�o.
'

,

'3) Eleição para preenchitQento de car_gos, ç!b Con-
selho Fiscal.

' ' '

.

4)' 'issuntos p,erais.
"

, 1; ç9.b§�t�(lv�:'b���ui na presente d�m 23, çOQge-
raqos. ",- '

,
� "''',

"

:

Florianópolis, '17 de Agôsto de 1970.
., '; �ONALDO<ZACCHI

tlr��el{E�IBENTE
I

! I,

CORRETORES --_, -- ._

:(jmprêsa em e*lián's'âb keá'iada nesta Canital pre
cisa dt Yériáei:tbtei; R�raçõ��' Públicas' e :Córfbt8Fês
que o�issan;\ ff�B�lhar 'êrJ. tbdo E�tado. Guardà�1el:lJfíri'::
ro: T)i. a t) r h�LI .1 ,.�' \ ',=�( !,' 1. l, - . ,sf!i'"
,r_"

".' i i

,��, ,';;OQUíIl/.ilGA C 4'} 'I' I

Ir"
'

,t. IIJl'l�IT, r- t.e -,!lu PlTI vista a n-soh.oâo tornada em

30,07-J.970, prorrogando por 90 (noventa) dias o, prazo

para Integralização do capitál, convida os Senhores

'acionistas a efetuarem o pagamento da parcela restan

te do capital subscrito, pelo valor nominal de suas ações;
.dentro ,em o prazo de 90 (noventa) dias, a contar de

í'9�õa�70, ;;'a te;�inar em 19-11-70, sob 'pena de riCareiJ1
constituídos em mora,

�

Florranópolis __:_ S, C.
,�

A Diretoria
'\ .it ;)1 t�·f

. ,

MOCIDADE DA A",/U/;"JCÁ RENOVADORA

I NP'(;{üNAL , ,"
ASSElVIBLÉIA I[m,'-UH .. �XTaAORDINARIA
1J t. �,

.

�

ric.�� co�vid.a9-0'; "r Assembléia Gera;l �xtl'<:�
d'�-"�'" ,,0.1' ," °O��d-It,lt" 't ,<..1.'

or mana a' se rea izar
' -

...<:" '" o' corren e mes, e::1.1

�r i._� a. e �.: .
rJ·

.

U.' . .(\.! " � r -.;: .

sua, seue SOCIal, na Rua' .';_ 1..:8. n. 89, os mtegrantes u<'\
t � 1';;1' s� ,tid" . ., l).Jfl �.

�j ,{�' •

,MocIdade da Allança Hénovaüora _::_ >::>ecÇ)áo de >:>ama

Catarina - com a iíno..;i' '"de de delibel'ar'=m sôúl'e fi

segúüi.'t'� ordem do dia�' ,>.� ',- ,.. ,'I'

,

..

A) D"iretrizês a ,'c '1 i' "'d:::.s púa a campanha c],)

candidato da Mocid2ú." ,. _._;,�A,· Economistà AR.N()
S�Al�A' a Assel:n15léi,a ,1':'lCC'd';a do' Edtaclo hb '1)1e11.1)
,qe Tfn:te 'N.ovembrb ]:j, _ Ll�'Ú,

r, ': ' ,,' ,

'E1 ESCQlha:'óo'-'·' :1[1 Mocidad,:; da ARENA
.

� a ser 1tpoiú'do à' d�l- ..� tt h.;1; � .�. '11" o nJ

•

C)' aJuos ass'c.:r.' ',Jses da agremiaç1i.o,
Fi�:::·i�1h�.Polis; 18 !...LC 'r?Y10:: \. ",,\1(.,

'A Dil'ctm'ia

I

Ass, José Carlos f
�

.. �. . �

·,:'Ites,icl'ente Em exe:'i:!"r-\(\,

.. , '...,J.r. :)AlflO�
i A,,('.f l1', '* i9

tisfa
da�'�14 às l� h()ra.�

I �;)r�ia \::_ �aT;tt{
,) 'tio�]rNPs

" "� I',

.

,'\J", r; .�-:-
"

ADv:)ru,HO

R,118 TR.A.TA�O l2 - !5:1\!,A ,9

,

.
)

\
,

R. '1t:n�n}:e SIlveira, 21
'oJ:,j·t ...C \I,tF !f

"
-

"'��
.�.

SAíDAS �E LAGES

5,00 horas

rTtEGADA EM F?QUS
1'4.30 b,oras

1 �,oo hnfil,s

'2I:Oq 90ras '. '

§Aro);�� 'JF. FP'QLt�
-'- ". "!-60 horas� J,L .,

��:oá horas
'

"

'>1.00,horas
"

'

'fi
Saídas de Florianópo!i" 3ãc' Miguel do Oeste
,.:�. '._ ..

(9i�. r f l -1':: .... 1
-,,,, 19:00-hora ll'irnen'te' ',--'
Saídas de Sã6"Mi-rueJ do·r,êi'te _:_ Florial.lóvo119
,:5H" ... :; '7\.30 hora;: <lj.f:ria,rn�nt/' na ,'.i" ;

21,30 horas

5,30 hm;as
'rE41�� 12\�"LÂ�S

- , '- -i4.a'0 horàs ,-

, �b:ó h���s
5.30 horàs

Dra, Léa Schmidt, da Nova·

Giri"ecõfJ:giãt:!e Obstetrícia

tóN§IiI�X�f6: Rua Jerô�;_mo
�rl-dã'i!l-,C, ,"" ;' c

X�ª�de diàriamente das l'
� �.. t:"1 .*t:. (u.&.� � �

r.opIho � Ed. ACM
'-" 't' 1 !�._:,.!.. '_

,111 ,horas.

-\dil"Rl"m"fI�
Clovis' lY. 'Silva
)6av(�ados

-

<\ômeh'te'" com, hera marc"
Ceí'itro' 'CoTrwrcial de Fl

R:� 'Te'i1f'nt�' Silv@ira. 21
'l'" sala. l1tí (

-ir; ;'1f'\Ópo1is .;;:_ se.
"

--����------------,-

4plasco '-Ida
...... ASSESSORIA
--'�-pt1\NÊJAMENT( I
'-_' 'AUDITORIA

-E • ",'

,

SERViÇOS CONTAB'EIS
,.. "l, RltSPONSr'lVEIS:

t_le1. ERNANI COSl\ ;--
I LORTÀ - Contador

1el: ttÀÚl) O E Ar \NTF - 'Contad0f '

• EVALDO t�1._.RTADO - T6c, �n� Confàbi!ldade
Rua Tiradentl"s ._ ESq!JIII3 Saldartha M�:"�ho, 2
lai�a PQst l,T!4 ,-�� "fel fone" 3343

Fio !:m6�,(Jhm Santa Catarina
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



r "

"

, /

Consel'hô vê a defesa
Ifl lerno"c
Terminou' por volta das'.1'1 110-

!"tLS' d�' ontem, a segunda reUiúã:J,
"

' " li,

do Conselho de Defesa rIl�énm. da
Região Sul � Condi - .realízada

nesta capital na �ede do C�ílI�r�do
elo 59 Distrito Naval, A reuniã�"foi
.micfacla nu parte ela manhã, haven
do intervalo para visita ao Gover

nador do E;stad@ e .almôço- dos

o 'Oenelial'
encerrol! c a
,.,

�
,

.'

l;'lo�mas pará
tesa Int«_rna

.

O jurista Pont:s de :MJ,r'illda: ��-'
,

cerrou na tarde de ontem seu pro-
\ I

• •

grama de VIsitas .a l�oriarlópolis, ,

pÍ'oferiJildo, l:!( nova palestra no 'Cu:-.
5U sôhre Direit� Constitucional, _.'
realizado n� Teatro

J Alvaro de Cal:-,
valho, devendo' embarcar 'na ma
nhã de hoje. pi'lra.,o R:io de Janei-

ro: .1" �
,

Ontem de manha Pontes de Mi-
"

randa comp�réce� à' sede "da 'o;:.
'uem dos Advo�aqos, cnde recebeu

inúmeras homenagens e logo após
participou

.

de sessão· solene da
AGsembléia Lt::gislativa. Ao' 'niei&
llia' -foi, recepcionado com mn aI

1!!0ço oferecido peio Tribnnal de

Justiça e às' 1'1 horas_ recebeu ho

mellagern do Centro-S6cjo-Econô�
W!l3U ,da Universidade, que iriáU·
gUI'ou tlrua placa c01nemorativl:t' à

bULI, visita a Santa Catarina.
Falandu -uu sessão da Assem

bléia o jurista Pontes de Miranda

afirmuu ,que sua viela e suas con·

I c

ivil no· Sul
" 'I """

.

:!

"

dos /

que

l�alll o 11011'1e111, as leis\ e a civiliza

ção, pois da discussl1d nasç:eram a

inteligência e d discernimento, ÚIl�·
cos caminllQs pa.ra a salvação d\)

mundo"_ ,

i

/ O jurista fOl saudado pelos depu
t�dos Antônio Pichetti 'e Waldir

Buzatto q}le falaram, respectiva
mente, em nome das bancadas da

Areqa e do MDB.

.
l

Fundese vai· financiar
/, ,'I

c:onstrução de holel
o Secretário da Fazenda, Sr.

lv�m Matus, ínformou que o Fup

desc, decidiu abrir um='! faixa de
financiamento pala, a construção,
ele, gabarito intel'llaClOnal ,em Fl.)

l'ianóp'olÍs, dispondo-:5e; a fin�iteÜ1.r
até 80% do t.otal do empreendimen
to, exigindo em troca do empresá
rio apenas' que sua loc'alização 5<"1
ja nest� Capital.

' .

O hot�,l deverá ser/construído na

Ilha de Santa Catarina, sendo di3

alto! luxo e com um mínimo de

ceID; apartamentos, dotados dos

mais modernos requisitos de con·,

fôrto a atendimento.
'

A resolução" já aprovada pelo
, ' f

Conselho do Fnndesp., está sendo:
elaboraq.a -pelo Grupo Executi'/o

da Indústria, devendo ser'baixada

nos próximos dias. Segundo o I*-

cretárlo da Faúmct8., a resolução
contém as principais. norm� para

que se' pos1ule o financiamento, de

vendo o grupo beneficiário possuir

reconhecida .tradiçaó, hoteleira e o

projetu ser qe alto gabarito.
- Esperamos que /os empresá·

rios se interessem pdu til1�!!ciRr

mento - afirmou - jJ que êle é

'coNcedido 'em condições excepcic
nalíssilhas, com taxas tl� jmos cu·

brad.a:,; ,às inferiores do mel'cado.
Asseverou "o Sr. Ivan Matos qu,;)

o Govêrno do Estado .pretend�,
com essa medida, "acelerar o ele

sernroh,imento do turismo em San

ta ,Catarina, notadamente em Elo

rian6polis,' cidade de tantos atra·

tivos para & expansão dessa impor
tante }ntlústria-.

-

- . Queremos, que 'vários grupos'
se interessem pela construção dês

se hotel,' especial1nente grupos de

Santa catarina, porque vános dê-
, les já possuem uma,efetiva tradi

'ção hoteleira. Quanto liíaio;r for 'o

'"m.:mero dk interessados, finaliZou

, '�' me,lhor será' a execução do lJ!'U

.jato. c

"

.. Jaldir será
agraciado
ctlm comenda
o Sec�tário da ' Eduéa<,;ão-, e

Cultur-a,' . professor' Jalctir' Faustino
da Silva, receberá 110' próximo dia

2[V, a' Cornenda da ardem, do Mé
rito 'Militar, no, Grau de' ,Côtuen
dador, 'em, solenidade' a reaâízar-se

no Quartel-General 'do III Exérci

tu, €In Pôrto Alegre.
� A Comenda foí conferida pelo
PIesiçl_�nte ,da R,epublica, que aten

deu reivindicações apresentada ).Ja·
la Íl;rupumid!!-d-e dos integrantes �10
Conselho da Ordem do Méritó Mi.

litãr.
f

Exército· . vai
comemorar'
suâ: semana
F'onté: da Gua;mfça@, MÚitar de

flol'ian6polis' .deu a conhecer o

1J[,ogrànla 'a:. ser c�rrlPrido" nesta

Capital' d1!lJ;�nte a Sematl� do
Exército, à 'ser' ínícíado amanhã
às 14 horas com visita de estudan
tes ao 14° Batalhão de Caçadores,
Na sexta-feira realizar-se-á no Tea
tro. Alv-aro de Carvalho a II Noi

,
f

,

te de Arte, reunindo uma série de

conjuntos artísticos de Florianó

polis, 'enquanto que no .dorníngo
haverá a' Páscoa' dos Militares du

ra!lte ,llllssa, a ser ',celebrnda às, 9

horas no páteo do 14° BC. As come

morações da Semana do Exérci,

to ,encerram-se:, no dia: 25 com

"solenidades -uo 'ti;!ua!tel-Ge!;erál do

14? Batalhão 'de Caçadores.
De outra parte,' à partir do dia

( \ -
,

22 estarão expostos nas vitrines da

Loja Koerich painéis fotográficos.
mostrando as realizações da Aoi-

50-7'O. No mesmo local serâo exi-
- ,

bidos slídes mostrando as ativi-

dades do Exército nos diversos s�
tores em que atua. I

Oposição
escolhe seus
candidatos
ReurlÍdo no plenário da' Câma

ra de Vereadol:es o Diretório Mu·

nicipal do MDB cíecidiu atribuir à

cOllvenção regiona} do Partido, a

realizar-se sá�ado a indicação de

seu candidato' ao Senado, ficando

também acertado que o Diretório

estudal'â a possibilidade de lança.
menta de um 'candidato próprio à

Câmara Federal até sexta-feira à

noite.

Nu mesma reunião os membr\)s
do Diretório Munie�pal elo MDB

de Florümópolis resolveram indi

car à cOBsidel'áção dos cúnvenciq:
nais os nomes elos Srs, Fausl:J

Brasil, Adolfo Zigelli, Delamar

Vieira, Aloísio Piazza e Manoel

Santos para concorrer pela regifl'J
a uma cac,l,eira da Assembléia Le

gislativa.

Soroptimistas
reúnem ..se em

Florianópolis
F10rianóp:olis será sede da IV

Confer�ncia do Clube Soroptimis·
ta da Região 'Sul, que se realiza

rá entre os dias 11, '12 e 13 de se-
,

t.e!l1b��, contando com a pl'eSeI}';a
de representantes do Brasil, do

Clule e do Peru. Comparecerá ain·

da ao encontro a presidente do

Clube Soroptimista nos Estados

Unidos e a Governa.dora da enl i.

dade para a Região Sul, esta do

Pel:u. onde ocupa uma. cadeira no

Senado daquêle país.
I'

,

"

'Maio.

Iormaram se
\

"ritmo acelerado, <

sendo que a par
te: de estaquearueuto já foram con

clurdos. É \:Jenijarnellto ela díreto
ria realizar jú na nova sede U'J

,
I

do E!lge�
ntfei�to�- '"8: J ea!iiu! -Se no mes de ele

ze:nb;',Ó:: O .ÍJl'Ojetq d;a obra fi cI,;

all'tari'<i" do ie�!g,enhei! o Bóris Ter..

tscttí-t;6h' e 3, ádminístração está a

car'g�:"go engenheiro Olavo Aran

,te�. ·A\13fÍl da' purtlcípação dos as

sooíados diversas rírnias ernpret

ceii-a�, e f�rllecet!éJles de material
de construçüo tem colaborado
.coin

,
a obra:'

vem
,-r� ;r�'_l., ... '," �" � t'

' .... 1 .,.. �:..!- �'; 1)1 ...,. .... ...'I'T

hoje irispecionaf�TY;
J

o ',Sr.- Dare! LOJ)�S,' diietor-j::n:esi-'
d'G�,te; d� TV Cult�r:a-' ir,l'o{'l;llOt1:'ciup

,

deverá: chegar 'lÍoj� a .l"10da-nõ:fto:'- .

lís o 'Sr. Armindo Bsux." cíel!'Hi,ád�l'
regional do Dentél, a fim de exami

na!', a" emissora e ver se ela está

em eondíções 'de operar óomereíal
.

mente. O pedide para à vistoria- já
foi sulicitado há,muis çlce um ,mês

'

e segundo ,o Sr. DaTei Lopes 1i�O,
haverá prol1lema de espécie' alga
ma, "pOlque tàdo 'o equipamenio

'- está em ordein"'.
lmformou, por outro' lado, que

já foi embarcado nos 'Estados (J1Jj
')
dos o primeiro ,aparelho de \'ü!eü

tUlll'e ,para a estação, cievenclb u "ól"

guntlo seguir clElntro' ele lÚais "1·

gUlls dias,' enquanto q1te dentro ie,
S'eis 'meses será ,mantida a apare·

lhagem que perrllit�rá a' realização
de -reportagens e�tel'nas..
,

Declaro\! o Sr. Da,rei Lopes (IUe
,....,

__ tão 'logo a. TV Cultura passe' a. �l1n·

};IOl1al' ern caráter difihItivo s�r;;-lo
,1 f' instalados quatro tôrres repeticl,D

ras, duas no Sul e-duas no Norte

do Estado, a' fim de a' imagem d'1,
_ ernisspra alcançar, 'Jarl�s I1llt!ll�[

. pios.
'

"

,

Assim que a estação funcionar

normalmente sua programação Sô

rã li1Íc,Iad� ',àe 'segundE! a 'sábado,',
às .l5h30rn, ,encen'dndo se por vol

ta da uma' hora da, ITmdrug,ac!n,
euquarlto que uos domingos o il1í

'cio está mal cadu para as 12 ho

ras, sendo que I aos sábados ,ha v.,�,

,ní ur1li:1 programação ao vivo com

artistas 'desta QapilaJ.

QlIanlo à pwgmmação o Si

Darci Lopes 'iMqrmoLl que ela S2

CO!1�tuÍ1 á de filmes iufantls e j Ll
veuis, r;rog{-armw ferninil'íus, 1;0� í.

ciúrios, novelas, erltlevistas, eSlJ(H'
t.es e shóws ll1usicaIS reallzadm

por errusSUl'HS do eixo H,iu·S;�r)

Paulo,
Na próxima semana os dil'lgen·

; tes dai TV Cllltlll'a convidarão I'e

,pHJS(:lIlt,wl'es da illlprensa a visi

tal' os estúdios da estação. locali

zael0s no allo do MO! 1'0 ela Cru:>:

"

Passarinho
.

que'r püh1r'
quem de$v�a as verbas
o 'MmJ.st!'o Ja! lJas - PassarmlD

,
.

pe':!i!'J' aq P!'eS!derltG da ,Hepúb1!
cc� H' susp'6!!!:'do dos' direitos pol!tl'
cos das' autoridades, tmc!us! ,ce

,

prefei toS) culpados· pelo desvio de

verba fO!'ll€cida pel,ô lV!inistério (la

Educação, '

SE1\1 DESVIO /

O J\/IY!!st.'o ela E'duG@,ção det'2r·

Q!! !:!o LI, 30 inspetor-gural' de fiwm

lias do MEC. Sr, Rôrn.u!o Gongal,
ves, 'quo enVIe' à, 'Polícia Federal

\ os pI acessos de prestação de qbn·
hlS em aue liver sido comprovúda
I'! Sr;UIÜ! Idade grave.
À oor:u!!ientaçâc irregll1ar dn

Prefeitura ele Contelldus do Sinc,o·
rá está sendu enviada' 11 policia. pa
ra a abeltUlu .de ]!Jrocesso ,crimi,
nal. .

' '1\
�

, I

, ApÓ3 o ll1quénto polwlal, o Mi,
- rlistro Jarbas Passa!'H!ho� solicita,

Afirmou que '''nenhum 31,1) de

corrupção" ficará. sem pun.lçã'J,
pois "todo o dInheiro do MEC tem
-

,

de ser a;o1Icado com- ii maior ho-
-

\. ' ,�

nestidade e !'sntabilidap.e,' pOE"
::;íveis." Há quatro anos, a Pl'efel·

tura de Contendas do SincOl'á, lia

Bahia, recebeu Cr$-' 12 mll para

construir duas escolas. D,escobrin
se, agora, que nada fo! construirlD,

apesar de o prefeito da época ter

erlViado até uma fotografia paru

comprovar que aplicara a verba ..

rá ao �!',.sic1$Ele Médici a suspen
são dos düelt,us Dulfticus de tuLItJs
os culúac1os: I,Ê' ImpI escindfvel
que ne;J1Urrl ato ele' c;l'l'Líi:tção -de

tiue tenharr'Íos conheéli�1eHto fique"
sem a necessál ia punição."

, ,

Lotese vai
funcionar.
em outubro
Fonte d"i Secretaria da Fazends

'frJ[üí ruou que será t.ealízada no

dia;/�5 de outubro a prnneua '::!'
llUt;aO da Loterla Estadual, cujo ]
plano de iwplaqtaçfio está em .f'a
se -liúal."
. O prinreh O prêmio será de "

Cr,� 75 mil, COl!CO�'IEmlo ajsenas 11
- 1l1i[ bilhetes, o que clá um ínc1ice

de llwbabiliclacle para os aposta
dore::; bem imaiol' do que as clemais
loterias,

Capital· faz
�co,ncurso
[,de yjlrines

8s pt'f3idénte:,; elo SSSC-§ellHG e

. do Clube dc Dil e' ures Luj!st8�'
reul1Iram·se com representullte da

P'reflútura pl:lnt elabor�r fi urgani<
?ouÇão qo cOl�curso d'.) vitrines ejlN
sE'rã realIzlldu nesta Cu pJtal {,"

'mo parte tios IcsleJu'i a1u::H\i(),; �I

Semar'la da pútria. Fwou acel Lei'

do que serão conlel'lclos' plê(nlus
<J.l,)s tl'és primejros" (�olôcados,

Planejamento"
integrada
encerra- curso
Será realIzada sext8-!eira à nO!'

/ te no s�láo nobre d8 F8culdade je

fiiências Econômicas à sessão �o'

iene de �!!Cell amento do Curso de

'I'reI!!alllento em Plallejàmento Tn·

tegJ atio, pr�!l!oviLlo pela Sudest11,
em cOllvê!!io cum a 'UniversidadG
F'edera! de Santa Catarina,

O proiesseir Aeáclo Santíago fa'

, rá cO!lferência SÔb1'8 o assunto,
!'ejJres6ntando no ato o Reitur Fe)"

\

reiut Lima que' se encontra erl.:,�1
viagem no e;�teriot \ .�
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