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FRENTE FRIA': Negativo, PRESSÃO ATMOSFERICA'
:M1�DIA: 1014,7 milibares; TEMPERATURA MEDIA: 19,80
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!l1lJl,w, - Stratus - Nevoeiro _ Instabilidade 'pass�geira
_- Tempo médio: Estavel.

SINTESE
,

' CURITIBANOS
Será fundado oficialmente

nOS próximos dias o (CDL da

cidad..8 de Curitibanos, A 1"3-
dew.ção" Regiã:o "H" dos

'.)DLs, com séde em Floriano-

. polis já respondeu íavorável
mente ao pedido de criação
daquela' entidade, formulado
pelo Clube de Lages, A data

para, fundação oficial dever-i
ser estabelecida em conjun-,
to pelos lojistas de Lages �1

Cui itibanos,

TAIÓ
'Novo

•

prazo para a, conclu
� são da Barragem de Regula

\ T

rízação das Cheias ruo Rib
I t�J,at Açu, em construção" no
município de Taió, foi firma
do 'pelo Engenheiro, José

c.,'s�a, Diretor Regional do

DNOS, Disse, o engenheiro,
qqe a: çitada obra; que quan
do 'col?clujllll elímínará em

20% o', pel:Í!go das cheias ',no
Vale do ,Itajaí, estará COil.i!
pletamente pronta , no mês

ge dezembro do proximo
,:ailo. Salientou ainda," qUi�
ao mil metros cúbicõs de

concreto serão empregados,
fechando défill!itivam�nte a

etÍo�me muralha "que }'cp,re.'
sará Ipilh&es de metros' �uhi.
cos de agu�.

PÇ)MERODE
Hoje serão abertas

-,

no

Plameg concorrencías para '.1

construção de;>' pontes ele
concreto no município de

Pomerode, Tratam-se de

obras que serão construidas

pelo Governo do Estado em

c�nvênio com, a pÍ-efeitu{'a
de Pornercde, e, que substituí
rão' as pont,es ar'rastadas' pe·

, la enchurrada vlOlenta no

dia 1') de feverell'O - deste
ano,'

,

SAp FRAN.GI�CO mi' SUL'-'
Faleceu 110 Hospital d_'", elo

ddade em sãb Fr,anci§cCo d'l

Sul, 0lltlo2 se acha,va inte!"!Il'

"da. a Sra. FeHpa Luiza (l,e

{�1t'1'v111ho, .COl11 ,} aVJ.IV]l1'JJ.
itláuB Ile 102 anos. A e-"'!!I�,
ta era filha de Babito!!glh [l�!.,
,de viveu desde a sua infân·

cia.

CONCORDIA

,O engenhei: o Colompo Má·
/chac10 Salle�, candidato d3

AltlEI au scJvêmo de SauLc1
Ga.tuina, estará no dia 6 c1f

,etemIJ'_o plúli.imo na cidar1e
de ConcO! clla, partlCipan':/ ')
de Ílnportante revniâo ,CO'I'
repreGentan.tes da Micro·R.3
gião qo Meio Oeste Cata;,i.

nense, Na oportunidad�, o f"·
turo governador receherá da

AMMOC um documento bási·

co, do plano de desenvo!v:·

l1i-entlJ da regIão, que é com·

posta de 25 municípios, COJl'

't�l1tlO inúmeras reivindica·

ções
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Secretário 'Vieira
\

� � -

Segurança,
. retornou ontem

Pô:�o Ale�ie, onde em', solenidade G'e�o'er'al' clie"ua're�l�,zad!l: no III E,xército foi agra!,' .' ,

':,
, !I'

"

'

ci�dÇl com a Ordem do M�rito -Mi-
_.

Iítar, no grau de comendador. O:

d' S I'Secretázio re'tor'nou" muito satis- O 'u CO'I'U',feifo;' ressaltando que seu coleia
'

, " i
,

da�:'iEdu,-cação: Gen, Jald,ir Faustínb ,' ,
"

'

,
"

"
'

da :Silva, também rõra. condecora'

'c CU',','m'.. end''a d'o'r'd�''; ",o que é uma !dofira para c '

, �.J .....

Estf:ldo"" - aSS€1(erou:
'

c
.

•

J.
� I

• ..

i::�::::i:::II�:

Quando o pão
está nas

, ,

alturas

Trabalhando nas alturas, sem

ser pilôto ,de avião ou alpinista,
mas passando, às vêzes riscos

maiores, Eládio Rodrigues da S:l·

va é lavador de vidraças, profis
são que exeW8 desde garôto, "POS·

so trabalhar a qualquer altura

que não sofro vertigens", costu·

ma, dizer num sorriso de poucos

dentes, mas de muita confiança.

\

'1\

reco renega acor o .... e

ninguém acha o m i e
O Presidente Jorge Pacheco

Areco negou ontem que o seu ";0'
vêrno tivesse transigido e concor

dado em negociar com os terrorís

tas, Tupamaros, -visando a liberta

,_ão -q,o • Cônsul /bi'asileiro Aloísio

Dias Gomide e do agrônomo nOI�

te-americano Claude FJy, O Presí

dente, com as feíçõrs carregadas
e o semblante anuviado, anun

ciou aos jornalistas que a sua de

cisão de não negociar com os ter

roristas era' definitiva. O Arcebís

po de MontevId.é� celebrou missa

ontem' e conclamoú as autorida

des e os terroristas a "evitarem as

situações radicalízantes", acres

centando que "a luta armada nL1'1

ca será a solução itieal para qual
quer impasse de ordem interna".
A polícia continua procurando o

reduto dos terroristas,

e atacando, duramente ao' Govêrno
do Presidente Pacheco Areco. .

Os tupamaros . acusam a Agên.'
cia Internacional para o Desenvol
vimento (AID). e a II.liança para o

Progresso de apoiarem .a "ditadu

ra" A AID por proporcionar asses

sóres "para a repressão" citando

o policial assassinado Dan Mttr ío

,ne, e a Aliança por entregar ar

mas,

der Judiciário uruguaio", disse
, ontem-o seu jornal Pueblo editado

na Espanha, ,

O, jl!iz" de ,inst_l'uc:ão Antonio
,,',Gdlle que interrogou Carnarero du

nlnte mais de duas horas, decrs

tou na noite de segunda para te r

ca-reira a libertação do implicado
por' entender que "não existia mo

tivos -'para que o Jornalista contí

nuasse privado de liberdade,"
. DetIdo, no aeroporto, de Carras

co "quando la tornar o avião de l"."

gresso à Espanha, Julio Camare

la se, fixou, ,desde o início de sua

'PríSfto,; 11.0" segrêdo profissional "

,se negou' a- fornecer porrnenores
" de' cbmo 'conses;ulu a entrevista

.com . o� líderes terroristas uru
"

:gu�ios, ,_

Responsa,bIlizaram também os

terroristas' ao Govêrho da "violên

era, da fome e do desernprêgo
,

atual': e o denunciaram pelo, ".a.� ".
sassínato" de três' estudantes 'e 9,11;,

'

funcionário municipal 'em .mani-
.

festações de rua,

a

Os terroristas tupamaros distr'i

buírárn clandestinamente ontem ;L

,imprensa, no 145.°, aniversário da

'Independência Uruguaia,' U1').l pano

Ileto de propaganda citando Ira

ses do herói nacional José Artígas

I;

'�nquantó várlOs p;'oj.etos pal'a I

a corístl'uçãQ, de uma nova EsC..·'

\ião Rodoviária não passaram \.:la

�:xpectativa e da probabili::l,a,d!e,' os
acidentes se sucedem nas imedia

çõe's da ,atual, situada na COnflU81"

eia de ruas e avenidas. Uma ma

nobra prJuco feliz ou a falta d�:

aten(;ãG redundam fm aciclenk'"

comQ o de ontem, entre um Ol'l:
bus e um automóvel

Ródoviária rodarii

•

. ,( .

por aquI e um pengo
Buzaid reúne
ConseJho
hoje no Rio
A' pclrtir das 10 horas de hoie

no Gabinete do Ministro da Jus·

tiça, Sr, Alfredo Buzaid e sob sua

presidencia, estará reunido o Con·

selho de Defesa dos Dir,eitos da

Pessoa Humana, que apreciará vá·

rios processos já relatados, É
I

provavel que o Conselho de DeL')'

sa conclua alguns processos dis·

tr.ibúidos na ultima reunião, ,entre

eles os do' Esquadrão da Morte "i
maus tratos pe'ta policia a presos,

Recenseador
tarda mas
não falha

Câmara
,

, .

quer ma"IS
depúlados
o plenáii'O' da Câmara Feder'11

de\!erá aprovar ainda esta sema'la

o projeto de ].ei do Sr. Flávio Ma":
cílio, que dilata o prazo para com·

putação ,de eleitores/ que darãn

margem à fixação do n)-lmero de

deputados A materia já foi CO,I

siderada jurfdica e constituc!(:m�l
pela comissão de justIça da C,'t·

mara, O Pr'esIdente Médici con·

sultará o Ministro' Alfredo Buzalct,
da Justiça, que vê o projeto caJU

simpatia,

Quem não for procurado por um
recenseador nos dia 1° e 2 de ''"l.

tembro não deve ficar preocupado
Essa é a data básica para o Ce;}·

so 70, mas está previsto que 8'J1

alguns lugares os r,ecenseadores

S0 aparecerão até 10 dias depois
da data prevista, O diretor do De

parlamento de Censo do IBGE

diz que tudo já está pronto para
o Censo' 70 e as ultimas instruçõ3s
foram transmitidas aos recenS8::J.·

dores

Telex já dá CrS 4 mil por mês
(Última Pág'ina) ,
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programa
CINEMA

SÃO Jose

I:
15 --'-- 1,9,45 - 21h45m

Francisco Rabal .; Silvia Pinal

, VIRIDIANA

"-

Censura 18 anos

RITZ
"
,

17 - 19,45 - '21h45m
Terry Thomas _:_ Bourvil

A GRANDE' ESCAPADA -

Censuraf anos

'CORAL

I
!
,',

15 __:_ 20 __:_ 22h
Peter Fonda - Dennis Hopper

SEM DESTINO -,

Censura 18 anos

I�OXY

14 � 2.0h
Programa Duplo

OS BANDIDOS DE MILÃO

SEBASTlAN

Censura 18 anos.

GLORIA

17 ----., 2eJh

Kirl{, Morris - Alan Steel

SOMENTE SABIA MATAR

Censur3 14 anos

JALISCO

17 - 20h

Luis Gustavo Marilda Pedroso

.:�(�':<,�;":':r�\ \.,
.', ;-;_-

, .EtJn::Q., ROCKEFELLER
Ceusur'a ''1'4\ anos

" '

_'
-' "

,
. RA.lA

20h

Programa Duplo

A TRILHA DOS: 'DESAÜvIADOS
�OR l)NS bOLARES A

MAIS

Censura 18 anos

'SAO LUIZ

26h
Gca11de Otelo
Dina Sfat

MACUNAIMA
Censura 18 ano§

TELEVISAo
TV COLIGADAS CAN'AL 3

16hOO - Clube da Criança
16h20m - Cil1e Desenhos

16h4�m - A�' AVenturas de Rin'
Tin Tin F,Hme,
17h15m Os Três Patetas
Filme

l7h30m - Mulheres I eitl Vaíl-

guarda
18h30m Santa Catarina 2 Mi-
nutos

18h35m
- Filme

191105m
I9h35m
\e'12

Jeannie é um Gên)o

Tele Jornal Hering'
- Pigmalião 70 � No-

y', ,

20h05m

nutos
.

20h.lOm Me'Show -Topo Úigió
- Musical

. ,

21 h25m .,.,.." Sânta Catm'ina 2 Mi

nutos

2íh30m - Irmãos Coragem
Novela

nhOO �. Reporter ,Garcia, .

22h15m ::'---, Assim Na Terra Co-
1110 No Céu _:,_ Novela
22h45m Saryta Catarina 2 Mi-

nutos

22h50m Grande Cinema.

/'

Zury
,

Mach�do
mente foi comemorado com, jan
tar, num grupo ele' amigos, no sim
pático restaurante Braseiro.

No próximo dia 5 às 18 'ho

ras; na Igreja d� São Francisco (�e
Assis, rea.izar-se-á. a cerimônia 41)

casamento ele Eleonara Toledo
Barros e' o médico Raul Chaita�
nier.

- x x x-

Nossos
.

cumprimentos ,ao
Deputado João Custódio da Luz,
pelo seu aniversário, ontem.

x x X -

x x x

MODA
Mac-Xen; vai mandar sua

moda Primavera-Verão, para a

boutique La-Rose, esclusividade

para as el'egantes de nossa cida
de.

Como
.

está se aproximando
a data marcada para a inaugura
ção do ,1l0VO Palácio da Assem-
"b éia

.

Legislativa do Estado, a

pergunta é, sempre a mesma. O
monumental Palácio está mesmo
pronto? quando será a mudança:
.outubro. ou dezembro? Provàvel
mente na data marcada: outubro.

.

_. x vx X

Anteontem, em sua residên-.
cia, a bonita Tânia Slovinsky, ho

menageou
'

R e g i -n a . D'Aquino
D'Avila com um, chá. A reunião,
realizada à Rua Victor. Konder,
foi verdadeira .pai"ada de elegân-

x' x x

r �
I cia..
I i As, indústrias.. Cerâmica Ox-

ford Ltda., Augusto Klirnmet,
Fiação São Bento do Sul S.A.,. I·
também adquiriram títulos de Só
cios-proprietários do Jóquei Clu-
be Santa Catarina.

. .

- x x x-

Sauna e mais Sauna. Conti-
nua; a psicose do emagrecimento,

.

na Sou ia Brazão e com Os méto
.

d0S dó competente massagista Piá
cido.

x x-x

'. O Clube 1 ° de Junho, em
São José, clia·-4' próximo, realiza
movimentada e elegante soirée,
com a .apresentação da cantora

Adriana. A Di-retoria do Clube l°'
de Junho, nossos agradecimentos
pelo simpático conyite..

- -X x'x -'-'-

CU,lBE DOzE
Sábado', mais uma de I 'suás

movimentadas reuniões dançantes,
com a jovem-guarda, acontecerá
na sede balneária do Clube Doze
de Agôsto. A inforrnação-. nos foi
dada ))('10 Departamento Social
do Clube.

I

- X X x-

_ x x x

O bar do Oscar Pàlace;: pre
para-se para amanhã, mais uma

. movimentada reunião de gente bo-
nita e elegante, com o show de

.' Neide Mariarrosa,. O VI Festival de Teatro

1, Amador. de Santa Catarina; que ,é
, promoção. do Departamento de

Cultura da SEC, teve início do

mingo, com. a peça "Mortos Sem

Sepultura". A peça foi apresenta
da pelo Grupo .Teatral Arrôjo, da
Cidade de Rio do Sul.

.

- x x x __ o Os Senhores: Antônio Carlos
Konder Reis e Lenoir Varnas, es

tão sendo curnnrimeritadns pela
. cadeira de Senador, que vão ocu-

par e111 Brasilia.
I

Estamos sendo informados
que, pára o próximo verão, o bal
neário de Canasvieíras terá uma

bem' montada churrascaria. Com
isto. acreditamos que 'os turistas

poderão estar mais 'tempo se de-
.Iiciando na maravilhosa praia em

Canasvieiras.
..

o PENSAMENTO DO Dlf{
'.'A primeira condicão para conse

guir, ,( perdurar".
"

- x x x

- x x x -

NOIVADO
Anteontem, marcaram casa-,

mento Lacy Ferreira de Moraes
e Wilson Kinchescki.> O aconteci-

\ ,

��.-----._�,---��-----�-��------�.--.�-�---���---�-��-����������-�.�.�.�������:'\
I·
I

,Coloque no,seu cálculo.
de lucros·o uso· da mâquinà
AsrohJ .

.

'para contabilidade e faturamento

A máquina Ascota custa menos

do. que qualquer outra.

Ascota trabalha com' qualquer
tipo de impresso. )

Faz tudo cOm incrível rapidez
e absoluta preçisão.

E tem assistência técnica i"mediata.

A máquina Ascota é .usada
.por cêrca, de 3,000 empr'êsas
qUe estão satisfeltíssimas.

'Compre úma Asceta.
E comeCe a pensar ern lucros,

"UCrõs, lucros, luCros, -, .

CAMILLI LIMITADAI

Rua Saldanha Marinno, 97 - Esquina Arqu:iO Figueire do, 9 - Fone 3980

Agentes e Revendedores Exclusivos CIMPR,o SHAHf - Máquinas de Contab:lidàdé .ASCOTA -- CalcUÍadori!<;;
Eletrônicas SHARl'.

I
Música Pogular

Augusto Buechler

EM 24 IDIOMAS

"De acôrdo com o estado da atual investigação científica não vem longe
li, época em que com um botão de pressão será possível escolher no aparelll'J
de TV doze idiomas diferentes para o mesmo programa: 'Isso será dê

Especial interêsse quando os programas transmdtidos através de satélites
puderem s-er diretamente recebidos, sem estações intermediárias; atualrnenb
é já muito desejável para minorias naeíonaís ou emigrantes operários. Até
agora, um emissor irradia a imagem e outro, separadamente, o sinal sono�o",

"Os engenheiros pretendem agora intercalar nas linhas "azias :.. ., Ou

seja, nas pausas entre as imagens isoladas - um sinal sonoro comprimido
Assim se conseguem emissões sincrõnicas de até 12 idiomas e, no cas')

particular de programas culturais, até 24 línguas ou dialetos".
, ';.

"Essa técnica deverá ter atingido à perfeição até o ano de 1972, �n:i. q!'�
p primeiro, satélite cultural pairará sôbre a índia". (Scala, Int,erna�fona!,
agôsto 1970),

"

-0-0-0-0-0-0-0-
.

,

A PARADA /

Eu estou muito curioso por saber se a gravação de Chnístie, "Yellow
River", chegará ao primeiro _lugar nesta semana. Será que ela pas��.rá o

"Airport Lave 'l'heme" 'para segundo lugar? �,

Na minha opinião a parada está certa, quanto a parte interpaclij'hàl,
Muito embora o disco de Christíe esteja com uma' aositaçâó fora do comum

êl� ainda não foi tão procurado quanto ô "Airpor.t ... � . Este, sim, est<\l
batendo recorda de venda. Mas � como tudo pode acontecer no mercado c:e

discos, já Se prevê a troca de posições, a' qual, absolutamente, tirar:á�.
méritos do "Airporf .. .". Esta musica é uma 'coisa, fora do comum e,·,nã;
tenho duvidas, já está Inscrita nà lista Ôi3,S "meih6r�:s �o ano".

'

O Tàíguara também está fi�rhe no séglindo lugar. com a música de ,511'1

autoria. E outro disco muito procurado ,,' O que' eu não sei. é: se Paulo Diniz
conseguira SUbir, mais. Está em terceiro' :lugãr', :EÚl )1211ho urna vaga ilTlp�e.].
.são, de que o entusiasmo por "I Want to .Go 'BMk 'to Bahia" éstá cainc�o aos
poucas,

- ,

Quem está precisando de uma posição melhor é -o Tim Maia, que eS�.,á
com pelo menos. duas músicas do seu LP em grande aceitação: "Primavera"
'e "Cristina n. 2".

'
.

, _ 8U:'
O conjunto The - Marmelade também garantiu o seu' 3° lugar com

'''Reflections of My Life". É preciso que se diga que êsse conjunto já gr�;Vl)i.;
'vãríos discos, mas nunca obteve tão boa colocação.

No mais as paradas andam um tanto paradas. É' de se esperar, que

apareça alguma coisa nova esta .sernana. Há várias músicas .recérn-lançadas
que eu considero fortes candidatas a um dos dez 'primeiros lugares. ",

-:0-0-0-0-0-0-0-
MUNGO JERRY

Genial! Gostei muito de ouvir \"In the Summertime" ínteírínha no

programa das 20 horas, na Rádio Santa Catarina, anteontem.

Eu já conhecia esta müsíca há algum tempo e desde a primeira vez que
a ouvi, gostei. E uma música, diferente, um acompanhamento. diferente,
fugindo um pouco dos estilos conv-encionais de música jovem internacional.

O conjunto é inglês e nóvo na praça. No mês passado chegou a ocupar
o 1° lugar ngt 'parada ínglêsa , Segundo apurei em artigo publicado ,-):jlunn
conhecida revista, o' ritmo que êles apresentam ,em "in the Summertime"
é um ",misto de rock, Qlues, country e r,eggaê". J,bJ<

Vamos aguardar, agora, a chegada de outra música que el_l considero_
. boa: "Come, Tomorrow" - ao que me ]!larece, interpretada pelo cO,I}junt:.J
Va.nilla

/

Fud,ge. desconh�cido por aqui.

lIorúscop O
OMAR CARDOSO

Quinta-feira. - 27 de agôsto de 1970
'Aries As melhores perspectivas de êxito 'profissional deverão\ se

. apresent�r no decorrer das pr6*imat horas. Não se pr�Jb\oe
, , V'{

-

com o qu� passou, uma vez' que os planos para o futurn
estarão sendo favorecidos.

'

Os amigos e admiradores de um !nodo g'9ral mostrar-se-ão' • ..::

bastante confiantes( em suas possIbilidades de sucesso dianiie
dos demais. Há ótimas chances para viagens e contates
pessoais felizes" ',,",

Dia que poderá pi3,ssar sem grandes "'novidades espeéialmen,te
no terreno sentimental. Os estranhos e os parente� paternós
demonstrarão curiosidade pelas suas idéias originais, sobret1;l;do
no período da tarde.
Evidências propícias ao setor das novas amizad2s, as vi!l;gens

: curtas. e aos aSSUntos prof�ssionais ele modo ;geraL COl1te, com
a colaboração de alguém de Virgem, Escorpião 01:1 P,eixes.

<'<' _�>p�*��(��:;p�l�,:'t�.ll",!0l'\: 'i.: �.'ri;.�\\ . ..., L.'iit::' IA:,:,<·";�,,.�«,,-, '�:�:'''' ;,
, Suas observaGoes pesquisas e 'aflãlis"e's cGmet'ciais';;P3é'il'i'jJiã;ôftr

concluir planos excepcionais de trabalho. Na realidade· uma

preparação pessoal para o exercício de novas responsabilidades
poderá ser importante. ,

A consolidação do" um esquema de trabalho ao qual tem,.<;led\
cada sua total atenção nos últimos tempos, haverá de norteá-i;)
diante de uma, situàÇão compÚcada, que poderá ser fàcHment'3
solucionada, BoÍp fluxo para Cupido.
Seu estado de saúde exigi�á, nas proxunas horas, algup�(
cuidado especial. No entanto, não se deve' esque,cer o va�or dá
mentalismo positivo, comá elemento de atuação benéfica sôpre
o corpo .. Bum para, o amor,

Tôdas as suas potencialiçiades vocacionais pode�ão ser ,,!l:pro
veitadas com êxito hoje, num ou noutro sentido. Procure
determinar suas deliherações e atividades de- acôrdo coIl1

princípios elevados e bom senso. \-, .

Suas ambições de êxito ·no trabalho serão bem, compreençUdas
pelos colega's de profissão ou de atividades.· Alguém do ,signo

. dy Libra oU AquáriO pod·erá esforçar-se por l:lma colaboraçã')
em seu favor,

Suas boas âções deverão influenciar tde moao positivo a<;;

pessoas à volta, ou que se inclinárã.o a seguir suas melho'ies
sugestões e dar-lhe e'xtensivo apoio em. tudo quanto pOSS'il
desejar fazer. Cupi,do em boa fase.

Qm!'lqLJe!' chamado vindo de longe em particular de um parent9
ou am.igo, deverá s-er atendido C01)1 urgência. Todavia, é ele

se esperar boas no�ícias pelo corteio ou por telefone. Bom

fluxo 'astral sôbre o amor. ,

Influência astrológica bastante p'ropfcia -gara o aprimoramento
" • . Y ,-:.....rk, ,..

das potencialidades vocacionais. Tenha em mente que voce

poderá con"eguÍr �xplêndidos resultados se souber utilizar

sua inteligência de ,modo prático.

.Touro

Gêmeos

Câncer

'.1.-, :

Virgem

Libra

Escorpião

Sagitário

Capricórnio

Aquário

Peixes

�CADERNOS . JUVENTUDE
Brochuras - Espirais' em Arame ou Plásticos .-

rCAL - LAel - LatonadoS - Cromados

. IsqueiroR: Com uma e duas rodas

,
ICALEX (Automáticos)

rCAL � Indústria é Comércio Auxiliadora Ltda.

Rua Coelho 'Netto, 160/170 - Fones 349 e 361 .

,
! �

Cx -·ost.al 1il7 - Telêg. lCAL - Rio do Sul � S C.

--di;
'l\

._

_:if'���1iIrà 'ik
.

--t-'--"-'-�
I? '!F!Jj.�.• ' J..1!

�>;!I" ..
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".1) tualidade

rós�graduação da UFSC
vê tese Da engenharia
,Está marcada para o próximo

�ia 4� de setembro, às 15 horq�,
no Anfiteatro do Curso de Pós-

6raâua�çiiQ em Engenharia Mecâni

ca do Centro Tecnológico. dí). Uni-'

vsrsidade Federal de Santa Cata

fina; a defesade 'tese do engenhei
ro Getúlio Goes Ferretí. Ó' traba-
lho' concorrerá para

,do título ele M:;:!:itre

a obtencão
em Ciência.

Trata-se da prii11�ira defesa de 1':'

s:e 'que se reali;;m nO Centro Tei1'1.;1-

. lógico, correspondendo, 'igualinen
�e, ao primeiro titulo de- pós-grq-
,dua.ção a s·eI' concedido pela Uni

versidade Federal de Santá 'Cata

rina. A banca que juigará o r�;t

b8ll1o éstá integrada pelos prof")�
sôres Guilherme de La Penha, ela

Coordenação dos Programas Pós

Graduados de Engenharia da Ul'li

versidad'2 Federal do Rio de Ja

neiro; ,Jaroslav Koze:, da Unive",

sidade Técnica de Praga; Arn.J

Muller; do Instituto de Pesquis'ls
e Des.envolvimento do Centr() T�c

nico, de Aeronáutica e Arno Blas",

do Centro Tecnológico, que s�rá "

orientador ãa tese. ...:

ODONTOLOGIA RADIOLÓGICA,

Um curso sôbre OdontnIO!:'.'ia ga

'.�ioiógica será ministrado em Ita
;'#

[aí, no 'Período de 28 a 30 dêste
'A

1 IfA' 'dmes ·ye os pro essores
: Jose E,1+

Rosa, Mutilo José, Nuries . ;;Je
Abreu e Delmo Tavares, todos 'po·
Curso Seriado de Ôcíôntologifl ,Jo
Centro Bio-MédictÍ dá UÍ1iv�rS,idade
Federal de Santa Catar'ína. '0. curso
foi s�ncitado pelá As�o'ciáçã� ':Bra· .

sileira de. Odontologia Regional
do Alto Valé, do It�jaí.

I

Por outro l�do, a Cadeira de

Odontopéclíatria, - do,' Curso' 3,2:

riado ele Odontológia _:_ com a C·)·

lab '1'2,('5,0 do Dep.artanlfJntb de E}{,

tensão 'Cu1t.�lrj}I: 'qa TlFSC,.\ p!'om<:l
verlá, no períqcto ele 8, 'a n ,d� s�;

ternb,o próxiri1o' de -sétembro prc1-
ximo, à rua São Francisço, ,'9, nf'S

ta capital, a realizac;fto da 3a. �e,
mana ele Odontop2diat'ria a ser mi·

nistrado pelo professor Orlando

Aírton de Toledo - da Faculdade

de Farmácia e Odontologia de Ara·

raqua�a,: Estado
I
de São Paulo.'

A' 1a Semana de OdontGpediab'i)
se destina aos alunos da quaptu
série do /Curso Seriado r;Je OçiOl1t,o-�
logia - com' frequênda oQriga".ó
ria --:- 2 a toâo.s 0S çirutgiões�dE'D'
tistas qu� se dodicam ao, ti'atarrtEm- '

to de c:-iancas. As' lnSCl'içgés fi
'

est[io 'abertas
'

•.
na Sec\etilTia ,do

Curso Seri,ado, de' Odontologi,a.

_'-"'t .

,� *

Joinville industrializa
prOdução' agrícola

• J

O Prefeito Harold Karmann, de

JOinville, incentiva a orgaI)ização
de três, novas cooperativas agTC'

pecuárias no município,,.,com, a
.

fL

'nalimade de industrializar a produ
ção de leite e' arroz, e proü2der ii

mecanização da agricultüra. Após
a efetivação dêsse movimento, Join-

,

vilie 'passará a contar com quatro
cooperativas agropecuárias, sen:-lO
QU3 a Cooperativa 'Mista do Litor,tl

Norte-Catarinense, congr.ega atual·

mente'mais de 1600 produtores TU

rais, Êsse Ü'abalho conta com ;:�

sessoramento da Fundação 25 de

Julho 'e do Serviço de Extensão Ru
ral de Santa Catarina,

�\ MUDAS FLORESTAIS

As éscolas rurais de Itapiranga.

iniciar�m recentemente a execuçào
dó projeto cJ.e reflorestamento, Qí"

gánizando sementeiras para a pro

dução de mudas de essências f]n

restais. Essas mudas dever�,o de:·;

tinar-se ao reflor'2sta�ento das pro

priedades agrídolas,' de Itapiran'o,'lL,
nas áreas. não aproveitáveis para

,lavoura. O pr<?grama resul;ta !la

ação' integrada entre· n Institur.J

Bra:;;ileiro dó Desenvolvim'ento Flo
resta.l, SecT.etaria da Educação e

Acaá�sc.
PARQUE INDUSTRIAL
O 'Banco Regional de Desenvolvi·

menta do Extremo-Sul - BRDE'--,
liberou recentemente vinte e afta
mil Cruzeiros, cO�T2spondente a

última parcela cio financiamenl-o

concedido à Cooperativa Agrop,"�·
cuária de Guaramirim. O financia-

,

menta, num total de Cr$ lui.ooo,r,rJ,
de.stina-se à amPliação do parque

industrial e compra de um cami

nhão para' transporte e comercip
lização da produção dos 150 asso,

ciados, Segundo informações da

Acam'sc, a Cooperativa de Guarami

rim inpustrializou nos últim'os 't�
meses mais ,de 25 mil sabas de ar

roz, 7.500 quilos de frutas em fOl'

ma de doces e 120,mil litros de

flguardente de cana, prevendo-se
um significativo aumento da .capa

cirll10e inclll<:l.rial. após ampliação
de suas instalaçõ·2s.

'.

,\

Ipese encerra
) _""

sua operaçao
formulária
.: Encerra-se dia 30 do corrente, a
"Operação Formulário". realizada

pelo IPElSC com a colaboração
@u:; Coletorias Estaduais em todo

o território oatarínense, com a [i

n 'l,UL!let_;
.

pe apllrar dados estatís
tíccs sôbre os associados da Au

tarquia.
-

"-
.Nos primeiros dias de setemb ro,

o mafp:.-ia I será entregue ao pro

fes'so::- Rio Nogpeira que '21abora;-j
,

. . . . , ;

ps P�+E-1Q:" prelirninlres para a n,,

va estrutura do órgão.

Corno se sabe, aquêle técnic�
:;J1118rial, firmou, convênio com '�?
IPESC, no começo de julho, a fL1i
de implantar a estrutura definiU
va da e�tidàde pr'2videnci:tria dp.�-

, L'<"S irJais modernas técnicas

adriana canta
dia .4 �m
São· Jusé

(

o Clube IOde lU'lho, da ci

dade de São José, program811 r�l
ra a noite de 4 de set�ll1bro uma

Losta �'ara seus associ�clos, qL!an
do estará se apres�l1tando a ca'l

tora carioca Adria la, que vem

Obté'ilctO 'sucesso nas pari\das mu-

, sicais do Rio e São ·Paulo.

o Baile. do Clube 10 de Ju

nho será abrilhantado pelo COI1-

jWltO gaúcho "Grupo Tropicçll
Moder'no", prevendO os P!'011loto,
res da festa um grande êxito da'

.

\

Pl:Olllocão .

Seis feridos
... "

. ,

I,nsplfdm
maior cuidado

Reàgem bem' OiS feridos no a,ci
dente do Morro dos Cavalos,
óeorrido no últihlO domingo, em

bora 6, deles ainda inspire'lU algum
cuidado.

.os pert�nces' das vitimas, que
se encontravam no local do aci

dent'e, já foram resgatadas pOr'
age,1tes da Deíegacia de Seguran-'
ça Pessoal que os re]aciohou. Tais'
pertences serão devolvidos aos le

gítimos donos a partir das 9 hO�'as

do dia de h.oje, achando-se a dispo
sição dos ii)teressados naquelá es

'pecializada.

ARTIG�S DE CAMA, MESA �BANHO DAS MELHORÊS
INDUSTRIAS CATARINEJlSES "

FACILITAMOS O PAGAMENTO
Rua Conselheiro. Mafra nO 47

1
J '

ItRATEXi

e apelados Os�ar Bsrbetta- e s/m:

Relator: "Des . ,JOÃO DE' BORB"\.

Decisão: por votação unânime,

negar provimento, à apelação.
Cu�tas pelos apelados,

'

:.

Acórdão assinado na sessão.

61 Apelaçãq de desquite n. 3.279

de Itajaí, apelante o dr. Juiz de

Direito 'da la ..Vara, "ex-officío" e

apelados Manoel Nunes e sim,
'

_
Relator: Des. JOÃO .PE BORBA

Decisão: por votação unânime,

pegar provimento . ii apelação.
Custas pelos apelados,
,

Aéó;dão
-

assinado na sessão.

7). Apelação de desquite n. 3 J04'

de L!lg��, apelante o dr Juiz de'

• Dir{;;i'tó da la, Vara, .�'�x-offi�io" é
,

apelados- Cícero pel1el' de Oliveira'.

Coute e sim ..
,

.

. REllatot; Des . JOlí.O,-D"", BORBA.'

D�ç,f::;fLO: , 'pólo' \' otfl!ção unãnima..
negar :provimento à' _ .apelação ."

Ctl,·tà9 'pelos apetados;,
'Aéô'iJdão assinado na "sessão.

;:: s} �\�pel,àºão d� q'3sqtiite n .. 3. ;IP:l ,

de JJhlssnnga, apelant,e 'o dr, Ju.z, 1

d� Direito; "eúii'fÚii&' e apelados
f", ,Vqtq�l� 'F'reítas e,:<'�hm .,:',

�,

"R..fla.tot: D�s, CERQUEIRA ci».
'T�Á/ ,', . .•

'

•• , .e.
'. ,:

:b��f�ã!:{ .. por' votação' imânim,;,'
Í'Ú�g,âT;.

'

p rovimeIlto' ",à, 'apelação;
Custas pelos apeiados.
Acórdão assinado, na sessão.

9) h.pelaçao de"desquite n .. 3.302

(c C ::«;iUr;la, apelant-s o, dr, Jl1iz "_le

Direito da' la. Vara, 'f8};-otfiçio'" ,,;'

p,pe·h'çlYJs GetL'!]io José Gt\idi e s/m,

Relator: Des. ÀRIS'I'EU SO�nI'>
PLER.'

Décisão: por votação unânime,

negÍ:jr provirpel)tp' à'·· apelaçüo.

Cu:;;t?,s pelos apelados.
10) Apelação cív�l p, 7 559' de

FIo "ia,l1ópplis, a'p�lfll1tes Dionis:o

G Dl:l!11i;mi e oHt:-Os e apeladq

Carlcliclp zapelipj' Sobrinho.
Ji,31atQr: Des. JQÃO DE BORBA.

RESENlfA ,DE - JULGAMENTOS

A Segunda Câmara' Civil elo

Tribunal de Justiça julgou; na

sessão de 21 de agôsto do corrente

os. seguintes processos:

• 1) Apelação cível n. 7.333' de

Florianópolis, apelantes Manoel

Januárío de Souza e sim e apela
dos Olímpio Gruqtper e o Instl

tuto de Reforma Agrária de Santa

Oatarina.
Relator: Des. ARISTÉU SCHI!:::

PLER.
Decisão: por, votação unânime,

negar provimento à' apelação.
Custas pelos apelantes.

'

\
2) Agravo de petição ri. 2.416 de

Florianópo]ís,. agravante .>Angelo
Boff e agravada Florian1l. Otília ,1<1

Costa.
Relator:' Des. CERQU�IRA CIN

TIo.' .

Decisão: por- votaçã'o unânime,

negar provimento ii' apelação.

O�tas pelos, apelantes.
"Aoórdão assina.do na sessão

11) Apelação. cível n 7 565 de

Florianópolis: apelantes e apelad-is
Cândido Zapelini Sobrinho e·,

Dionisio , G Damíani e outros,
, Relator ; Des. JOÃO DE BORBA

Decisão: por votacão unârnme,

negar provimento � apelação
Oustas na. forma da lei,

�il)·, Ap!Olação cível n 7.569 de

; Flor'ianópolis, apelantes Sady Cal

-res ':Berbe, e sim' ': apelado n

'El�tf!do de Santa Catarina,

'., Relator: Des. JOAO OE BORBA,

Pecisão: por maioria de votos,
dar' provimenfn à apelação Custas

na ·.�brma da. lei.

AnÓrdã,) assinado na sessão .

13) Apelação cível n. 7 303 ue

'. - l"'('," ,,co'' , ','lio, �'ylilDtA o dr J!' (ti
, de ",Vireito· dos Feitos da Fazenq:1

.

':P0-buba 3 AGidentes' do 'I'rabalho,

�'er.,p[�,icio" e apelaria Irmãos
,

''SQ1'lfsGa Ltda.
llclatOl: Des ARISTEU SCHII.'·

Decisão» por" .votaçâo unamme,

ç18" D"OVlmento 'StO agravo, Cus�'
na forma da lei.',

'
'

3) Agravo d� petição n. 2.178 de

Fi., '"'.'�'jJ,-,1l6" agravantes
.

o di,.
Juiz : e Direito 'da 'Vara d'QS Peitos

da -Fazenda Púl:íÜca e Acidentes 0',

Trabaíno, "ex õÚicio" ""e' .Oscar

f'alDée í�otel e' agI'ayadô�" Oscs.r
,

-

"

, ',�' !
.

< ;. -1

Palace Hot"l e, a Fazenda Estadu'1l. .

Relator: Des .. ARISTEU SCHUQ,
FLER.

FJ�E'R,
':Decisão; por vota- ão

1'..•. · •

•

" pé;;'fl;!! provÜTl(:rt.o à

,', .'i�;i·'ti.1S Dn {,rJTln da lei
, ,

�4)� Apeh!'80 n;vel rt 7 '18.'3 -:Je

.'; C,;-:�+lB�)_rjl� 8.pel��lr8 .Tc)irr Ba:ve� �

....1...���'" 0<::1-1'lr JOfl.D dor: Reis.

Rrlator: Des ARIS7FU SClIr�
FLER,
Deçisão: por, votW:ão itnP\n; -,p'

-unânímc,
apelação

DecisãJ: por votação unâl1im2,,'
neg;.:r ,provimento ao recurso "e}�

aflicio".· Custas na forma da lei.

4j Apelação de desquite n. 3 . .1 i2

de Ta·ió, apelante o dr, Jqiz :.1"

Direito, "ex-o,licio" ·e 'apelad,\s
Augusto Gil Sens ,2 sim.
Relator: Des. JOÃO DE BORBA.

'Deci!:ião: por votação unâninn,

negar provimento à apelação
Custas pelos apelados.
Acórçlão assinado na sessao,

5) Apelação de desquite n, ii 2q9

de :mumenalJ, apel2nti" o dr. J1Jiz
de Direito da la. Vara, "ex-ofIicio'"

f!cn:ar n�ci;in�rm�''l �L

C;l�Flí1S pelo ap3�ahte
apelac;ã,)

15) i\r!,"élVO' e'e flC?,tlçao n 2 14�
de Indainl. flgravant,o :rn(1íIst�'t'1S
Tcxt.cis lê'mãos' ,Ch<lJ.Plnl:l S A e

"0' o"-'(\c- Al:\ônio Diottich.

F1elato" Dos ARISTEU SCRIE

"'LEr;,
,

.Pec·�.�â�): 'pnr vo1":;t.'·'811 lr11.nj'�'\

r'ifV") con�l("'.ne" çlo rocurso CUR1�Ç),-:;

eh ag:a\'ante

.����� -'-,;----,,-,-----'

.' '"

..... '1"�1ii1O o.-. " •• 000.
'

��".tIoA...._� ... ,.�

.-'�-
.

\

l!"A�h.I"'. __·-De'. DE liI�

CHEOU'[\OE POUPANCA .. 151

Agora, quem pagou o ImpOsto de Renda na fonte,
no âno pas3ado, tamoém pode d.ef'luzlr 12y'opa,ra adquirir
Certificados de Compra de AçOas

.

5€1 é o seu caso. você vai receber um papel do Minis

tério da Fazenda. chamado "Ca,.qu.',de rpup.nQIII 151".
AO receber"o cheque, proçure a Cla Cátarlnenee de

Crédito, ou o gerente do Banco do Estado de Sônta Ca-
tarina, ,

.,

, A Catarlnense t�m autorlzacAo do MII"I'stérlo da Fa
zenda para trocar seu Cheque de Poupança bar um Cer

tlllçaoo de Compra de Açoes do, Fundo Catarlnense de

Investimentos
Des� forma. você !lerá sóciO da� empr,êse!l mel'!! ricas

de Sa'nta Cj!1tarlna e dará' um grande passo pora se tornar

um capitalista (no ano passado, p'agamosdividendos Ilquldos
de 15',. e a valorlzaçào das cotas foi ,de 46.3t/s).

Venha. filho. traga o seu cheque! Prestigie o que
é nooso I

' ,
•

,

NllO deixe que racur!!os de Senta Caterlna sejem Ie-
, vadas para Outros estados ,

I

/

FUNDO CÀTARINENSE D� INVESTIMENTOS,

"

�
,
..
•
"
o

ii.

"
;'

CIA. CATARINENSE
DECRtDITO,ANAHCIAMENTO E INVESTIMENTOS
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Necessidades • Básicas
Florianópolis é a capital do Estado de

Santa Catarina. Depois 'de muitos anos re

legada e abandonada pelas administrações
públicas, bem como pelas incursões mais

�
I! �_"" ousadas da iniciativa privada" hoje a Capi-

tal do Estado desabrochou, floresceu para
.
I \.

o progresso. A sua visível prosperidade ur-

_,,' bana encerra, entretanto, chagas latentes e

�:��soté':i�a, 'mas que nem por isso deixam
tJ·' 'à� "

existir. Por exemplo: a Cidade precisa
"'Õ> .-urgepteni-ente de uma nova rêde de esgôto
;:": :. que _�everá .servir também ao Estreito e a

=: '''''trindade, onde se implanta a Cidade Uni-

versitária. O Departamento Nacional de

Obras e Saneamento já conta com os estudos

prelimhiares do lançamento submarino dos

esgôtos de Florianópolis. No mesmo proje-
t, to estão os 'estudos para a Implantação do

;

,.:,
-,

::é�gÔto que servirá a-Cidade Universitária.
." 1","" Quanto à execução das obras 'não existe

-,

I, ",I 'ainda nada de. definitivo. O DNOS pensa
; ._,

em aumentar a-pequena dotação de que dis-

'I l'õe, !lara as obras - apenas CR$ .....
,

100.0.00,00 - celebrando convênio com o

Govêrno, �ue tem demonstrado interesse
, ,; "i', ' "em solucionar o problema.

I'

!'f"

Durante o decorrer do ano, o projeto
integral da nova r�de de esgôto estará con

cluído compreendendo inclusive lançado
res, interceptadores na orla marítima junto

as. psaias, emrssanos principais e coletores

divididos' em bacias. O lançador submarino

é a obra mais importante do projeto e sua

construção assumirá caráter de 'prioridade,
conforme informações prest�das pelo Di-:

retor do DNOS. Esse é um problema bási

co que esperamos seja resolvido com pres
teza e seriedade.

Depois que a capital ingressou defini

tivamente numa fase de explosivo desenvol

vimento urbano, a opinião pública pôde'
co�statar que esta medrança e êste progres
so deixaram de acompanhar no geral, o al

to nível de prosperidade alcançado em al

guns setôres, e� particular.
Não encontra o menor respaldo no

bom senso o fato' de uma cidade 'que já ul

trapassa os 200 mil habitantes não p'OSSUil'
ainda um serviço público de Pronto-socor-

1'0. A população cresce no mais acelerado

ritmo das previsões de Hermann Khann.

Todos os anos mil novos veículos passam a

circular na capital, o que além de significar
lisonjeiramente ,;'I ampliação do poder aqui
sitivo da população, significa também um

considerável acréscimo no registro de aci

dentes de trânsito. E não foram poucas as

vêzes em que vidas se esvaíram na espera

w'gustiante pela assistência médica de ur-'

gêncía,

"

'!�'

I

Uma meritória campanha deílagrada
pela Associação Catarinense de Medicina

sensibiliza a opinião' pública e procura ga
nhar o apoio dos poderes públicos do Es

tado e do Município, a fim de que êste

grave problema encontre' brevemente uma

solução.
A Prefeitura precisa avocar 11 si a evo

lução que a Associação Catarinense de Me

dicina elabora, visando a' implantação do

P�Ol1to.SOCOlTO de Florianópolis, Existe já
uma Lei Municipal' criando o serviço e o

projeto deve ser agora tomado à peito' para
que a Capital do Estado não continue a

sofrer dessa grave deficiência nos seus ser

viços públicos mais essenciais.
Todos .sabemos que esta não será .mna

tarefa fácil. Mas sabemos também (!U� Flo

rianópolis não se mostrará capaz de ascen
der as escalas mais proeminentes do desen

volvimento, se não resolver�êste problema
do Pronto-Socorro, que é muito mais d� in

fra-estrutura' qUI; ornamental 'ou decorati

vo.

Com o crescimento da Cidade e da po
poluçâo, sem oue um Pronto-Socorro per

maneça diuturnamente na vigília da saúde
do povo, ficaremos todos nanuela soturna

situação d� ter que pedir socorro sem sa

her a Quem.

Com diunidade�t sem ressentiment,os
As declarações, que o sr. Carlos . Cid

Renaux acaba de divulgar, acêrca do epi
sódio de impugnação legal de seu nome à

elegibilidade para o cargo de Vice-Gover
-nador do Estado, constituem documento
de alta expressão; do ponto de vista dos
termos em que aquêle conceituado indus

trjal catarinense colocou o fato. Receben
,

&; .os . esclarecimentos que assim o ex-can-

_

td,idato apresenta a quantos lhe prestigia-
vam a candidatura, não haverá quem, não

"'#. �,''; .;.,QS' .considere como uma prova a mais da
� ,��� �'�dig,nidade do homem' sereno e de sua fidaF
.', :..Quh face- aos Imperativos dos aconteci- "

.: " il1entQs. Dizendo -que' se curva, "respeito-
.: r' ': :sp. aos ditames legais, sem qualquer ressen-
• "

;.:� ;t.l'rnel:]to", o sr. Renaux oferece primoroso
"

exemplo de civismo, além de prcoorcionar
'

mais um testemunho de eSDírito p.úblico, na

disposição de continuar p�-estando serviços'
t

.
.J

.

" a,Çl qesenvolvimento do Estado no mesmo

.,
setor _:_ ou em qualquer outro em que
o seu ,destino o situe.

. ,� ..

, ..

• j �

; i
Na verdade. quom aN�nas se rende às

.�

.", .

restt:ições impostas pela lei, depois de ha

·,,'ver. '!'lo,!' todos os meios válidos e dignos,
'procurado demonstrar a le!litimidade du-

'I .( •

'n1a atitude ou duma aspiraçã�, que cin::ulls-
'"

'tá'lcias imnrevistas finalmente frustaram

;I",,, •
i;mbám iegltimamente, não perdé, antes
acresce .peJa maneira elevada como o ,fato,
o conceito oue semoré desfrutou na comu

nidade, Aliá�, se ou-tro resultado m�'is hon-
I ; ,� •

'"

"Jtt �:.,�-�\._I; . ';,

!ii r� 1. ;l . );j; :

, III l.Ii lJ, .,.. " ,

� ':" �\,. ,��
.

'I ,'I.. ,,'

rosa não derivasse tiara o sr. Carlos Cid

Reuaux, dêsse episódio político' em que es.'
têve envolvido sob a cO�lfianca e a ,simpa
dia' elos dirigentes da ARENA, haverá que
salientar a alta significação do apoio que
não faltou: ao seu honrado nome, da parte
·do Presidente Garrastazu Médici, como

ainda da parte do Governador Ivo Silveira
e do Engenheiro Colombo Salles, ilustre
candidato à sucessão govenamental no Es
tado:

° sr. Renaux tem o seu lugar bem' as

sioalado. nos ,meios .industriais
-

de Santa
Catarina, onde, tal o seu prestígio, pôde
conquistar posição de liderança, como o

correu com' a sua escolha nara a presidên
cia da Federação das IndJstrias. Convida
do que foL pelo futuro Governador do Es

tado, para acompanhá-lo, na qualidade de

Vice-Governador,' na execução. do futuro

Projeto de Oesenvolvimento - Catarinense,
não teve dúvidas em anuir ao' convite, tan
to mais, quando lhe fôra dirigido sob a a

provação prévia do próprio Presidente da
Reoública. nenhurn dos sel:ls coestaduanos

, teria essa solução surpreendido, porque,
serdo

-

líder
'

das classes' industriais, o sr.

Carlos Cid Renaux estaria muito bem, co
mo eve;ltual substituto de um governante
cuja tônica de planejamen\to administrati-

,

\,0 está pi'€cisamente continuada nâ expre
são sacio-econômica. do' Estado. Aliás,
pensava que a sua preSença na a'lta admi-

njstração estadual, com a influência de Vi

ce-Governador, permitiria a ;11clhor inter

pretação das necessidades da indústria em

"particular, e das frentes econômicas em

geral. nara o objetivo da "integracão in

çlústria-govêrno" e conseqüentes- efeitos na

propulsão da ofensiva do desenvolvimento.
Todavia, diante do desfêcho que ve

rificou no caso de sua candidatura, em na

da se lhe alterou o ânimo com o qual sem

pre estêve a serviço da Federação das In
dústrias e, mesmo antes de lhe haver (jS

sumido a presidência, dedicou as suas ati
vidades . e enersias do crescimento indus
trial de Santa 'Cotarina. Mais do que nunca,

agora lbe servirão de maiores incentivos ao

esfôrço em prol da expaisão industrial vn

tarinense as exoressivas provas de confian
ça e a!,i'eÇO, p-rolJórcionâdas à sua t1fssoa

por aquêle incidente da sua carreira de ho
mem de emprêsa.
c,, Add

.

, , orno se ve, an o assIm no!' encer-

rado um excepcional episódio politico em

Que foi personagem e de que se saiu com

exemplar' dignidade e ele):!ânci'l mor?J. °
ex-candidato ao cargo de VÍ<,e-Gov"Or'lac10I',
Sf'ITI Qualo1jer alteração de su?, Hl]ha df' ser
viços, permanecerá onde sempre o e11CO":

traram -os que o 'prestigiava)'n
-

e 'prezavam:
co1abãrando, no setoI' que lhe é próprio,
p;:lra o pleno êxito das meias do desPtlvol
vimento catarinense, cujo rumo call1i'lham,
,uniéhs, :]s c]:1�ses empresariais e o Govêr
no do Estado.

Omante do partidO
Era 1947. Chep'ou da serra com o seu

•

.i"ito calado, mais e-svei-tador do que as

sistente, Nos exames _do vestibular, ataca

va a fAlha de _rapr;l almaço com uma pali
dêz eSltranha; dêle, não extraiam a menor

"

indicaç?o a rcsgeito de s("xo, rf'ligião, po
líti2a ou família. A chamada dizia que se

,'""
. chamava Lima. Quando o oadre do Latim,,"

ri.1 d" Hm'! resoosta s'ua, bem deoresstl se

arrependeu:
- -'

- Não faça pouco não, padre; dê a

110ta. mas não faça pouco.

.'-

'q

, ,

, q,'

<: .. ' j

• 'j

Era val�l1te - d,<lnllr":1 "".tcnti'l 1,,_, ,-i�'

,-h: a que não se anuncia, antes se escon

de" �'<lI'a desflbrochar rio mv·lIC"t.� 1,;" LV.

Df'pnis do caso do oadre, veio o caso com

o berH; d,?!,ois con1 o assistente de Teoria
dn Fstado. Mas foi o incid�lltp, conl o nl

tPclt)lico do Introdução a Ci�ncia do Di
rC'ito que, fêz sua carreira toillar illll1ulso'

, "

e.mhora lhe tenha custado o diDloll1a.
,

, '

.

i \

,f,

l •.••

Ch'_�g:ara atrasado e se embarafustara

J1:lI'::l <l fLllid'l eh slh, S,::"tiu (111(' () velho,
c"',�'1d(l c de mau-humor) interrOllln;'ra a

:-lUla: 11l;]� não se deu que era COIll 'ele.
MAco� como é o seu nome?
Lima.
R' de, onde?
Urubici.
Ah!' Bem oue OUVI UI11 mugido'

'ltl<Pldo o senhor entrou.

N[ío entendeu a graça pesada. Ou fêz
(lUO, P'-"�l1liado !)ela risada dos a!:l!los, o

\'clho voltou à carga.

" '

-" 0\ senllO!' é um orçru1ho para a ra

ça b"vi'�a, estudando Direito.
Foi um pouco demais; Num instante,

Lima o havia -ergUido d� cadeira, no outro

o estr3'�gulava., Três não bastaram, fora'11
necessá rios quase dez para ,evitar que a

arosentadoria do velho se desse por fale
cimento.

Vol,tou ,nara 3 serra, justo a' tempo de
11"n pare·1te seu andar praticando uma' mél
tança �rande e famosa. Quando retornou
à cidade. a leJ1da estava fl'ita. O nome Li
ma cA"peia lll:'tior apresentacão.

Mais ali m.enos'nêstes �dias che�ava
um lideI' co'l1luoista; em ddesa de U11la

campanha aue não vem ao caso. O pes
soal do Centro Acaclbmíco foi às últim<,ls
minuci::lS, Er�l prpciso IJrnt"ger o líder. CII

jns co"fcrê",i'ls i.,cendiavam o sul do país,
C1l<Jlllaram Lima.

M·as cu não sou do Partido.'
Não tem' importânc-ia.
Tem sim.
Então en.tra.

N�lo entrou �)orque "pouco conhecia
do Partido". Concordou, entretanto, em

.-lil" cobertura ao homem. Foi sua sombra
dois dias e duas noitf's. Ouviu sua conyersa,
scu comício, c quando ê1e se foi, disse:

- Me serve. Pode me inscrever.
Passou a viver e!11 ftplção do Partido.,

Em �')OllCO tempo era chefe de setor. :De
um Congresso. na Bahia, voltou como res

ponsável de .célula._ ° pessoal começou a

ficar ,1De'rreadn com a sua fisca!i751çih1. Li
ma ti'cha uma vida de asceta: nào (jdmitia -

certas banalidades que os camaradas se

permitiam. Beber era besteira, furi'iar tam

bém. Desperdício. Leváva à sério o negó
cio de "camarada" - camarada para cá,
camarada para Já.

Um dia foi num baile buscar dois ele
metitos Dara uma reuniiio. Vieram talH!Ídos

pelo seü olhar fundo. Haviam inve';tado
uma cobra. ,Nesta réunião, Lima tranCC)1l as

PO 't<lS e fê2l um pequeno discurso. onde
dava conta de que não estava nada satis
foito com as atividades do Pa rtido na sua

área dI' ação. Era uma frouxid?ío, uma

�r,da de iniciativa que dava vontade de
chorar.

- Mas não vou chorar, não. Quem é
'do Partido, ele hoje em diante, vai an.dar
de Uil1<1 IllClneim bem diferente. Ou esco-

11lP a vida lá df� fma. ou a vida ,do PartidQ,
Só que a maioria aqui já escolhe�l
quem j,1 estava quan-do eu 'entrei, fica,
quem f'he�ou dc!)ois, !)ode' sai r.

M<Js a surDrêsa maior era essa: no

ohjetivo de cbr- à sua missão tLl�I.o o (lue

tinba Ct11 vitalidade, lima iria fazer uma

I cirurgia !�ara emascu1ar-se. Era absolI11f1-
mente necessário que renunciasse às mulhe
res, cnmo já n-�nunciara ao resto. Estava
encerrada a reunião.

Dois di'ls c]°pois o Partido caiu na
il�9;11irl::tdp,. A. célula di'si'ltcQTou-se e nun

ca mais se óuviu falar em L(ma.

Paulo da Cosia Ra,mos

:r;= --:-_� �l,
i'� JRIVIAL VARIADO, I

Marcilio Medeiros, filho.

ANOTAÇÕES PARA
�

UM LIVRO DE MEMORIAS

QUE JAMAIS SERA ESCRITO

Ao ver na televisão uma propaganda da "Rhodia" tive a .impressão de 1
sentir no ,ar e doce cheirinho de lança-perfume que inundava os salões

dós meus carnavais ela adolescência. Antes, quando pequeno, eu apenas

colecionava as bisnagas vazias de "Rodo" e "Redouro" que os folit5es
.

usavam e deoois atiravam fora. Houve um Carnaval -que atravessei com
I ./

- "

uma lança-perfume inteiro, enconomizando nos bailes juvenis e de _fldui ..

tos, para sempre sobrar para 6 dia seguinte, N a quinta-feira de Cinzas

ainda havia um pouquinho que foi cheirado por mim e pelos amigos no I

primeiro dia da Quaresma.

* * *

I
I

Na recordação mais remota da minha infância, o primeiro remédio:
"

-

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

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

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

costas um belo exemplar de bacalhau, Do óleo de fígado de bacalhau ---;
terrível -, tomei ton�is. Contra vermes, "Panvermina", boletas gelati•
nosas que me eram enfiadas garganta abaixo, à custa de guaraná. Embo
ra fôsse .lo.uco por guaraná - que só era tomado por ocasião de festas -

a detestável "Panverrnina" quase sempre era rejeitada pelo meu peque- ,!
no e débil organismo. Felizes das cnanças de hoje, que não precisam ta-

I

mar "Panvermina"!
* * *

Cruel decepção. Havia dito na rua, para um menino da minha idade,
que meu pai ganhava de ordenado uma' sala cheia de dinheiro., Pergun
tando em casa, me disseram que não, era menos. "A metade, e-ntão?"
Era menos, ainda. "A metade da metade?" Estava muito longe. Era me-

, nos que um banheiro, menos ainda que uma pequena bacia.' "Mas quan-
I

to é"? Cabia na carroceria do meu carninhãozinho de matéria plástica. 'IFoi, talvez, aí, que, acordei para o mundo.
/1

i
* * " .( I

,

Com' oito anos, apaixonei-me perdidamente por uma menina. Até as

sandálias, que eu descalçava na primeira esquina para ir às aulas com

II pé no chão, como a maioria da minha classe; voltei a calçá-las. Não sei
se a menina sabia da minha paixão, mas uma outra, a quem eu detes
tava por ser feiosa e sem graça, espalhou na escola que estávainos na-

morando. Fiel ao meu amor e temendo perdê-Ío, passei quase tôda uma

I tarde em casa, chorando, minhas primeiras lágrimas amargas e verda

ldeiras de homem.

da'·Oposição ,
I

Pelo que está acontecendo no

Rio Grand·c do Sul e na Bahia, de,
V8-se esperar que cresça no MDB

o ânirno de forçar o debate públio'
co, de modo a que também em, O�

trai:; Estados a OposiçiIo tente apn
ximar a c,ampanha eleitoral daqJi
lo que ela dev'2 ser. Só o MDB, 'se'
tiver a neces,sària disposição, po
derá colocar o problema político
na campanha eleitoral. E .êsse serú

não só o melhor caminho para a

afirma9ão do Partido 'oposicionis
ta, mas a; melhor forma que a Opo
slçao encontrará para servir a

causa da normalidade democrá-

tica.
,

Chegado ontem do Rio. Grande
do Sul, um dirigente .da Arena di

zia que a campanha eleitoral "vai
� muito bem" naiquele Estado" O

animador, no entanto,' é que êle
justificou de maneira surpreenden..

tement·e satisfatória sua observa·

ção.
"Quando digo que a cámpanha

vai bem no meu Estado", explicoE,
"não quero indicar, com isso, que
está assegurada a. vitória da An:·

na. O meu Partido (leve ,ganh'1r,.
mas o MDB pode vencer, pois <l I

disputa continua' bastante equi!i
brada. A campanha vai hem no Sul

porque tran,scorre d� maneira mais
conveniente para a recuperação (lo

regime, Ali, há satisfatório climl?,
.

de liberdade e o MDB vem intensi-
ficando vigorosamente a pregação'
2m favor do apressainento da re

composição institucional do paiS"
São geralmente bons os depoi

mentos que surgem sôbre a cam

panha eleitoral no Rio Grande (lI)

Sul. Ao contrário do que OCOf'r'3

em quase todos os demais Esta

dos, os candidatos não se queixa"j
de desinterêsse popular. Há dias,
passando por Brasília, o DeputarIo
Paulo Brossard, um .dos candidatos
do MDB ao Senado, declarou qüe
8011 a eleição será decidida pelo
"terceiro partiao"" representaáo
pelo eleitorado,flutuante. E mani.,,

f.�stou sua crença em que a Opo
sição, por sua pregação polític:.l,
conseguirá atrair êsse contingenta
decisivo, do que já haveria algu:'1s
indícios.
NA BAHIA
No Rio Grande do Sul o equili-

brio de fôrças é tradicional. Na

Bahia, contudo, onde [) MDB sim·

plesmente não existe Df) maioda

dos municípios, a Oposição só es

tá em condiç6es de disputar a

eleição de senador porque tem no

Sr. Josafá Marinho um candidato

preparado para empenhar-se na

mesma pregação com que, os seus

companheiros gauchós· esperail1
venoer.

Nesses dois Estados está a V'lD

guarda /([;1 Oposição,'que >..:oloGa
éOl1l0 tema essencial da compfl.
nha o problema da liberdade, que
vai çlesde o combate à restrição
elos direitos e garantias indivi
duais até a def.esa do livre fun

cionamento de instituições políti·
cas capazes de assegurar ao .pil.í3
uma direção estabelecida pelo
conse1)so. Nêles, o MDB. afirma
flue não' está menos preocupad(, ,

.

do que a Arena' e o Go\"êrno quan-
to às questões do desenvolvimen

to, mas que "não há desenvoh't�
menta efetivo e_ duradouro, nem

verdadeira justiça social, I sem es

tabili,dade política, ,e não há estq·

bilidade política senão no regi;ne
de instituições livres".

Em recente discurso pronun
ciado da Bahia, o Senador Josafá
Marinho afirmou que "a Constitui-'
ção é uma ficção, e a segurança
das liberdades um anseio insatiS

feito", ·enquanto continuar' em vi

gor o Ato Institucional n. 5,' pelo
qual subsiste, "o poder ilimitado
de punir:". Convém ampliar a ci

tação, pois ela expressa também a

linguagem do MDB gaucho.
"Não nos cabe, porém, deser'

tar - continuou. o Senador - an

tes resistir, esclarecer, pleitear 1'e

formas e restàuraç�o de direitos.

lt através da ,militante convivência
dos contrários que se conquistq,
se a.firma e' s,e consolida a demO'

cracia. Só o conseguiremos, con

tudo, s·e a luta política despertar
o interêsse de \tôda a comunidade,
alcan�ando os moços e, os assala·

riados, os homens de cultura e de,
emprêsa, Para tanto não é preciSO
que sejamos radicais ou partidá',
rios da vioiência. Basta que a cons-_
ciência geral repila o arbítriO,
pugnando por, uma ordem de equi
líbrio, "'. ,iup,tiça".Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Santa Catarina

I .

EDITAL fiE CONVOCAÇÃO ,

De ordem do Senhor Presidente, e na forma estatutária, convoco os sé.
nhores Conselheiros do AVAf FUTEBOL CLUBE,'para uma reunião, a reali
zar-se em sua Séde Social, à Rua Deodoro, n. 18, Edífício SORAYA, 30 andai',
às 20 horas do dia IOde Setembro vindouro.

-
I

.

.

�

Não havendo número legal de Conselheiros, será. feita uma nova chá.
mada :lO minutos após a hora acima marcada, .quantío então será. reunido (I

Conselho com qualquer número de Conselheiros presentes:
ORDEM DO DIA

'.

1 - Eleição da nova Diretoria do AVAl F. C.
2 - Posse da Diretoria eleita.

Florianópolis, 25 de agôsto de 1970.
MarlU Vü'gílJo Abreu - Secretário Geral. I
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Novas Placas
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oficializadas pelo DETRAN

JÓIA PÔSTO 1TDA.
I
I,

Rua Gen. Gaspar Dutra, 150 ;_ Estreito
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COM€RCIO DE AUTOMóVEIS �. OFICINA
Rua Dr, Fúlvio Aducci, 952

VENDE - TROCA _ FINANCIA - PONTO CERTO

PARA,BOM NEGóCIO
TEMOS PARA VENDA:.
Simca EmisuJ: ano 66

ano 65 I
,

ano 65 I
ano 63 I

!
ano 62 i

!
.ano 66 I I

ano 69 !,Iano' 68 . i
_jJ

Simca Tufão - motor nÔ\fO .. ',
'

.

Sirnca Tufão .

, ,

. Aéro· Willys .

Aéro Willys. ...; : : .. : ..

Gordini. - estado' tie nôvo
-

.

Volkswag€n , .

VOlkswag,en .

Bom paquera tem Blaupunkt,
."

o rádio que[lte,
.

Blaupunkt eotra em tôdas.
as ondas .com aquêle som caracteristico: puro.
refinado, hipnótico.

.

O painel ganha vida, alegria, emoção. Ex�ta·
ti1ente com'o merece o seu carro, Ponha Blaupunkt
na sua máquinil. As coisas mais belas do mundo
virão até vocé. Mas cuidad9: você pode avançai' o
sinal. Blaupunk! tcm sb'(Il h'ipnôlico.

auto ..ráitlio

BLAUPU
SO�ID STATi, I !!!!!!!�'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Behssima Mar!y, a manequim exclusiva de Jané Boutique' d.e Blume
nau com um l'oupão de Teka, modêlo da senhora Jane Lulitmertz Sil
va. O sucesso da nova linha foi tão grande que tôda a produção já está

vendi�. A foto, dos altos da rua Petrópolis é de Lauro Wirick.

Quem marca. viagem também é
o Dr. Hercílio Luz Cost:a, para a

Argentina.

Verinha Michels Bento é um

dos .maiores elicantos da nOssa �o
cíedade que hoje está de idade
nova. Filha dos prezados Ayres e

Veronica. Com cumprimentos.

Loriete Lenzi, filha de Luiz e

Edith, bastante cumprimentada
ontem pela idade nova que com-

pletou.
-

"Seu Tipo Inesquecível" com

Tercza Rachel e Dávilas' Petit é
programa do Carlos Gomes para o

dia 18 de setembro.

De 2 a 7 de setembro· teremos
. no pavilhão da PROEB mais uma

expOSlçao de orquideas, numa

pW;'noção do Circulo de Orquidó
filos de Blumenau.

A grande atração para sábaçío
será sem dúvida a Festa do Chopp
em Tiinbó, no Pavilhão Municipal,
com "Os Montanari". Os canecos

póclell1 ser adquiridos em diversos
pontos ela cidade, 13 cruzeirinhos
para os do sexo mascLllino' e 7
cruzeirinhos para o. oposto.

Blumeo.au faz SftMBE assegura, mais Bairros .tePl
I" festival ,... ".... nuvas linhas
de Bandas agua para Blumenau de ônibus.

I Ainda na última. sessão da Câ
mara Municipal diversos. vereado
res falaram da tribuna e apresen-

'

taram requerimentos à -Mesa soli
citando providências do .Executivo
para a construção de muro"de ar

rimo na Rua. Belo Horizonte, re

paros nas vias públicas do:Bairro
Garcia, manutenção ,do. Asilo de
Velhos de Trombudo Central e

. ampliação da Escola Reunida Ali-
ce Thiele que abriga 675 alunos.
Ao final da sessão,. âlegando

motivos particulares, ; o: .vereador
Manoel Victor Gonçalv�:s, do De outra parte: d Prefeito Êve�
MDB, solicitou - foi atendido - lásio Vieir-a det-rrninou a� D,o

um: pedido.de licença POL: 90 dias. partamento de Obras Públicasvqu«
A Câmara Municipal dê :Blume- procedesse algumas retificacões
nau voltará a .reu.n7ir�s� amanhã, 3". 11' .diversas rodovias, nrinc;inâl�

partir das 20 horas, qi.!a!1do ápro��-: rente. no f'i-ial da Rua Prcigi'�s�o
vará a Lei" dos Incentivos Eiscais.; :; a retificação .asfáltica d?' ;.-R�]ª

.
.

.

.

. .'
.'. :'.' ... 'Garcia. Também' outras localida-

., I '.

.

. - .'

_____....,..- _;_ .:..__.:,..__;.:.._ _;_.....,.;__--;, ,;d"s 'blurnenaue' -ses estão 's�n'do
". .atendidas pela Municioalidade: f]ó

setor rodoviário, especiahnente' rio
oue diz respeito a conservação; re
tificação e -calçamento de vias pt1�
blicas, além da construção de ga
lerias '!_11uvi3is e outros, -. .melhora-

,

BLOMENAU (Sucursal)
Atendendo a convite do Presiden
te da Câmara Municipal, Sr. Wolf

gang Iensen, o -engenheiro R�ber
to Fasanaro compareceu a última
sessão legislativa para prestar al

guris esclarecirnetitos sôbre o Sa
mae -,-- órgão encarregado do
abastecimento de �r:ua I;cal. Na

oportunidade, � Dirç�tor do Sarnae
acompanhado do. engenheiro Wer
ner Zulauf. - Diretor da. Funda":
cão Seso - relatou as atividades

•
> -

do órgão e adiantou que a conclu-
são das obras da nova estação de
tratamento de água estará

.

con
cluída 'no próximo ano, quando a

. total idade dos blumenaüenses se

rá atendida pelo abastedrnento·
pois atualmente apenas

-

50% da
população. está sendo abastecida.

Convite especial recebo da As
sociação Atlética Banco do Esta

do, de Florianópolis e da APAE,
convidando oara a "Noite da Co

municação", � promoção marcada

para a neite do dia 28 na sede so

cial da AAB'DE, com "Os Fanto

ches", "Barrd Shaw da' Políçia Mi
itar", "Regional de Carlinhos" e

'Conjunto do Lira Tênis Clube",
além da participação de �ui Ne
ves, Raquel Floriani, Lena, Suse
te e Ivonete Agostinho e MM

Dru�'Ys

BLUMENAU (Sucursal) - Foi

confirmada para às 21 horas do
diá 19 de setembro nroximo a

abertura do I Festival de Bandas
e Bandinhas, cm Santo Amaro da

. Imperatriz, com um baile de gala
no salão • paroquial abrilhantado

pela Orquestra Aquariurn, de Blu

me-tau. No dia seguinte, haverá
uma coucentracão na praca com a

presença de todos os participantes,
seguindo-se um desfile pelas prin
cipais ruas da cidade.

Estudantes:de
Londrina vem
a 81umenau
Blumenau (Sucursal) - Cêrca

de 35 alunos da Faéuldade de Fi

losofia, Ciências e Letras de Lon

drina, estarão no dia 6 de setern

&ru em Blumenau, cumprindo um

programa_ de estudos 'que será rea

lizado em diversas cidades catari
nenses. A informação foi prestada
ontem por fonte da Fundacão Uni
v�!siclade Regional de n(umenau
acrescentando que está sendo ela
borado um �programa <;l)e' visitas à

div'ershs emurêsás blumeuauenses .'.e

en:t'ida(ch§ ppblic<\s. Q td��iro dos
, ac'adênücos iparanaensés in'clui tam
bém o Sul 40 Estado com visità.s a

zona carbonífera, especialmente os

lllunicípios de Críciuma; Slderó-
polis e 'Tubarão.

.-

SudeQttem E(
encnnttúi hoje
na Capital

Está prevista para às 16h30m
de hoje a chegada do Superinten
dente da Sudepe, engenheiro Fer

nando de Araú ia dos. Santos, no

aeróporto HercÜio �uz, para uma

palestra amanhã às_ 8 hol'?s' no

auditório do Palácio das Indús

trIas, abm:dando' a, nova política
de pesca no País. O programa as

siI1ala ainda visita às indústri:'.s

pesqueiras sediadas na. Capital e

entrevista aos industriais locais.
O engenheiro Fernando Araújo

dos Santos fará uma visita às de

pendências da Sudepe em Floria
nópo! is' e manterá cantatas com

as autoridades pesqueiras quando
exarnlllará assuntos de il1terêsse
do ónrão. O retôrno à Guanaba
ra do Superintendente da Sudepe
estA lY1arcado !lara às 16 horas de

amanhã, no Aeroporto Hercílio
Luz.

Ca�ital ganha
hoje um
navo Banco
Está marcada para às 17h30m

de hoje a inauguraçãQ da agência
do Banco de Investimento do Bra

sil, na Ca�}ital. O ato inaugural
será precedido de "coquetel" ofe
recido à Imprens'a e conviç:lados
pelo' representante do estabeleci
mento, Sr. R. Zil11l11ermann. O
nôvo estabelecimento de crédito,
que é também administr'àdor do
Fundo Crescinco, Condomínio
Deltec e Fundo B i b-Crescinco,

,!' Çift &j2tl91�d.9� j n}tFl lç�ncn,l'c Si1-
i.. � VClrn1•

. ..

T

Marcada para hoje às 20 horas
I�a ,Biblioteca Pública Municipal, a

Asscmbléia 9a Associação de Am

paro aos Menores Desvalidos,
com apresentação do relatório"
prestação de contas e eleição da,
l10va Diretoria.

O jovem Gilda Rodrigues, do.
3 o clássico do Colégio Pe<;lro II
foi o vencedor do concurso literá-.
rio instituido pelo 10/23 o R.I.
sôbres. Caxias, entre 83 trabalhos.

De viagem marcada para o elia
28, para a Espanha, o Dr. Juan
Adell Péricas, Presidente elo Sin
dicato P�llrol1aj de Blull1enau. Lá

I permaneccr'á 30 dias. .

BLOMENAU (Suc�rsal)
Após encontro que manteve com

os proprietários da Emprêsa Nas-

sa Senhora da Glória, '0 Prefeito

Evelásio Vieira acertou ja criação •

de nova linha de transportes cole
tivos que servirá os Bairros Gar-

- ., ,.

ela-Progresso e Badenfurt. a par-
tir do próximo dia '1°: A nova

linha, que será cumprida �COI1l ôni
bus de hora em hora, .interligará
aquêles bairros .bencficiando os

·morad.oi"es locais.

mentos.

Municípios ..

se '. congregam
em f�deraç�o
TIMBÓ (Córrespon4�nte) _:,_

Os rnembros das 'Xssoci:;lç!)�':"
dos MUllkípios ;dp 'plaL�alto Cata

rinellse, do Alto Vale. e ·do Mé

,dia. Vale, estão' elaborando �{1
ante-p,roj'eto pára ·a cria'çãp.' a
Feder'aç�q �::ts Associações dé .]\'1 i

.. nicípio's de Sa:lta' 'Cat'arina-. Es<
doc�mento deverá' ser apú!se!'lt<;l-'
do . no dia 5 de setembro- vihdoll
ro du ra:',te a reunião' qlJF: a ;\ L

soci�ção <;lo Vale ,�C? Itaj�í
.

fw
.

r:eahzar em - Asçurra;. A l"forfn�"
'ção foi' prestada' peIo' Pref�:in'
Horst Domning; de Timbó, depQi�
dty cantata que manteve COl11 �', ('�
Prefeitos Aureo VidaI Ramos,' d·\
LaQ:es e Artenir Werner, de Rló
do Sul.

Trigo· aumenta
prOdução
em 115,6·/.
A Comissão Estadual de S,

mente de Trigo de Santa Catárilii
divulgou ontem o relatório de at;
vidades da entidade, infonnand
qu.e o aumento da nroducão i:,ltr'
na de semente é igüal ; ÍJ 5,6�
mais que o índice registrado n

safra anterior. Á safi'a' atual él

cançou o. número de 23.348 s -

caso Segundo os técnicos da C'J
-

missão, cresceu bastante o núm"
ro .I de cooperativas 'participant··
na produção de sementes.

A entidade tem' contribuídQ 1)

éxecução ele diversos program(l�
entre os quais destacam-�e os s\"

guillltes: assistênci'a técnica, di,

tribuição de sementes, ampliaç�)
do' crédito orientado no cultivo d '

.qere"l, éstÜu.ulos para aplicaçãe
c.Ot-reta do financiamento para br
neficiamento do trigo e Ünailcia
menta de repasse _às cooperativíl'
Outra meta atingida pela Comi,,·
são Estádual de Semente de TI i
go as providências para ccinstn!

ção e capacitação das unidades Co
heneficialllento ele sementes c1
Sfto l'vfi·gucl elo Oeste e Mafr,l
'além da instalação elo lahoratlÍ"j, I

ele ànálises de semelltes na Est;l
çfto EXl1 rill1cntal d' Chapcc,í.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Esporte

Jôgo que pode se enquadrar per
feitamente na relação dos chama
dos bar" dA +odada número três
do r·21 °n<iará o público
da Cs:' ce do próximo
dornín.; J, � cendo ao estádio
"Orland l, 0,1:'. jogando dois
dos mais 1'- GS clubes de Santa
Catarina:
Barroso
noite v_

transte.: .

condi; , _, ...../

mse e Almirante
L;ve em ação na

contra o Caxias,
t. completou a ro

ngo e que sofreu
.:t. decorrência dftS'
c�c)..icas.

F!ü"'T''''''''''=P'''E \Q�JER PASS.>\R
11 ru_ I' -; AViH

Apesar de. suas poucas possibilí
dades de- vir a ser campeão do Es

ta/do, já que r-ada menos que
doze- -o""t <' 6"c"S a separá-lo (lo

l.der absn'uto que é o Ferrpviário,
o F:lP-L

dade o _

- jOl,!vi)e
soir id2_ .,.

negl'o 2. .:;

. rivaI. Ac�: c,

to qt-f
m.idade -

ítalo .�'-:
narií o

AzulEjo

C;l,;"XY:_--,_.
d.::;;:; e ......_

pr ;,_r---

do ;-.18;0
maior r.-r

res, nl.c� r'

que te' J'
balaco 1

o Jubilei!
clubes c:

g-"'�U1CS.
D\::e (1;.

"'�-:;�,rà com. seríe

"'le travará com o-s
"

'1 -e, com a derrota
• i .coJ.ocou o a17i

l Q ';cs do seu maior
Q t"lJ'azeS do Estrei

. �"':3' de co �. '1'

núos do téc li.CO
_-, �ÚeLense terml

h 'tQ a frente do
vr-e que vellC'2U )

�vso entre ;)"

li-e venceu o

,,0 bom, havan-

",''1 conjuntiva e'

'''l'ltre os jogado-
� - ,isíçÕ'2S feitas <)

',; t o quadro e:n-

, ll;étS de 71, que é

(\"1'0 do �ecano des
L 1 da Capital. O
) Figueirense s'2rá o
n ..,nto 80 C? l"'l.pe 'l'

no turno por 3 x, O.
.....1, que o venceu

AVftI f'Q"'PI,ETO DOMINGO

Segundo a nossa reportagem
apurou, o Avai poderá atuar com

e agora

As próximas rodadas vão dizer
das probabilidades da maioria dos

disputantes cOlTl. relação ao galar.
dão máximo'do futebol eatq-rinen
se de 1970. Os que podem consíde

rar-se fora de cogítaçôes �ão o

Guarani, que está com 29 pOnL)3
perdidos; Carlos Renaux.. com 27;
Paysandú, com

. 22; Figueirense,
com ifl e Hercílío Luz,_'cbm .1'7. A

"lanterna" do' Campeonato deverá
oscilar entre os dois- orimeíros. O

Palmeiras, com );5 P'órit6�-,perd�dos.
ou seja, oito mais que ê{ líder, terá
que torcer, para: se-ver: na ponta,

. por uma reviravolta sem preceden
tes na história do

-

futebol barriga
verde. O Internacional e o Caxias

marcham com 14 pontos perdidos
e o Avaí, com is e-sêis jogos tora
e . idêntico número em casa. Para
sair-se bem no final do certame, o

"Leão da Ilha" precisa obter, para'
começo -de conversa, pelo menos

um empate d0111ingo próximo em

BIUl'penau, contra o Olímpico. O

JuveQtus, com 1;2 pontos perdidos
é cOncorrente sério, a julgar-se ;:J�
la. boa campànha desde a rod'1r]à
número doze do t].uno, quando deL"

rotou o Carlos Renaux por 5 :x Ü.

Desde então não máis perdeu: Em
patol-l cbrp O Olímpiço, em Blum 0_

nau, por O x O; derro-tou o Int�i"'!
,nacional por 3 x 1; empatou com

o Pr;óspera por 2 x 2 e gBleou .)

AVfl.í por 5 lÇ 1. Tem seis jogos em

casa (América, Paysandú� Guara�t
Figueirense, Próspera e Barroso) e

seis fOFa (Ferroviário, na quarta ro

dada, lliil-rOso, palmeiras,' Caxiüs,

,

Carlos Renaux e Inter.). América,
Olímpico e Próspera, os vioe-líd-
res, estão a quatro pontos do líder,
com o qual jogarão, sendo que dos
três o América é o .único que vai
tem que cumprir o seu compromís
so com _o rubronegro em Tubarão.
Finalmente o Ferroviário, pelo que
tem re.11:7:10.0, tem tudo para S·2r

o campeão de 70. Sua campanha i;
das mais recomendáveis: 11 ví+ó
rias, três empates e apenas duas
de trotas, G'3rTotas essas contra f),

Olímpico (4 x 2) em Tubarão e

América (2 xl) em Joínville. Esd
invicto desde a 9a. rodada do turr;o
e' com o time' muito embalado e

com seus jcgadores compenetrado"
'dos seus papéis no esquema tático
que o quadro vem empregando.

x x x

Nilso teve a sua época de ouro

no Esporte Clubs Metropol que não
precisou díspender somas Iabulo
sas para que o astro que perte-C!
cera ao Botafogo trocasse o fut"l
boI guanabarino pelo fEtebol bai'

riga-'(erde. Chegamos a vê-lo na Se'

leÇ:ão ca:tarinens'3 que consegui1]
o titulo Sul brar:iJ.ei1'O, op'ortllJ?ida
de em que soube der:'10nstrar os

se).lS 'dotes de a:"tro da ]:leIota,
Sua fa;11a pra tal que muitos cj,�

bes do Pi" e de São Paulo o cO;Ji

çaraln. I\THsD voltou :7.0 Rjo', ond:�
não conse�;ulu luzir muito. Foi p�),.
ra o fut-:bol paranaeI).se é mostrou

alguma COiSR, m as acabou regr':'.:'·
sando a S:::nta Catarina, já um ta:1-

to desgc stado, ma" cam muita von

tade de faz8r valer as suas aptidões
!,fi'
)

o presidertlie da Federacão Cata
rinense À� fijtebol. de Salãó. Wal
demiro Carlsson continua em São
Paulo, tratando de assuntos parti
culares" onqe tentará trazer pal'!1
exibições n,a capital catarineqse,
uma grande equIpe do salonisnw
bandeirànte.

,

a sua: -fôr�q· m",xL:1a na tarde de Santá . Çatarina far-se-á represen-

dp�TIingo" no difícil, c00prlJ_1,pis:\q'i1'i".;w;J:�,f-.}1�(próxims .éampeonato naçio-

.
��ê �����:.' e;p�:��oena�i;!;i����;��:;�!l;'�i�; -'1"'6�i. . ir��' n�et�:ir:�
Cont1'0 n "". "'c, -domingo passa- janeiro de 1971.

dO, n:"") �:1 Rogério, Gam�l,
Deodato e J,.:iCa, quatro peças im

portante.3 c' s úaimas ;partidas do
alvi-aniI. '7.

-

';0 não seguiu com

a d8- e"rrq .....

dispõs'-n,
do âo J ,'n

em recu:rw co

ção ch'"
Deod"""·

por h'--'VC"

que, e�

las leis �

Tod,os, <'p"

esti'ío e

próximo
que o

� -

daí, par8

rea,!,er o

nov�ro �

reapari-
eia ds-...-'

"�-'," sentiu-se h:.-
"

J !,,-"}"'ilUO recoihi-
·�1;5o. Gama aind.a.

�

'} (':1 ligeira interyen
p (n'" foi. submetiio,

(_, ') "tundido e Juca,
) / _D-UIS0 em BrU3-
"lido de jogar ;-J8-'

, r 'em o esporte-rei..
�omos informados
_ -� dec atuar no

0, acredita.ndo-se
E 'l Jilita.rá, partindo

l1ôvb "rush;' par!1
-eno perdido. Jocely,

� 1JEirformances no

'-Lá cotado para
� '"" '::l, após ausên
dauas.

ra à:m2'-'}
de Dec'

O. apro' r; (-,., f'''tá marcado P''I-

reapar8'"
estar a p
d.ihndo-se

("8 possi.bilidades
"rio e Gama de

r
'" 1 ,O a Juca, déverr.
'" " 2la<;a central, acrf.:)-

Deodato Sfi'rá. S'311

) (e área. Nêsse ésso,
�ú d(�slocado' para

, de forma qJ1.e so-

'�. Ç;hmnto ao ataque
�fl-se (fUe será for-

1, C".valazzi, Nilso e

, r'fJb 'áDdo Rogério
o .!.10io-de-cam-

po, Sf"Y'O (__ 1 que seu compa-
nhei"o n '1 intermediária
sew, " �'. nda de sol;)ft�"
aviso, cn• - 1 ' ou out.ro venha a

apresenldI 'e (; m lalhas.

Contando com os reforços de

Tamino, Acioli e Rop'?rtô, o treÍ"

nadar Roz�ndo Lima, armou a se

leção flflfianbpolitana que partie1-
pará dos jogos em disputa do tí
tulo do Torneiro Ivo Varela. Os
demais atletas pertencem todos .ao

Doze, campeão da ci.dade.

Sôbre a possibilidade do trein«
dor Roz'�ndfl Lima, dirigir a equi·

Quando de sua investidura na

presidência da FederaçãO Aquá
tica de Santa Catarina, o esportis-,
ta Eurico Hosterno revelou-nos o

seu desejo de dirígir um memorial
,ao Governador Ivo Silveira, dan
do conta das dificuldades que

atravessavam e ainda atrav-:ssam
os nosso seis clubes de remo e da
necessidáde urgente de serem os

mesmos melhor amparados pelos
Poderes Públicos,

•

uma vêz que
praticam êles, o com reais bene
ficios para a cultura fisica faraça,
um esporte dispendioso por ex

celência, a tanto que não aventu
�a ninguém a organizar novas

I

agremiações e, as que teqlos ---:

Clube Náutico Riachueb, Club,e
Náutico Francísco Martillelli,. Ctu
be de �egatas Aldo Luz, Ctíoe
Náutico An1érica, Clube Náutico
Cachoeira e Sociedade Esportiva
Cruzeiro (ex-Atlântico), os ti'ês pri
meiros desta Capital e os três últi-

de artilheiro emérito. Sem clube,
. o Avai foi buscá-lo em Cricíurua,
fazendo-o atuar ao lado de C�va
Iazzi. Dois jogos já disputou Nilso
pelo Avai que, com êle no coman-'
do de sua linha

-

de frente, jogou
duas partidas, a-mbas longe de rua

'torcida, vencendo bonito a primei
ra e perdendo feio a segunda que
foi contra o' Juventm qU'3 surprr
eudeu com os 5 x 1 que o final ela

pugna apresentou. Em ambos 0S

jogos o Avaí fêz 'estremecer às re

des advcrsãrías _, mm� nenhuma das
bolas que encontraram as malhas
sairam dos pés do famoso ataca1-'
te, Quer dizer que NESo não está

justificando que pelo -seu futebol
paga o Aval. Dois jogos e nenhum
gol da. parte do homem-gol de muí
tos times estão a exigir da dire

ção técnica. avaiana um pronuncia."
menta, ainda mais quando se sane

que no Metropol, nos seus aure-is
tempos, Nilso atuÇlva ao lado do

ponta esquerda, como ponta ele

lança e, agora foi colocado entre
o meia esquerda Cavalazzi e o pon
ta direita qu,e no primeiro jôgo. foi
CavaJazzi e no segundo Mback
Ar:h2i11oS qlle Nilso rende mais ço
mo ponta-de-lança e Cavalazzi, mais
ardoroso e combativo, pode .atui�r
na direita, com a camisa 9, sabet\,
do-se que I êl-,e . sabé atuar recuado.'
para. buscar à bola no meio de cam-

-

. I" ,

po ·9 articular .as jogadas. VamOs

tentAr contra o Olímpico, s�nhor
técnico Carlos Albert? Jardim? ��
torcida está imnacient.e e quer re,

sultados POsitIvds.

diversas
pe de Flcrianópolis que particiD'3!'â
dos Jogos Abertos de Santa Cata

rina, air:da é problemático.

A diretoria do Hélio Moritz, CO.;1-

, firmou "la capital do Estado a ::na

participação no Torneio Ivo V3'�e

la, marcaJo para a cidade de -mu
memm, DOS primeiros dias de "(')

tem]:no.

Desta .forma o Torneio será

disputado pelas selecões de Flo

rianópolis, Joinville, Blumenau e

Lajes. Alóm do Hélio Moritz; a 3�

leção lage:ma jogará reforçada com

outros atletas pertencentes a, '1U- .

tras agremiaç62s já em treina

mento visando os Jogos Abertos.

A tentativa da diretoria do Clube
Doze de Agôsto em tra.zer o Fla

mengo para participar da festa em

'bolnenagC:1l 2,08 seus carnpeóes.:
fr�ca.'3sou. N;'5 hostc!ó' do club-? de>,
zista não se ouviu falar mais nêsee

assunto. O presidente do Clube,
dr. Márcio Coiaço, com a palavra.

O Martinelli estará mesmo pa"'
ticipando da competição progra
mada peH)s gauchos em que as

agr:emiações catarinenses t;orarl1
convidadas, que s,erá um páreo 3.

oito remos, na .distância de 4 mil
metros.

Também o Aldo �qz, que já f;!)"

licitou inscriçilo através da FASS
estErá presente com sua guarnição
de oito, tentando alcançar o título

. da prova., batendo-se em nôvo duelo

com o Martinelli agora em ágnn.s
gauchas.

Os jogos programados pAla cl1a-

.

ve B, do campeonato estadual �n·

fanto juvenil, d� basquetebol mar

cados para os dias 4, 5 e 6 de BP

tembro, foram transferidos para
os dias 10, 11, 12 e 13 do meSn1()

mês

os três. mas tndm os seIS clubes,
alé'11 da entidade aue prpcisa tP,f
'a sua Dara as regatas interse1e
sõ:"s. e-m disputa -__do C:im;1t'�n ato
B";\silpi,-o de. Rerllo, Su'-Ameri
cano, etc.

Ao todo, são sete r otas que
sairiam por pouco mais de duzen
tos p"il r::nFeiros. Com os m�sr'1()S,
co,-t�""ente oue o posso rem') ati"
giria um surto vertiginoso de pro

gresso e quem teria a lucrar s,eria
Santa Céltarina que -se pro lf·taria
como uma clas exoressões lídimas
da América do Sul.

ATENÇlO AUXILIARES DOMÉSTICAS
, A Obra de' Proteção à Jovem, de Florianópolis promoverá um curso

dr- arte curinária, C0'l11 i.iício a 1 Ü de setembro, para auxiliares domésticas.
Apela, outrossim, para a c9Jabor�ção das senh?r,es douas de casa, no sen
tido ele possibilitarem a frequência ele suas auxinares no retendo curso ..

'

,

LOCAL DE lNSCRIÇAO: Rua José Jaques, 12 - diariamente das.
14 às li) horas.

r= - ..

-�AMILJ:�3�111 �:'Rua Saldanha lV1annno. 97 -, Esq Aruujo FlgUtledo, 9 - Fone Joe ':.1
t;Flonanopolls Santa Catarma " I'Revenuedores aurorrzados da u'SP.B.aw.y l'U\ND U() l:HtA�)lL SIA

I
i

'\.gemé::. e H.(jven(1tj(1�d·es EXC1ÚSIIJO da CllvIl'.bI.0 - �HAçtf'
Revendedores Exclusivos dos Móveis de Aço SJLVEI.bl.A

, Máouinas de escrever manuais e -elétrrcas

Maquinas de somai manuais e eíetrrcas

carcuíadoras rnecámcas e eíetrórncas com ntu
I

Dupncauore.s a A1C(Jul, TlllLa e Ge.laLHléf

.iVIÜ4wmiO, U1"1:'-,5et to .t:''uf,UIJU1A"K1uI'a,,;
. Arquivos, corres ncharros, Kuruex, estantes, mesas e Portas rorres

Ganelra·, e�,Cl.jlal e::s_
' ,:ar Leu as Ulll versi tarras, cartel ras mdustrrais

MóveIS estotauos --- J:'olLl unas Cadei as, Bancos e Conjunto!'

I f vlaqumas -de' contauihdade ASCOTA
, I Multrpucao.ora A�COTA

.

I "

_./. ,

i L ". - - ' -. ..
� �

-

,.aasf��RISIt1A�"I%6.�"''V'''''-",,",--''.

I'
i

l
-.

11

Vemagi.let S : ,.

-Ruial -

.. -.-'.1 , : ,., .

Rural v/côres
'

., :
,

.

Rural 4x4 :._ ', '.' ',
:

.

Aé-tGl v)c01:e" '.' , ; '; .. ,
. :'.' .. _'" , ..

'f
' -

Aéro

ano 67
ano 65
ano 67

ano 68
ano .,,64,. _ .'

.l,
.

ano 65
ano 65
ano 66

- Financiamento atê 24 ou 3(1 meses

�ua Ahnirante LnJll��o; 170 -- Fone: 29�2 - Florianópolis --- S. C. '

Esplanada v/cores .. . .. . . . .. . .. . ..... . ... . ano 6U I

��:�:�;�� .... : ..... : ..
','

. ,: :; : : : : : : : : :: : :: ::., : : : : : :. :�� �b��8 '�·I
.. Galaxie ,

.

. . . . . . . . . . . . . . . .. . '. .. ano

'I. Có-reel, 4 p/st. . , , .. ano 69-".·,
Càrcs,12, p/lüxo _

, , ano 69.
Belcat
Belcar ,

', •••••••••••• 0_0 ••••••• ", •••••••••••••••••••• ano

'aÍlo
67

66

66

-,

1

,

. ::vernaguet '. . . . . . .". . . . . . '. . . . . .', . . ; .. .
"

. . . . .'. � . " . . . . .

,

ano

. .

•
,
•.••••• :_

••••••••• ! ••••• 0.' t.' .•.•. ',' .'. 0·0·

Gordini ,.: , , .

'Simca Rallye
'

.. ''': .. , ;
'

.. : .- '.' .

Kombi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ',' . . . . � . . . . . .'. . . . . . . . .. ano 58
ano 69

ano. 69

ano 70
ano '69
ano 69
ano 68

ano 5'3

,/__ :�� �� 'IILanchas a' turbina , .

Financiamento até 24 ou 30 mêses.

1_ "i__iiiiiiiiiii__iiiiãiiiiii.iiãiii__iiliiiiiiiõiiiiiiiiii__-_·--_--iiõiiiiiiiiiii-iiIIiõíii.....g;:;;;;.....iiiõiiiiiiiiiiíiõiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiíiiiiiiiBiõiiiiiiiiiiííiiiii---r.;;;;--nJi-,Jt

-

Opala v/côres , , '.'

Vol�swagen v/côres , '-'," .', , '."

Volkswagen , , , " .- : .. : .

Volks':Vagen 4 portas , , .. ',' .

Karmann-ÇH1ia
F. 1:00

••••••• ; ••••••••••••• : ••••••• 0'0 ••••• ;.

,-

Chevrolet
Chevrolet

••••••••••••••••••••• 0" ••
'••••••••••••••••

d l
' "

asa as ouças ,-

(Cherem Netto & Cia. Ltda.)
A MAIS fESPF�CIALIZADA DO RAMO - OS MELHORES PREÇOS

ESTREITO - RDA GAL. LIBEHATO BITTENCOURT, N° 200
- Em frente à churrascaria "Faisão" --

Jogos de Ja.ntar - ehá - Café - .logos ue Cristal e Vidro

Tudo para Restaurantes - B:w·es - Hotéii'.

Artigos para presf)ntes (Bôdas de .Prata - Ouro, etc)
Peça" avulsas -- r.,ratos - xícaras - caneca::. - vasos - bibilôs

- leiteiras. - açucareiros, etc.
Faz repQsição de peças de jôgos de po'"cel::ma, de qualquer marca e

de cristais Hering.

mos do i"tt"'ior do Estado -:-' são
bem antigos.

T"ia o então ,."qiorRI d'1 FA<>:C
reinvidicar ao Chde do Executi
vo Calarin�"sé" i�hq"rnpnte, uma

fr-ota alcl<!� !,l,-a cad':1 ll"1 dos clu
bos mct"nrH)]jta'1os, Deoo,is, no

rcinvidicação, dnsta f"ita .atingin
do os clU:1CS do interior.

, .

Host(';]'po, tod'lvia 112n che-

gou a levar o. memo'rial reinvidi
catório ãté O governador Ivo Sil
vi"ira', simll1esmente pqrq�e não

pôde terminar o seu ma'ld'lto. Os
seus muitos afazeres particul �l'es

tiraram-no da presidência -da
FASe que ficou com o vice SacJy Resta marcar uma audiência
Berber.

.

com o Sr. Governador que tem si:"
Este, a respeito da reinvidi- cio nrÍ)di!l:o em auxiliar os esnOf-

cação em anrêço, teve opoliuni- teso dando-lhe praças esportivas,
dade de c'. nVCi'sar com a renorta- �illásjos, etc.
,!'C'Il1. nhln if"stando-se proncnso a E o remo pede tão pouco f'm
diri�ir-s<; ao ,c:ovf"f'nador Ivo Si]- relacão ao muito que- Ol-ltras' '1110-
veira para l'.istil1guir com uma fro- 'elalidades têm recebido.
ta de barcos, logo de saída, não Vamos aguardar

------------------------------------------------------------------------------�-----------------------------------------------------------------�
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Nl.LSON' D'ALMEIDA MACHADO A P.I\lH: I o., :'
VIRGíNIA MAOHADO FURTADO E FAMíLIA, cor.ví
dam aos parentes e amigos para a Missa de 70 dia qui
mandam celebrar pelo falecimento de sua irmã e tia

GRACINDA AUGUSTA MACHADO
4a, feira, dia 26 do corrente, às 18,30 horas, na Igreja

do Asilo de Mendicidade à Avenida Mauro Ramos.

Antecipadamente agradecem aos que comparecerem
:;1, êste ato de caridade cristã,

. 'r,r... ')1 ' (08, A ssociacão Cor
o

(o }, 10'01' I l

"convi.da as autor'idades civis, mílir. "r"';,; .. (", ]psiá1i1 r a--,

aos senhores associados e ex-associados, sócios benerné ..

ritos e colaboradores, para assistirem ao Culto Festivo

mandado celebrar pela comunidade evangélica, em ação
de grácas pela passagem do 100' aniversário de fundação,
a, realizar-se no próximo domingo, dia 20, na Igreja Lu

terana, ii rua Presidente' Nereu Ramos, n. 38, às 20,00
heras.

VENDE·SE
Unia casa grande com garagem e Rancho. Tôda

calçada em redor. Porão habitável. Preço especial. Mo.
tívo viagem. Rua João' Carvalho - Travessa Valénte a
-; Bairro Agronômica. Tratar na mesma.

CERTlFICADO EXTRAVIADO

Foi perdido o certificado de propriedade da camiC1�,
neta Rural Willys, ano de fabricação 1966, motor

B6-254'720, 6 cilindros, 90 HP,' côr: Branco te Cinza Pé

rola, capacidade para 6 pessoas, certificado n. 220ln4,
de propríedade do Sr. Daniel José Sperândio, residente

em Sorocaba do Sul, Município de Blguaçú,

UR. EVILASIO CAOl\l'
I\OVOfiADO

R.ua TRAJANO, 12 'I SALA P

,
---_.� --- �- _-- ------.-. __::
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I Empreendimento vitorioso 50% já vendido em, 40 dias
'

EM 18 MESES
A preços fixos sem qualquer reajuste mesmo dePois da

enfreg;.
Esta é ·à única oferla em Florianópolis ,neste prà�l,

neslas condições com lôdas as garantias" a Iranquilidalle
que _

somenle a Pronel inspira.
Rua Traj�no, 18 ao -lado da União' de Bancos,·no mais

Cenlral ponlo comercial e bancário de Floriànópclis - lo

jas - salas e grandes salões.
Somenle 6 andares com' 331 m2 cada

.-'

ou salas pf:lra escritórios
Pronel - Ruo Tenenle Silveira, 21 sala 02

Fone - 35-90 - Creci· 1.903

"

j
I I
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HOEPCKE VEíCULOS S.l. '

Rua Felipe Schmidl. esquina Deodoro - lone 30�1

It.ll .r.j '\

!..l'" '!!.k','.',r(l!,1\ (0 Á.!:{'-f,OQUÍMICA Cf.\.'1.4J� (��! 3,; � 'o },. \

-!\ {)---'-

A pirAi;or:ig, tr:mQQ em vista F� TI'i-:;-lluCl'n ,cor , ;.�

Aro l!l·f)1l·1!l7n, prorrozando ,) prazo p�ra a íntearaltz- cÃO

do capital da sociedade, convida os Senhores Acionistas

a efetuarem o pagamento da parcela restante do ca-'

pital subscrito, pelo valor nominal de suas ações,. até
o dia 20 de novembro de 1970, sob pena 'de ficarem

constituídos em mora e sujeitos, portanto, as penaíi
dades previstas pela legislação em' vigor. e Estatutos

da Sociedade.
F'lorianópolis, 19 de agôsto de 1970.

A Diretoria

'lIA. CLEONICE M ..��lMMERMANN
LARGURA

PSIQUIA'l'RIA INFANTIL

Distúrbios de conduta - Distúrbios da pstcomotrrcr

dade - neuroses e psicoses íníantís - orientação
psrcolõglca de pais

Consultório: nua Nunes Machado, n. '12 -' 2<l andai
- sal!> 4, Marrar hor� de 2a a H� feira das 14 às l8

CLíNTCA uERAL - PROTESE FIXA E MóVEL

COROA DE JAQUETA - CIRÚRGIA

UR. tDMO BARBOSA SANTOS

" Cinlgião Dentista
llorário: de 28• a Sli Feira, das 14 às 19 horas

kua Deodoro. 18 - Edifício Soraia - Sala 13

ATENDE PATRONAL DO INPS'

/ VENDE-SE

Móveis para escritório e para consultório médico,

Ver e tratar à rua Nunes Machado, n. 7, diariamente
,

das lÔ às 11 horas.
•

. EMPREGADA PRECISA-SE,

Casal com um filho precisa de empregada, Não é

necessário dormir no emurêzc. Informações à rua Al

varo Ramos ao lado no n, 28 no Bairro da Penitenciá

ria.

Dra. Léa Schmidt da Nova

Ginecologia e Obstetrícia.
Consultório: Rua Jerônimo Coelho - Ed. ACM

andar

Atende diàrtamente das 15 qS 18 horas.

V EN D E D O R E S

Para fábrica de Letreiros.Luminosos e luminárias
de Gás Néon e Acrílico, a ser instalada nesta Capital.
Procura elementos ativos. com tempo integral, Anexo

linha de Detergentes e lubrificantes de grande aceitação.
Para Sta. Catarina, Súl do Paraná e Curitiba. A base

de Comissão. Cartas para:
ARGOS - Caixa Postal. 558
RIBEIRÃO ,PRETO - Est. S. Paulo.

VENDE-SE TERRENOS
Um lote 'de' n.o 3 na rua Libéria com 11 x23, dis

tante 250 metros da nraia no Balneario Carnboriú, Um

lote no centro da cidade de Itanema à 50 metros da

praia com uma área' de 5ó5,.30"';2 Tratar à rua Con
selheiro Mafra, 103 com 'Sr. J030 Bernardes.

Aplasco
.

lida
ASSESSORIA
PLANE,lAMENTO
AUDITORIA

E
I '

SERVICO!il CONTAREiS.
RESPONSAVF.IS:

Bel. ERNANT COSME GLORTA - Contador
1e1. CLAUDTO R AMANTF - Contador
EVALDO FuRTADO - Téc, em Contahmdad�
Rua Tiradentes - ERCluina Sald�nha M�:.,hC), 2
Caixa P�sta1.774 - Telefone. 3343 f ,

Florianópolis Sant� Catarin"

moderno e completa
mente aparelhado atelier fotográfico, instalado, spm

cnnêorrente nO local, ,à Avenida Castro Alves, n. 35, em
- Campinas - São José. constante de uma saleta, atelier
com modernos refletores, máquinas com Flash e com,

pleto laboratório ..
T,ratar com Lauro Müller após às 18.30 horas, no

mesmo local. f,

PrAGa do arrendamento, aluguél e luz:

Cr$ 300,00.
Preço a vista Cr$ 4.000,00.
Exige-Re 'fiador idôneo.

ROR.",nOs OURTOl': DE, FT,OR'TI\'NÓPOUS PA'R-'

r.TTfH'l'T'RA - 5:00 - 7,00 _:_ 11,00 - 1�.00 -- 1700

JOTNVTLLE - 5.30 - 9.00 - 13.30 - 14.30 - 16.30 -

lQ,30 (õireto).

3T,TJMENAU ,-- 6.00 - 8.30 -- 12.00 - 15.30 -- 17.00 -

111.00 (direto) _ 18.30.
.TARAGUÁ DO SUL _ 16,30 - 31.30.
PAR.A 'rT.mCAS. BALNEÁRTCI CAMBORIÚ O ITAJAI -

'l'ODOF: OR HORARIOS ACIMA

EXCURSr)'F.!'; _ rmfõ:PI\CHO nR RNCOMENDAS
VIAGRN'l': ESPECIAIS

ESTACA0 RODOVIARI4. FONFo 22-60

Rodoviária Expresso Brusquense
Horário: CamborlÚ. Ttaiaí e Blumenau - 7,30

9,30 - 10 - 13 - 15 - 17,30 - e 18 hs.

r:!anelinha. �ão Jo�o Batista. Nova Trpnto ..

'fII'I'l1�Qlle _' 6 - 13 fi 18 hs.

ril?ipi6. Maior Gprr'.ino e Novn 'T'rflnto - 13 e 17 bs

PASSAGENS E ENC01\-f\'�NDAS PARA

riillCM. Camboriu. Uaia!. Bll1menau. CaneBnha. São

João 'Batista Tigipió, Maior GArcino, Nova Trento f'

Brusque

-, ,

r.__ 1.\ I, ((..I "q. "..1_1 '!1 � ,\I,

o . rF .. lirl::J. '�, ('f'rtpir;1, l'Uó\C'icf!E! df. HaIJ",r" l' r, Cre

J-,'ín'r 'rn 1 fil,Rfi' > pertenum (, !-lO Sr. Oscar Asceudtno

,da,-Ros;-."

DR, ANTOI�!U SA1�TAELLA
Problemãtrce Psrqutsa., Neuroses

Pr(.>!e�'!sor 'dê Psíquiatrra 'dn I"?"('ulàadl' de MediClo!'

DOENÇAS MENTAIS

Consultório: Edifício ASsOClat;1:I0 Catarmense <1i)

Medicirla. Sala 13 Fone 22-0íl Rus Jerõr.ímo

C;oelh:o. :lfi:l - FlnriR.n()poli�

- "
- ----_._--�---

SAíDAS DE LAGES
,

CHEGADA EM FPOLCS
fi.OO horas 14.30 horas

13,00 horas n.:m horas

21.00 horas 5.30 horas

!SAlDAS 'JE f.i'POLIS r.l:EUADA [�M LAr.E�

5,ÓO horas 14.30 horas

13,00 horas 21.30 horas
21.00 horas 5.30 horas

, Saídas de Florianópolis - São Miguel do Oeste'

19,00 horas diànamente
Saldas de tlã0 Mi<>'11P1 d_(l rJéSt.f - Plortanõuolts

7.30 horas díàr iamente

- ,----�,��-'--�

nn. AGAMEl\fO�J p, no AMARAL

ADVOGADO
CAUSAS: CíVEIS - CRT'·T,,r' IS - TRABALHI3TA.E�

. ADMTNISTR" (' ,') n-,:;; IMÕVEIS

LOTES E C" SI '1 " VT<:NIJA:
PRAIA DA' SAUDADE T'RATA DO MEIO' E

BOM ,r1:BRIGO

Escrit.: Rua João Pinto 3f)·A � Fone: 2413

Florianópolis -- �anta Catarina

Emprê�a . SANT('{: J7,1;) !"�! DA l�UJ\RDA
DE PôRTO ALEGRE

à F1orü,nópOl!S CARRO LEITO às 21,00 111

DE SOMBRIO '

Laguna
Somhrto

Aràranguã
Tubarão

4,00 P. 00 W 00 16,00 19,30 p 21,00 b

4,00 8.00 in.on 16.00 19.30 8 21,00 11

4.0f)· 8 no 10,00 1200 16,00 19,30 'e 21.00 h

4,00 8.0r. la/la 12,00 16,00 1t:),30 e 21,ü() h

4,00. 8.00 io DO 12,00 16,00 19.30 e 21.00 h

4,00 8,00 10,00 12,00 16,00 19,30 e 21,00 hCrícíuma

DE SOMBRIO

à Florianópolis 0,30 8,00 12.30 14,30 20,30 e 23,30 h

à Pôrto Alegre 1,00 1,30 3,00 10,30 12,30 14.30 e 18,00 h

DE ARARANGUA
à Pôrto Alegre 1,00 2,30 10,00 12,00 14,00 18,00 e 24,00 h

à Florianópolis 1,00 8,30 13,00 15,00 21,00 e 24,00 h

OE, CRiCIUMA
à Pôrtõ Alegre 0,30 2,00 9,00 11,00 13,00 17,00 € 23,30 11

à Florianópolis 0,30 2,00 5,00 9,30 14,00 14,30 16,00
e 22,00 11

DE TUBARÃO

à Pô rto Altgni 8,00 ÍO,OO 12.00 1fiM 22.30 23,00 e 24,00 11

à Florianópolis 0,30 2}0 j-N) 6,30 12,00 12,30 16,00

16,30 e Ur,30 h

DE LAGUNA'
. à Pô rto A.l�gre 6.30 14 30 2:�,�O e 23,3'0 h

à Florianopolis 2.01. 3,:�n
-

�o 1).10 10,30 12,00 15,30

ie.oo i8,30 " 'l'i,OO h

DE FLÓiuANÕPOLIS
à Pôrto Alegre 6,30 14,:,r' ') e 23,30 h

4,00 7,00
,. '10 17,30 19,30 e 21,00 h

4,00 '7or, 'ln 17,30 19,30 e 21,00 h

4,00 7:' 7,30 19,30 e 21,00 h
.

4,00 7,í'r-. ",0017,3019,30 e 21,00 h

4,00 6,3n '.) i2,OO 13,00 17,00 18,00
19,30 e 21,00 h

4,00 7,00 10.00 12,00 13',00 17,0(1 18,30
:18,00 19;00 "! 21,00 11

.

em Pôrt? -/ilegre:.Prar,?-;�.,,! Barbosa,'143 - Fones:

4-13-8,2 - 4·2P.·75 e 4-n ;;r, Flot-iauópolts: Estação
RQdoviáFia -, 2l.:-n e 36-82

à Sombrio
à A�aranguá
à Crrciuma

à Laguna

à Tubarão

OR. U.JIZ (',ii" ,,� F�PfNOOL,,·
'"

Dõis anos de n�sjdenc,- p 1 n�titut-o de Endocrino!

:'
."

·;(Rt:�.f" Jr:wé "Che�raJJ�., ,'. c', "

jjlii{t},: :';f1t5W;t,,'.. t}'k\'�� 'Rr.{ WH;.f\fW��i ,::ii; ')'Of:'p, �d\ ;:·l\,- � '/�
...o :;·�\:·�.:�T1F :.��r;l\llr.�:,,:·\�P�.

"
:n��,i(�'l-'

' .

Ti�eoJae" � {j'ist-'(irhios
@lândulah�s -::- O(�s:e" " '").'r.momii!!i!.- psr

'

CONSUI��ijf». 'h-. q"''',' L,� JtF,�TnFNCli\
Hospital Cel�ó Ram(i� Fone 3147

"

Fone j\M9 -. 3R9()
Das 17 às lRhs, djàr''''L'�ntp

R i enE'nte Sllveira, 21

CHnira ,>, '-'r".ru:as

R.UA NUNE8 \fJA(�HADO. 21
FJ,OlUk".JnpOI ,1�

nOF,N('!\:" n,\ PF.l,F
DflS lTnhfls - On ('('um ('flhE'llleln - Mirnc;e\

- Alt'Yl!ia - Tratampntn ri:> I\c�f' Pelf' N'ev(' Carhr-111-
�a t' "Peelin!!"

nF�'l,
.

(r �,O
Oro Roherk ,., �+,,� t\.morim

Ex-Estagiário do '11 . !a� Clínicas da UniveJ:
!i'dadf' ele S PlW1U,-"'"

,
CÓNSULTÀS: - Oi�riar:,(mte, à partir das 1"

horas.
CONSVLTÚR TO: _:_ n TrrAnimo Coelho. 32� -

PiI Tulieta - 2.0 aíld�r - ",ln ?OS

r

RADIO - T;-',tEVISÃO
GANHE w�nf{'�tIRO

Aproveite suas hOnls de folga para estudar:

O mais atualizado cOrso, para você aprender pràfica
mente a montar rádios,. amnlificadoJ'es e fazer nmihs .

experiências com as fenamellhs, materiais e instru

,mento.

Informações: ESCOLA FARADAY
...._ Rua Conselheiro Mafra, 73
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iPartidos in
�".. "

.

!
I
I

Os partidos políticos inscreve

ram dentro do prazo -legal os seus

candidatos às eleições populares
d� 15 de novembro que ren9var�o
-os mandatos parlamentares do pe·
nado da República, Câmara Fede

�a'i' e' Assembléia Legislativa. A

A,l:ena registrou no' Tribunal Re

gional Eleitoral 12 candidatos à

Câmara Federal e 56 à Assembléia

Legislativa, O MDB concorrerá às

12 vagas 'que caberão a represen
.

tacão catarínense na Câmara com
�. /

apenas 8 candidatos, Para a As-

sembléia Legislatíva o partido
.ooncorrerá com 40. candidatos pa
ra as suas 36 vagas,
O TRE concedeu Registro aos

seguintes candidatos da Arena:

, I Senado Feríeral:

:'1\ntônio Carlos Konder
,

Reis 8

Lenoir Vargas Ferreira,

'Suplentes: Otaír Becker e Gené

s�o 'Mirf,tnda Lins.

Câ,inal;a 'Federal:
, Abél Ávila dos Santos, Adhemar

Pal�dini Ghisi, Albino Zeni, .An

t6nio Pichetti, Aroldo Carneiro

Carvalho, Dib Cherem, Francísco

arillo, João Cândido Linhares, Os

ni 'de... Medeiros Régis; Pedro Pau

to 'Hings con», Wilmar Dalanhol,
Nilson Wilson Bender,

��sembléia Legislativa:

" Adhemar' Garcia Filho, Afonso
Ghizzo, Aldo Pereira de Andrade

A'nge'lino Rasá, Antônio Heil, Aris

ttdes É�lan; .Iohannes Arno Enke

4rno, 'seara, Benedito Terezio ,�le
carvalho Neto" Carlos Morítz, Cei

.so Ivan da Costa, 'Celso Ramos

Filho, Djalma Mondo" Dakir NU

bon 'Polidoro, Edrnohdo J. J: Sali

ba, Elgydio Lunardi, E,pitácio
Bitténcourt, Evaldo" 'Amara!" .. Fel'

nando J.' C. Bastos; Fioravante
Massolíní, Francísco J. C. Canzia
ni, Gentil Bellaní, Hélio Carneiro,
Henry' Paul, Henrique Córdova,
Homero de Miranda Gomes, João

Custódio da Luz, João Bértolli,
Kid- Meirelles, Leolino 'João Bal

dissera, Mário' Tavares da Cunha

MeÚ�,
.

Nilton Car-los de Oliveira

Nelson Pedrini, Nilton Kuc,k,er,

Ot�o '�ntres, Octácilio Pedro' Ra·

crevem candidatos para
mos, Pedro Harto Hermes, R,a!r
Knaesel, Raulino Rosskamp, Se

bastião Moraes Mattos, SebasUão'·
Netto Campos, Telmo Ramos Ar'
ruda, Udo Altenburg, Vinicio Tos

tato, Vivaldo Herbst, ' Walter Vi,
cente Gomes, Wilmar Ortigarí, Za

ny Gonzaga, Ivo Reis Montenegro,
Martinho Cardoso 'da Veiga, ,Edil.
son Meirelles Sperandio, Norber
to Hafermann, Sady Cavalheiro

Marinho, Reneau Cubas, Jorge SiJ
,

va, João. Corrêa Bíttencourt, Wal

berto Schmidt,
O MDB, inscreveu no TRE, êstes

candidatos:

Senado Federal:

Romeu Sebastião Neves.

Suplente: Nilo Bello.

Câmara Federal:

Pedro Ivo Pigueiredo de Carn

pos, Laerte Ramos Vieira, Lu�z,
Benjamim Pereira, Jaison Barreto,

#Francisco Orestes Libardoni;: Abe
lardo Rupp, Cesar Corrêa do Nas

cimento, Humberto Duwe.

Assemhléia Legislativas

Ivo Luiz Knoll, Car-los 1?üchelle,
Waldir Buzatto, Fausto Lobo da

Silva Brasil, Luiz Henrique da Sil

veíra,' Álvaro Ramos Vieira, (Ad01-

pho Zigelli, Walter Zigelli, Fran

cisco de Assis Soares, Albino Phe

lippe Potrich, Dejandir Dalpasqua-
1e, Delfim de Pádua Peixoto Filho,
Ulisses' Tavares Lopes,

-, Sadi Pi

gatto, Ivan José 'Rodrigues, Geo-.

vah José de Freitas Amarante,
Isaías Alves, Antônio Menezes. Li
ma, Jorge Gonçalves da Silva,
Aderbal,Guarany da Rosa, Ney de

Aragão Paz, Chrystaldo Araújo, Ro

meu' IKCiJchhànn, '. Juaréz -Rogério
Furtado, Delamar Filomeno Viei

ra, Aloisio Piazza, Manoel
•

Victor

Gonçalves, Manoel Carlos de Sou
za, Cândido Abdon Goulart, Aqá·
cio Pereira, ' Raul 'Silva', Nilo de

Freitas, Nelson 'Fófano, Urbano

Bertoldí, Pedro Medeiros, joã.o
Ramos Martins, Murtlo Sampaio
'Canto, Walmor Paulo de Luca, Pe-

,

dro Dietrith Júnior, Elpídio Abel

Bot.ega.

Integração Social tem
todo apoio calarinense
�"H -;" � _

�.\-. ';"

:",X Feéleração do Comércio do Es·

tãdo de Santa Catarina, <;lepois de

examinar preliminarmente o PrD'

grama de Integração' Social, apoiou
a iniciativa do President,é 'Emillo
Garra1:jtazu Médici classificando·a
rie "inovadora no campo político
sodal"; Salientou o Presidente o.a

entidade Sr. Haroldo Soares Gla

vam, que em virtude da profuFldi.
gade da matéria encaminhada ao

Congresso Nacional, a mesma de

\Te S'2r acolhida com simpatia ()
�",

'
.

cuidado, por se tratar de uma pro·

vidência de larga repercussão,
também no setor econãmico·finan
ceiro. Concluiu o Sr. Haroldo Gla·

van suas declarações à imprensa,
di2iendo que o projeto do Govêrno

é ambicioso e ,que a regulamenta,
ção racionál de sua aplicação pre·

'dsa ser precedida d-e uma análi

se minuciosa por parte' das entí·

'dades de classe patronal e assala

riada que, uma vez "tcolhidas pe·

10 Congresl').o, servirão para ape�·

feiçoamento do Progr�ma de In

tegraçã.o Social.

COMUN�CAÇÃO
Devidamente -autorizado pelo EXl11o. Sr. Sccretário EXCCllt,ivo do

PLAMEG � PLANO DE r�ETAS ,DO GOVERNO - a Divisão

·Executiva de Fiscalização e Contrôle, comunica quê' se acha a dis

posição de quem, interessar pos'sa o EDITAL DE CONCORRENCIA
N. 15/70, relativo a execução dos seryiços de construção, do CO

L:f.GIO ESTADUAL· DO ESTREITO.
O referido Edital, bem como quaisquer esclarecimentos pode

rão ser obtidos na Divisão Executiva de Fiscalizáção e Contrôle, 5 o

andar do Ediffcio das Diretorias, situado à Rua Tenente Silveira, em

Florianópolis, diàriamente das 14:00 às 18:00 hora5\ exceto ao.s
sábados, e tem sua abertura marcada par(i o· dia 25 de setembro
de 1970.

.

D. E. F. C., em Florianópolis, 24 de agôsto de 1970.
�

Eng. LÉO SARAIVA CALDAS
Diretor da Divisão Executiva de

Fiscalização e Contrôle

. i

Contraio· do
estádio está'
q,uase pronto
O contrato para a construção

do Estádio Estadual, a ser côns
truído na 'I'rindade, está em fase
de redação final no Plameg, en

quanto que as obras de terrapla'
nagem prosseguem no local onde
será erigido a praça esportiva com

capacidade para 50.000 pessoas. O
contrato entre o Govêrrio do Es
tado - através do .Plameg - e a

firma ven6.edora. da concorrência
respectiva, deverá .ser celebrado
provavelmente nos primeiros dias"
de setembro.

'

Segundo !-nformou unia fonte do
Plameg deverá ser assinado tam
bém no próximo mês o contrato
de financiamento e projeto; para
construção do novo Hospital In
fantil da Capital, a ser, construído
em área do Hospital Nerêu Ra
mos. no bairro da Agronômica.

.Grumetes
amanhã $ão
marinheiros
Será realizada amanhã às 1'5 ho

ras na Escola d,e Aprendizes Ma.ri
nheiros

.

de Santa Catarina, 3: 'ceri·
mônia de encerramento de curso

e promoção a.marinheiro dos 319

grumetes que compõem a: atual
Turma RomBO.

O Curso de aprendizes marinhei
ros está dividido em duas etapas
básicas 'e de igual 'duração. A' prI.
meira, é o curso de Aprendiz Marí
nheíros - �ràpriamente .

dilo e a·

.segunda' 0 e;'tági� d� :grumetes,
em que os alunos; já promovidos.
continuam .

o, seu ap.e�fei�oamento
milita' naval.
Na : o,J,enidàde de' sexta-feira, tI)' .

dos os grumetes, formados, ouvi
rão a ordem do Comandante que
os declara Mari.nheiros e, na si

tuação de prontos para_ as tate
fas que os espé:rám em navios de

guerra da Marinha. '1

RDM:"Casa
o-ova, novos

! '

programas
A Radio Diário da Manhã - Uma

das mais antigas da Capital - já
está operando em s\las novas ins

talações nci 13° andar do Edifício

Ç<;llna�a, na Ruà �elipe Schmidt.

Apesar de mímt�r fi. 'mesma' apa·
relhagem de som Philips, a emis

som po;ssui hoje uma das melho
res instalações de rádio .do Esta

do, possibilitando melh,or desem

penha de seus profis'3ionais tendo

em vista a boa distribuição da área

ocupada.
A emissora conta com ampla sa

Ia de redação, sala de Produçãp de

programas, 'dnis estudios, disco·

téca, laboratório e três mesas de

contrôle de som, na parte opera:
cionaI. Na secção administrativa
foram instalados três escritórios

de atendimento interno e ,também

I o Departamento de Contabilidad.:l
da emprêsa.
Segundo informações do Depar·

tamento de Produção, a Rádio Diá.

rio
.

da Manhã está elaborando
,

uma 110va programação que será

iniciada no próximo domingo com'

,"Gal,eria Nota 10", de Sérgio Bitten·

court, a partir das l3hl0m, apre·
sentando as melhores musicas da

semana lançada� no País.
\

SADlA:voa .

logo com 'seus
UNE-ELEVEM

,

.
,

A Sadia confirmou

ximas

vôos com os

cobrirá suas Imhas-tronco
,-

'.

nacío-

nais.

Os novos aparelhos
pela SADIA TRANSPOR'I;ES:

.

REOS são' considerados ·Çios mais

modernos do gêner-o em todo- o

mundo e estão sendo fabricados

peno
dos seus

�
um

»,

Sta. Catarina
foi o·curso de
cooperativas;
o Estado de Santa Catarina Iêz

se representar no 2° Curso Regio
nal de Cooperàtivismo, recém-etc
tuado na cidade dê Campinas, ém

São, Paulo. Estiveram ·PTes·entes, �'t
/ êsse seminário representantes da
Associação de Assistência e

"

Cr8-

dit'o Rural,' da Cooperativa AvíCIJ'

la 'do Litoral de FlorianópoÍis' :::,1-
mitada, \ do Instituto Nacional de

Colonização e Reforma Agráriá, no
Estado; e da Diretoria de Organi·
za,ção da Produção, da" Secr,,,taria

da' Agricultura. Êsses elelllentos
tiveram participação ati?a nos. tra·

balhos, que objetivaram fornecer

novos ·subsídios. ao aprimorame,1-
to da política de cooperativisqlO,
em' Santa Catarina bastante difun·

dida nos meios ruraIS.

FEIRA

Feira de Reprodutores,' das ra

ças holandeza e flamen�a, sed

'realizada no p,róximo domingo iI::>

município 'catlJrimms� de Ri\> do

,Campo, sob acentuaclf' . int�rês"(l
dos grangeiros daquela área. A

iniciativa de sua r,ealização é da,
Prefeitc{ra local, quel contará com

a assistência técnica do Projeto
Gado Leitei1'o e ,Associação Catari·

nense de Criadores de Gado Lpi·

teiro. De outra parte, o' Banco elo

Estado financiará os pecuaristas
interessados 'na aquisição de re·

produtores.

Educação tem
seu

.

conclave
na' Bahia
A FaculdÇldEi 'de Educação, que

integra � Universidàd8 para o De·

"envolvimento de Santa Catarina,
enviou ,representante à 3a' Sem1.·
na de Educação, que se realiza em I

Salvador, na Bahia, corp encero

ramento previsto para o' dia 29

O simpósio tem o patrocínio da

Faculdade de Educação da Up,ivBF
'sidade FedenÚ d� Bahia e are·

presentante éa,tarineng,E' é a. estu·

dante Sueli Petry.

Telex mais usado
,

e

já rende 4�mn :mensai's
o .Diretor Regional da Emprêsa :

Brasileira de Correios
.

e Telégra-'
Ios, Sr. Aloísio Hermelino Ribeiro, ;

.

declarou ontem que .o móvimetlt,o. � ;

u'o 'telex na, Capital aumenta �ra
dativamente, com ó 'público lltF'
lizando·se maiEj do sistema ' para,
transmitír suas'meí1s�gens ê obter

\

resposta Imediata. O telex "foi' 'aE
nal descoJ::i'?rto e' todos agora. 'B

.utilizam dêle, contando com, SUit. ':
eficiência e baixo custo. 'Os' b·an.
cos da rêde florianopolitana' Op8- ':

ram todos na cabine pública
'telex da EBCT e suas

sendo no

Hermelíno

.

RIbeiro q1ié a' arrecadação n1ensal
.

prOvel}iente.' do uso do telex
o

já
, ,1X�tingiu ':a' Cr$ 4:000,00, o que nao
: deixa' de ser -'um índice bem ex·

no de·

"

/

Info11TIOtl o Sr. Aloísio
no Ribeiro que a Emprêsa Brasf
leir� de Correios e T�légrafos 1'8-

solveu eliminar' definitivamente os

meios de transporte muito moro·
'

sos para as suas operações. O
'

transporte por trem, por exemplo,
foi abandonado, em virtUde' fle
seus horários sempre imprevistos
e invariàvelmente' retardados. A

entr'2ga de correspondência para
Jaraguá do Sul e Pôrto União, por
exemplo, não mais será feita por

trein como ocorria - a par�ir
do mês de setembro. Para q 'tl;I;lO;;'
porte até Joinville·, '0 trem já"nãà
é mais ·utilizado. A EBCT empr',
gl,\ agora o transporte .rodo�iá1"io,
'utilizando seus próprios nículos.

Có'm a m�did:L; os ysuá,rios ga-Q,h,j}'
rão no mínimo 30 haras; recebelJ
do sU:a co['�espondência num làps;J
de tempo ,muico' menor que o'�:'a:f:"
tigamente verificado. Esta inÕv�
ção - informo':.! - se proce.ssa em

, todo" o país

Tarifa única
" . r

ho.uver premência de tePlPo para
a ',c0rrespondência, outro se:vá ,1

sistema. ,A encomenda despachad,·j
poq.erá seguir. por' t3rra ou vi!:i

aérea que.o prêço será o mesm').

O sistema de entrega e recebimen·
to será P31dronizado em todo ()

país.

A tarifa postal serú única, c�·

b'2l1do a Emprêsa a opção quanto
ao' meio de �ransporte.· A ABCT
acolherá um critério ,em função ct�,

urgência. que for .,j;eivindicada pe·
lo usuário para determinar' qual".o
meio de transporte a' ser utiliza·
do .. Se houver urgência, será uti·
lizado o meio mais rá;pido. Se não

Telegrama 'rápido, , .

lOS telegramas' agora chegam.
mais rápi49 'ao destino, pois veri

ficou·se uma melhora de 100% na

ent�ega. O sistema· de micro.ondas
. abreviou muito a transmissão,
que, para. Recif.e, por exemplo, era

feita via Rio de Janeiro. De lá, !!.

mensagem era retransmitida para
, ° Recife. Agora, a mensag,em vai

diretamente para o norte, sendo

que os; telegrá!llas mais úrg�n},ps
Sã0 transmitidos por telex. ,,:"

}..;.(.-

Segundo informOu o Sr.. At\iísiO
Hermelino Ribeiro, a Emplêsa
Brasileir� de Correios e Tel�gnl'r
fos já tem um nôvo símbolo",,� ft

Direção Regíonal so está espéJ:aú·
/

"

do l,lma / ordem vinda do Rio 'para
aplicá-lo nos seus formulárieís.

·t��
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