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SÃO BENTO DO SUL

do Sul. comemore hoje o 91°

ániver�ário de fun.dação. P'!I

Iü\ assinalar o . acontecimento

l' Pr�feito Ornith' Bolman!'l.
� •

, _I

elapor.oll uma programaça� es·

pe�illl, 'esperando receber na

opor,tunidade muitos visit'an
115. Al�m do monumento dos'

trils templos, que desperta' lo

go"""� ate'nção de q,lIem chega
'

,

à 'cidade. os q1Je clemal,darem

a São Bento por ocasião dos'

festejos terão a oportunidade
de'" eonhecer suas famosas

b�ndas' musicais.
-----,

--------

BLUMENAU

A Campanha ue Erradica
cão da Malária, reiniciou os

�0US trabalhos, de borrifação
d�'s casas, em tôda área onde a

rri�lária ainda persiste, Essa

bor�ifacão tem a Iinalidade de

,pr?,tege'r (Js pessoa« contra a

doença. Os trabalhos de co

ii;;�ita de amostra de sangue
e" 'J1ledicação dos doentes con

tinuarn .sendo feitos pelos 'ser

�Móres. e, principalmente, 1'16
I��' 'Postos....

'

de Notificação íns

tfl.l�dos nas diversas localida
d-fl'l do interior. em vários mu

nicípios inclusive Blumenau.
, r I

�

\

Sr. Colombo

RIO NE'GRINHO

M�chlld!) I'
S�,J"Iõ, �st"ni em outubro '"ii
ddade de Rio NeQrinho. Niío

�Ili' f�lar\ em polític·a. Apenu
> !.. � I

,

;lcompanhará _'0 govern.dor
I�o Silveira. que procederá

,_ - , �

umil série de

BALNEÁRIO

construído um

guarnição (IUe
go dos sete quilômetros �le ,

praia. Ficou acertado tambéru
.
a construção de postos, isto !o.
com vistas a próxima tempo
rada. .'

JOINVILLE

o 'Insti�lJt" de O.·,p.,!'ltÍtc�o �$
r:�!lt'''H�'iv;os Habitado",,!!; .d�
S;l,r;!til CE!larin/!. pnlm'lverá �á·

bado e dom!l1qo próximo em'

loiroville, o T"'fceirtl e.,co.,·

tre de CQo!1�r,�"'ivas Hllhiti!�i.,.
,I'''';S de S",nta Catl'lrina. O PrQ·

{

"r,-,m<l do C.t).,d;we prevê e!1·

t,r!! Qvtras l'il1eStr1ls. a do pre
f�ssor Teabaldo \;Ia Costa. 50·

I:.]r,e tid�r;:!!1�'a e' Com",nicaçiJo
al0111 de Mesa Redonda co'o

Mcnkos do l'J.NH a- respeito do

r,1i'flO dI!. Equivalí!nda Sai!!.,
ri�I, a poupança após Os 36.

I ' ,

rat�io al'lte� do, térmí·
Pr(jqrama e eutros as-,
rela,dollild"s eem (\

'�"9!;'rama habitacion�l- em

S�nta Catarina.
\
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que , está mantendo contatos' com li

govêrno '-da Síria, desde' que o Se
cretário William Rogers i. pediu . a"

lVJQs:�óu para influir junto à Damas

co' para que sejam retiradas a.d tro

'pas s{rias qu� invadiram a 'Jordâma
,I "\ o do Departamento de Es

tado disse qU_(2 o govêrno so saberá '!

I'Ê'spltado das gestões russas com o

passar do' tempo, atraves da atiu:

dr' tornvda
Jordânia.

A SírIil resistirá violenta e decí
didamente �a qualquer intervenção
norte-americana no Oriente Medro,
A declaração partiu 'de' um ' porta �
voz oficial do Ministério das Reja

ções' Exteriores daquele pais, Fala!:
,do Pl:J rádio govenl�m(ntal "disse
I que a govêrno Sírio' exorta a 01.'<

-' ,

"níão pública mundial ,a c, ue conue-

ne as .provpcaçôes dos Estados UJ1i
dos I e as possibilidades de que c(

II �ece uma' agressão", li: declaracâo
conclama los govêrnos de todo o

I � t t- ) ... J.. I I

I mundo' a tomarem medidas diplo ,

máticas, visando evitar a interven
I çã� norte-arnerjcana (na' luta e ler

mina acusando' ar! Estados Unidos de

estarem inventando ele sculpas par 1

intervir.
A

\ União . SOIf��ti('a iuíorrnou : ,:1,
ao govêrno dos Estada� Unídes'

o líder

que viagem

Brasií 'fala
DO 'cicio]e .

;?

'estudos dlEsD
I" "

Prefeito de
Benedito Nôvo
e reintegrado.

1 •

-'

(Página 5)

o. professor Francisco de Souza

.Brasil encerrou o Ciclo de 'Estudo',
sõbre

.

Segurança Nàciorial e Desen
, vblvimentó,' proferindo . ontem nó'
àwtHtório do Curso Senado de Cien.

cias Econômicas uma conferênda
sôbte a "Conjui1tura NaCIOnaL HO�2 í
o Secretário Glauco' Ohnger ÚÜCld I

r� a fase conj�nt4ral falando

'->6'-11bre _,
a Agropecuária. em Santa Cv

larina.
'

),

de alimento' -�scQlarIvan proibe.
liscais na

.
campanha

A' fábrica, segundo as previsõe:5, (J�"

tárá pronta até o fim (lO ano, (Últl-
, �)v,,' � � r ) I�

ma pagfna)·,

Candidatos já têm, ,seu núme��
(Última págiria), 1

.

\Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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: sA.o ,JOSÉ .

•

...

15 �1.19,45 - 2IlHJ;5m
'I,. "-y" "

'

Robert Hossein - AiújUk, �imée
-- .Renato . Salvatori
.!

.

,.

OS GRANDES CAM1:NtI9S,
Censura��� 'anos

.

.'
�,ii.,'

"

�_. RITZ

17 -

Sammy Davis Jr: - Peter Law-

Io .d �tJ<, �,� �
,

01 �:� '4(.,>:
•

•

UMA���UtrPL'A, EM PONto DE

BALA,

Censura 10 anos

'ÇOR��

15-20-22h,

Keith ' Barron _:_ Ann Lynn
BONECÁ AMOROSA

Cens.urfl 18 anos

ROXY
,i .I·� I � I ')

14 - 20h

Pro1l1'��'a, Duplo
A QUADRILHA DOS RENE

GADOS - EU MATEI RASPU
TIN

Ctnsur'a' 14 anos
...

GLORIA
.... f!

,

17 �t�� 'h',

�iHi: .'

Genev:1ev� Gr'ad

to

O, PALAC:;IO DOS' AN'JOS

Adriana Prie-

Censura 18 anot"

JAUSCO
'"

17 - 20h
.) .'1�

Cli 1t ,�?stwood
TRES . HOMENS

CONFLITO'

Censura 18' af}OS_

Eli WaÜ'ae:h
EM

-------------�

RAIA'

"�O

20h

Pm�r:niui DUfllo
SE �,��ONTRA R S.\RTANA,
REZE PELA STJA MORTE

"o

AMANTE L':fFIEL
Censura' '18 anos

20h \j ,

A lex Cord Britt Ekland
.

STTLETTO' , �,'-

Ce'-, sura 18 a!JoS

- ;:--7�-,-'-'�-:--.-. ,

TV COiClGAiDAS 'CANA'L' 3 \

'16hÔO j_ Cube da CriçlJiJça
"

t •

_

16h20m::;- Cine Desenhos

16h45m!'- As Aventmas de' Rin

Tin Tin�::_ ,Filme
17h 15m

�
- Pastelão 'FHme

17h45�r"_::_ Mulher�s- em' Van-'
t,

'

guarda \,
.

" .

18h30mf' - Tevê Educativa

191100'-1.. PiQIl�alião 70 ...L Nove-,
,:' ....

. .'

la �':
19h35m;,- T�e Jornal IÚring
20h05m::�- Irmãos Corag�m
NoyeIa '

20,h45m :;'._ Faça Humor Não Fa-
, ,� ..

ca a Guerra - Humorisllio
.:. ",� 10

•

21 h40m:,��, Re!lOrteT( Garcii
2211 10m l-=,- Assim Na Terra Co-

r.: I.. •

lpO No Céu '-;- Novela'

22h45m :,�-- Mesa, Redonda.

\..

CiH,UTEIRAS

"�AETA
�IJalida_de, l11áxim�

,

(�omprovada !
;'

.

"

•• ...,..__ I:il

I I'
I

. I

,,-

DORIS E �TELSv,�

CASAMENTO

I.. Foi na, singela. Capela do Divino'
I I,EsPíriLO Santo, que às 19 horas do

diá 1'8, realizou-se a cerimônia do

casamento de D 1/' Tavares Matus

_

e o Deputado N� .on Pedrini. ce:c

brada pelo reverendo Pe-dro Kelei'
Doris usou modêlo clássicQ conft;c

cionadQ em .zibeline, peie costu,l'eiro

Lenzi., . O /véu ,era em tule, prêso a

um arranjo de delicadas flô-res,
clestaaalldo melhor, a beleza' di:

'. ('
Doris,

.

Após. a cerimônia, no',

Santacatarina: Country
salões tj::>

Club, os

,

O Departamento do Clube Social

Pcineiras, esta aprcs '- '['o em si. 'I'

sede social, os maravuuosos trabn

lhos das tão divulgadas rendeiras

de nossa Ilha. A exposição de

rendas ]1l0de'1'Íl ser visitada diàrta- "I

mente, das 14 às 17 c das 20 as

22 horas .

* *

,
I'

.,

Música Popular

110h'r)� "�"ebel:a':n _ cumpl-imentos de

convidados, onde foi servido,'mil

elegante 'jantar, Entre 05 convidi1.

dos: Governador do Estado Sr: Ivo

Silvcira, En'genheiro Colombo Salle;;

e. senhora,' senador Celso Ramos, tê

senhora, Sr, Alcides Abreu >3

s'enhora, Dr. Dib. Charem e senhor�,
senhora Na,ir Tavares Atherino,

Deputado Zany Gonzaga' e senhoril,'
Sr. J�lio Fungast ,e senhora, ela,
Edíth Domin ex-miss Santa' Cata

rina, Conservando sua invejáv�l
beleza, 1?r", Antônio Carlos da ,Nova
e senhoril" ',Sr, João Bertelli e

senhd-ra, Sr. Murilo' Sal,!wdo (�

f'�nhora, Sr. Lo{á'rio Rothfuch<;,

spn 1101' e' s�n'l1ora Joi�as Polli, D/
Sl)iros DimHttos, I_)eputado Ge.ntil

PI'·l:mi Dr. Cqnstél;lti 1� Dimatto'�

'-e senhora, Deputado ç(�!SO Ramos

Filho, Dr, Antenor r, Tayares
'

e'

senhóra, S.r.. '" Miguel' Hermíl]io,
Daux e sel1h6ra. DE'nutac)o Herm.:!-

lino Largura, Sr. Eno S'chmidt e

15 AI'IOS I, I
N0s' "salões do Santacatarina i

Country f
Club, sexta-Ieir a próxima,

Lúcia Mello Araujo, recebe convi

dados para sua festa de 1[, anos,

* ....
',' *

Augusto Buechler

HAVERÁ BOICOTE

�l' . /)rj'on C�rdo�o e

Sr..: 'Nabol', Collaço· e

senhoi'a' Kirarw Lacerd'1,
.< ,

._ I. .. "

·",.JOSO e,�_u [.lOiVO Dr, Savas

Apóstolo; Jornalista Lázaro Barto

Iorneu e senhora.

Dominzo em sua' residência r;)

casal Hercílio Luz Oollcce, 'come

morando os 15, anos de sua filha

M21'ia Tereza, . recebeu convidados

para um jantar. Entre ,0" convídados

foi notada a tão divulgada beleza,
de Hercilia Catarina Luz

.! I

As emissoras de rádio, os jornais e a televisão noticiaram anteofltem que

o sr, AHgms-to Marzagão, coordenador geral do FIC,
o declarou estarem o� editOl'2S

musicais estrangeiros, eliS;jJ0SlOS a fazer belcere ii música brasitelre, caso en,r�

,pm Vi:;;OT a Ileli que obrtga as emissoras de' rádio a rodarem - no rnaximo

30% de música -írapcrtada, na sua programação. I

.

4 senhora,
I I

senhora,

) �-- L._ _ _� L '- __

,! �.l"""':L""-iÍl-.....__....�'1"1��r.._ ..'!-[lIi!<�_"".....ol........""".._7""'w�....�

\
" ",

I

·i'

. ,Ana Maria, �nqu�nt'o voei não �s,')
a calça comprida na escola, use &�.

te terninho' fora dela., Especialmente
para você, em gabardine ou tergal,
abotoamento duplo, sem' gola e m�·

lha com cinto .complEltando o co',·

junto, O K?

1. * *,

RESPONDENDO' À ANA MÁRIA
A carta diz o seguinte,
"Prezada Iára.

I Felicito-a pelo ê'xito que sua' CO�

luna vem obtel1clb: '
,

Hoje, �ostariá 'd,e d'p'res�ntar-lÍ1e
urlla sugestão, Discute-se em toeJo
Bí'asil (l USÓ (I� calça (omprlcla r;o

trabalho. J5ros 'emprêgos liberais,'
princip�lillent.e em São Prlulo e Rio,

.1.
-r-

* ,I.
-r-

'G mais famoso e qualificado disc-jóquei do '"rasil - pelo 'menos na espec, '.

lidade "raúsi-a importada" - foi sincero nas suas declarações UlI coiunísta -K�o

Ftossman (revista Desfile, n . i2), quando êste lhe perguntou: ' ',,'� Ú' ',<
_ ,

- Existe por aí .um movimento contra o excesso de música est_-a�:�n!t 1'1 �

país. Em seus programas há 99% de música inglêsa ,e americana, 'Existe réal,'

mente alguma pressão contra?

IHg IBoy: [n�é.li7,n)elnte é verdade: vão baixar urna lei' segundo a qual iH,

emissoras só ,poderíio' tocar 30% de música Internacional. Acred1to:%i� jsso

á f' d S' B
" �, �

decretar o', Im e.: 19 oy,
' "tli< I'

mg iBoY. IFla 'vêJrdade, ehama-seNewton Duarte, ..tem 27 a�10s1.: é p1;otes��..;
.

Ge(o)r1ra'fia, fillho de família tradicional. Diz que "em casa 89 ouve músl-.

brasiletra 011 f'ranr-êsa . Ou então um clássico logo. Mas aqui - lá na Ráclir.

Mundial - pagam-lhe '}iI)lra aquilo (tocar múslca-amerieana e iuglêsa, p:t:irtCip�ü:
mente). I E eu sou um profissional",

' ?
.

• \ I.) '-,I

Rer-ehe mil cartas por semana, tem tri\.s s'e::retárjos e .diz \ '1U:1' >�:; seu

prozrama é para jovens dê 13,1'1 25 anos . .Já estêve
...
na Europa; está ]1:i'n'1 �i' �o�

Estados UNimos. Na SHa vh�ern' à Europa' fêz .'contatos com muitos C01TIWC;,;ito;'cl
e rll\l'lt-ores - 0 que lhe garante o recebimento de todos os discos nÓM0Sj 0-11

prilfíl�'eira mão. ,.

/
., ' "'·l,

'Quer dizer: ê,le' é 11m disc-jóquei antênáco, porque faz' cem «onvíccãe e

('om ,cl'I;te�oria aql1iilo q�e é a sua 'êspeciaÚdad-e', E o ·.faz, Cllmp"Í!;uo delerrr,'.

na(lões da' d'irer.ão, da sua emissora, que o rrían('la rodaI' música hH'crtadq.; e ;,

'emiss9ra o manda fnzer -isso porque sabe' que a músÍl:a. impOl;taela -. pa']itic111�:'.

lmmte no caso da de juventude' - sempre exerceu e exercer:á 'U'1t :l1is4:erio"o

'fascínio, ,

me floy, que é um ,indivíduo cOP1petente, que só toca mÓsica sdf'rionada e

ql:1e age desta m':meira pni'(jue 'os, jovens assim o df'sejam,. está arrIsci:tndo' a. ter

QlIe cruzar os braços - tudo por causa da lei dos 30%. ,[

.. <'/

L!C

A Diretoria do Lic, Lagoa Iat�
Clu're. na semana que passou estêve .

em reuI1ião para programar a',

festividades de inauguração, cip:
lanchonete, canch;:ts cl.? esporte e

praia. As festividades' do que falá

mos deverá ser dia 28 de n'ovembro
pl'óximo vindouro.

A'o Sen'h-or' Reitor ,.João· David Fer- I

reira Lima., que já' há ,aiguns dias

encontra-sé .1'l0 Hospital dos Servido-

res,,, nossos votos· de l!>,ro�to restab,:��
1\ ;

lecimento.

,I,
' ..* * I

1

As senhoras Deyse 'SaHe�. I.J(i)urclrs t
T. Rothfuchs, Mara Clie1'('m. Car'ilcl'l

j'

CoJ.aç0. Nak Tav:ues Atherino, S�bl l'

Abrem, Lea Sc]1]midt da Nova, I Ed1f'l 1,

Donin Fungart e tamhém ? senhorita

Heloisa Ba�tos Gomes, L'OlT seus mo- ;'
delas longos, deram neta de eXCI'·

lente b0l11-gÔSto, em recente recep

ção no Country.

'MINHA OP,I-N'IÃO
.,:4 (�

'Nã0 disl"ordo plenamente da medida, ,Ela deve ter lá os ,pus 'intuit0s

patr'iótiros, MáS' 70% já é excesso de 'zêlo, também. Eu acho um ;absurdc

restringir II 30%, a wercentagem permitida à irradiação de' músiéa importada,

-sáu da opinião, de que 50% para cada lado 'seria o ideal - pelo meJt0S, pai'
, (

en!ijuanto. Os 70% reservados à música brasileira só poderiam ser decentemente

supridos., caso 35% dêles fôssem reservados às Nossas músicas antigas - 2

isto seria' muito bom, Mas acontece que nem tôdas· as emissorns, seguiri3n'

eRsa linha; muitas deJas iriam, sem dúvida nenhuma, colocar dis�os ,de) c3;iltores

elo iê, iê, ie ,nacioflal. classe B e C (se fôssem os da çlass� A" como o"Robenr.

Carlqs, estada tudo bem).
I!' ri jí I

Se. é, que se pretende tomar úma medida no se.x:tido de dese;:fiIT;l,ular

editor ameri0ano (só· para d,tar um caso) a lança-r seus discos' ';'lui, . o qlce

drveria ser feito erá ,aumerrtar a taxação sôbre as matrizes; e nãc, clCÍ;xar quP

elas entrem, para depois proibir.'
,

,

O qu,ª" precisa ser feito, mesmo, não o está sendo: dar condiçõp.s ao nos�o

artisÍf\';' iÓhclições de traàalho J:lignas da sua
_ prqfissão;., ,,valo�'i�aj,J� ���t.!.

AmO,l'i� �Q�lni�à êle já tem',. O ,que êle precisa--,é serTeco,nl.:1:ec,idXl, e yalm;izad(),< !
... 1.'_� ffi\'f�.r' �_ -':�; �� ,',) \ .... ·_t� ..� f, F:l::=

I

.:� ��. ;fI t ;j} J.��.:Z � � �_� �J t!).� �� � fft\j
"I �'!.i I

"-
"�.' '. -:-." ' ) '{�5 .

,

"duçam é1 tril-ha sonora da Telenovela ÚPi,gmalião' 70'" � por ."exempl0,

Vejhm .a ·,:eapacidadé de realização do nosso material humano, Um Erln]1 Chavês,

um 1PtÔl�io AMlfo"um José Bl:iamonte,._um Nelso� Motta,'Forq:ue n��i.tl.tüal'
músiép�' bomo êstes, em vez de outros de ma qualidade? p,ois é, �ão rss�I$F*is�s!'
Primliiro' é preciso dar condições ao artista; depois, então, daT;lh0 o.tli.lri70$'ó�, (

• � "

t,' 4. "c..,.�.
� ""!>o

I
" • ....., \:.,.)

E você que é jovem .prafrentex: acha qlle 30% de música importada é o

quanto basta?

E tem mais: a ameaça_ de boicote CrelMa o 19 tópico),

EXPGS'IÇÃO
A 'Primeira Dqma do Est;tdo, Don::!

Zilda L11C'ki
I
Sil vcira; ,e PatrQ.nes�f'

da Exposição de Artes Plásticas

Rarrü;a-Vercle" dia 3;5 próximo', na

cidade de Blllmenau,

* �t! *1
_'.
',' **

I I

'I

I�

"

l:�

COQIJETEL

Sexta�feira. às 19 horas no- salão

de f.esta (I<o .. Querêlilc,,;:, E'a�ace, a

Dil'�toria d,a Aplitec S.. A, Corr,'

tora de Valores, com um coq.etel
rel"(>.l)e convidados, ]11'1':1 o lanç:;1-

l1�entol Fundo, Aplitec ?e. Inves"i
menl'os.

Vera e Paulo Ferreira Lima, estáQ
de pa,mbéBs pelo nasc,imento de

Marcello.,' oc@rrido sábad,') Úl1imo ��a

'Maternidade Dr. Carlos Oorrêa,

*

* _I.
-,' *

JóQUEI J

A Diretoria do Jóquei Clube San1J';,

Catarina, pensa seriamm'tp em um::!_

promoção social nos primeiros dias

de novembr'o" pr<?íd,mo. vindouEo, , I

: �r l;t�,�,,"�, ��". l, YY T' � ",: '�l:

.' l� lPl.

,O En-%enh€!Írp Sér�,io ,l,Taeh lido, da

Firma S, P. L. elo RlO, CI.esrle ontem

encontra-se em Camboriu, tratil�rl;'
eJq ino.t'llação do, ,ToboUm, naquele
balneário. '

\'
I Pensamento dOI Dia: O maior

,

amigo" �a, verdade' é..e tempOi ó

maior inimigo é, <) preconceito,* *

OMAR CARDOSO ",

; ,

,

I lára
.

Pedrosa

Quarta·feira - 23 de setémbro de 1970

A, infltrencia desta quarta· feira se apresentará muito prOpíCJ3
-

j1l e,.:Y,Qé.�!JP;pc��!:.á taZ(:f �(ldo p31,l
1?'�állii\·óSá\ ,h�€í:it :,ld-é ->bih�[ê1ei{�·: r

i ;;:� fi

Touro Ap,roveite o 'dia para reu'nir-se com amigos, especlillrrtente em

suas horas livres, para trocar idéiás e discutir· ,;58'lntos . q\')

, possam ll<t� ser interessantes, A convicção de seus planá&" sel':í

compensadora.
;. i i'·

Tudo o que você intentar de nôvo tenderá para o suce\iso nd

emp�eendimentos futuros, NIercúrio, seu astro gôvernan�e, d

estará favorecendo amplamente e'm ·tôdas as cir�'unstância:;
- I

Demonstre otimismo. Loteria,

Adotando decisões positivas e pensando em ir cada �\z mclhü1'

hoje você terá um dta plen,al-qente feliz e cheio de .:lovidades,

Conte com a, colaboração de nativos de EscorpiãD' e_.IP�ixe5,
Novidades à vista.

Dia em que terá sucesso nilS amizades, nas :viagens;,le' noS

contatos com escl"itores, jornalistas e artistas em lSefa1:�d3aibi
ineurtir �eu otimismo aos demais, incentivando-os, ,Romance

favorecido. :;'),

Influênciils àstrais favor�veis ao seu trabalho, seus planos' e

. vida íntima. Seu <1stro' protetor haverá de heneficl:1-lo amp!�

mente em questões relaciopa?as com papéis, livro�, esoritos

documentos .

Um é1l'ontecimento
\
estranho poderá ocorrer hoje, tcrnando

dia interessante 'para vOI',ê. Tôda e qualquer iniciativa q'ue ,poss,

tomar deverá lhe redundar' em 'êxit0 financeiro e profi�ílional.

Dia em que' ,podel'no surgir vários obstáculos imprevistos na

setor de trahalho, em vi�gens e I1té mesmo no âmbi10. famili�r

Todnvia. sendo mentali$ta positivo,- poderá âfãstar de si as, m:í'

influências. .

( ...

Os
-

sentimentos alheios estarão sensíveis hoje, s'e:B,do' oS

prenúnl'Íos de :sucesso no amor müito acentuados e faVl'l,recido']

a� mesmo tempo. ,Seja mais otimista que tudo lhe irá cadfl vez

melhor. .., ,_ r,

Dia em que receberá convites, visitas e recados importalltes,

SRiba valorizar- e aproveitar as ehances que lhe forem propor·

dnnflrlRs nor nativos de Eseorpião, Seu dinamismo "cra nQtávrJ
aos demais.

SPllS objetivos financeiros estarão pm evidência ·e i'erão, ,r8-n�e,
. rirlos pelos vf>rrl�deiros amiC!os, cujas idéia,s e sugestões !roCi\eJ'�o
ser muito benéficas e proveitosa�. Bom êxito pelae: iniciativa';

ori\rinais. " ,t,
-

Os rsforços que empreender �erão comDelilsados no 'lU,1i! �issp,r
respeito a dnl"llm�Jltos e nanéis oe SPll interêsse, Todfrvh; é (i"

gnnde importância uma disposição mais calma d� desnrep�\lJ(,ada.
Evite a tensão""." 1.,

"
,_'I'" .,., "1,,:,, "�"�o ,iIÚ')II.,

:".;"
I

já é co�num vermos mulhetes 'traba-
111a Ildo. de calças com�rÚl;s:" Mas

aprSDI' disso, o tràje é Droibido nd

trn;ics difel'en'tes: calça mais aperta·

da, paletós mais compridos, coisus

assim,

'Gêmeos

Câncer

m'2iorin das escolas e eseritórios. Sa- N�o é 'prec,iso dizer aqui' das van-

bemos existe nenhuma l·êi - tagens do uni[orme para
-', ", .

,1,1."'';>i",�sa boa J;).a,'·
.� '.,,' /" ..

,

,� 1is:';-'ff'fôrà 'de éf
ossá': Pl;oj1)içãj»c�nti.nuá fàme:- ep,y' você taml;ém, isal?emo/; ,orno fjcallil

jn�;Ú�s "��gill;nient�s 'rÍa1"ti�,U'lares, as roupas ,depois de um,) tarde iH-

11ira. você que é 'uma fOÔÇ;, prÍltú�'l tei,ra de cadeira, máquma de escr'e:
e �le muito bom gSsto !}oderia escre-'

I

ver e andaoJ1Q-alio de, lá ']ílai'a. cá.

ver algo sSbre êste asstmto? E há aÜ'lda o problema do vemo

_ Aqui em Florianópolis: prinêinal- sul no inverno, de que você fala.'

n181;te nO in'Ve.rno, as "professoras Nada mais confo't-tável e 'deoente,

spn oh]'iga�lRs a enfrentá!' o nosso ent50, do que a oa.lça comprida: lVI,lS

l?'flido e terrível vento !l'l1lI" COl1�, as só na base do unisex.

pe.rJ1ilS tbtalroente cle,sa:gásaUladas,.. Você já _imaginou o aspecto df�

fi: Q�'ilJ1do 0S cursos sãq noturnos,.C uma sala �le trabalho onde cada mu

prohlema .

se agrava mai� áí,nda. lher llS!lSSe ·um .conjunto difere-nte'l

Você acha que uma professora clt�. Horrível! Já com o uniforme, mio,

('� l,,�S compridas perdel ia a fôrÇfl Tudo pal'eceria imais organizadO,

mo!"!)l perante seus alunos? maIs limpo. _

Diga-nos a sua opinião que. nos Agora, o' problema é (J,ue não são

será .vali0sa, tôd�s as mulheres que' aceitam o

Por hoje.·o nosso grande ahraco. uniforme, não.·

Em nome de várias professorils A bem 'da verdade, mnito poúc'O!<;
de Fl(jrianópolis, aceite (l 11OS80 mui· aceitaill"no sem torceT ,) nariz, nã) (,
to nhrir;ada"," é mesmo? No' 'seu caso. professora

Minha cara Ana Mar;a: de um colégio. já não 5eria necessá-

O nrohleina das calças compridas
110 trabalho é :1ssunto (jll("·'vem seil

do realmente discutido já há algum

tpmDo. n Jorml do Brasil nuhlicnu,
\ \ 1]118 C1uime di'1S atrás, depnimen
to ele uma jornalista que falava (1.1<;

v�nbapns ele usá-las q�Jal:do se tn-

hn]1, a foi'a de casa,
...

Eu, pessoalmente, acho !ilue quan

do se trMil de tim escritório, tenar-

ti"iío n{,bli�a ou mesmo estabeleci,

mrnto b:mcnrio, as calça0; comnrid8s

Spri�m_ viáveis, somente quando se

tr�hs�r dI' 'um uniforme, uma es

ppnjp de unisex.

H"m�l1s e mlllhpres u":l,ndo, terno

011 "o'1'1ill1'ltq C[lH' serii_l igual tanto

p"r" IjTn, spx,o ('orno D::Ira outro. (.

]'Yll"smo nono. o mesm,)' moelêlo e

-f,:,itf) DPln I11P�"'O I"Õ�� 11rpirn, p::n:1
p\'ihr a possihiíidade de aparrrerem

rio um uniforme. Bastaria que fôs;,c

um terninho - sempl"l:' um terl1;

nho -, discreto, e em g�lbardine d�

lã. tergal ou búm. Não vejo em qUI)

vo,�é perderia 'a fôrça perante seus

,alur{os, ,Não' u:;am êles próprios ca)

cas f'ompridi!s? E depois. O. que tel:1'

a CH lca comnrida a ver C0111 a perda"
de fôrca moral? Se --a fôrça moral

das nossas professoras estiver prêsd

,à silia que elas' usam, então essa

terra é o fim.",

Trate de _organizar, um bate-pa1"o
rntrp a dir�'çi'ío d� esco1a e dem}1 is

pro'essnrns. pari! discuti]"(�m o as"

SIm to. Eu v0ti fazer o IT'esmo na

minha rep:wtir-iio. Quem sa,be C01')8<>-

'guiJ�pmns alguma coisa?'
,E d'?110is. se tudo der ce.rto. conte

corni'!o p:11'a trllt:>r dos inodêlos.

Um ahraço, e' até.
,
..

WiiiIIII. �.iV7'5FW
.. �-
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Leãp

Virgem

Libra
•

Escorpião

(

Sagitário

Capricór�io

Àquário

I'

- Peixes

I
1"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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atualidade'
"

BeIra0 ��rá' equipado
. . � ,

para, melhorar tráfego
. ,

Durante'''.o, despacho ('()lI1 e Go

verliadol' Ivo Silveira, o Seeretárrc
_.# Executivo do Plarneg. Sr. Cleoncs

Bastos, foi autorizado a; celebrar
têrmo de convênio' com e Departa
mento. Estadual de Trânsito. visan
do a aquisição de equipamentos P,!-

_ ra melhoria do tráfego de veículos

na capital.'
"Além do convênio com o Detran,

, o' Plameg .firmou mais 10,:êrmo::; d·.:)

convênio, 'com diversas pre-feit:uras
catarinenses.
Com a Prefeitura de 'São João

Batis(a o, !,e€)-1'lvênio vi!!a a' exeCtlÇão
'

dos' serviço� (\le" rettfi�ação, alarga
mento e revestimento da estrad<\
inter-municipal que lig(l êste liJl'H1i-,
,eipio. a Maior'. Ge�'cino, l"um,a exten-
são de 19 km.

.

Com a Prefeitura Q� \Majcw' Ge�'-
,cino 'para' a execução dos' servicos
de calçamento 'a' paralelepípedQs
dás ruas .J@áqui� Silveira e Pedl')
Gomes, tb.ta'lizando 7.900 m2.

Com a Prefeitura de Itapema pa
ra execução dos ser-vi�es dé COh�'

trucão 'da"',-er.tradn Ita��ma à· T /11"

meiro 'numa extensão.' de �l:600
'metros.

. Com a Prefeitura, de sio. Amaro
d'� Iml)er�.trtz para ,a execução do;;"

�érviç�s de implantado .'d<1 �S\t�;::tfl<�
q;ie ligaJi'<Í! Vargem do �ra;�(), à MONO

. .' ,

' \.

,da Canõa numa extensã� de 7· ·�m. '

Em Tijl!lcas o convênio eom a P)'(>-

,feitura visa a' execução dos servi

ços �e pavimentacão' a paralelepi
pedO!>' das ruas' Mareena, Frariano"
Caronel Galotti, Leeberto "Leal e,

Marechal Deodoro, em area total
(.I, ,;ÜMl m2,
Em v Urubici os recU!'SQS

"

do con

-vênio serão apheados 'll", execução
'dos serviços, de ábe]·tura' �la estrada

d� São P7dro, a "Gruo" Fará, numa
:

,extensão de 4 km.
Cmri a 'Prefeitul'(.l 'd:ç Xav(lntinn.

P'ill'a a' execução, doS sérvíçqs ele en·

cas,0\Ühame,nto' prtmá:l'io" ela'
-

estrad l'
'

mUlücipal \qtle Jlal:te do, Dis.trito d,�'

Unha das.. Palmeiras vh d)visa dér:;
.

á�\\(ls até alcança�' a di,v-is,�' do, mu

ni," ·-i,., 'ele, Ipuinirim em pereur:;,)
de 13 km.

.

Com a Prefeitur:1 d0 OU1'0' 11:1''')

exel'uçfJo <dos servkos tte."constru-'
ção dR Praça de Esportes,

.

.pre.ceitura de Lages :l.p!i('a o.s rp,·

cu'r�os do convênio na execn�:'íó
\.

el,)S
sf'rvinos' lie \ I'l)nelns;,o daf obr�s d't
mI, li�tl?,ca Wthlira lo0al. ,I

.Em' Camno Ate'!r'" os 1 ecúrsO,s d'I'
, , -

l'
I

('().�"Vf\)'l(l S:p.�'�16" -(1"'1 1('�f1os :nos Sf,}1.'-

,drl),� de ll{lvimel;ltnnijo i llnrnl,'pl('.-

pÍpeci?s' �8S �l1a,s" I?�. ,�e�(\Ho '\''11'

'g;JS, C",,}.· Be1'1>1<b rl�) Amoi'im, Cel

]}ueno .Franco e @ut.ras- '.;

"çOQperati:va quer, ,verba
P" '--r8 ····rm·

,:'.', , ,:: .

ce'�' � .

.

a
"

a
, .Oleo,ar "reaiS

;-:.
I"

_ ,

DirIgentes da Cooperc:tiva Agro·. les!nj� sôbre, o combate à verminose
fle!}uár-ia de Pauso. Redondo,' esÚiil'

.

hlimaná e' urténtaçãó' al)� funcion�_.
tenztandQ, hmto às agê�,cias crédttí-, rios da fu-nd'lccão Médieo S'ocial Ru-
cias, �onseg\\iir fi�é}Flc,iªmer..t0 de ,�áo r�,� de Ri<;J F0rtulla., �ão os. prilín·j-
mil çruzeü'?s; des.tÍnaq,\i ii 'ci:útStru: I p.(lís p:o;ntos do. segundo . Phm,O �Ie
ção de um a.rmazêm· para. Cerel:!i'7> ,'� Ação 9a 'CQmissão ',de < Satíde 'dêssc
Informou a', Aéaresc,: respoJls�vbJ,

"

,I!
,', r," iJ .':,

pelo, Projeto técnico:econô.mieo' di-Jô . \ m�ilie{y;)io" .

'.
• :;. , �.

'elIlpreendimentó, ,que o armazém Essa pro;g;r'ama�·ão é (' Fesultac0
de\lel'ã cmnpQ�tar, inic;�hll;ellte:, cêl'- de, yITla, reunião dos wembros; lia
ca, .d.� 5,0 �(iit· S,aeM, p:c;s.sibilita.ndo , Ç.oWi'issãÜi de S�nÍ,M ,d:: Rio, Forh}Í1'1,'
uma cOl�crcialização mais efi'cierfeL /

I
• Qn�::""" foi também a�Ta)iael\)' p !Ítrüneú'o

e lucra!lva, para él' produ�ão ,,! ):los '

", Plapo de �,çãc:i, cujo"p/inCT1')ál objp
associadós. A' CoojJeF,it;h'a' ·coRta;--..' 'Ü,'ó era o óontrôle lia, 'vonbinose hu-
I;\ttl,ªhue,ntec, com '100 as�<:�iad0s reg- m�ha, através' de, mediel'ás- Dl'e"t�Ú-

}l(Wl}�ve_.is, .p�r �m �uint6; da �Q,d�\- . t�v�'$ como construção de s��itári()s
Çã0 de· atiiO� . dos WUl'icip\�s.',' ele' , com fossa, :pi{),teç�'Q d(l;:(. l(mtes ci'e
Ppuso, Redondo, TaiÓ, Hio do Sul e água e' outras. '

Rio do Ocste. É)sse trabalho vem se de'senvoJ-

ve�,do em ;"·{trios munieíflios catad- /

rWl'Ise::;., Tr\0.r' ,COtJ;l1i�sÇ;�� "Ir· <;;nú:l,,, qtW

PtVomt)y.em a educação sa�,itáda e

al,\tt\ent:;u! ,il1"to às' J;l.o,pt\!açôes r 1-

rais e' urbanas.

ESGC>,'fQ
A CQFl�tl1UÇ&o <'\e �n};;\ liMe 1,lv-l):,_'

na ,de �s,gôto, .

a implautacão: de um
sistema de recolhimento .ào lixo, 'flÇ],-

"
Oeste lem,oQvQs sindicatos fltra.is

t;C = ...... se _

Mais dois, sindicatos de traba.lh{l�,
d�res 'rurais' . foram fUNdados !lO

oeste catariu(lDse, coI,1l ·3 àssistência
da FooeJ;ação. dos Tli'abalhadores 'na
Agrkultura d,o E,stadQ ce San'ta Ca
tarina.
Na última semana fon'm :funCla

dos os Snd1c�tos de São Lourellçu

�o Ó,e�te' e de Seara.
'Por outro lado, Preside,ntes dr
sindic1;\tos de trabalh.adores rurais
estiveram nesta Capitâl, em reuni:'\)
na seda' da FETAESC. Aatônio Vi
e�mte Val'ga:s, de N�Na T.H'nto, Hm'

cH\I\' l3.o.tamelli de B,l(us"lué Alltê
nio z'ucco, de Co.ronel Fleita's � V\
ll\rdino da Cunha, de Gaspar, pstj
VCl'am tratando de assuntos re1q-
cioJiladOil aos, seus sindicatos.

o melhor aproveitamento da prodJ
ção agrícola daquêle Município.
lHida}mente será, �1'lanHdo ceuta

te, com ". Frefeitura
.

Municipal,' S,l,
Hcitando a criação !le \llna' pa:tl'll-
lha mecanizada, para a10n,der os .

trabalhador�s rurais.

,

A medida se tOFna T'e.cessan1.

tendo em. vista que, a quase totali
dade dé\s p.r<:xpl1ieclades rm'ais no

Municíp\o, apr�se1;lta. configu.raç�l(l
inferiOl: ao m,ó(]ulo ideál.

COOPERATIVA DE ARROZ

; A partir do pról\imlil' sá,bado" .Jojt]·

"ille passat'á a conta�-', coro uma

Cooperativa. dos
-

�rodutcres de A.r
roz.

A iniciativa da criação <iessa en

tj(l!;l,de part�u do Sindicato dp.s Tra

b�lhé\do;res . Ru,rais' da,ql�êle, ;Munic'
piO .Jt., 'visa éon.g:regw. tqçlQ,� (IS rt?;

cu.ftores (ta região norte dií Esta

do.

'. No �ncontro <{UE! mauteve com, o..

Presidente da" Federação dos Tn�
balha<dores l

na Agricultura do Esta-'
do de Santa Catarina" sr. Zac4ria�' :,;'
Sobmit�, '� presidente á{_, Sindié".t6 '.

d
-, f'os Trabalhadru'es R\W::th de Br\1,s- "

que, Hercilio Botamelh, expôs lIS

P,lanos iniciãls para estudos visf\ni:lu'

f • I ,;, .

\. �
I

f '.... � I �
'", /," r, \. I

"
" li. Ireull)ião de {undaçã'I.l J\il' COOpE'·
rntivêj . dÇJs prodl\tor.es' de .,Al'J'oZ (k
Joinville' ,está" prevista [>nra o pro·
ximo"dia 26.· ,'; :.'

I

Museu. marca
,

Ii!_

.exposrçao
fura· o dia 28
A .partír do dL), 23, (l

I

Museu de
Arte Moderna de. Santa C:>tarüia -es
tará apresentando, uma série de tra-

,

balhos
-

é16' artista catarirense Mário
I ,

-

'\

Ralph Corrêa;

I
In f'ormou ainda o nin�tor 11,")

MASC, Prof., Aldo Nun- s cue outro
,

eJ'ê.stacado pi�tor' ca tariuense, É: i

co. Silva; estará expondo D partir da

primeira quinena de Outubro,
.

; 'Érico" Silva já, p'artidF!o,u' de ',;á
rias Bienais ÍlO" ÚrasiJ '

e ,acaba- de

mostrar" seus trabulhos na EurO)"J.
Está prognlmada ahda' para êstC)

a�;, n amostra plástka (k gravMltl
p paulista Miriam Chhvertinl,. Ba
ch 1'{'O de ,Ha{'),.' ex�9si�·,i.o de tap:-,
çaría e" da Escolinha de '-Arte; elj.·

• .!
>. ,

tre outl:as·.
' ,

.
'

.

CA'TAR�NENSES- NA, PR:t-BIENAL
, A Fmi.da(:ão Bienal, dt, São Pau

lo, acaba. � 'de ,apont,nr' as' hO'lTI�S cl09

\ ar1istas "btaÍ'ine,1ses .·seleé·:iQnados.,
p;ra a: 'Pré��cienal; f{"ssis',. ,f)S}!,y
Schauffert, Er�,esto.' Me'ye,r' Fil'10,
Eli '1';;il� SÚ"ía l?léti/"os.. ', I,t;iz' Cari('";,,
ela Silva, LindoH BelI 'e' Jn'm:� Gpl,S'
si
'"

': ...110 "

Segundo, depojmentQs .á� 'pi'ss:u<Js
li:wdas FI- Funda<;?o' Hi:''ÚJ�1 ,d�· S'{lfJ

P�lllo, uma- da'f=: finalidad",!"., U'l- .Pré
Pipnal é. ·além' de j',"8Ihár uma S�,
lecão elo's" ártistas, naeí.oxiai'il jnH'1l �
Pi��ul] dt:' 7..1,' '(),:hter 1]1\1'; vi�·.'o gri)-.
'bal e atuá1 das' -artes: 'r,liJS�lcas: "I' fi

.

I'r':sil. ,"i_-
, , \

Serra Cfole
�

",' '!
�-

�
•

reene-se ..g'm
oulubro .;

. ',"

Segundo informações dn. Sr ..,'Arlin-'
·

do Francisco PI{ilippi" l"1"eddenté,' dJ
,

Seáa Clube", de . FlorianópoÚs, "seJ;;'a""
.

"em P6rto "Megre, íi'Ó:�pél;i{)d'o· de. a:::à' :'
·

11 de ,outubro ',próxirno,," 11:' V' C(ln',
· venção Nacional dQ Serrz..,éJJibe do'
Brasil.

O Serra Clube' de :FIo;�iánap'Olis es- .

tará também: i)r�s.erite,. ,.(, �.c�ncJavé
"

I'
'ly=;:';;;;;=:�;:;'_"��.-��·�-,,....��_..

,
,

, s.

'
.. \

\ '

.
,'"

,: !

..
'

-"

� .

{

Rondoó··l,amplli·ãr;ea de
, ..< ,

/

-

\\,
•

f' ':� { \

ação: 360, muniêipios .,'

, .,. Z, r.
". ,

�'-_ .'
'

,.,'

o !l't'Ojeto Rendoa Vl], cujas
inscriçóes Ioram ençerradas segua
da-feira, {;ontãiá com 2,640 uni-
"/ ..J, ", � ,

VJl sitatios e 'sêrã desenvolvido em

3'()\.) Il�U�lii::í!)ios,' cada' qual .sob 'a

.rcsp,o"sa.hlti�?�e . d.e .: eqljipes de'
7 a 10 ff'Ve.:s., 'dtvlchdos C'm'8 '-C'-"

giôcs d;;;tf�lta�. Este ano, ern ca-'
ráter. exp'eíéimillltal, ',serão, feitas

p,es<uisa� .sJb),e�, tolclore.. arqueo-
.

Iogia e li;_1gu :sti.éa/ devendo os es

tuda!i,t<"S pau 'lsta'S desenvolver lIO

M.:.Jl'a!lhãú. estudos lJa:ra compor
Ó iv!"ra LíI12.U,st[t:;u.'do 'Brasil.

_'-' .,.
";.", I \

filtre os djas 26 e 30 do cor
cfefitç, em Sa';vad3r" �e;;á'.I:eali:ilac�a
-U{lla remü�o g'Úâi dos ;20: cotwde:
Í,.adore-s, . do pú)jeto, para' thàção'
dO$ p:rogrUl1Hls ;ckfinitivos doS:, tra
balhos . d�stc ino. j\fat oc:asifló, se-"
í'ãü. delilnitad6s, os ·.'mullicíp,iDS· �IC'
�hl�çiíó e 9:S' c;feÜ\lós '. que cada'.-'
sühdidsão do ,prole·to ,'irá fomecer

.

<

às diversas �I:eas, a,�serem·assisti�.'
daS. Será, aio,da da.b-Orado todo o

<'At, fl13' çk ,t,rai,:s·�,o,rte e 'COOllll1i-
cação. ".,,' :.

.

.

f.�(),!1:té da _Coorçk';l,acã()l Gera.l do
'Pi'oi�to Í;)fOI:;,110U: qUê,;· foran] distri..
buicJas, aos.' 1:<:r-�iÜj� .d�. toclns �os
ml;ll�-:wib.s . "�sco[lúd�s,, fic'has'l de.
cciiN1fS 'de, d�d(Js . (lUe vísam i IS
tllli{'os 'Qr� :}l,aQ()I-�)S': da, ;�Ji�m-,: .

· çií'-l' ,sô),?:é ':as' iii�i::� dactes, 'p;'inci�
,pais ,das �áreas, és.êOlh.icl�s;·.: .

.

De póssi -dêsses.. dado� Iewtivo�
'às 'colldicoesc·sÓcíO-.e'co.o{)Íukas·. dos
,i�li111;i.;::fpi0's� :ri, '�.q(JI:dellà:ç�t1 ." Ge-r�ü'
reá ii�Há ',contatos ,OMI os.'" gQvel�
nos: tstaüti�is,:�pal)i saQ:e'!" ql1aís' �os '

S.ÚIS. :'prcigl'al1;las::�1n"rélaçíl� às ci-''
dades e fegÍoés.·a se-re.rli) àf�ndidas"
'p�l<D 1'1'0feró, -

,�rn 'uc�ú, teI;éeJ: a,: Ea"
se, a .op�rQçãb, �;()l1don .,Vn:,,.::oui··

" sillfnní' ps'.-órgãós· federais; :.como
f

-

.SODfN�; e,.,SLJp.À1\1 j,i;fo.til11al�_í:t.o-·
: 'se $(lbt:e��a $-q� :,_iJó!I*a p:ir�a aque.

.
-

las "Í'�p.iõ�s .. "13é,sta fo'-t'na,'"havúá
, ;,:col1!liÇ-(/y,S,: :paM"J�si�{})el:eéei'" CI'ité'- ::,
"'(�'oiôs ·l'í!!}qds. â�', esc()!,ha..'cl'e" hnni Id�- .\

·

,.pios' e�'cà�iç,�:p':çe:'projeto��;',
·

.:ÉVf;;:fIV()'Sr:�<,/' ,:?;, '; ':' "., ;:', '

•.

:, . ,O P i:,ojetb ;'Ron:ClMi{ '\!Trs�.r� :de� : .
:<

: se'nvÓi\l'idÓ háàs' sú,úi'1.rltc's· úrii(}�s:;:.·
,. Amá·�·ôtiíà",Çléidc·lIi:,r-:.-� . Oí·Mdal;' -': ..
•.

'. '0:, W

:
: ��-, �r �

� �-' "

.

." -:: :�
�

,�, _ �,< �

�"
..... ",

.

"""

: eoglo.b��)dQ- A,n:1a�,á, RQ".d;'�'�ia,
P(iL:�; �CFe- e' AJluapú (700., estu

dant�s)';. IMe�o-No.te, estendendo
s;: DeI'O' Maranhão,'

.

Piau;' 'e Ceará
é5,QP ,ll!':fv.êrs,ifâii��); ,NQrd'�'sfe; "l!'ue
'I,bia�,'�( Or. ni�":Gra�nde do Norte,
P�uaí:b,a< .Peraambucó. 'A:agoas,
S:Kg�pe e!, a 'Bahia (346)� '\Iat· do
',São,' l'\aí�.ciS,c9� oudevos trabulncs
'serão ;réifllziidos ,pelo Movimento
Universitá: io . dê ·,f):s.'!l"·lt>\'i "�e"p ..

'EcqDf,j:n,l�o �·:'S'oCi.ar; "·qUe' , conta

com.300 estuçlai tes; Espírito San
tô (5.0 U 'liversitários); Mhas G .'�

rais, 'no Vále do Jeçllllti lho lha
\

q 5Q es.tudante,s)/; I Gaias (3.50,)" e

'fiV1<:\1lment<;;· ',IV'at& GI'OSSI;l'; 'ollde
sé'vão

. \litíti7i�{�os: efcli'vÓs "te- �25ú·
üniversitári6s .

�, I.

EXpr;RIÊNçIAS
A Coordc:ogçãó Geral l!'liorniou

qw�. uniye,si.tário.s. !):�ulíst�&" ,serõ,o.
e:WLadcs o(l-ra o Maranhao, orlde
já :a�utln;i: lrá três" anos, para, �Qali-

. :a:a .. pçsqui.sas que. deverão. CÜi'\911-
air à 0.at,'Ql'aç·ão'cÍo, Mapa L�H�l1�S� .

til?o" do. R.: ::J;��l..,. ...., ,

Pab'a,!:::,a·1,11enh,':. ,(;�studal)tes' de,
Gut�os,"Est�,d)$, �slarã,o 're,ali�a'l;do,
em' á�·eas. a sere:cliÍ! de'imitadas, p.es�

.

.1tI is.:\s, 8<\b ..�
.

f�ldol',e e-
' ái;queÔJo

glu. 'E.x!1iktc'ou a ()).ürd\'n:\ç�o. ti'ue
. u:��sâ�' ,d.tls$:s, !;:studos não condil
:dl,'elll: lleeesi�Hi8mç ite. 'ao di;s� '

·vr):'Vii\1�.�t� �COl1f�nli\co e ,>;�)c-ht!. \ 'é '

iH�cessá,�io conhecer-se' 'ampiam;;\�
te· �' �u;tUf�.' naiciQ,iiál, .:

. n�üs ':0
. pO�Qi:h;:��;i'e}w Ms,collhece a sua

"""n',(I"""'''''�' ",',... ".
.

,

"

:;;:. '-,' �. � -:... < ,\)"
"

": 0S,1' {)ni·\Ié�sitfir�o.s:dev,erão rt,':1.

"hi!ar airH;Í�·.:u\n tr'abhlhQ' , pOlíti�Üi
� de 'cQn�,*'),nt!t'àé,").� a'j�ldal,do" o

. g.��êh\(i' a' :n�oaific·al'. a �l'ental idade
da �,fils.sê' l�ijjrré'�' é a, .Fela�ão, .,do '

..
nov()l "éóm',i I)'�' d�tetltores dó' nôdr;-l'.·
{) _!),dndi)::V'.lhhjeti-",�o a ·ser 'atacado
é

. o '�at\!.·,n;;tUsrn6. dos, .Rré'f:�it.os ,,'� " y

o.s sl�ren1as.'.dé ·tí:oc-a:�' 'de voto_s por
·favçwes:;'·." i, .,'

..

..
, l1rl'lâ, O;ú-tt�a "Pésquisa: à ser 'l'e3-
,lizlldri I)'a� :"d{iªd",s'� maiore·s. ' a��-

:ü�,\'drá h;f 'c�pd'iç�es: que, 'os rnu

l ,:.,p" < '::{(ód:".11l :t:orn.eç,ú pai:? os
" '�, �:;:l f:�� Sll;.<' :n(�" b\'l�laüo:',

, ""
. t:,," 'I" "

l", ,lI ,III', .',W· 11 \ ,:,ll.

PIBHj2Dtenio
emaresldil é

.' tela, de curso
-

u' .o,e-lí);a�>t:;mÚ�ri;�o de E:Kten:�i,áo Cut

tUl'.;;l �l;;u lúlíÜvtns1dade.' Federal de

Santa Catarina. .prosnovcrá, no pr:
ríodo de 24' a :i6 do corrente, no ii d'

\

/' d1tur10 do Ctp so Seriado de Direi

ta:' à-s 2.0 Iilq;';s�, al'r@�)izaçào dq Cm
,8.0 de, ��,-�àda1�le).»to ")tiJpp�'es'arL1;,
mi-líl:istratlb, .pelo Professor, NogNç:jra
de Faria, da J/ónWíroié\ Univ. ; sidu
de Católí :a do-Rio de Janeiro.

O Curso pTeÚ)'Hde! levá)' !lOS, c.n-
, • \\'" I J �

p.·esá]·�os, d_1;'e�?�eS'�, Je" ��9ntf'loSi ,1(1

adnu ustrneúo os�-''n�,o�') (l11:;a19t (L{,;

técnicas de - organização I c01o}allas
lúJra a emprêsa. / 1:"'" :

• l' "!.
\

..... t'
,

. A dtm!ç:fo dÇJ �urso, se�'á \àe (]f;Z
110,l,'1S" c1i\'i,11rlas';"en1 SQssc,ris at dú�ls'
bOl'as, cam intervalos' de c1e� TIl'iúu:

, �O".·

As ins,oriel;jes est50 i'lh(1.l't�s no

Depari<tll,1.ento. de He"\�tl'O. e Cnn

'1rl\l(' Acadêmico da Ufsc, na Trit1-
da(le.

_�_.�t�::::..::z.��l3� �� ...� .�-:'
.

"
,

's. Joaquim dá
terra para
:ter mutel
,i;

.

'J

I"0,·.·t0 ,ti'o ]')'5<;"';11' i:l' q,", OU que o

.\ "', (.�"·'1 ir�j ·tr-i·(.) Ç:�e.. l.'Hl"'!..,1 Úl""�} €.h> tcr.r·,1s
situad.a em Sào. J'Or:!;qH:';�l l? ln!�({!; .• I I í

f do �@ l'FlH me-c1"OS €ltnl.lr�ld()s·, csla'".'

J1);ll (l'r.11!'�
., t'-·�,1?.i\.�:ti"·0 ql1e· qU<i'lr·:, .,'ol'stnlir um

lH0tf,\) ,,o lr\.'i'�L A are", (" i",h\ir�n1(>'l
t'e e-treunda�h 'PO}' p.it�·':;<'iros e 'lU

� H, c l�'Y(!WfS: ;

'; Ae'1'esce�t,0l!1 a fo,n,te rl?e tN1do e. l ,l'

" .. !: vt"ta li} g]!�nd� nú ':nel'f\ Q(' tíuriSt..1S
.

t � � l. ," li

qne V-io,i'tll smo, J0aq\.lÍtu ,: 'oferta de-

w'l'á deslPei'tar intel'(\s",�, princi:)�ll
mel'te lev�pqlo,se em l'o'lbl a cari.:I-·

'da de hotéis naquela dd:de. ."

De outra :paí-t�. "0 dií{lOf r1p':Dea-
t

'

"t 't' t
' ,

'd l' I
i ur· V'lSIOU '(I!1e'on f'lm .3 ('j �{,� (.:.

,(B.rtÍsque, (),n�e ma1;ltnye cr;"·,,,�o com

-: inteQTllntes dll, Cc'mis" -.I ' ., "ninhal

,.
de 'Turismo, debÍli'{' l'rín, ('."1,1'(' "'T

; tr(\.s <15$11,nt(l$. (I l'('olb,(;;{,(j' da Pl"'- ,.

xima feira de tecidos
,��

1',
" .

"�o, '

, "
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As medidas de .largo alcance popular,

'elegendo principal beneficíário- o trabalha

dor brasileiro,'dão ao' Govêrno do Presi

d�te Médici uma dimensão justa'; nobre,
humana. Aquêles que imaginavam um Go�

vêêmo fechado em tÔI,f1O de si mesmo ,sem

poder de' diálogo .com o .povo e feito- ii

';;im�gem .

e semelhança dos regimes .'

milita

l:istas, estã« hóje reconhecendo o êrrô
'

'eÍtl"
'

que incorriam, ou, se não tem esta hnmil- ,
.

..

',.' ;,.,d.adc, partem- pa.ra- a' contestação Irracional
1

� � E':� V'': " '"c�:inte do arialfábeti�mo;
_-&,' '\l É ainda o Presidente Médici . que: se

.: fi;" %',. 7"��':; ,��ixa o Palácio do Planalto. e vai. visitar.'�
f. � � ,0)4!t ,'+ \ ! 'tegiào' f1àoel�da pelas sêcas

.

sentio'do" .o
r <r t "\� ,', � :: ;:: •

,�ia��a "d�ôs�us Irmãos nordestinos. 'E ':�
",'. """ .

Presidente da República e não um assessor
, ." h"" , qualquer, sem expressão e sem fnterêsse,

quem abandona as soluções de ga�inele, e ..

,,1

,
convoca um técnico pára revolver" racie-

i
\ '"

_

" nalmente e a' curto prazo; o problema cru-
I '"

• "

siante do analfabetismo. "

"

Éaillda o Preside.11te Médici que, se

.1,
declara scnsibiliz.ado diante dÕ'.estlgnia da

pobreza � s.e preocupá em minol'31' os seus

ddlos sôbl'� Uma ponderável parcela "da

:"0 '

41'>/

I � ;, ii H"

j I'

"irlco..,.

, '

.

O futuro Governador, engenheiro., Golom'.:
li; ... �

bo Salle.s, que 'pe�'�orre o. E�.tado eXP?�dO" ()

r: �t ,."'" :'f',f ,'i ,,",SE:U Pro]e.tQ Catarmense de Desen\'o�v�merti)i' ,

;� �.d�",,"\ C,�� I. é·"feçebidp'( por onde quer' que ande,
.

com as
,

"M I:if' ... , � t'l" "lI, o .< _" !ii "I , -�. I

í. .;: "'.. '" ;. ',;,' ltiá'is' inequívocas demonstrações. ]:lo,pulares.
.

'r. ,1,·',' " ,.,
.

Os seus <;.oestadu(lnos o acolhem com' espon·
,,;..;, �'" .:'�; ,:;':, '- tâ�.�.'��,'l �.i,�n,:P.,jl".ti.a,' que, confirmall. o �;cértó d,a' e.,õ,� l' tft �.... 'h ��'4 ,,:1. -�

,. .'

., 1!'� \,\,;: �.e frx: cpTha,: dó ,.srnL·, nbmp para a sol1\ç'ão, pol4tieo,
" '_"

"\ "." 3 ad;ninist��Üva d� problema
,,'

srtces�óri� de
. Sànt�, Cat,arina. E vale �c�n.tuar quai1t�' im,

;':: �:: ':pbl�ta à %onsólidação d.umà·, polítitf,,· d.e ,plan'e.'
)

•
" � -;,' • -I,: ,�'}! ,'. o_" • ••

c' , '

':' """'jarhento"àdúi'inistrativ,o, a palavra: Que o H,lS'
tre cand·idato.' leva a tôdas as .r;��siÕes' 'eatal'i
neI;lses e' ultima'mente ao. Su� '<;lo Estadq:"úNàb
vos' trago um Plan'o mirabolesco e fantástic;o

, .,',

que, como nlJ� p<:lsse de magIca, faça a futu�,'""_ , ' • "> .' ,,' "

ro sorridente e imediato;" tragO-VOf:, um pio:-,
, jeto de trpbalho que' delineio numa iritençã'J

��_,:': f .' '-', de govêrno. 'A �,n6$ o tê-io analisado; ,a vós ('

enriquecê -lo; agora, com a'l' vossas jústas'(}l(iC1rtU.. :i�}..\""li
"

I �. ;, , , \ 1
.' • n

,

reivindicações e 'a tod'Os os filhos dêste Esta-
,

d.Q o acompanhá·lo, durante" sua execução. hos'

?róxin:?� aj_�os Par1 q:le ,êle, seja ,'c.1:l�p:id,o�Y
Poe lassIm, em alto mvel ,de Gb]etIv'ldade,

.

"t. ,'t/·/.-<'"i'_ f' "-.._' 1 \'
,

, e. l.ltura execução do seu progrl'ma, <;le ação
(wvernamental. Na·' verdade. 'como acentUf.'U '

.-, --- '\ .', 1)" Ir'.. ·· 1.

t",mbém O engenheiro Colombo Sql'les', "a'

il�rnini8jr�c.ão, P1íl?1ic� n:ão. é 'um ritu�í 50"
",'<'to, conheddo !le uns, poucos e a�astad::i

.

'. ,.

daI' popuJações não parúciPànt.cs", ,iD pred·
� � r" ,I.:

II"

i',

,,1',<).

, - I�.

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

:Urrt dia, re2ebeu uma 'corresponciê'n
cia estranha. ,

'

,

'

.

"Prezado senhor
Se V.S. �dol'me \ tarde e acorda tlude,'

t't'- ;,� /��.' 'Pu ,é ,stn'd�;' ou as duas coisas, pouco mt!

� t : � ":, '" �,�nlp(i!'tª. I', ,

.� :.:..� c,';'> .

, - O fato é (!ue EU não sou 1iI1U'do, acor-
do cêdo e trabalho duro. Chamo' a sua

.� !;' • ",' �\, 'atcuç�o !_)afa êsse detalhe.

'\'

, '. i �

Grato".
Não tinha assinatura. Pensou sôbre o

a&:sun.to durante alguns mOlhe�tos,' mas ,
'a

mulher o remeteu" a Olitra preocup'ação.
Unw',semana denois, nova carta, datilogra
fl1da comia ,a ante�ior.

"Aviso 110 2
V.S. _"�O levou minh� .»rim�i,.� missiva

"m ('O"'Isjdenn."no. Quem �visa amigo, é, "�á
tliziá' o' grande �oetà. Perdôó-Ihe o esque
cimento por "�ssa, vêz. Se cuide.

Grato"
.

Bom, já havia m�teria\' para, r�fl(:'tir '

m�is seriamente, sôbre ° caso. O papel da j

ç3rt�� era ordinário mas a máquina 'parecia
nova. PIJCUroU alguma 'létra . <;lefeituosa,
como nás novelas polic_iais. Seria brincadei-'
r>:l ele um amigo, outra coisa n,ão lhe P?re-,

�

ria. A mulher espiou sôbre o ombro e in

dagou: "O .que é isso?"
A terceira carta veio via aéreá, com

CRrí'11bo de uma cidade do interior de São
Paulo. )

"A"iso nO 3.
:Estou descansando 'do verdadê.ro in-'

fii"no pm (lue se transformou llli'rtha vifh.
'gnu;all � V: S. Reto"nat'ei dcnt"r de dl.'Z
dil'ls. t's"wrando encontrar modificada a si·

"'

tU:lcão, CIlSO contrário, tomarei medidas
bem drásticas.

.. , ",f'" �
,

._

!

, ;

érito:"
, • I ",

"

população brasileira, conclamando as iô'í.-
çus vivas da Nação, ao esfôrço comum' de
elev.ar o' nível de vida, dos mais infelizes,
abandonados da' sorte.

. ,

, t > • Foram bem poucos os homens públi-:
cos que, ocupando UIIl' cárgo da proe�inên.;,'
cia de 'uma Presidência da República, ti-.
veram a coragem e o 'desprendimento .

de
i

dj:i�r .

estas verdades e �e;·
' deriun,ciando-

�\
o. càminho para vencer es�as"
típlcas de n�çã� em desenv.ol�·'

\ '

as; apontar
.

vi�issitudes,;
vímento,

.
São. 'palavras do Presidente �1édici: .

',(N� lluta pelo desenvolvlmento, à palrtidplÍ�
') ção, ;�e\ 'todos na ,tarefa co_I�!iv.a. ,r�cIama .';

á partícipaçâó de, :to"dos' na riqueza global .

'da Nação. Foi esta a bandeira que e�p.u,.
nhamos, sem espírito demagógico' .

e sem

tendência tutelar, decididos a, v:iltrer d�
nossa terra a pobreza 'injusta 'e' as 'desiguai.
dades chocantes' qu� '�era� desesperàn
ças e inquietação. No firme propósito d.el

.' dar ao trabalhador a posição que êle tem

,direi�o, já se tornou bem c'laro COni' o Pro-"
'g.:;'lma de Integração' Social que ,dev,erá

·

.
produzir efejtos �positivos déritro de um

'1, :

"
'

'

.• , ,'v'

prazo razoável e representa desde já a cer

teza de um amanhã .melhor para cada ia

mílía de' operárío, O ímpeto. com que nos
mantemos à conquista dêsse ideal não va

riar.á de rítmo nem de i!ltt;,nsidade''.
.

Essa inquebrantável determínàção, -' a
nunciada 'com a convicção de quem além
da consciência, � desfruta dos alicerces da" .

certezá e
.

da coragem para en'fl'entar pro-'
blemas sociais até então

..
tidos . {'()��O tabus.

insondáveis e. esotéricos, dá ao homem, ;

simpres e ao haoalhatJ'or bl'asU�iH�;"i) COl!� <.' ,

, fõrt�
.

de ter' no Gov�l'no á:' preocupação
, 'constante e intransigente de seu bem estar..

.. .,. Todos sab�mos q�� só o .desenvolvi- .-

"ment� e o bem e'�t�r �odal sã"b. elemento� �

considerados 'ilUpresciildív�is' a consolidaçã�.
ri,acional, num regime de paz e�. ,de -..jp.stiça.
O trabalhador é uma engrenagem' hnportan-:
_.

' - " ,o �
• •

te dentro 'deste esquema. Não só importao- c.

te; 'É. uma engrenagem Iundamental, O �o-',

vêrno 'do Presidente pode nã� . ter· desco-
berto' isso, mas é' o primeiJ'(� a dat ao tra-�
bailiador () tratamento que êle merece. . ..

'Éste médto 11iaguém se lhe pode tirar.,
À: Médici o que é de .Mé�ici.'

·1

r
•

� ,

•

samente a 'isso que se poderia chàmar uma

'b'�a polItica, aberta não sómente 'à coopei'3-
.

ção g�ral, mas também à compre�·nsão gei:aC
Cui<;la, p.ois, o: futuro' Governador,' de . ire-

:" quental' ao exame de todos, facu.ltando-lIles,
,'o

democràticamente
.

o d<;!batp, o seu. P;ojeto.
,Catarinense de Dese�volv�lllentú, que '.nào
é' obra de' iniciados' em· altos' mistéri'os indr'"

, I' �

vassáveis ao comum dos homens mas o 1'€-
,

�l!'ltado de' pesquisas feit�s 'ditet�mente 'on(V�
,

. se reclamam soluções, ,., , __'

A exeqüibilidade dêsse Projeto' P,�Q, i'oÍ
despl;ezada, no curso de sua elaboração - ê
�stejan1os ,certos de qu� Santa Catarinp., 'lqnSp,
de ter <;le estacionar; ante ,a reforma de. e�tÍ'li

, tura�' que a eJie,cução' d:O' riôvo PlanQ, i\'l1.pl_ic��
'prosseguirá, na s'ua marchá para a plena reá-:
lização de seus 'potenciais de expansão' só�i{i ' ,

econômi\>a.
,,"

I
. ,

'.
. , ,.'.

'Conforta '�os que' realmenti> des�j�rrt" '0"
'. desenvolvimento .ininterl;upto' d�iEstado obsel.< '

..
var essa magnífica disposição do honrado sw'

.

,cesso!, do Governador IvO' Silveira, ,p,U'a con;
,as reivindicações regionais" dentro de �üà

'

tese; já conh'ecida, de. uma visã,) total, ip.t!ó<'
gr"lda. dos interêsses de Santa; C'atarina. \ 'ser-1
t1en';agogia, 'antes regozijando·se 'com; o, fat�

· de já· h:'Ver passado; na prática da arte dc'
· I' , .'"

,

f3zer pot,'tka, "o tempo do -engôdo e do abuSo

da credulidade dos' governados", d engenhei·\

Grato".
, Era caso de Polícia; indubitàvelmen

te. Foi com' a m�lher, que passo� 'a não
admitir a idéia de fica,r só', em casa. Na'
Polícia,' fizeram:-lhe cinco perguntas - as

três primeiras óbvias' demais, 'a quarta sim-.

pIesmente cretin<{,' a última, apocalíptica:
� O senhor tem ou teve alguma

amante? )'
�

Antes que respondesse,,' a mulher se

antecipou:
- Teve, sim!
Retirou-se irritado, aoertarldo o bra

co da: mulher até iÍnprimii-lhe cincÓ me-
� I _.'

quívocás marcas roxas.

.

- Mas .é pala o nosso bem, a Polícia
precisa saber ... I

A quarta chegou, no dia seguinte e,

dizia:
.

"Avjso nO 4
Parece que V�S. não se intimidou-com

os mws avisos anteriores .. Nada mais tenho
.

II flcfescentar. Qllem fêz a cama, que se

deite nela.
'

�rato:'.
Nas suaS vistas, tratava-se de uma

-clara arrieag;a de morte. Retornou à Polí
cia,

-

onde refugou inler�ogat6rios - ,pre
cisÇ\va era proteção.- Movimento,u amigos,

· conseguiu uma praça para velar pela' sua·
casa,. à noite. A mulher pas�ava os ,dias na·

Casa da mã'e.
'

Era assim: a praça cItidando das, do- ,

mésticas, êle cuidando da' praça. ,A mulher
despertava, assombrada,' ao menor �uído.. ,

'

Na rua, encarava cada pessôa" _pro.!'
curando um sinal de hostilidade ou mê'do.
Revih contas antigas. de;sÇ)ncavou pareceres
emitidos em função do cargo. A" referência

" ",,,.,/
iI

,�-_.......,,..;.iJ

o projeto Ciltarinense' de _esenV,ulvimento..... " I'
.

' '
� � 1 � � '>J

Ainda sôbre o Juturo Governa

:",. q()f: ,vale dizer ,qu�l recebeu cpnvite
,do Presidente Médici para um al- .

" ,môçq'.110 Rio, a ,5 de outubro. Dia
"

,�3 deicã�:' na', Assembléia;
, ,

dia 4
,'\ �

:>' ,� .'
I i": . ::'.', " ,

'
,

viagem, • ao .:Rio;' �clia 5 lá� com °

A� baiIJ�iái, branca ,do' Detr,!,ll' ,Presidenié'/.";' .':,.;
ainda ;não, oimseguiu ,éiuplacar ',24 Enquàr,íto, isto';:o ',Sr. C010mpo
hOT�S ,�eguidás' no tôpo do' mas-' Safles' reune-se 'iódos os dias e os

tj'o '.d?' Praça -15, o que
.

Significa
.

dias: todds:':cOhl:)S�à equipe de as-

que cie�d," qui ali foi hasteada, no,. . ses�ôn!s;' "exàmüfandó .

as reivinl:li-
últi:mo dia t'9, a' Cidade não' pas- çaç0eS''' que téiÍi 'recebido:das re-"
sou u!ll' �i,a eJ.l1 que não fôsse re-', , giõ�s ,que, visitoU: e", com isto, fi-

gistrado 'um acidente, de veícul'os., l'an�(): "a'� �etas � serem atingidas
A 'população fl�tuànte. da fi-' pelo seu xPn5Jeto, Catárinense de

gueira, <aliás, em mais umá admi': ,; Í)esepy�,:�Ün'entó. ".o" que mais im-,

r��el 'pro�:a de desportivida:de' in- ,� . "pTf::'ssioti'Ol!l" o fuihro Governador
ventou o ' joguinbo

.

da. h�d�Í1;a,' nas süa's ,;lnd�,,�as pel�', interiot I

feito à sêmelhlüJ.sa' de �m' bôlÓ' ,\ 'fÇJ,i, á -ô�'n'st�taç�d do sentimento,
çsport1vo, !'lo. q.u:al os, apostado�es " cpÍTII,mitáriq 'e�istente '- em Santa
téntam,'adivinliar a hora em que' a, ,Càtai:iria" 'que' �lê considera
bàhde,ira :;ls'sinalará 'a' ocon:�n,da

" , igual�'�� )o�o; oPaí�: .

--•." ��--��._��.�-�.. _�,-.�-�_!._��_=���_tl��_���_._�,

. ':t"',;,:' �.;. �';. 1!5� ;i":;' /.' ."'. ,"
'

'ro' CQ.ldIl1b.o S;tUes,i:Íj;!f;emso a," pubWüda,de, n;:io
.

{; ;géh;;"p'orém, i às' :,iivres, 'manil!\stações. QU'
jUlgam�llto público,' tal como, () 'preconizam'
,as ,melhQres praxés democráticas., 'Pelo que

p�'ega p,as' suà� excursões. de candidato, �'a';'

est�uturas administr�tivas serãó' reformula:
"

,�ali" l?,a.��, ,9;�� a' fJ�Ú�.��',� fa)!id��., dos procc�·

sos, I;nlro�,rátíc.os sejam I acompa'p�y�9;Os pelo,��'
· interêsse, público, e peLo resp�ld� da popuia-:

·

ção'� \ i I" ' ..".

,Está, assim, Santa, Catarina' em éxpe,cta.
tiv� . d,e" no�os, rJJr.u0s:.,,�o,.. cu�·s.? de ,sua" evolu,
ção. a:�p.1iniqtliativa �,ltUq,p faz. cre;c que o nôvo

Govêrnó, a� {nstala�:�é 'd,el.)tro de mais.' alguns
niese�, '�e. cond�zir(ge '�Qdo

.

� confii:lnar ple.-
, '" ,� ,� ,. tr 1 ,'- .... �, "_ J ,1.'. '" 'c "'f I'

namente a� es_peranças,Aa ,coiri.\.ipidà,de càlél,1;' ,

rinep�(,Ati� ill? J���jtsehãó"�{í5�� est�l-'
social oe ó clima polítiéO 'Indispensável à

có��i:mt:rácâo ,de ésfOf(!�;õ, em t�mo clà contl-'

ntÍjdade •do" aes�nvolv�ií:iei1tb. " "' .. j' \

1
.

i i �:

)

, 'As grandes ,provas de. confil'nça e sim·
r' P"ÚR que. �()r, tôd� p�i'te,"" 6

.

�nge'nbpiró co:,;
lombo Salles vem encontr.ando,· e com Que-;

· ,o "POVb' i)' s�úd�;'c'ôm()"o 'ii:Ôvo iútéi'prete 'dé'
,

" I,

suas aspirações' a .fut1,lro sempre melhor, nà9 �

tê;n olÍt;·o �entido que 'rião 'o daqw,Üa expecta,'
·

tiVR. posfa no: caráter, no prestígio, lJa v�

,Vência . administrativa, e' no' discÀrnament"o
poÍítieo. dó, emine'nte candidato .

\ '.
'

.

,,.

ao fal\)' de acordar tard� poderia te1: ori
gem no seu tempo de inte�l1ato: algum co

.

lega '::,om quem se houvesse desent�ndido.,
.

,A quinta carta, r�cebeu-a no escritó
no.

"Aviso fiO 5
De hoje a- uma semana, áO,. despontar

"

da lua cheia. ,".' ,
Adeus". ,

. Pediu férias, 'viajou.' Na volta,' mês, e

meio depois, enconttou-a prontamente. Lá·,
estava ela, no envelope pardo. Abriu-a em"
dese�pêro.

.

"Aviso' nO 6, '

Não é humano o que' o s�l1hor me fêz.
pj'imelro, cÓmprou aquêle cachorro énorme· .

que latia durãnte tôda a noite.
_ Depois,

l)l'end(�u-o à coleira. O animal gania: '/e
l�ôrtal" ri ('oração. Passei meses e meses

:"m dormir.
'

'

Uemeti-Ihe cinco avisos,. baldados. \_só� .

. hàvia lima· solução: prepal'(,:i�.me, n:mtcrinl'.
e eSIJhjtualmcnte, parai, matá-lo. Consegui'

'

cr.m lml :lmi!!o ulna '.cobnJ. de ôco, veneno

sissim�: 'Deixeí-a vinte 'dias sem comer.

Na ,véspel'3 do grande dia, ,o' senhor me·

vende ó cachorro. t

Ainda bem. Matei a cobl'3 e agorà pe
ço que me considere como um amigo•.
Obrigádo.

. Grato"
Sentiu vontade de chorar.' Abraçou-se '

à mulher e pularam de alívio. e alegria. R@

pentinamente, .a vida se tornava. bela' e,

,boa e sirnp_1es. Muito m�is tarde, .nêsse dia,
'é que se lembrara1}1 de que nunca haviam,'
possuido um cachmro.

Mas a �ozinheira estava ,grávida do \

praça.
.

'. J

�,.���1us.� 4,t1.1�,.���� - �t.•
.

,

I I.
.,
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" ,

Ma.roilioiMedeiros, fooo.
, I
.(

ANTE� PELO 'CONTRAiuo'
f

T
I

O presidente do clube: Nosso técnico ,Icontinuará .sendo íntegralmente ]
prestigiado pela díretoría..

' ,
,

J'
,/ "

I
O polít�co: Esty.darei o convite pará depois decid}r se'me candidato ou ,i

não,
\ _,"

I, l ',' t,
'

•.: .".' ln.·�·.", ,�
I I

Q dentista: Com essa broca supersônica não vai doer: nem um pouquí,
'.nho.

.

I
I

�
, I

• I

A teleínnísta: Não tem demora. ', >
. ,

O 'c'ro�sta S'oci!.tl: Estava eleg�ntérrima;
O funcionário públiço: Seu processo serl;i despachado àmanhã,
A aeromõça: Não se preocupem, senhores passageiros. ':

, .\, ' rI

, O vendedor de loteria: E' êste.
'

.'i

O vendedor de açõesi Com os dívídéndos, qorlificações e,:ágio estas ações ,

, I valerão cinco vêzes 'maís 'dentro de um ano.
'

. "

t I
A costureira:' 'I'êrça-feira a primeira prova.

"

'. I
O mecânico: Pode deixar que uma solda: queb�a 'o galho.

'

r- O destinatário: Nãó otecebi sua carta. : :", " '�,' �.,
'

.

o ex-amante: Nunca conhecerei outra iguàÍ' ai você.
, '- .' '\

'

O futuro amante: Nunca soube o que é o verdadeiro amor..

'0 gerente de banco. Infelizmente, a .carteíéaestã techada,
O contrabandista: Legítimo. Veio dó Paraguai.
O fã: Leio você, todos os dias.
O· agiota,: 'Cinco por cento e pague come ,pud,er.'.,
A ca,beleireira: Está na moda. A.Gal C.õsta usa assim.
O puxa"saco: �u e o Governador somo� ,amigos desde os tempos

légio.
O garçom: ES-t� geladinha.
O Secretário da Fazenda,: A arrecadàçã:o não vai' nada. bem.
O íntimd: Colom,bo'me disse .. .' ,

,_

O cabo el<;!itQral: Vai que é mOle.
. ::,

A fOolloqueid: Contó para você, que é'minha: arpiga'...
o la,vadór de autom�veis: Está uma jóia.

.

O, telespect__ador: pego dÍreto as estações q,o Rio 'e de São Paulo.
O qlle vai para a E.uropa: Trata-se dé' ti�a .viligem 'de :estudos.
ó ,assessor: 'Ç:redite ao chefe. TeMor" bO'r'tor ,à. ,publicid,ade.
O técni'co: Tudo depende do estudo de :viaqilidade. ,

p paquera: Amanhã te levo na piscina.,da Gasa de papaL'
O corretor 'de i,rttóveis: Ficà de f�ente par!!,' 0, mar ,e tem estrada asfali�:

da.

O palpiteiro: Pode mergU1�ar que é �i,�'róv:a ,d'água.
\.

..

J

i I

I
i

I

I,
-.. i

As apost'as' II
,

I
I \CULT�RA

.

\, " do' �úmeiro acidente.

I ten<il�m a' a(lmentai..
bI '1' d' 'dL"",,, ,",q,,'p Jp.p.Q Oilllllgp, llmÇl

"
as

',,' "j, :, .. ,', \."

"ossas esl14çües de IV passou Ilro. .;\ -AU,VORE
j �Úl'lli'e':"de' Jiin dasl Selv��,.1iO' qu�."'" "�R'" :,

.. ::.. ,)
I

I o il1!��p}q�:éa�ad9r��erxava- '@, <S'eJi,Y,;' t.ir p�nao prosseguimento às co�
I

, L II 19n9ínquo rincão, na Afl;ica, e' memorações' da S�mana da Arvo-
i' YÜlha para o Brasil em' busca da

'

re, o 2popular Ba�acJã impr;visDU
I

i cidade pe-rôida de B:arôa,' qUé te-' na mahhã de onte�, por 'volta qas I,
I

ria sidD �Ôllstruíd;l' há sécuiôs tis 10 hóras, um c0ncorrid� comí�io.
f:. mal:gells do' Rio Japurá; afiúente. ,_, I:}il<r;��ú�ina 'da P:r�ça 15' com '�à�

I do Amazonas,. pelos . .'. ü1casli" : "'"Pelii)e Schmidt, ,re�saltap'Çlo' as .ex.
'I,

II .' "
' celên.cià� da,s áreas verdes na pai-

MA,IS RECURSOS ' sagem"urb�na e
� .- concitando os

: I \,
.

: ouviht��;' a' z�là�eni pel;l' inte�rida�
,', ",.[ 'rY'''''''�ó- R'iõ �'êfé Ja,neiro; 'à G0ver?â'; :.".,<'(f� "ffsicà 'dás 'vblhas ârvQré�' do' i.[ ,,"(l,�,l,�,�ly,,h'!- es,�á,se.=��nb9;lh':"'ei,,,,,"J�ç;\i,ql, 9ij��irll".l��lo. ' 11f:i, l,dg ªCifW�,(lo. pela hberaçao lroe�Ia- _', l c, '

,.,
.

I
'. : 't� ,dos �ecl��soS federais que p�,: 'Bataclã' co�o todo mundo rI t ticiparão da montanha destinad� sàbe,' é . vegetariar;ü _. ao finalI �(construção da nova' ponte, teqd'o, foi �pJ:a4�idíssin�o' peÍo povo que

até a "tarde de ontem, mántido im- se- comprimia no local. .•

f)ort_antes .entendimentos nas' altas
�;úpulas da administraçã.o' dó' Go
vêr�o Central com vistas' ao ('eu
trabalho.
Embora nada ltenlÍà 'sido ·adi-âfi.

tado, há. indítios' seguros de q'l'!e,
no seu r.egressD teremo� ,gr�n.�es
�o�idades.

'
..

I

!'

JINGLÉ

.

Vai estôurar pdr aí, nas nossas

emisSQras ;d� rádio e de televisão,
:�m j'�gI.é 'córic!aniapdo '9S catiui- I

,l.1enses ,a .
se unirem no esfôrço de

ÜÍlpuislo�àr "(,
.

de�ejJ.Volvimento
: âê�te,·\Estadó, d�ntro das metas

"estãbdecidas pelo ;,:,Govêrno ,Co-
','

,
'. '. I

l��"o �ales, a partir-..do próximo
." arro" 'ql1ie fatalmente ,eairá ein cheiq

no gõsto popular. Trata-se de
'uma marchínha�!de' fácil assimila�
ç'ão, com ,letra d'a, professor Júlio;
Queiroz (que segl;)e hoje para a

AleÍnànqa) e músjca de Rui Ne-
'ves Gonçàlves.· fO Sr. Colombo

. Sales .. enlusiasmou-:se, com o po
der de coin�nicação do jingle•

, "

I
COM ·MÉDICI

.'''-...,'

J.

: �'.' " .. Â���: ,�.��b�r�s- d�' -encerl�ar" '.- s\í;a.
carr�ira ,p-olítica, o Deputado' Joa-.
quim Ramos já vai se' acostuman..::

do' com o merecido
\

ódo que,
cum dig�itatem; passará a, desf;u - .

tar depois' de tantos anos de vida
. públÍca. Em su\a· colUlia do JB,'

T
-

jJ
diz Zózimo Barroso do Àmaml

.

sôbre o" pàTlamentar ,catariuense:
I' "O ,Deputado Joaquim ,RamosI
I aderindo às caminhadas pela ada
,

da praia e demonstrando um pre-

paro fíSICO invejável de p�nta
q PQút�;, de Leblon a Ipanema,.
ida e volta.
,

'N' MEI0�PAU'

,
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� ,'Ginásio de espõrles de' rr�feito é

•

j
, • ,

�.
/

( " � II,

ciadas brevemente: sendo que o Benedit� J��ôvo '. (Corresponden-
'd:mvêÍlio' com o

r-Serviço,
'

Social
'

(ià' te) I -:- 0" Juízo da Comarca da
Indústria será ássinado no mais curo Timbó concedeu medida' liminar
t6 prazo, possível;' a', fim de � facilitar' ao mandato de, segui alça imbetra

I. ,a rápida "conelusão.idas
"

obr'as:" do De1a";ProQ�radol'(ia dá Prefeitu-
COMISSÃO V� AUMENTO' ra de Benedito Novo, reintegran-
'o Sr, Evelá�io Vieir�, Prefeito' ,,'dó no cargo' 'o Prefeito Wi.lheil
M�nicipal ,d� 'Blumen��, _'coristittrtoi", Guellert que, havia : tido "Q seu

C()llliSSãO 'q�e"'--"estudará e reajusta' i.��íld�to 'slis'·)c),so. A Câmara de,
mento das tarifas', Ú' táxis., Pari!; -Vereadores q-iávia . oferecido" de-
compor a comissão de estudos 'foram nÚilci�' contra .o 'Prefeito' Munioi":

,

, desig�ad��� os. S�rthOl,'es Waldemar, pal acusando - o cj'e crime de
�eviti, representante '. do'" 'C0J?-duto,; I r,esponsabilidacle', omissivo ...a, Júí;
,r.�s Autônomos de Veí��los,' R?q?- " �Q da 'Comarca afolr�u _

o trland�-
viários de Blumenau; LUiZ Antônio -

"do de ,segurança e' deferiu. a medi
,', da' rimi�lal', »reintegrando o Préíei-

• ·t(}, :�f�, seu pÔ,S:to 'até julgada, defi�,i
fiv��lente fà\,�pIocedênéia ,da' çie-

• l1ún&,ia:" "\<, "

'

,

., O' vice-prefeito do�' i:nunicípio
rdii1ária: nosse ontem, mas a d�d
são ,juc:i�Íal. manteve o� P�yfei�o ,tj-
.tular ,H0 pôsto, / "

.',

f'

.,'

\'

Vale· di 'ltaiaí
(. f, ,_I

, "

"

Ir. I'

Uis.çagem
direta está·
e: '<.�:t '" ••

...

em 'preparus
s

'1

"

'

I'· ,

'�

I' IIRÀD�SPLA1fi .t· PlaDiljamenla e ConsaU,ria 'I
i

, ; (',.
:' ,

'

,Bi�mena� ,

I
.,'

trabalhar eni

lU ,1;,

, I
';"-1

ne' l\Jenez�s,
l!�V' ,7110.

10a. pi'ova: 100 mts. l�ara homens
- nadá livre. Vencedor: Edgar
:Paui� Nu,eller, ,tl� Blumenall - 1.6"
6/10.

11a, Prova: 100 mts. para homens
- nado borboleta. Veneédor: Vmi·

cId ,Olinger Filho, de j"Júrianópolis
_; 1'32" 2/10. '

12'a. Prova: 1� mts. paTa meniuas
de' li a 13 �hOS � nado livre. Ven.
cedor�. ;Angélica Frank, de Blume

AÇU, AÇU
JJ;m ,exposiçàó pe�r:rla�ente os me�h?res artist�s barriga..vérdes.

,

�
, ,Artesana.to, jóias, cerãrpic8

.
-

'"

Etc & etc & tltc
BiuIR�náu -,-;-' i5 de N'qvembro, n.

I r', '

� I .)

nau' -' 1,.32".
13a. Prová: 100 mts 'para moças

- nado livre.' Vencerlorà: Eliane,

Thomsen,' de Blumen�t1 -- 1,29"
8/10.

,

14a. PI'ova: '200 mts., para 'moça'l
_::_ nado Medley. Vencet'ora: Beate

Frapk,' de, Bhimenau - 3'24" 1/ 1f).

'15a. Pro'va:- 50 mts: para meriinas
de 7 a 9 anos '� nado li�re. V�nce,
dot�: AneÜe' Koffke, 'de Blumenau
- 1'9".

\

16a. Prova: 100
- nado de, co�ta.

,
, I

nita Menezes, de
533" ,8;10.'.,

Í7a.' P�ova: 4xlOO mts, pata, ho
mens ,-' 4' estilos.' Vencedqres: ",Rer.' ,

mítlio, Viníçio, Darcy e '".Romeu, ,de
'FÍoriahóPolis - 5'33" ,P/10. ,

18a. Prova: 4x100 m.ts. para mo:
ça,S "--.-, nado livre., 'Vencedoras: Ros·

vÚai'l!mri�),Eli:tl!'fO� .. �l\'telJm�I'
:iliênau 5'47""

'

mts, para Jmoças
Vencedora: Rele

Florianópolis' -

'.
'

Herl�g
INFORMAM), '

,/

�� .(,I
"

�,

),

{
,

'"

, ,

�-.':.'
.... '

.

'\\ �f

Blumenau
• \_ , ,t

.

(I-> �
•

da
, (Blumenau Sucursal )

' Serão,
'iniciadas brevemente as obras 'do
nôv� ginásio coberto 41.' Esportês

.. de Blumenau, por íniciativa da
Prefeitura Municipal: O nõvo e'i·

ti'id:io estará localizàdo no' Bairro t

"da Velha e a' sua pistá,.: pel:-
, ,

'

, ,

'

;I : "mitirá a prática.' de> vôlei, .. basqííeee,
'futebol de salão, .ginástica'.'; tox, pa

,': tínação "e hand-ball; 'alem;' de servir
"

) ,

de, ,10c�1 para:� .realização ,de exilo
I, �içôes, 'ésp�táculOs artísti�{ls' e di

,
�etsos outros tipos dt! 'n�uniões� quer,

culturaís, recreativas, sociais- .��" re
"

: ligiosas.' "

.' _' .. ,'

'

.

:, 'GOV@RNO DO' ESTADO,"AUXILI'A
:

"

; ; Para,' o .inicie I;l�' con�t!u9ão, �ia' ,

, ,',,' priiqeira et':lpà� PQ 'ProJet9; ,a Pr�t:, ,,,
�r ';:feÚiura,' de .:BlU"m�naú ' ,récep�u, do,, ,

I " ."

,.'" ',Govê�'hp do Estadç, atra�és" de co.l'!�
vênio.Tirmado com o PLAMEG, -um

':'�u�ílio de cts 250.000,0.G:, 'já apli
, �ap()� na, obra.

. _,

'

r '

': 'COJIIV�'NIO COM O ,SE�I,.
r A: iím de que t�nJiam prossegui.
�ento :,

as' ,ob,ras" da 'segunda <etapa,'
o Pr�feito, EveIási'o Vieira' manteve ....
c�nf�ctos' com o Serviço Social da

Indústria,
"

tendo em 'vista a identi
'(Iadt{ ele ·objetivos do" SESI com li

Comissão Municipal 'de E;p�rtes:
; Dêsses contatos ficou acertado

que, 'o SESI, mediante convênio ?
ser firmàdo com a Prefeitura 'Mu
nicipa1 de :alumen�u,' forne�erá a

i�p�rtâ'ncia d� Cr$' 500!OOO,OO para
a cOQstruç�o do Ginásio sabendo ao

'Munitfpio, em cómpensaç'ão, doar-
'I" ao' 'SE:Si-<'Ú'ês 'iif�ás< (i't' terras,', lbcáÍi'\,' \,

,
' ,'1. .,' . �

-
,

�
\

zadas', em 'pairros dá, �',\rl11de" alem
de garàntir ,o uso gratuito ',das' de-'
pendências: 'para competições, esporo
tivas ou outras, que l:!!alizar ou'N· i
trocina'r. .

_

'

_. Nê�se sentido, o Prefeito EvelásiQ ,

,. ,,' ", I " ",
Vieira enviou projeto de ,lei à Cã·
'mara' :M�nicipal, resultando na 'V.li
n� 'Úi84, sancionada' no dia, '14

,
do.

,corrente:
'

, �.,
,

,

,", : '.
'As" obras do Ginásio Cobel'to de

Esportl's de Blumenau' s!!rão. reilli·

Lauro,Lara
,'� .

� :, ."\ .

"

: Â SOCILA abre mesmo no' dia
1:5, de novembro no: Teatro': carici�
Gomes. 'Terá ,n� senh�r:a} lti� Ife-'

<:las, 'se-

a Ministro JaTbas Passarinho
re�ebeu em audiência especial, on
tem, o ,Pe. arlando Maria Mur

phy;' ReÚor da PURB e 'o. Verea-
.

dor Dieter. HeritÍg: Réconhecimen
to. 'de cu,rsos supe,riores em Blu-

, menau.

Industrial Bernardo 'Wolfgatd
We'rner, at\1al 'presidente da FIESC
proferirá conferência\. no dia 28
tia câpital para os par�icipantes
do Curso da EscoJa Superior de
,Guerra. a tema será "Visão .da
Econoini� Industrial Catarinen�

, '

se" ;

, p'rof. José ,Perreira da Silva vai
ser condecotaoo com a Cruz de
,Pri�ei�a Classe d� Ordem: Nacio
naÍ do Mérito pelo Govêrno Ale-

", �

mal,hás

muito do Rio".,

----- \

'.Roi transferido para o dia 17
de, outubro o desfile Bangu em

Ílo&Sa cidade'. Nos salões' dê festas
do Clube BlumenaueIise de Caça'
é Tiro aéontecerá a 'mostrá das
novas côres dos afamados I tecidos
e Rudolfo Antônio -é que dirá o

desfile. Depois então, vaI;11os, dan
çar.

a' CarnávaÍ da Primavera do
Carlos Gomes está mesmo na or

dem do dia e é, sem... dúvida I
o

, acontec;imento número um, para
êste final de semana. Mesmo as

sim vou até Benedito Nôvo mim
baile típico, depois eu volto.

,
"

FóZ DO, IGTJAÇú
AS'UNCION

.

Saída dia ·25 de SETEMBRO
Tudo incluido, viagem, pa,s-

\

seios, hotéis c/café da

.:) manhã'
Preço de Cr$ 45"0,00
Pagáveis em 5 vêzes.

lnfóinta.ções c reservas:

Rita 7 de Setembro, 16
Fone. 3853

'Viaje hem ...
Viaje HOLZMANN

·1

I
,
, I

'!' •

I I
,

\'-'-----------------==---=-:....1

:
"

,

.

Un�versitários,
vêem . �euurD
marítimo···· ,

Acaqemicos da quarta', sérié' :Çlo
CIHSci S(�riado d:: Dudtó" do Ce'l
tr�'; 'Soció-Econômic� ':.dá Ufsç,

,'" ..

aê:omp'anhád5s pelos 'Plo.f'(s�c1rês,
.João, Momn1" Ari Kardec" de Md
lo e Arnaldà' da Nova,' foram: a

Itajaí;, fazer ésttidos � toma( CQI'
tato Com os' departamentos ,q!os
SpgurQs 'Marítim�s.

..

'"
,

,,' ",:, J-niç:ial!].1el1te os, ,univ,ersit?IIOS
vfs-it,iram o navio inglês \(endeu);
ne, tômal)do conhecimento de seel

fupdonamen.io e Qrganização 'pe]'
Comandante Luiz Romero Jardim
Yilasboas; .',Çh,�fe da Capitania d\. �
"p.ortos de It,aj�í.

'

.
'

,

�m, seguida foram' recebidl,
,pelo' Sr: Jobar C?SSOU, di'retor ô

emprêsa A Pá�ria, onde '1iJam
sistemática das 6,perações de' Sê

gurb, e1 �uvir�m â palestra doA':'!
Djalma Paiva Nascimento, ,téçniQu
do setor de apólices e segurós' rtla
'rítimos, 'sôbre a cirea' de, ,oQwpe ..

tência e atribuições da CoulpanhiÍl
de Seguros e das suas relaçoi: ;
com a- comunidade. \. 8-Pós a visit:.i:
a direção_ .. de_lA Pátria ,oferece11
,um almôço aos acadêmicos: e na

oca;>ião. usaram da pálavra os se·

nhores João Momm,' Jobar Cas,
sou e' um representante dos qlia:-
'tanistás de Direito.

.

AlcoolIzado
I

m'ata: mã'e
de 13 filhos
Bgtuverá (Sucursal) - Uma vi',l

ma f�tal' e 4 pessoas feridas foi l

sald.o ' do ' atropelament; causa!},
por uma pick-up Willys, oirigida pu,
Luiz, Colzaü,i :que e�adiu-se após L

acidente, A .. ocorrência foi regisk
da n�, estrafla Botuverã.Rlibeirã� d:1.
Ilha e causou ,ainda ferjmeni\: e,ril
outra senhora' e três crianças, acom

panhantes da Sra. Rosa Vicentií,;
que/ teve morte �nstantâllea.
, A vítima era mãe de ,treze filho';
e encontrava-se em adiantado esl.l
do de gestação. As demais ',peSSO;l'J

.

,acidentadas. ,fQram identiticadas Gt

mo Lenoir Vicentini (filho da \J

tima), com 2 anos de idade ,e 'e:'

contra-se inter.nada em estado gf:,

've,' Rosa B�noni�i, casada, 48 ano�
I '

encontra-s,e em estado de ,coma 'e

mais duas crianças que recebera�!l
ferimentos' leves, tendÓ sido m,ed'
cadas e' recolhidas � residência. A'

autoridádes constataám \ c_ue o mo

toristá Luiz Colsani estava embrh

gado quando' dirigia ,o veículo, -p0ic
havia saído de I1ma fest:l MI' lae:1

'lidade de Águas NegrasAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



" .
."

"

�'1 ""N'll 'CIIl LTDA''�:�,...�t�" .......
, II.,

' '.':t
:\
�
·1
\1 Rua Dr. Fúlvio Aduccí, .952 .

-;-.
.

� VENDE --- TR,OCA - FINANCIA .;. PON'IÜ CEriTO �'.
-

I ".'T'j".l<','S
PA��A BOM NE.GóGlO

•.

�!
L.[l. ,,_ rARA VENDA:

.

I
S.L\ca 'Émitml : "

,., �"" ". '.''-'' ano, �6"
i <!'m T r t

�

65.i .

oL,"ca u,ao -,- mo or novo , .,., . , ....•... , .... , . '. . ano. "

I!' ..

"

�

.. imca.TU.fáO
.; ; : '" ,;.. ?::." ano. 65

: ., ..I\éro VVill.ys ; .. '.' '.' ." '."
ano. 6.3.

j
.

'

) _Aér Vilillys
"

" ", " '. ,,<. :
ano 62

� i Scrdini

. -.' '.
estado õa nôvo ,

'

'. , "';' • , . anoí• 6�,
II V61kswagen , , .. " ..

'

"," , ano 69

ij' ---'VôiksW:a.g�n ,

· ".;.,;..•.... aoo 68

I�ND ���:S�n:oc�� �
---+-------.-;_.__ ._-;_._-

_i -� '=---i-!

CU�IÉRCl.O D.E .lHJl'OMÚVEIS }!: OFI.CINA

!��� "'""",,,="i,ªr.'ji:·-'_;__�};':r' Ti�-*JIIII"5_�j�
I

�
'. Jl:NlUerFBlf1 A,UT(lMPIEIs

'

.

"

;.

�' Financiamento �tó 24 ou�3Ô. lliésês.
. I� �Wl ,,,lmif�r!t\!<IAlm'>[!tI1l, 17') -.,_ Fone:' 2952 -/Ftoriànópolis .':"'- S. C

'

�. CORCEL luxo 2/p : ; � > ano 196:l

.��::!..
CC2ÇEL stand 4!p ,

' aM '1199�99'VERANEIO , ,............ ano·

,. "I<;AE1VIANN,GHIA ' �no. 1969

OP(1.1..A v/cõras ; ; áno. Ül69
B;SP.f..ANADA v/côres iíno' 1969
"VOL1(SllJAGEN '0 •••••••••••••••

,
••••••• "... '81'10 '1969'

. 11'AMARATI , : ;-.. . . . . .. . . .. . .. . . . . . .. . . .. . . .. . fin.e 1968

I'rArv1ARATI : : : •

I' ano. 1966
,. "'�"'-'ENT"G' \

'. \ ''''no. "19,670:"",",0 H ....,_, ., ' ,

, ....
EilVlISUL .........................•....•.....,. '.': ano, ·1966'
Ci-:l:EVY· , , .....•........ � -

...•.... '.

RURAL 4 x 4 .

RURAL' .

RURAL
,

, .•................................•.
GO,oDIN'! �. ,

!:I\I ••••.•••• I' 0•••••••••••••• o' ••••••••.•.• o" " 0. �.••

GORDINI -

....••............ ;.:.:.
.

\. ,

ario.

.
ano

1962

'1:968:

. . . . . . . �
'

'

.

ario' 1967

ano 1965

ano 1966
ano 1965
ano. 1965AÉRO

'ocas
o.ficiaü:z:adas pelo l)El'�Al!'t

VENDAs:

�
Rua Ge9' G::l�1}ll.r Dutra, ,150 - Estreito
FLOEIA.NÓPULIS - SANTA CA'fARlNA

'

,fA.BRICáNTES:
\

(.

(Chf'rem Netto & Cia. Ltda.)
A MAIS ESPECIALIzt,DA no RAMO - OS MEL�ORES PR,EÇQS.

'E�TREITO - RUA GM LIBERATC lUTTÊNÇQU:�T. N° 2(10,

I
. .

- Ern frente i" churrascaria "Fa�sã.o," -"
.

I',
.Jogos de .Jantar -- Chá .,.- Café - Jogos ue Cris;tal fil, V,tdrQ

. Tudo l-Iara Hes,t8urantes - Bares - Hotéis.

I Art.igos para pr8sent('s (Bôdas de Prata' - Ouro., etc)

I" I:'eç<i:s avulsas - pratns - xícaras - c�1'le€as, ,- �asos, � bil,>ilôB

II
._' leitei t'flS - açucarejro�•.

, :,tc. ..

.
.

.

I Faz r posiçf.lo_ de .peças de' ,i ",>:;08 de po.rcelana, de qualquer marca e

I q.e cristais HeriD.g.
II::..:_:;�== ��.-...,L,..tJ:M;l�,,�!,,!,__j!!!lF"Ii!!'.'!:rt!'!',lII!"����������!!!!!!it,

1969
195!) .

isss».
i96a!.'
1966
1969'

Nu setor
amadorista

FEl"UN�NO DE Vo.LEIBOL
.TEM DATA' 'i

I
1
I

Era pensamento dos diretores da Fe,

deração .Atlética Catarine rse . somente

iniciar os jogos ?o carnpec nato .esta

dual de voleibol feminino após as dis

putas dos Jogos Abertos.

Tcdavia, como o ternno vai passando
e os jogos a serem cumpridos dentro
do calendário da entidade _preci�am
ser' acelerados para que a temporada
de 70 seja, cumprida integralmente, re

solveram- programar urna etapa do vo>

·leibo.l para 8 cidade de Blumenau, no

próximo dia '10.

"
:.

\ .

TABELA DO. FE.MININo.
VAI SAIR

Os jogos ql.le iniciarão as disputas do

campeonato estadual. de voleibol femi

nino .. estadíq. serdp d iVll,lgados n.ela
Conselho Técn.ico ela Federação Atlé

tica
.

Cata ril1ense nas próximas horas .

. 2

Sabe-se tedavia que ,o certame será
sediado. 'na cidade de Blllmen,an, J;1esta

su.a pri.meira· volta. Depnis so.ff(;rá a

p�"al.is�çã.o pi'evista devido aos, '-.-jogos
Abertos.

JOGOS ABERTOS PARALISA
ESTADUAL DE BOLA AO cE,rro

Tendo' ém vista a lieaUd(;ilO' C:'- <;lo�
J(jgos Abertos de Santa Ca.túina 2

d;'·o;to.,:ia"da eliltidade da AvC\'1.Ída Rer·

cHio. LlIZ, j.á de_fenninc}U q,�e .o C,lm

JileonR!to estadtlal de voleibol femülino,
sQfren'i paralisação total

.

deVe�ldo.
.

ser
"

reiniciado logo 'após 9S jo.gos abertos.

E�tf foi a inf.ormaçi.í� {\IH: prestoll a

n�!s,sa .
re�ortagem o. pxóp.ri\'l presidente

.

da Federação Atlética Catarinense.

P$COLAR DE ATLBTISMO
VAI REUNIR 600 ATI.ETAs

Pe�to de 600 atletas estarão cOn,cen

t(ados 110 próximo domingo ,no. parque.

esportivo do 149 Batalhão, de Caçado
res, no _ bairro do Estreito. É o campeo·
n:;tto escola.r de. atletismo que estará
envolvendo todos os estabelecimentos
e�colares d.a Grande F!orianópolis.

Os iogas estolares se,ão' ab�rto� às
830 hqras da ma�hã de sábado, .pró
Xi�9 �nntando co'm a Pre�ença do
Go,vernad0r do Estado dr. Ivo Silvei-
ra. Támbém o fu,tu'ro Governador dTo

Colembo S�lles será cO.nvidado vara a

". _'
..

:" .,"grande al;le�tnr:;t dos .(ng()s Esco�ares
;;�;-fi,'�lle �ohéehtr�rá quase 600 atletas com

..�.,.-.. '

....
as id8.des variantes de 6 & 19 :;Inos.

. - '1

TRf�S FAVo.RITOS EM LUTA
DE GIGANTES

'\ O <:;ampeonato escolar de atletismo

qlle vai reunir centenas de atletas de

todos os nossos esta.belecimentos de

ensino, tero três equipes como favori-',
tas para a nbtenção do título da tem,
rada de 1970.

, Insti.tl1t�; Estadual de' Educação, Co·

légio C8tar.i.nense e
\
Gin!tsio

'

Ad,erbal
Rqmos 'da Sil'va, sefão os_três grandes
dessa competição que estará movimen·
tando todos os escolF,r.es da" Grande

F1c)�ianópolis.

CAPITAL N�O TEM' RESERVA
DE ACOMo.DAÇÕES

Segundo notícias ,que chegou ao

Co.l'llneci.mento dn repnrtAQem Flo.l'ia
nóp"lis' não' solicitou a reser�a' @e'ato,

"

. mQda&'ões junto a Comissão Organiza
dora do Jogos Abertos de Santa Cata·
rina, marcado para Concórdia.

O fato está a exigir um estudo mais
� anllr'ado e sérias providências pois
também os problemas de liberação de

aÚetas das mais diversas modalidades es

portivas, v,inculados a' repartições pú"
blicas, e particulares .. além dos milita·

res, não foram resolvidos até o momen

to.

Outro detalhe importante
_

é que n,em
mesmo a convocação 'oficial dos diri

gentes dos vários esportes foi divlll�a
da bem corno a convocação dos atle
tas. O que é qLie está havend� minha
gmte?

Vitória do Avàí hoje em IUillLnau é
decisiva ,para a tonquist�· di) título
Conforme determinação da Fe

deração Catarinense de Futebol,
hoje, ii noite .serão jogadas, às

pugnas que completarão a rodada
número três e quatro do returno,
com 'Olímpico e Avaí frente a

frente. no' reduto do primeiro, em

Blurnenau, e Caxias x Próspera
nos domínios do alvinegro,

.

em

Joinville, a!"italido. respectivarnen
te Roldão Borja e .Iosé Carlos Be
zerra.

. SãO,: deis choques de suma' im
portâhcia para três dos quatros ti-
I·_ .

rnes que, estarão esta norte, e sa-·

bendo-se das posições que' ocu
pam. o Olímpico, folgou na roda
da de' domingo, rodada que o· be
neficiou, pois viu-se isolado na

, vice-liderança, fac€ ao emnate

CQm sabor de derrota do Próspe
Ta, contlia.Q hlternadol1al, eI1,1
CriciÚma. Com êsse Jesultado, o

AV[lÍ ri,assou a dividir a ter.ceira
colocação' com os rapazes da' ter:
ra 'do carvão, mas, hoje, esperam
subir de pôsto, derrotando lá:
m"',smo em B.lume'lau. o onze gre
riá, () que lhe sel'á bastante difícil,

· sabendo-se .flue o time local. está
ep1ba�adiss)mo e. vem de uma vi-

· tMia de 4 x'o, sõbte tJ' esquadrão
Jtder

.

do :Ferroviário.
• ,'Para 0.' choque desta' hüi�e; o

· co';' junto azul e branco não fez

qua�quel' apronto, visto o técniw
·

Cados ' Alberto' Ja"cfim a chegar
·

inconve!'1>i&!'lte '. eXf-",ir 'mais da e

quipe que tratlsanteóntem movi"
mentou�se li valer, çom uma àtua

çã'ó que
-

hoje ô �ecome�dn como

ameaca' séria' às nrete'1sõe:s dos
bhnri�miuenses de-conseguir o 1í:-
tUl() ·!;lela terceira vez. .....

.

•

1
QU:1nto ao c�mjunto., para. dar

combat;e ao Olímpico, exis,te_ ápe
tias uma dÚVIda. quanto' a lateral

cHrc:}ta. Juarez _vÚela. 'como Se

sabe, deixou o cam!,o ainda" 'na
pr+m.eira metade do período ini

cíãl, ãor contusão, não se saben-
d� se-, poderif atuar..

.

" ..
AVAI NO "AOOLFO KONDER"
SOMENTE NA l1.a RODADA

\ '

O Avaí foi a. sénsação da. 'fa-

dada, com a goleada conseguida.
diante de um dos ooderosos: do

.futebol barriga-verde. Jogou' uma
grande partida, sendo quase perfei
tá em todos os lances da pugna,
fazendo "sua torcida e o público.
em geral vibrar. como nos grandes
dias do "Ado [o

-

Konder". Esta
mesma torcida e êste mesmo. pú
blico, porém só vai vê-lo.. pejo
Carnpeoi.ato, somente na 11..a· ro-

·

dada, num jôgo sem expressões,
já que o seu adversário será o

Guarani, de Laces. Hoje, o Avaí
estará em Bumcl1au, contIa. o
Grêmio ESportivo Olímpico. Do-

I, mingo, 'peta 7.a rodada, em Tu
barão, frente ao Hercilio Luz. Na
oitava rodada "enfrenta o Paysan
dú, .

em. Brusque, para folgar na

rodada s(.\�.uhte, quando não te-
_, remos JO?OS pelo celhme, . visto

que na. mesma o Fi2ueire-nse visi
tá (') �uveptus. Na rodada núme-

· ro dez,' o. Avaí ·será adver'sário do
B�1TbSO mie sedía o encontl'o.
'. NA· SETiMA RODADA' O

.
FIGUElRENSF RECEBE O

'LlDER
No próximo domingo o Esta

dual de Futebol P�-Oss'�911irá eon'; a

"realização de mãi·s s"t'e e\1COntros
todos fazendo parte da sétiFna ro

dada do j·eturno. Dela não Da\'�

tieipará. o time do 1I1terl1a-cio;�all,
de. Lagf's, já que lhe c.oube a foj�
ga dessá voltá do certame. O Qua
di'o serrano, que domi'lgo,

. 'em
Criciúma, logrou empatar, com' o
prósDera. nor 1 x 1. num resuHa�
do que foj'benéfic'iJ ':n"ií·aI' o Ol'ni
rico, porquarito isolóu-o n.a vice
'l\detança, j,o�a tl:;t oitav41 rodada,
;em \Itajaí contra q Barroso, a

.'

qüenl ftÓ turno, gol'eou pói 6 x '1.
LIDER NO. "ORLANUO

SCt\.RPELU
.

O Ft:rroviário/'que domingo,
em seu chão, afastou n1'1is 'un.• ó,bs.
táculo na sua caminhada em bus
c;a do seu primdm titulo maxüuo"
ao derrota� o Carlos Renaux por ,

I

seis
.

�ols a um,. vai se apresentar

......
'

-Ó,

pe!a primeira vez ao público Flo� "

ria.iopolitano em jo�os do celta- ",
me, jo::,ançlo contra o Figueiren-

'

se no estádio do Estreito, no en-

co.itro co .siderado como o 'se-'
gundo -:'111 importâ.icia da rodada
e' que, desde jú popu ariza as aten

ções dos ,fLda .coolitanes.
. AVAl NO SUL

Na. rodada, o "Azulão" exibe
se aos tubaronenses que, no tur
no, o' viram perder para o Ferl(o�,.
viário por um gol no final da ·rc-

'

freza. Enfrenta o Avaí o co-ijunto
'do

-

He:'cílio Luz, já' afastado dó
páreo da conquista do galardão
JYI<1X im O.

PROSBERA 'x OLIMPICO
O jôgo é considerado como o

·
rnáis importante da sétima rodada
sai �ara os criciurnenses que vão
.conhecer o ve:lced'Or' do Ferro�
'víúrid,_ Um encontro sem favori1o,
apesar do "handicap" campo·-torr

·

ciela dos Drosperanos.· '.
P!H..MItIRÃS X BARROSO
Outro bom" choqul';: da rodada

será nrese'ciado nelas blumeoau
�nses,- com. o Pàlm�ir'as dando'
crmb9t� ao Rarrélso .. áT1esar' de
ambos estarem ,f::wa' de

.

c;ogitaci)es�
· quarlto. ao cetro o match pó,derá
lfvar gra,dé públicp aO campo
palmei!'cnse.,

'-... ,

.

D'f<'MAIS
.

.JOGOS �
I

';0 J llvenitus, outro bOIl� -

tinle do
C1:-[);'1Co"ato, ·):1as,..- o.m está' sem

chanch·� de ser ca'T!peão. Rectbe I í'
na -rodada o GIJ·ara-ní, "lanterna" �I

·

eooC'ua·;itci quoi! em' Joinville, jo(!am
('q'Xi�s x Pavsa4tlú e, .em B.�us-·
qlli�. Cac-I('� 'Ren�lll'X x A1Tlébir:a,"'"",
se,f1do: êste. dos trr"s-o .rrlais impor-;
t�,nte, visto a posição. do Améri- "

. ca. .

.' ',:.. '

O� RF,SUl.rTADOS DO TURNO
.

·

No tun;io.,· os jO!!OS acima, of�re-
ceram os . seQuintes resultados:
Pavsanclú O xO

-

Caxias:
'

América'
S. x 1 Carlos Renau'x, BarroSQ ·1;
x O Palmeiras, Prósnera 3 x 2 ·0-
límoko, Ju_ventus 4- x O 'Gua;a'hí;c
Hercílio Luz 2 x O Avaí e Fttro
vi.:'\ri6' 2 'X 1 Figueire!lse .

Falando de cadeira
, J . \

Githerta Nahas

Já vi mu�ttJs arquivtJs e�por-'
tivos, ma� me· Rarec� que um. dos
maiores e bÊm "'or&anizados, é o

do' Sr. . Francisco Júlio Wippel,
que ,for, durante 16 anos, PesidenL
te �W' Liga l'tajaiense de Futebol.
O homem tem de tudo em sua es
crivaninha.

Re'cortes de jórn�.is antigos,
. gl�avações em fita, retratos e mais

· retratos, dados históricos,
.

afora
uma .coleção euorme de es"::udos

esp'ortivós, nledalhões e diplomas
que ,ao longú' dos, anos recebeu
por sua partkipação, ativa e bo
nesta no esporte de Santa C1.t'Fi
na. Wippel-,· qQe fOi. o contrutor

.

da Liga de Ttajai, e em 1.967 en

viou ofício ao Govero.ador do Fs
tafh si)bre a con�rução do "Si1.
veirão", como 'mpitGs, o C11:;lrTl?m
ainda, (o nosso futuro estádio),

UIlGIO·U elenois e consr;güiu a cous-

· trução do' gináSIO cob;rto Clúe dia
15 de dezembro dev,erá ser inau-

gurado. O Sr.' Goverrador Ivo.
Si:veira,' d��u tódo' apôio ao oedi
do da Liga ltajaiense de Desl10r
tos, autoriza�ldq, o P]arne� a co 's-

.

trui-lo s'�ndo ali dispendidos cêr-.
ca de 500 mil cru-c::iros, mas que
tão logo esteia p ro.'1 to, virqrp�'�p1']
cher uma lacuna há muito exis
tente naqueia cidade ond� todos'
os d"snortos são nraticados.

\Viopel possu�, a.notado. tudo
o que se fez e se gastou na cons

trução elo. gi,násio, inclusive o ma

te daI gasto, as horas de trabalho
e fatos' as mais variadas de todas
sa fazes da construçã9.

Aproxima-se a data da inau

guração do estádio coberto, l�1'1a
'bela obm construida pel6 govêmo
e que terá talvez um c�nvê,nio
com a Pre{eituca de Itajai, relati-

.'

vam��1te 'ao ftmcíonamrT'/o do
,mQs�[l. 'Que seia' colocado l,)ara
'ad"11inistrador, U�l homem que .co

nhece OS mínimos deta,lhé"s' de sua
"

cO'�s�ruçã6, um homem que se ba
teu 'T'ela' SUa_CO:1stI'LJção,. que �em
amaI' àCluilo, QUe· semnlre estev'e
·.ligad'J 'ao' eSPQ;te, e ê·ste homelp,
por lógi--:a.J Dor corênda s.á 1)odliO'rá
s"'r n <ln F":I1Jcisco Julio Wjn�el,
um des_l)ortista de escoL Não' sei
roro.u,,;, mas nessas horas, _

suro;Pm

tantos nomps, candidatos a Admi�
piSt1'8Ci>O que me �spanta. Que se

ja 'cn]'xado um homem com cre

d"''1ciais _l)3rà tal car!:,o. e naoa
mais .. e nisso sabemos. Ilue o So
nhor Governador do Estado.,' liIã�
'se (nr'anará de forma a1\TLlma, pois
o nosso g'O"ernador. conhece hem
.S fu',do todos os la'1ces da cons

tQ1Ci'iO daouole ginásin, desde o·

nri!11eiro ofício (lue r('c",be!l, soli
cita:ndo. a sua construção.

.

'I
.

'R!ia retíp. Mhmid�. 6.tl - FOll.e �()..51
DF;P.UtTAl\iENTOS DE CARROS m�ADOS

Rural verde e/branco motor 260Ó ...........•...,.: .

Ford 2 portas 2 cores .

Pick-up Kombi ....................•.. '. , , . , .....•..... , . ,
" ,

Kombi , .. , , ...• , ;., ,
'
..

F�;k.up '4x4" .:!...... . . , '.' . , , . ',' '".'.,' , . ' , ,. :.:
Píck-up 4x4. . ,.. . ....•..........................

Aéro Wil ly» azul e branco .. :............ 19(1fl

Aéro Willys _
. . . . . . . . . . . . . . . .. 1969

Volkswagen verde : . .. .. . . . . .. . . .. 1970,

�I Corcel GT Vermelho ,........................... Ui70

, :t�l .._, JS('lnCll�a •.•.....•. : ••.• : ••.•••••• " ••••

".; .: ••••••.•.••
-, • •• 1963

;,;
,
.. '1963

.. ,,�-.���.,-•. ---'-.-_-.----�� -=. ',_ �_ -____J•..

'

.

1.\
.

!��w� """' ·�f"'J..-··,,�''\..�:Wfn�'ir:'!w.··l� -"U"_-...�4." ""!'!"
_

II _

AÉRO v/côres ) ..' ano 1964
KOMBI , :::::::::�'!. :::: :.: ;::�: .. ano 1962
KOMBI

,
.. ; .. ; ! "ano 195�

CHEVROLET .: _; ,,0 �: ,.••. ; • ',' "áno 19fi6

I I LANCHAS A TURBINAS , : � .• ; ....;-,., an� 1970 .'

.1 FINANCIAMOS ATÉ 24 OU 30 MftSE,S .

� ..

"

,

.

.

,

.

.'

'.t.���..�:.;;±:;���"..����=:t;jq�-ii..--: .-.-'�.-'-o-.:,:.__.J_"

Notícias ,diversas
GU ..\RANr ABANDONA e quandq se pt'fisava q[l,l� i"la arc-

ESTADUAL rumar sua equi!)e, GJI1Ç\ ,('-st� em

O G.E:' G\laraní da cidade de último lugar, o oficio chegou a

Lages,.. aliciou à FCP s,olicitando FCF, o que ,será lyso.lvid,o del1>ho
desistência do CaIT]pebn�O Esta- de poucas horas, pois existe 'Pe\la�
dual, sob a alegação de crise fi- lidade nara tal caso.
(lanceira, que 'aliás já vinha se AVAI VIA.JA HOJE AS-
desenha,t1do há algum. tenlpo.· .oe 13 HORAS

algll!(l� auos para cá, a�etlas Ba- \ .

\ tista Luzardo. cuiClava qo. Guara�í" O Ava( 'Viai.a1;á ho'ie anós o :;11-
o s.impático. "'{lhlgre" d.a Sena., .de moço, com dps.tino· à, B:h�1i11enau,
�1,1:'1it�s glórias" Ontem, quando onde à noite enfrel'ltaí-'t o. Ol,ímn.i-
çompletava 18.' �nos de vida, o CQ em dif'cil com1;1rowi,Sso vf"l'ido
GuaraR� soUcitou licenciamento, pf'lo certame do Estado. Roldão
não sttpo,\iando. a�sim por mais B(wja d::verá ser m::t'lJ�do, já Que

te'm,?o os pesados, ônus de admi- apitara o tem!,o inicial em f,lu-
t\istnl.l:.,s,ôzÍtl!h�J.á 1J.9.-, iníc.io '. _®_=. __,�nl@nau. Oll��1- ",foi·-fe-i;to, coktivo
certame com .al,gt;tls .frotestos, }\'\,s- leve, lJão treiI�an.do apenas Vi-
tamente das vItonas qu.e conseguIU leIa que devera fIcar afastado por

al'(!lltl,S diás, Por out.ro lado tarobé'll
o. 'Fl'óslJerá, dutro Quadro em bôa
sitt,lacã; no certaroê vi,3jOU p.ara
.Toinvil1e onde enfrentará o. Ca-

xias.. São dois grandes jo!!os que
definirão posições no Estadual.

.1
- ,

.

C.tMff,ONATOS COMEÇARÃO
DJt\, 4 Df, PUTUBFO

.

o. Deli):;Jftamento dy F,utebol es

tev.;: reun,ido. e al?fOVOU as tabelas
e d::tt:ls .-Osra o cam'l)eoT,1.atQ juvenis �.
e \nffl.l\to juvenis da cirlade que
cont8rá cn:rri A "aí. Fi�lleir�l1Se,
Aush-j:1 � Coieaial. Os ioQ'os serão
no "Adolfo KOT"der" io!!.s'ldo os

_

. JIlVt'uis, como preliminar-�à()s-jo�s�:;:-"'�
elo Estadual e os infantos, aos do

mingos vela manhã.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. ,� Li(\;�,-:l�:'!],_ 9, tôda prOVI:), - _L8taria
de� consel'vaç',\O.

�peq. entro Saldo 24 - 188,97.
l Tr. Sr. Costa - Fone 20-59

,

runes Machado 17 -r-' Conj.5

VENDO--O�'-U-T-R--O-C-O--------
� ·AÉRO 66

.

••t- Mecânira - Lataria - Eletricidade 100%

I!pneus novos. Troco por carro menor. I

I,Ou vendo peq. entro 24 -,337.94.

f'T'r. Sr. Costa - Fone 20-59

�i[�une�.. �achad� .. �2.-=-_��nJ. 5 .

.

/ Rádio 'I'elevisão e Transistor
_., _:....

,

-
,

,

em bom

AULAS TEÓRICAS E PRATICAS
DIURNAS E NOTUl�NAS

INiCI,O D.{i: -NOVA l'U�MA
',c>� ,-'

.

l?�lnfol'màções:
. i

,:....:.L, . '. .
ESCOLA FARADAY.

.

CLElVIEN'l'E ROVERE, N° 16
. ,.

.

�--�----�----------

�J(f N\O\lEi� - Ç>PORTUNIDADE EX�ELENTE

�.
.

Por somente c-s 1.000,00 .

: ; 'VENDE-SE:
sala de jantar em fórmica, com balcão, mesa "elás

tica e., 8 cadeiras; 2 poltronas estofadas; 1 'r;onjuNto de
LeüS para varanda, com 4 éadeiras e 1 'mesa; 1 estante-bar.

.'

-'vêr à Rua Teófilo 'de Almeida, 122 - 'BOM ABiRTGO.
··tI

'_1 I

. DR. BIASI;: FARACO
Reiniciou' a .clínlca I

Rua Felipe Schmídt, 46 - andar térreo
Consul1as com hora. marcada,

CASA - V-ENDE-SE
.Localizada na Rua Eugênio Porte,la, 152, em Barrei

ros. 'medindo 6 por' 9 Ínettos, de· material,' corri 5 peças.
\

·:1 '
'

recém-construida com, apenas uma semana de uso. Preço
de '6célsiao. Ver e trati)r na mesma com o Sr. Amilton

Gori�alves.
I)' !

DOCUMENTOS PERDIDO:S'
, i�Declaro, haver 'perdido os· documentos da' veículo de

minha propriedade; ,com os segui,ntes ca'faç�e+ís'tieos':
Côr: Vermelho Grená

I Marcq; Volkswagen
: Modêlo: Sedan

'

,Ano de' Fabricação:' 1966 .

M'otor: B·351292

'placa: 7827

FlorinnóP9J'is, 17 dé setembro de 1970.
João Rodolfo F'erreira Costa

'DOCUMENTO ékrRAVIAD'O
1'oi extraviado o documento' de uma'Mato�icleta de

pro�fi�d8de do sr. Salim II1ans�� Neto. M!)rca ZUn'dapp,
ano lQ;J1, Motor. N.' 775623 - Chassis N. 6737151. Cor
Ver�elha.

. '

PRECISA-SE
"� ';,

,
\,

_\
.

'Com urgênCia, alugar uma ,casa; com no� mínim.o
(]p7 de"gnd,�nci1s' grai1d�s ou, prédio dy dois. andares, \:
no centro.

. . ,

Tl'atar no jon�al O ESTADO, Com

J
Wilson. . \ .

i,fl' ·d.·"

Osraar' ,ou
" [o'

:'. i '

iii, I
1.1
I I
I I
! '

'
..

. ,A P A R T Á.M É N TOS
EDIFíCIO Al.OEB·ARÃN

'

II I
, I UM SENHOR ÀPARTAMENTO, somente um pm:
j , andar com 230mts2., ,c/4 quartos, 2 banheiros, gl'andp.

1',1[1 sala, jardim de inverno, área de 'serviçq, dependedéias
" completas' de empregados, garágens' para ,2 carros..·
I' I Prédio de alto Luxo/cum hal! de entrada em mármõre
I , Àcabamento de' Íú"irrteirà � tôda vista Ida � Baía,Norte.

II i Som�nte Cr$' 5.0QO;OO de entrada,

I' j . i.���IFíCIO AL

I
datHiJà

I filhós óu pessoa só,
I ernprêgo d.e capital.'I

I EDIFíCIO ILHÉUS

'Iill Apart�mento c/2 quartos, sala, banheiros e clep-en·
dências.( i EDIFíCIO SORAYA

,:i /(
4 salas, sendo duas com 22,05 m2 ,e duas CQm

30,96 m2., sito a rua' Deodoro 18.
. I CAS�S CENTRO .

.11 " CASA; à rua, Raul Machado, casa de material c/2
quartos, sala, cosinlfla, banheiro, uma área envidraça
da com 62m2.,. excelente vista, ·.têm lugar para gara·
gem .. Custo Cr$ 25.000,00.

.

, CASA, Avenida Hercilio Luz n. 186, áréa do te,r·
�: rena 250mts2., casa c/porão habitável, 3 quartos e, de:

: 'I pendências. Cus�o Cr$ 75,.000,00.
.

.

.

!
Rua Álvaro de Carvalho, casa c/4 quartos, sala

banheiro, casinha, ,copa, lavanderia,' dependências,
! , garagem.

"

1 !
Rua, Genera'l Bittencourt, c,asa de' material, areá

, I' 1.1 por' 4, Custo Cr� 20.000,00.
.

Rua, Álvaro de Carvalho; casa c/4 quartos, sala,
.

,banheiro, cosinha, .c'opa, lavanderia, dependências, ga .. '

ragem.
'

AGRONôMICA

,.

Rua, Joaquim Costa, área terreno 10x27 ãre�
enst. SOín2, casa c/2 quartos, sala, casinha. baRheiHI

,

com garagem. Custo Cr$ 4'5,000,00, Cr$' 9.500,(;)0, fi
nanci:J.do pela CAIXA FEDERAL, saldo a .combin!!r.

Rua, Servidãó F�anzoni, casa de material, c/3
quartos, sala, cosinha, copa e banheiro. (Casa tôda
murélrh). Cr$ 2-f.1.000,OO.

�ONT!NENTE

I Bairro Ipiranga, casa ,de material; 3 ,quartos .. sala,
"

casinha; banhéiro.' em côres. em t�rt'enó' de 12x30 me

tros, p lo('aciío. Custo Cr$ �5.00000, (Barreiros). _(

Htl,a, "Humaitá, casa c/3 quartos; salJa, grande cón'l,
e cO$I11ha, escritóri@, banheiro. dependêncills de em-

pregados, com flbrigo para carro, área d,o terrenl\
11O."'� .. (F.�treito). .

'Rua, Tenente Joaquim M:Jçhadó. área' constr.uhlR
lO?! m2 - Tf'rreno �om 300 m':! anroxim:Jdamente. ri"
'1W1r1()s. sala de pst�r sal:1 ele innt:Jr hflnheiro, cosinha
Omprj"""n ('n,..,drllírt� 1"'1:1 H'l)rminlas' sob menida.
("ls1" Cr$ 50.000,00 à vista, Transversal com Santos
Sar::liva.

.

:"I'\IIJ:,!)nc;
I j

TTAGUASSÚ"'. - Rua. Projetada S/fi. casa c/3
f quartos. sala, cosinha, ba·nheil'o, e/terreno de 330m�.,

• I, !

'ARP c:M I ;·IJG �,

J " I:'r;�nc·o· Brigadeiro Fagundes, Prnea pi.: f I'� ,.�

)""'-",·:ta, Tratar no mesmo ed.·- no C ndar, ajt> 'I .

I'

Precisa-se de uma empregada para, cozmhar e arru

mai', que durma no local. Trata�' a rua Almirante Lamego,
-,

,45 � apt. 21, das 7 às 7,30 horas, Paga-se salário mínimo
c-s 170,00.
------ ._-�---------._-_.

/ JóQUEI C'-USE SANTA 'CATARINA
í

Edital de Co"vo�ação '

,

Solicitamos aos 81'S. portadores de "açôes" do .ro

QUÊI CLUBE SANTA CATARINA, adquiridos em 1951,
para comparecer aos escritórios da GONÇALVES - So

ciedade Corretora de Câmbio e Títulos Limitada, 'loca
lizados na s/Loja da Galeria Comasa à rua Felipe Sch

midt, 62.
'Esta convocação tem a finalidade de relacionar os

proprietários de ações e a 'respectiva quantidade para fins
de permuta com os novos Títulos Patrimoniais. ,

. O prazo para a apresentação (das ações é até 81 de

'outubro do corrente ano, perdendo o direito os que dei-
xarem de apresentar dentro da data fixada. ,

C,arlos Alberto da Nova, Presidente
' ém: exercício.

Certificado de, Propriedade, Carteira de Habitação' e Certi
ficado de Seguro dó carro placa 1468, de propriedade de Darcy

'- Brasiliano dos Santos, acham-se ext�aviados. "

JUíZO De DIREITO DA COMARCA' OE BIGUAçú

.

Edital de citação'. com ? �pr-azo" de' .trinta (30) dias,
de interessados ausentes, incertos' e desconhecidos.

ci doutor Volnei Ivo Carlin; Juiz de Direito, em .exer:-
cicio, da C�n{arca de Biguaçú, Estado de Santa "Catarína,
na' forma da lei, etc.

"

.

Faz .saber aos que O' presente edital virem ou dêle

conhecimento tiverem, que 'por parte de João Armindo
Cairmos, brasíleiro, casado, operário, residente nesta cida-:

. de. foi requerido em Ação rite Usucapião, um terreno situa·
d(i) ? �ua 7 de Sewmbro, s/n., ncesta cIdade, cnnil'nmtan(1')
Na frente ao Sul, com dita rua 7 de Setembro,. medindo

'

11,50 m, fundos, 'ao Norte, com Edgard HQffmann, medin·
do 14m.; ,Leste, também com Edgard' Hof;fmalllN, medindo

25,50 m; Oeste, com. herdeiros de José Lobo da' Silva,
medinçg 25,50 p1. Feita· a justific�ção prévia d�, posse
foi a. mesma Julgada procedente por sentenca,' E, para

que c.heS(ue ao conhecimento dos. interessados e ninguém
possa alegar ignodncia. mandou �xDe<:lir·. o presente. erli
tal que 'será afixado, no Forum' desta Comarca, no lugar fI,o

costume e publicado' na forma da Lei. Dado ,e passado
nesta' cif]"de de Biguaçú. a�s dezoito dias do �ês de s��
tRmbro de mil novec�ntos e setenta. Eu, (As.) ,Pedro: Jos.�
allimarã.es. Escrivão, o datilografei e subscrevi. Biguaeú.
1R de sete�bro de 1970. (As.) Volnei Ivo OarÚn, JTlj>i,Z de
D.ireito. Confere com· o ori,ginal. Data s-upra. O Escrivão

do cj;reL Pedro .Tosé Guimarães,
Volnei Ivo CarlJ,n; Juiz de Direito, .em exel'c-Ício.

.A V "S O

o Banco do Brasil S. A. - Agência de Flori?nÓpolis
'(SC)'; c'dmunica ao público, em geral que sell ,centr@ .tel,'·
r&ni:co. PABX func'iona ininterruptamente dd3 ii '?S 1_�
horas atrávés ,dos telefones 214 -,2115 - 2Uf1 -'211í

e·3065 ..
'Flofianópolis (Se), 21' de stembr.o de' 197-0.

',E'lma� Rudol fo Hei·neck. -:- Gere,nte:
edy' Snvá -:- SuID·gere;l1te.

,t, .

'- - �!: ':.'!'

i·

···Vendendo
cl;lsa c/68m2. Custo. �Cr$ 40:00'0,09.: . .

,

BOM ARI}IGO. - n�a, Hermínio MiVes;· casa cf?

1,�. quartos, 2 salas" copa, cosinqa, Iilanl:)eiro, garagem, Wl- I
randa" parte de. trás, . sala, banheiro, lavanderia,. ,2

I'nuartos, :cosinha, chm;ra�q.ueir<), terreno de' 360 m2,
I' I'

, construçao 180 m2. ., .

�

,

"

'COQUEIROS � RUl;l' Desembargador Pédro Silva, IIcasa c/4' quartos, 2 salas, casinha, 2' banheiros, em ter-
.
rena de 14x29 .. casa de álvenaria. Custo' Cr$ 55.000,00

,
•

I ac'éita proposta. .'
.

,

��ftl���tt;�:J,i'I\. ';"H:ufI!' t",rt Li

1i5D iií'�nt�' pa� ,
'

Cr$ l�./oo,€t(Jli). i, ",: ;
',' '::

A'GRÓNôMICA\4-4, Rua� ,A:l;Í!!Ul1e� kôbo,
com 12 por 23' metros. preço Cr$ 6.000,00.

CAPOEI;RAS
-

- Rua, J'oaquill}' Carneiro (Jote' 21) ..
Ciisto Cr$ 6.000,00.

.
'

,

JA�DIM CQNTINENTE
.

. Grande loteamento na Avenida Ivo Silveira e San!'
tos Saraiva, já com calçamente é luz eiétrJca. Lote a

Cr$ 8.000.00, fillanciad'o.
COQUEIROS

'

Rua, 14 de :Julho' n. 220, 7 lotes para Industria,'
l\le.clinQo 16.80 -, 16,70 - ].8,20 - 12,20, - 12,40 -

16,60 e 19,60 metr.os, de frente. Pceçe Cr$ 85.000,00.
BOM ABRIGO - Hua Antenor Morais, área de

,

300 ni 2 - 12�25 (lote n 39).
.

ESTREITO
Rua, Filipe Neves n. 23, 24, e 33. Três lotes sendo

2 a Cr!iii 5,00000 e (a Cr$ 4.000,00.
TRINDADE
Rua', Lauro Linhares, srn. área 15 metros até

....
50

metros de
.

fundós, Custo Cr$ 80,000,00 cqm 50 3

60% de sinal o saldo a Combinar.
lAGõA DA CONCEiÇÃO

metros, no melhor pontoTerreno de 20 ·por 40
da Làgôa. Já todo murado.

CANASViEIRAS
3 'lotes com 1.260m2

Cr$ lS.000,00. . ,

P,ÂNTANO DO SUL
Localização. Armação da Lagoinha,' ãre� 12x30,

custo Cr$' 5.000,00.
4LUGUEL: I

'Aluga-se uma loja e �ôbr!l-loja na rua Trajaho,
201m2.

'

Aluga-se um!\ loja comercial, na tua Conselheiro
Mafra.

.

PRONF,'_, - PromQtora de Negócios Ltda.
-IMóVEIS

VeNDE-SE
Rllà Marecbal Gama D'Eça (Chacará da,Molenda)
,Casa c/4 'quartos� l,iving, sala de Jantar, sala de

est.ar. qUflrj'o de emnregados �c/banheiro. fi(al agem .bem
p.r:mde co-l'rp embutido., telefone, lavanderia. 'Preço
Cr$ 200.000,00 a combinar.

, ALUGA-SE

30x42, Custo

AllH�::1-Se Pilr'1 es('rit.ório (ll! consultórios o andnr
.mp('rior rl� Fun do� Ilheus, n. 16.

Rua Tenente Silveira. 21 ___! Sala 02 -- Fone �{590
Florianópolis _. Santa Catarina '.
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Para trabalhar na pavimentação de X'oqo-,jas no Vale
do �tajaí, SOCIEDADE CONSTRUTORA TRIANGULO
S. A., aluga caminhões basculantes, para início imediato.

OFERECE:
Trab'àülO por lon&o período
Com preço por metro cúbico
Fornecimento de combustível
com caminhos de serviço.
Pagamento cada 30 dias
B�a distância média de transporte.
Informações e inscrições em Blumenau à. Rua Dois

de Setembro, .n. 3.423 - telefone 22·03-28; em Bruque à
Rua Sete de Setembro, n. 57 - telefone 1228; 'em Flor,ia
nópolis à Praça 15 de Novembro, n, 21 - 4i.> Anda� -�.
Conjunto 404 - teléfone 3745 e nos canteíroe de ebras
nas .rodovías BR-lO! (Itanema) SC-48 (Limoeiro) SC-23

CIbiral'ua) e BR-470 rGaspa'r)..
.

)
-.

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

MISSA DE 79 DIA

por quilômetro"

'A fàmília de
CLOTILDE PERRONE MACHADO, agradece a todos

que compareceram a seu sepultamento e-convida' parentes
p; pessoas .amigas para assistirem a missa de 7" dia, 'que
será celebrada QUINTA-FEIRA, dia 24 às 18,15, na Cáti��
dral Metropolitana.'

-,
' .

,

Antecipadamente agradece- aos que. comparecerem a

mais' êste ato de fé �ristã.·
.

'Outrossim agradece aos Mépicos,'e EnferiÚ�it�s" do
Hospital Celso Ramos.

�..\-ISSA DE 79 DIA.
ZiÉLIA. TAVARES DA lUZ

./

r-

. Túlio. Pinto da Luz agradece, ,sensibilillild\'l, a tádt,S
que' ceniLpareceram' ';�,Q' enterro

-

de sua genitel"a,
'

, ZÉLIA TAVARES DA. LUZ .' .

. \
falecida 'em, 19 +(\0 'corrente e convida os parentes e pé�
soas am.igas para a missa dé 79 (rí!l., que será réza<ta seit ��
feira, dIa '25, às 1,8 horas e 30 minutos., na Ig,rej? 'de Sànto
AntôniQ, à,' rua Pàdre Roma, 'nesta cidade.' ., _.

DEPARTAMENTO. CENTIltAl D� 'COM,,·�AS
T,OMADA DE PR.E'CO'S N. ']0-H�57

.

A V ! S O
- '

'

O Departamento Oentral de Cómpras terna. .}llúb.J,if'.e,
Pl'lffl 00hll'le-"imento ,dos intcress::ldos;' qae .re';i?,l;ie:ráó lpro
postas de firmas habilitadas prelirninarmente� no�'�têl'hlOS
(]"/D:creto. (!�15/12!69-8.755. :1té às,.13'horas'.do',di�
08 de 1Q, de � 1970, 'para 'o

.

fornecimentQ '·-cole ,.)W.álllu:ha
ImpYf'S'i0r'l destinado à-,IMPRENSA OFICIAi D(J) ESTAD(,j.

'

. O EditaI' en;;.ontra-se . afix'ado na sede (lo' ,De.par,tR
mento CentraJ de Com.pr-as, à Praça Lauro 'MimeI' . D. 2.

F.1oriari-6.nolis, onde, serão prestados ps.' esclHi.:�eiIDen:tós
I necessátiQs.

FIOl:iaríópolis, �1' de set;mbro de 19'(0., /"
.

',Ruben.s Vid�rY da Silv? __:_ \diretor .gi>-tál

.
,

'-

'.
l

--'r-. ' .� '-__ .- - -_ .. _ ..�-__ ;,,:_�,_,_,_

DEPARTAMÉNTO t:ENT�/\L DE. COMj:'i{AS
.

.

CONCORR�NC1A Pü"lUCA N. 70-1056'"
,- ,."", ;. (A',V I S o. '\"'"

"

,9 Del'l�rta)'Ílénto' CéntraÍ de Comprªs' torn.3'.' pú�Ii�b
j:J:ira . çonhe�imél1to dO�·· interessados,

.

que .recebei;--á . p�;o- .

pósds de fi�m�s 'h�biÚtà-das, preliminarmente, �Õs\.'têJ,"ril'Os
dó )ecreto G�1�!12169-8. 755, até à);' 1.3 bonrs' do .''t'Íill

__1�-10j_9,io;.<pàra .,Q 'fior.ne�imflntp. de p}àcas p�il;l'v�ic�1ôs
'dé�ffn�ç!o a'o Depart;amen,tQ E'ihdual de. T_raús-iti:l:

.

. > \

O Edital' ei-Icontl�à·s;_r afi�ac1o na sede:'do .

Depàttá
'mento CéntnÍl ele' Compras, à Praca La�ro' MijÚer

.

n'.· 2; ,

Floriav'ópolis; ,onde' )s�rão prestad�s os ;e�CI���ciri:t.��t�s
. necess�rios. "

"
. _

"

�lbr'iãnópoli's, �l de: setembro de 1970.1 :.,,' .'
,;.

:, Rubens Vlctqr da� Silva - direto�' -geral"
'--

, -_", ','
._ ..... _-�.\...��-���.

DEP.õ.QTAIIIIENTO' C!:;N1'P..!\L DE COMPRAS'

TQMADA Dl; PRECQS 'N. 70,-1053
. _

. AV IS O ",
.

'
,

"

,O Departamentd Central, de Compras tOI·.!').§.,: 'J!)Ú'b1i(�,.
,para cqnhecimento dos interess:J.dos, qll,e' rece'bérá. :p�·ó,:
postas; de firmas·' habi1i:tàd"s nrP)jmináflne'rít�,: �os "têr�qs

. dQ Decreto' GE-15112!69·-B. 755. até às ·13 Íitr,ras' do �i�
�

09 de �O. de ..Hl70. Dar�'� fOrnel?iment�: ae.rri@�ei:f.t:lseolá·r.é�1
destin1).dQ- ao COLÉGIÓ 'NORMAL DE ,JbAq�BA. > ."

.

O Edital encontrá-se afixado na' 'sede:, (�'e ,n'ep'axtlÍ'
mento, Ce�tJ,"al de Compras, à Praça Lauro 'lVíül1e� n, '2: '

"

onde serão prestados' os, esc'Jltreci'mentos'
'. ". .':

-

, ;

Q 'T ",n"'nte Silveira. 21 _:. � fone 2768. . .'

1
I,

CUNICA MF.QJCA VFTERINARJA
ConsÍlltas --; Partos - Cirurgias � AtendiÍnen·

to à domicílio - Vacinações.
..

I Horário de atendjm�n.to: A partir das' 12 bor,as. -

com nlantões noturnos. inclusive aos sáhados e dom-in·
gas, RU1 'rlaspar Dutra, 744 - Estreito - ,(próximo
ao 14° BC).

ADVO'GADO

PEDRO IVO MIRI GOMES, ,terule
a 'rua Durval .l�ei!f�uiadws de Souza, 1 J.,

I
"

aplo�. 28 Chácara do Espanha�

MUDANÇAS LOCAIS ,E PARA OUTRAS CIDADES.

DISPENSAMOS. ENGRADEAMENTOS. RUA., P�DRE
, ROMA., 53 - FONE 2758 - ANEXO AO DEPÓSITO

MÓVEIS CIMO

A_,tliÜ �,�c;,�i"c�,'
CUfuVD§ '!fi. mD\7Cl
l\:.<àlv[Pg2)i!lJ@�
Somente com h:mã IilltH:__ '\:';i:..�t:l

,Centro Cosrercial de F!()n:1I�6poH@' f3da, U'u 6.
R; Tenente Siíveira, 21 -_ Florianópolis 'se.

I
I

lliA•. CLEOI"R;,E [tili. 'iMMEBMANN

LARGl!_HA ( ,

1)1s1 u r1.JI(iS da pstcornotmci
, I, J�"� mfaIJ�IS - "lrJenl,<.Içi'.I"

psico.ogrca de pais
d�nR\.ÜturiO. [l,lia Nunes Machado. 'o 12 - 2" anda,
- saJ� 4 Marrar nora UP za a ';a t ..1J·b nas '14 �" II.

CI.IN,éA tiERAL '-- f'l:OT!':SI� I'IXA E MÓVEl

. <:\I\T.A o

OOJ'::
-, Das Unhas

.:.... ,A]ergia - Tr&tar)
ca r "Peeling"

"Fl,J;

(';)"'dudtl -- MI('("'"
,'r,,' Pele Nevp C"lrhhn'

Dr: RIlI:Wl I ,;,>, ,.�i'a -\morim

,.

.

Ex-�stftgiár;o de; �:" "" -, (l::!� Clínicas da {lmve-r
.

·tidade de S Pau'» �,

, 'CONSULTAS: ',I; 'TI.ente. ii partir das 1�'

'hota,s,
"v : CONs\iLTOR ln

"Prl,
i� lerônitno Coelho -rI:-- -

. �a!I.l. 20'i

DR.A r
, CFni(·3. '1" ("'riança"

RU,4 Nrr'\1F;f' MArRADO, ·,H
'

.

,Fl,m(l"l'JÓPOT,I�'·.
, :'

RADIO _. "}::7@1�'IS10 '

GA'.. "1'��n'� .�; í'�1I'U'!ll'ID,,,·
.

". .. I� ,t.! I.� , ..;.
....
1 ifJ.1:'''1 JRI.',

, �,�i'o�pH.. SI1f1� l'!n.nlS !l� f9'!!3 'par!) estudar: �

,O� Blais,;:atualizado, curso, para você 'aprender p··àf;{')I·
m�nte:, a .Uto'ittar : r�dks, qm:v-lificã�9�t>s e,' f�"ú' p"·;t,,s
exper:iêndas �om 'as f·,· ""V<'�tflS.· mah��iais e' instru-
mento.. .

,IpfortrÍacõcs: ;<,Ç;C0T,A Ji'A'RÁ,DAV
,.

q_EMENTE Rf)VERE. N� 16

<Olt ,EDM� �" '�'7�� 1\ ,S,ANTOS
< .', ."" "

'

Ci.'t", i;' ., n;>"ti':fÀ,
" I .-.

'��, ,

•.,';, :.;_'· ....9 n, "" I ",' l'A' ln ..

;":',n."aT:lO�. ,�,p .

"

II " -

.'
o �lll ,,:l<;,' "as ,.' ..ora,!'

,RuI' npoilo"o. 1S1 _. F1�;r,"";(l <;:t)rÍlhí - Sida 'l3
" ,. ',o .

ATENDF. P&,""'"q()NAL no' TlIiPR
.

!i .

tTDl
,SAm'Áli: nF. ',V,GES

)�.on horas'
.

,�:ÓÓ' horas .

'2!l"Ofl h(').ras .

'S.\1.PA� ,nw FPOT,'r��
. !);Ón 'horas

.� t:U:IA :hr:\7'RS
�,l;i:lo, ')i\or'!:ls

, ....T·'\'EGAnA· '1<'1\11' l'i'J>OLfS
14.�0 hora!'!
'l,�O hOras

.

' 5;30, horal'!
CHEGADA 'EM tAGES

14,�O horAS

21.�O ,horas
5.30 horas

·'síÜGias de Flori911ónn1ís - ·�fí(l Mjguel' do' Oeste
19.0fl hora" dii'l.riamente

de Sfín Mi;",W' nn {":<;>"t; _. Floria116ud1i9
'7 io . h'-m,,'" f'!;<'l"ÍRment",

.

'!I' "'j;1 � !:'9 .,.q ''II'
.' ,I jl .. 1'-<. ','

;��t:�ÁS, DEJ;BANHO E ROS,TO

rt'l'}" JiNICF\ES DE �;,{ESA
RôhPA DÊ CAMA
iOGós" P,AR A: .ENXOVATS

. ·\hAS M'AIORFS F 'fi 1\N "FAMADAS. FiABRI-
..

," DESANTA rATÁRTNA!'
"

.

"'�,

TRABALHISTAS
,.....

.

ADM'I'NTR'T'Rft.r'i(0 DF, TMóVEr� ,
.

,

t"OTF.� V rA�Aç;" VFNO"�
,

PRA�A, DA ·SATTn.\nr.-: nPATA DO MEIO 'E

BOM' ABRlGO
Êsci'jt: Rll::l' .Toiin Pinto, �!l·A _ F«lnp': 2413

F]orianór)oli<' - Santa Catarina
�-----

DR. 7\'NTifl�;�"f"'; �H1V�ft�l,l.1
.

_' PT'oblf'T'1�tir.!! P"f'll1TS>I. Nfl11_'I'PRP.!I
Prr-fp$so'!'l de P!,lnl1h'ltrin .;� "'!l('111r'1ndp de MAdicinA

DOENCM:J MH:N'T'AIS

r:onsult.6rlo: 'Edifíc;n -\s�n('illcão nst,lll'mpn!':p, ri."

'VAdiclna. Sala 1� 'P'n"'1f" ??-Oll Rua JP.Tfmi·f\"Io

�nplhn. �I;'l
.

'F'lnT';An60Ii11i",

, .

OR UTJ7 ("'. �J f1!� 1l'�Pf1Vl)nL�-

_ Oil,is ano� n{' re�kk .:' lnc;:titutn dr "Rndoc-nTl('1-
1oQ;ia tÍ2 nR (nrnf ;. <' � ç:�hé.rm:mn)

)_ Pn� .QTllfluadn n<"l� "'-�'I" I"rnf Tqvme P'OC-hil>l"''')

niahetf's - Ohf'�i I ""'ireoide -- ni<:túfhi('�
Cllandlll::tff'S'-- 1)o' TIrlrmonais - PRI

ÇÓN�,TT ,ThRTO RF,SlllFN'CI,(
•

HOSl"it::tl Celso l'
"'QtlC� 3699 - 3RQr

D,�R, '7 às 1 Rhs. cli\

Fone 3147

·;�r tp
- -�-_.

.;9:0, 'mTÓs OI�Rl(1!� nl!" 'F'" 0lt'r!\NóPOUS 'P/HU

. ClT1if?T'rT1i1A' ,-'� 5.00 - '1 /)� " (11'! - l�,OO - 17.00

�QT1"fVTT�I;E - 5.30 ., 'lO -- 1431) - 16,�O

39, �fl (,Hrptn).
.

aUTMF.]'7ATT - fI.no - R�{O

lllf'� (rlfMtn) - 18.30.
U1;tA"HU 'no SUT, - 11l1f1 - 'i1.�0
PA�A 'T'T.TTTrAR 'RA1.NFÁ'PU·' r'!\MBORTÚ 1'1, TTA.JAT -

11nnnc: l}q HORÁRT()� U'T1Vf/\

......
F.XrnTR,SI\F.S - nF"'�''''

-�'" ")'F F.l\l'COMFN,OI\S
VUflRNS F,RPFlCTJ\TS

'

ESTACA0 RODOVIÁRIA, FONFo 22-60

- I
12,()O - 15.110 -- 17.00

:, Cj h

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Colombo· faz
·palestra em
faculdade
'" -O engenheírd Colomlx. Salles fa

]-á.-:palés6i _às 16 horas de hoj'é ':1Of;

,i-i.itegratltes do' curso sôbre técnicas

'de trabalho, que está sendo mirus

:(i-ado _:iiesta- Capital. O futuro go

-�el;ilador falará llôbre, o Projeto Cu-
7"'_'_'" _ .• - , •

-tarínense de Desenvolvimento, ,de-

vendo a palestra realizar-se no S3-

�Ui'o,: nobre da, Faculdade de Educa-
._.. ......� e. .....

:-r:ão:
'

Cêrca de 100 cursistas do currícu

lo estabelecido pelo convênio MEC/

,SEC deverão ouvir a palestra do en

,genl)eirp Colombo ( Salles.

'.�'- Encon!ro com prefeilos
\

--�------------------__

'-

Será no prOX1ll1O dia 26, às 14

horas, na' Faculdade de Ciências

Econômicas, o encontro dos Prefci

tos dos Municípiós que integram a

Associação dos Municípios da Gran-:

de' 'FlorianóPolis, e Prefeitos das

c'omurias vizinhas, com ,O Ehgenheiro
Colombo Machado Salles.

Na oportunidade, t-ntregarão' ao
futuro Governador um "Elenco de

'Reivindicações da Micro Região",

,elaborado pelos técnicos do Escriti]-'

do Catarinense, d� ,Planefamento

Integrado --;-' Esplan.

C.minha quer
museu dô mar
em S. CalarÍl18.

,
.'

".

.,

,; ,o Comandante, do 5Q pii?trito, Nl!
val,- Almirante Herick Marques< Cn-,

minha" solicitou ao Prefeito ArÍ 011

veira ,a designação' de um, represf,l1'

tante' da Prefeitura� paifa ,; conipâ�l?
cer â reunião que..

se re;tlitar{t' àillá'
nhã à tarde na sede dó 5�1 DN, q�an'
do serão exal;l1inadas as posii:biUdá
des e condições de cl'iação' de, "um
Museu do ,Mar em Santa Catarina

,

No expediente remetido ao pre

feito, o .Almirante Hel'ick Marq-uêS
Caminhi d��là;a que "o Brasil'serri·
pre foi um país vóltado para o mar.

S;mta C��tarina, entre os' demáis Es

tados, é, úm dos que m<lis afinida,
des lnantiveram com o mar � su�s
coisas: sempre .foi um Estado in'a-,

rítiiií-ô
-

por excelência. Nesta hora

de- afirmação nacional - prossegue
,

-!-"é, pensamento da Administraçãi:,
�llY>'ll estimular a criai;ão, em San

tR Catarina de um Museu do' Mé'J',
llT)i ,museu técnicÇl-cientí4iíco, a fim

d�é,,., j;lc,êntiv�r' o' interêsse do povó

��Í'tiga:vérde pelo mar".

Operário
padrão. será
eleito· hoje·

Mais 'd� 25 concorrenteE' estarão

disputando hoje o título de Operá
rio,Padrão de Santa Catariha, cet

tame promovido pelo Departamento

Regional do Sesi é Jornal O ESTA·

DO, A ,reunião está marcada para

às' 9 horas no Palá�io' das Indús

trias, tendo n.a presidência dos tra

halhos o .Diretor do Sesi e,--um jud
de 'fibvec, membros 'fa�á o exame dos

candidatos levando em, conta' suas

qualidades de assidutda�e ao tra

balho, compimheirismo, vida, faIJlI

Lia;',' comportamento público e cur

riculum vitae.

�"D;Jis' o'peranos serão escolhidos,

sepdo Um titular que repre�enblrá
Santa Catarina no próximo dia 8, na

Gi.iall:aj5ara, na ele_ição de Operário

Padrão do Bra'sil, e i) suplente 'fi

(,�l'á na expectati�a de sub�tituir o

,primeiro colocado em caso ,de es,

tal' impossibilitado de concorrer ai)

ce'rtame nacional. Ao primeiro co'

lo('�,do será conferido um premio, de

mil '�ru.zeir�s e' outro' de Cr$ 500;CO
:\0' stlPlente: ofertados pela, Feder?

Ç}i2 das Indústrias d(1 1!:'stado !l�

Santa Catarina.

Florianópol is, Quarta-f,eira, 23 de setembro de 197b

Can�J�atº.� ,j� (oram
num'e·rados pelo� IRE

)
o 'I'ribunal Regional ,Eleitoral'

realizou sessão .especial .para S01'

tear os números dos candidatos ao

Senado, Câmara Federal e Assem

bléia Legislativa do Estado, nas

eleições de 15. de novembro.
_

O sorteio' foi realizado segundo
estabelece Resolução dc Superior
Tribunal Federal, ficando definido

que os candidatos ao Senado figura
rão na' cédula de votação obdecéu
do à seguinte ordem nemérica:, Le

noir Vargas Ferreira nv 1; Romeu

Sebastião Neves nv 2 e .Antônio

Carlos Konder,Reis' nv : 3.
FEDERAIS ARENÁ
Pela' Arena são os seguintes os

números dos, candidatos à Câmara

Federal:'
Abel Ávila dos Santos 204�

�d('mar Paladini Ghisi - 202; AI

bino Zeni - 214; Antônio Pichetti

- 206; Aroldo Carneiro de Carva

lho � 215; Dib Cherern __ 208;

Francisco Grillo �' 207" João Cãn

dído Unhares '- 201; Osni de Me

deiros Régls - 210; Pedro Paulo

C;olítÍ ,...:. '203; Wilmar Dalanhol -

205; Nilson Wilson Bender __ 209"

FEDERAIS MDB

O sorteio indicou, os, seguint�s nú

meros 'para os candidatos oposicio.
nistas à Câmara dos Deputados:
Pedro Ivo Campos ,_:_ 107; Laeáe\'

,Ramos Vieira _:_ 105; Luiz Benjn
ruin Pereira .;... 106:, .TaiEon Barrf:to

-,� tO:3; Francisco Orestes Libardo

ni - 104; Abelardo Rupp - 108;

Cesar Corrêa do Nascimento __ 102
'e Hubetto Jja�e - 101.

ESTADUAIS ARENA,
, ; Os candiqatos da Arena' li Assen:·

bféia Legislativa concorrerão con1
os: seguintes 'númel'o�: , ..

'AClemar' Garcia, Filho - 1.210;
Afonso' Ghiso - 1.233; Aldo Perei

t"1i de Andrade, -'--;, "L�OI; ,,Angelino
. Rosa '� 1_230;, Antônio Hei! -

.' ,'.

1.202; AristidErs Bolan '1.222;
Johànnes Arno Henke - 1.226; Ar
no 'Seára -'-- 1.234; 'Be,r.edito de

Cai'valho: Neto - 1.235; Carlos Mo
rÚz __ L247; Celso, Ivari da C03-

ta' � 1.238; Celso Ramos Filho -

1,213; Djalma Mondo, - 1.211; Da

kir Polidoro __ 1.227; Edmond S�i,

liba - 1.216; 'Elgídio Lunardi

1.263; ':E�itácio BitÚmcourt - 1.223;
Evaldo Amal'al - 1.259:; ,F,ernando'
Bastos' __ 1.254; F;:ioravante Jy.1assoE
ni' __:: 1.231; Francisco :Canzia!:li -.-

12.07;' 'Genti). 'Belani �"1.26Ú H{>·

lio Carneiro - 1.249; Henri Paul --

1.225; Henrique, Córdova - 1.252;

Homero de Miranda Gomes � 1.258;
-

(

João Custódio da Luz - 1.228; João

Bertoli - 1.217; Kidr Meirelles -r-:

1.208i Leolino João B<ll�\icera
1.25.0; Mário Tavares da Cunha

--Melo - 1.246; Milton Carlos de

Oliveira � 1.2l9; Nelson Pedriní --

1.237; Nilton Kucker __ 1.245; Otto

Entres' - 1�232; Otacílro Pedro Ra

mos - 1.218; Pedro Harto Hermes

__ 1.260; Ralf Knaesel � I.203;
Raulino Rosskamp � 1.241; Sebas

tião Morais Matos - 1.24'8; Sebas

tião Neto Campos - 1.220; Telmc

Ramos Arruda' - L236; Udo A1

temburg - 1.215; Venício' Tortatto
:,._ 1.221; Vivaldo Herbst - 1.20ii;
Walter Vicente Gomes 1.2'10;
WÍlmar Ortigari 1.22!;l; -Zani

Gonzaga - 1.243; Ivo ReIS Monte

negro - 1.206; Martinho Cardoso

da Veiga - 1.204;,Edilson Meirelles
. /

\

Sperândio - 1.209;, Norberto Hafer-

mann - 1.212; Sadi Marinho

1.242; Reneau Cubas - 1.244; Jõr'

ge Silva - 1.224; João Corrêa

Bittencourt __ 1.214 e �Wa�berto
Schmidt __ 1.239.'
ESTADUAIS MDB

,

Melo MDB são ,os seguintes os ni

meros dos candidatos à' Assembléia·:

Ivo Knoll - 8:54; Carlo� Bu,

chelle - 1.122; Waldir Buzatto -

1.1,37; Fausto Lobo Br�sil - 1.135;
Luiz Henrique da Silveir" - 1.136,

Alvaro Ramos Vieira - 1.116; Adol
fo Zigelli __

, 1.104; Walter Zigelli
- 1.102; FranCisco de Assis Soa

res - 1.109; Albino Phelippe To

trich - 1.128; Dejandir Dalpas

quale - 1..016; Delfim re Pádua

Peixoto Filho - 1.121; Sadi Pi·

gatto _:__ 1.123; lva� -José Rodrigues
-- 1.107; ,Jeová José de Freitas

Amarante � 1.127; Isaias Alves -',

1.125; Antônio Menezes" Lima'
1.124; Jo�ge Gonçalves d<1 Silva

1.112; Aderbal Guaraní (la Rosa

l.Í20; 'Net de A�àgã,o páz _:_ i.11o;
Cristaldo Araújo - �,lJ9; RomE':.l

Kochburn __ 1.114;, Juarez Rogério
Furtada � 1.113; Delamar VieirR; -,-

1.101; Aloísio Piazza -,,:-, 1.103; M(l·

noel Vitor Gonçalves __ 1.108; 1\1:1..

hoel Carlos de Souza - 1,144; Cân

dido Abdon Goulart'''__ [.126; Acá.
- cio, Pereira - 1.105; Rl'lll Silva ;--'

1.1;38;, \Nilo de Freitas __ 1.111; Nel

s�n Tófanó - 1.131;" Urbano Bertol·

di :- .1.109; Pedro' Medeiros ;:-'

1.115; João Ramos Martiils ,-

1.130;, Murilo Sámpài0 Cahto
,1.132; Wàlmor Paulo de Lucca

'1.117; Pedro Dietrich Júnior'
1.118 e Elpídio A�el Botega _:._ .. "

1.133.

I,van proibe fiscais
na campanha política
o Secretário da Fazenda, Sr. Ivan

Mattos, declarou onteni 'a O ·ESTADO

que determinóu expre'ssamente .�

todos os inspetoI:es fisçais a absten.

ção ou intervenção de qualquer na

tureza no processo político eleito

ral, recomendação que o extensiva

a todos os agenies fiscaif vincula

dos a Fazenda Estadual.

O Sr. Iva,n' Mattos afirmou que

tomara conhecimento, através da

im'prensa, que funçionario5 ,da Se

creta1'ia se empenhavam em, cam

panha política no interior do Es

tado, notadament� no �ul. Infor

mou o Secretário da Fazenda que o

'Inspetor ,da região', foi chámado a

Florianópolis e' glll'antill que não

hávia '''qualquer ,iiltel'venção dos

agentes fiscais 'no procf:sso políti
có",

Não posso' admitir asseve-

rou - e para isso recebI, determi

nações do Governador Ivo' Silveira v
,� que a Fazenda inter:\'&nha no

processo político ereitoraL É lícito

a qualquer, agente f�scal, como c_i-

dadão, participár dêsse pro.cesso,
mas de nenhuma maneh'a usando" o

nome da FazÊmda. Isso eu disse e

i:eiterei ao" Inspetor do sul do ES·

tado, advertindo qué, m;ua vez ve

rificada a intervenção de agentes

fiscli-is n� processo político eleito.,
raI 'com a utilização do 'nome da

Fazenda, nós teremos que nos va,

ler das sanções disciplin31'Cs previs.

, /

"

tas para tais casos. A nenhum a-gen,

te fiscal é lícito participar do pro,

cesso político eleito1'âJ.�' v'alend'o-se

dós 'instrumentos próprios apeneIs

da ,Fazenda.

PARTICIPAÇÃO MUNICIFAL

ReferI"ndo,se ao encontre com os

presideíltes de" Associações de NIu,

,nicípios,' eII?- Blumenau, re'yelou o

Sr, Ivan Mattos que a reunião pro

moveu-se por inidatíva da Faz,:%

da, que fêz urna 'exposição dos 110-

vos índices de participaçãc muniei

paI' para o exercício' de 1971: 03

Prefeitos da região, tendo em vista

as reperclISsqes da mrdida, decidi

ram propor aos seus ccleg(is uma

reVlsao que desse ao s\stema um

tratamento gradual. Todavia, a ace;

tação ae!:isa nova fórmula depende
de uma' concordância expressa d05

Pr,efeitos de todos os municípios de
,

Santa Catarina.,
__ Fiz ver 'a êles __ asseverou o

Secretário da Fazenda __ que a Sé

cretaria cumpre os preceitos da 1e.,
gislação federal e que se os Prefei,

tos houvess,em por bem propor uma

nova forma de distribuição, a Fu

zendà poderá aceitá-la !li) que estj

ver dentro de sua 'área de compe

tência. A responsabilidaàf' pelo sis,

tema de distribuição passaria a ser

dos Prefeitos e não díl Secretariá da

'Fazenda. Se os Prefeitos não C1.10

garem ,a um acôrdo 'os inclÍces fix'l

dos
_
com base no movimento tribu

tário,

\
"

Desconhecido
tira 'sangue
de crianças

,

H"i<lí (Correspondente I - Uma

Kombi dirigida por um riisei, acóm

pannado de dois inàivícluo� está .sen

do 'procurada pela Polícia que aIJU'

ra denúncias contra os seus ocupan

tes, segundo as quais estariam

atraindo crianças corri-�ilquedo's'e
doces para delas .retirar sangue ü

vender aos bancos de shn'gue. A

existência- da Kombi ainda não fo'

constatada
I

veia Polícia e a dúvida

[linda persiste, uns achando que tu
do não p�ssa' de fantasia de crían.

ças que teriam
"

inventado tôda a

história, outros chegando. ao -exa

gêro: uma criança teria morrido :10

ficar sem alimentar-se d�l'ante mui
-to tempo; após ter cedido sangue.

A Delegacia Regional, de Policia
em' face dos comentário, que ganha
ram a cid�de, enviaram ofício- aos, \',
estabelecimentos escolares a, fim 'de

que advertissem os pais, e 'as crian

ças, estas no sentido de que, não

'aceitem, convites ante. a promessa de

brinquedos ou doces.
"

.\, l'_

Fábrica de
,

"

..

alimentos
recebe· visita'
Em continuidade as atividades,

,

programadas, em comemoração' à

Semana da Comunidade fOI ,apresen

tada ontem à Imprensà ,da Capitar'a
fabrica de massas � l'ecenteme,Nlt�

adquirida'� pel�' Campanha Nacl')
nal de Alimentação Éscolar em con

vênio com a Secretaria, de Educa.

ção' e Culturã., "Ao ate estiveram'
presentes o Secretário Jaldir Faus

tino' da Silva, da Educação e CuÍtÜ:"
ra; ,professor Daniel Barreto, repre
sentante do MEC em Santa Catar i

'

na e o Sr. José Alberto de Ab'rc'tI,
representante da, Camp",nha -Nadó

H,al de Alimentação Eseo�ar."

Afirmando 'que a SEC tem co1.,

borado coni a Campanhél Nacional

de Alimentação Escola;:, o profes
SÓl' Jaldir Faustino da Silva' decIa '

rou qüe, "conjugando cstüi�os con-,

s,eguirn.os adquirir essa fabrica de

massas, que' é 'a s-e'gllnda instalada

no País", Esclareceu 'que a matél-iD

prima é receHda .através de convii,
nto firmado entre o Mmis�él'i.ü' da

Educação e Cultura e a tIsaicl, nU

ma cota an{lal de 150 toneladas,
Por sua vez, o Sr. Jósé Alberto ,

Abreu acoIl1;PanhoU os' presentes ííü
ma viista as instalações esclareC(�Il

do as díividas quantd é,;; 'funciora
mento, do maquin'ário �utomático,
que petmite uma produ,ção diálh

de massas em cinco tIpos, diferen

tes, de quase uma tonel;lda. Apre

dução será distribuída ehtr.e os é,

I:fl,b,elecimentos ,escolares do Estado

'para o pi'eparo ela merenda diária

A fábrica de massas alimentícias

da Campan'ha Nacional dé AÍimpn
tação Escolar tem condiçõ,es Pil"a
atender tôdi.l a demanda catarinen

se' e poderá abastecer parÍ(: do mN','

,cnelo elos Estados do Paraná e R1IJ

Grande do Sul.

no pub,lica"
1

emp'réstimo .

para a ponte
Encoiltra-se nas oficinas do Diá

rio' Oficial do, Estado para publl

'cação a lei sancionada pelo Gover

nador 'Iv,o Silveira, autorizando o

Poder Executivo a contrBir emprés,
timo junto ao Govêrno Federal, bar"

cos oficiais do País ou esttangeiros

agências e estabelecimentos finan

I'eiros 113c1011ais, ou inteJ:nficionaÍs.

visando as ohras de construção dã

pova ponte, O limite, estipUlado pe

la lei é de Cr$ 42.657,74:-�,40 ou, equi-
I valente em moeda �stnuigeira, va

lar êsse que coqrirá 80% do,con

trato de empreitada para aquela
obra de vulto.

\.

,,:--------------------------------------------------------------__--------,--------------__
----__

_.------------�----------------------------------------------------------------------------------------------------�--_

, \

· Rondon-i, tem inscriçõês
d e

»

3 O O catarinenses
As inscrições para a Operação do

'Projeto Rondon-7 foram encerradas

'ontem e mais de 300' universitario�
se habilitaram ..a participação

"

fiO

Projeto de âmbito nacional, sendo

que a maioria preferiu o 'setor ope

racional de Educação, ficando o

contingente .menor para o setor de

, saúde,

,
,O Coordenador Executivo do rPro

jetó Rondon-", Sr. João Silveira, in,

formou que os coordenadores terão

uma reunião em Salvador, na 'Bahia,

,n)o período' de 27 a 30 dêste mês,
ultimando os preparativos para a

Operação. As principais diretrizes

da Operação serão traçadas nesta

.reunião - a 21), Reunião .de Coat-'

denadores - que ordenará, a pro

paração geral; setorial e' -a seleção
dos 'Uriiversitários, incluindo I tara

b�m o "plano de transporte dos es

tüdantes da área de origem ao cam-
)

po de' trabalho. Santa Catarina se

fará, representar: pelo seu C,oorde-

nador Estadual, professor
Passoni JÚnior.
SOLICI'l'AÇAO
Por solicitação dos >l111versltarios

o Curso Seriado tle - Geografia cl,
/

Univers\;lade Federal de Santa Ca

tarma enviou expediente a Coords

nação Nacional, solicitando a trans

ferência das equipes' de, Geografia,'
do setor operacional de, �ducação
para o setor educacional sóelo-econü, �
mico, ,Eles 'j usli!icam o pedido ;)1e'

gando que todos, ,procedem��:!t�, cu!'
sos clássicos, científicos e, é9iÜano
res, os quais pouca afini&àj&, tem

com o setor estritamente é'ducach
nal. I Os estudantes .estâo â_.fJlr(rd<J<l,
do : uma resposta da Coor�enaçã'8

"

Nacional.
.

'

-o' Coordenador Executivo, Sr,
,

.Toâo i Silveira, está chamaJ1d�.'a�a�e'1,
ção dos universitários para' a;' éon
vocação, à partir do dia 19,Nfe ou

'túbro, à fase preparatórie 'é{Ó't Pro-
jeto Rondon-7.' ; i

1.

os

C?,'
?f

que�
de leite

Sunab vai autuar
\_ "

le,sa I itr

;"

'O D�legado 'da Sunab em Santa

Catarina, ,sr. Roberto Lap;; Pires, fa

laudo ontem' a O ESTADO, sôbre o

leite vendido em sacos plast1cos, de

darou que a Delegacia daquêle ór.

gão iI;á �utuâr os, ,estabelecimentos,
�ltpítulandq como' fraude em pês.:>'
Com 'base mis informações que

'''""' ) J' 'r1i .

"realmente sQ pod,�m se,r calculadas

n9- �a:1J,�0 'técnioo", 1l1, S).luaP. tpmélrP
'as' -�;e,cliâas' éabíveis, depois' de tf!r
ouvido o Instituto Naciorial de p,�

sos'e Medidas, �iegando que a me:'!

Ta
1 �ãQ' tinha conhecimento do fat')

até oIítem, pois' nenhuma reclalll:l

ção havia, nesse sentido.
-

,

Afirnlo11',' ain�a,' o Delegado qUe

a pesquÍsá" feiti,' pelll Escola de

Administraçã?, e� 'Gerência, nO que
,

't·

se refere ao aumento da canl�,.ye'·
de, dizendo que a meSll1=1 subfu"5Ó%,
não é verdadeira. Diz c sr ,Lapa
Pires que tal fato não' ac�ri&�elj;
que a c�riJe custava Cr$ 4,09�,e;�_ag(l.
tél está custando Cr$ 6,00: Acre,

celitoll o Delégado:' ---' "Somos' um

órgão apreciativo e temos '-um ce

nhecimento melhor do custo .de vi·

da, notadamente na Capital. O pão,'
o ,leite e o próprio trigo, permane,

cem' com os prêços inalterados".

l<�inalizando acrescentou que os ór·

gãos de imprensa fazem crítjcas ê

,que pal'a que, elas sejam sinceras e

consti:1Jtivas, devem tef elementos
mfnúnôs' de' distorção 'e parlictilari,
zaçãQ, para que se torne' poS�ívd
apurá-las"

.��� �','�
'---;-"'Té�' �T "C""-ell,, :{f'P4i�- {'-1

ü .IdJ n '("i O ,,;' .. ,�,> ::ti
VbCÊ' QUER TRABALHAR' E GANHAR 'cd 2.000,00

ENTAO VENHA FALAR CONOSCO ,À RUA CONSELHEIHO
,

DIVULGADORA,'
-

,
'

, ; O Livro ergue' os hãcos e ,domina os fortés.,

'·A.

".

'-.

,Investir ou fazer ,

seg�ro paraa familià�
NoF�nd�'Crescinco você faz as duas coisas ao mesmo terripo.

Basta você aplicar pelo Plano de

Inv{\stimento Mensal SeguI'ado - PIMS.

E um nôvo plano de aplicação lan

çado pelo Fundo Crescinéo.
Êle funciona assim: você aplica Çr$

100,00 mensais durante 60 meses em I

cotas do Fundo Crescinco.

Com a valorização do Fundo, suas
cotas também valorizam.

'

'

Para você ter uma idéia, em 1969 o

Fundo Crescinco rendeu 130.29%. E des

de seu início, em 1957, 'mais de 12,000%.

b q1).e diferencia a aplicação pelo
PIMS de outras existentes no mercado '

é que ela está cl)berta com dois segu-'
1'0& de vida. ,

'

,
,

Um dêles gal'ante à sua família um�

!luantia correspOJl(lente ao valor atua·

llZado de sua aplicação.

O outro garante a integralização d�
seu plano de investimento. ,

'

Procure hoje-mesmo um �gente BIB,
a Sociedade Corretora de sua preferên
cia ou' uma das agências dos Banços
autorizados.'

,

Aproveite esta chance para ganhar
dinheiro protegendq a família. ,I<

,
.

.

.'-n
"'I"

'

___\�.w.... FUNDO CRESCINCO
(I".t"sb\,.(l� Adrui!tlstr&do pelo !]'�
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