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BLUMENAU

A Comiss1o de Saúde. di! Pra

feiíura. Munidpal e o EscrHó

!'Í() Rég!clIlal da A:aresc, pro,
,

I'!'lí)verào de 12 ii 18 do correu

le em BlumE!l1au 11 "Semanil da

Sa�e", cuja ação ati,�gir� huio

I) muilidpio. Durante a semana

serão proferida" palestras !lis

escoia:; e sociedades, médicos "e
aufel idatlts espedali:!:<!clas nos

aS5unhls de seúde, Durante a

semana serão expo3!p tIO �etlt,ro

da ddad'5 um mura! 1;0"11 aspsc

t�s .do tra':alho reaiil,<!!.-l;J �'era
Comhs8c de �aúde.

I'I'AJAí
A Câmara Municipal de Ita

jaí aprovou lei do _execut"vo
('riarido o

� Conselho de Desen

volvimento Industrial. O Con

s81110
r

está formado de s�te
'1l1<;)m19l'os, quatro representam
'o executivo e três o legislativo,
O Codi j á foi constituido e tem

nJiho membros 'Os Sl'S, Leode

gârio- Pedro da Silva, Wismar

da Costa Lima, José Luiz Cola,

res, Luiz, Flores, Belloldo Mi,

chels, Irio Silveira e Sabino

Anastácio Paulo.

RIO DOS CEDROS
Com a presença de represei"

tante da Federeção dos Traba·

Ihadores
I

na Ag�i'cultúr� do E.s
tado de Santa Catar:_in,a e rura

listas do município foi fundado
no final da semana 'em Rio dos
Cedros o Sindicato dos Trabe-

Ihadcres Rurais de Rio dos' ,�
I

,I
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Exposição Feira Agro-Pecuária i
e Industrial confirmou 1;,'I1'a a I

sexta-feiraca., inal:lg\lrl8�:ão ,,�h Ili
nrostra qu,e' rf:. unIrã,' éJf.POJlítÓl"l!tf. ., �

, ,I i

de Santa Catarina, Rib Gríll1.w·

IId\'� 'Sul ,e Paraná. A, Ehpo,sçã{) 1
se .uolongará até domingo e

I
\

também está confirmada uma
- I

apresentação �a "Esquao "mW IIda Fumaça" e da Banda de 'MI!,
Bica do Polida Militar de '),,,, lita Cci:t:lfma. �

, '
I I..

_-\------',-\� !LAGE;

iPor attl do f.!s �d!) M,!j�r d"

Políd;;o.-MiiPi'!! f'ji !'!IJ!r!êa_!1�t'�'
! Itllagdi?fl'e d� fi51�lt�' d'l C trp� l ,

cllil :I;I,(J!nb�i!l::; ''l!e 'La�l€, !!'e' 'I
1""1€',"19, E�f !':ks IV,i"'we! ti?' fi,l . i,;_" }:.t '" ,

V�;Q�Jce"s!Jbsiilui o.te!!enfê Prd'" 1
. Id3�g ':sicloI'O F€rrei;-'ól q'lE' f')i

'

dssi'}nado.Jara o Ctlnl:! 'clb r:b
Des,á�am.etl'to de Rádi; Tpa'!f'-'.
lha, ' "

Cedros.

CHAPECt'l
Os trabalhos 'de' remodelaçso

Ido Parque de Exposições de

Chapecó já estão concluídos e

a Comissão organizadora da Jl�

._-------_-

"I ,

'MAFRA
O Sr. Eaeillar Itens Evel":;,

prefdto de Mafra acompanh,.·
do pelos eqgenheiros, ,Bernar·
do, JaciNto Tálsso do, Flame'g e

Anil" Fiflts, éltefe ·"do 'I'e�i:iên-',
ci� do DER de S'10 Bento do 1
Sul estêve visitando as obr;Js
da matcl'Ilida(Je d� Mafra, que

'

está .sendo construido pelo ,�o'
\'élllO do Estado. A nova m1.l

ter,'nidade deverá .�el' inaugu- Ii'aUa pos
-

próximos mêses.
I
I
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,
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MuHo embora ainda não se lenha Uxado eíícial- "

menle sôbr'e 'a oposição que fará �o' govêrno do Sr. CO_I
lombo Salles o ,MDI calarinense' jâ, ié'm pràlicamen:le
ac�rtado\ o princípio 'de ,que ela será sls�emálica, mode:
ra�a e flexível, A revela-ção �'deJQnl.��do ?arHdoj-atres
centando que o Dir,elório só se ,J�xjará o

sêhre essa ques5
lio qu�ndo conhecer na \práHcil ,� ��rienlaçã,o poHHco�
admrnislraUva do 1_U!llr{)' 'Governà,dor.'

'

Segíúidp' o" mas
mó in,formanie' ii aHlud.,e a�su�7jdá peio '-MDI �e ahsíer-.
se de voiar no Sr. Coiombo Salies nada fem a ver com

c 'I '"

a'pessoa do gover'�éJPte: eléi!ó. ',A' PQs.iç�o, do P��Hdo 101
Jom,ad,á tê'ndo em �visl'a' o '�e�pdo ;'de '�reição utilizado.
,((nUma página).
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Diàríamente : .�'4çgprr'k a F'lóriauo-

poÜs eamÍl�lfôés,. ciu·{.egãdos de ma

.terial pesado destin�do à constru
çã'Ó da nova -ponte. As peças são

transportadas para o canteiro' de
- obrás, instalado em Coqueiros, On

tem, ,0 Govern,Çl.dOl:, I�ó Silveira vdl- I
"

tau" ao,",Rio pal:a "a,vistar:se com '() ,

:)Y.I1nistrQ, da. Fazenda, tentando aprcs-
'silr' a, 'lib!;!ração de verbas para a

'Õ'bra:: :-.,'
-

'

'/

'Ari·üiz'.que P·fopto
Socôrro .sallOIDIl,

, I " I '

,
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'f�noviário
,

'

a:um passo
do, título I,

�--�--�--�------------

,Governàüorês' ele'il'DS
se reunirão com Médic:i

I
I '

'_

éleição,
.

, ,

fortaletwemoeracia
I

rio estadista, procede,lldó' com, raro

equi1íb�'io\ e práticando, nesse, '�omo "

nos dem'ais s'etores da vid�' nado·,
'

nal, "o jôgo da verdade".

'\
, o estadual, o regional e nacio,b.�al. j\Jq

elêlDoraçào' dos problem'ls'" m��l :l'
pais os pr'efeitos observarão do pl'O'

Em dedarações à imprensa ca,

rioca Q, Senador An,tônio Carlos)
Konder Rei,s expressou sua conVIC'

çãd 'de qU�' o pleit� de novembro
'se constitl\irá numl passo definitivo
'para o restabelecimento pleno do re

gime democrático no I;'aís. Segunüo
o parlamenta'r catarinense 0 PreSl'
dente Garrastazu Médici tem-se ré

v,elado, na condução do proble'lTl(l
político·instItucional, 'UJ;n verdaaf�;'

O presidente Médici vai convocar

tiS novos governadores dos Estadí'so

para uma reunião em, Brasília,
quando exporá as diretrizes a se
rem adoLadas para, ,a execução, já a

panir, do próximo ano, do processo

de cleseuvolvimento nacional int.2'

grado,
/

Com a derrota do Avaí domingo
em Brusque para b Paisandu e a

\(Ítória do Ferroviário sôbre o Ame, ,

riea por 2 a 1 em Tubarào, o clu·
be S;:j]iJ;lO está mais' próximo do ti·

tulo; / O F�rroviário' c0ntinua líde'�,

grama estac1uiJL Os governadores,
por sua vez, observarâo as direü i·

,

zes do programa J1ac:ionaL Co!n '�Jl
elenco de projetos e programas, féS

tadunis e municipais, o, Govêwo

par�ir'ipará para o fortalecimento (,II

o Senadór Antôni0 Carlos Rondrr
Reis devera retorllar /hoje a' 'Stfula,
Catarina, a fim' de prosseguiJ;, "jll1;:
tan1en.te çom <

o ,f'r, 'Len?ir, Val\güs
Ferreita, sua ,campanha para o Se-

. nado

lsolado e difici'Lmente êste ano ',1

titulo est�dual ll�-""çleixará de per,

tenfel', pois o P\óspera vice·líd�l'
está com 15 pontos, (Pág. la) .

•

Í<;sse processo se fará qll quatro
estagias hierárqulcos: o mLll1icip'ill,

"

desenvolvimento regional,
dos órgàos próprios,

atravE'S

•

OS" em ael nte
(Página 5)
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SÃO JOSÉ
•
" ------------

j.
15�- 19,45 - 21h45m

�, . 'I' C diRocK Hudson ::- Claudia ar.' )-

nalec. ,,�,�', .. ;

A GATINHA QUE EU QUERO
Censura 18 anos

,

RIl'Z

17 __:_ 19,45 ,� 21h'45m
' "

Jim Brown -- George �enne�y, ,

(., 'r

O IXEiIFE DA cn:>Alm
EXPLOsfvA

'

""

Censura 10 anos

í
CORAL

,

1,5 -:-;- 20 22h

UgQ Togúazzi -- Stefania Sandreü

CONI-IEÇ0' ESTA MOÇA
Censura 18 anos'

"ROXY

14,,-,20h
Palgrama Duplo:

.

I

A, GAROTA DA MOTo.CICLE-
TA - HONG-KONG, ONDE' O
AMOR E A MORTE SE

EI�C6NTRAM ,..,
,

\

çe,n�\lfa 18 anos
, I"

'GLORIA
, I \

r J.

!, �t�17'� 20h
1

Peter, O'Toole ,Jeane Moreau
, ,\

}l í!l ..

CATARINA DA RUSSIA
, "

Ce1Hmm IA anos

JALISC()
.

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

17 -- 20h

Robert Wa2.uer -- ,NataHe Wood
,

�

AP�IXON:ADOS IMPETUOSOS-

Cen$ur\l:" IS: anos
, -

� \ '

,
20h'

�

18 anos

,I §ÁO LUIZ

,

Gre2:ory p.eiCÍ-{ -- Eva Marie SajJ11 .'
.,

;:
,J . �

IA, No:trE DÁ� EMBOsCADAS �
, c�iis·úi�·,'.��[l!?�aCf(i��/:����;Â\(�4,;��;���iJi�;:

,TELEVISAO

Tv COLIGADAS CANAL J

16hOO
,I' -

CLube das Ccíança:
16l�I5m -- ,As Aventuras de Rin

Tin: Tin -- Filme "

'

'16h45m - Os Três Patetas ,�

Filme
. ,.J

_17[(00 Horário Político

171ü5m -- Mulheres em VangUai
da ;
18h,15m _::. Santa Catarina 2 Mi

nut9s
,

18h:20m ,_:_ TV IEducativa
191ioo - Santa Catarina 2 Mi-

nutÇls
191145m -- Pigmalião 70
velá

19h,3(lm -- T,ek EspoiJe
" 19M{Jqn":� Tele Jom;11 H.eringt -_.� ,-

_ '._

2Ü'hOS,m '___:, Irmãos CoraO'em --'

'j4- ... ,.ti'!> "''Y' o

Novela \""
'

20h35m Santa Catarina 2 Mi-

No-

n,utos .,,'

20h4,Om Di�coteca do Cl1tacri--
nh�' __:_ Musical
211150m -- Re['lorter Garda
2nl05m -- Horado' P,olítiGO
I' {T

'

27f.J20m -- Assim l"a Terra Comia
Nd Céu ,- Novela

2?h50m, __:_ Santa Catflrina 2 Mi

nutos

22h55m - Grande Cinema
\

ANIVERSARIO .LiRA
Para, c'ome'�or�r o 449 aniversár io

do Lira Tênis Clube, a�:1nhd às 20

horas; em' sua s<:üe socist, a JJ i r'e

tOl:ia do Clube da Couna recebe
convidados para um jantar.
Sáeado será a noite q" gala eom

.

apresentsçao. 'de Deoui anies, encer

ramento dos festejos de mais um

aníversario do Lira. \

_, .
-t-

, .

\, BALLET
..

Merece
"

I)S melhores elogios a

Direção da 'Escola de Ballet elo

'l'eat�'� Alvar?- de Car�a�llo, que tem

na presidência, a senhora \.1'l'aZiélJ
Mendes Sidski, c pela apreS'enl.a�,w
do' Grupo Oóreográfioe v , Moderno

União Juventus, da Oapital para
naense , J:tealmente foram dois

espetáculos ma-ravilhosos aprescn
tados no Teat!:'o Álvaro' de Carvalho,
que deixaram grandes irnpressôes
pela art\.! da juventll.de par3naei'ISf;.

Elogios cabem a todos, mas, UJlJ

'Especial temos à, charmosa Crls Lia

h.,urecki, que 11ecebeu 'forcf's

apláusôs dos espectadores.

N01VADO

lVIirna Nascimento" '/este.iou ani-

�ei'sario dllLeon1(,�rn e 'entr'é os pre,

seutes 'que recébeu, o mãis H:1do foi

a aliança que o' acadêmico de

engenharia Jorge Andrialli, lhe deu,
quando marcou casamenw. Tudo

correu na maior simplicidade, sendo
, ,I

o acontocimenw', festejado corr um

.janran 'muito íntÚno.

* �1:. *

, fuma Iná ,Machado Camlllls,
',; agora dirige a loj.l ArLesana tá

,'O"Uirinells€, a rua '):'raJ3110, 51-4...

"

'f:� Com o conjunto "Os Dinâmicos",
sábado a Dil'etord do Clube Doze
de Agôsto, na Sede Balneária' ()J1l
movimentada reunião dançante,
recepcionou as Debutantes do Lira

Tênis Clune .

\
* Continua no lVIUS,;cl

de Arte Santa Catarina, a �x<JOS '0; .. 0

de Miu'io it . Corrêa. * NOSS3S

agradecimentos ao ,iomal.Js-La MÔ;C:lI'
Pereira.

Já restabelecida, ,€la cirurgia a

que se submeteu, deixou o Hospital
Menino .DtUS, sábado, a Seunora
Elízabeth Silveira brendahze, Dona

.�. ;).' I '

Eíizaheth ainda em repouso, enCOH-

tra-se em companhía de sua m ... e

Dona Ziida 'Luehí Silveira, no

Palácio da Agronêmica,

".

'I'obogan, ,já.., está se{'ld9 montado

e o que '.se te.m:� 'r\oPwo ,

enb!€ ,a

'géaotada e até'�l�esm�.génte da à.l,a·
soded;&(ie, é (íu-e � �ja 'Ílireve, sita

itlauguriIlç.1(i! r: '
/E� .. cei:ta� : wdas ",?

'fala até em '!\liJss 1.'obogan . .'. ,

./

,-:",;,�,�tr;:��";"�:, " <,

Em :aro solene,," sabado às i5

horas R."l ') Assenibiéia Legi:>:bÜ'l'a a

Mesa da Assembléi.:li\, prE'�sidi�a pdo
Deputado Pedro C:olin,' <l!jJlOn.10U oS

. Sel1hot:es 'ElllgenbeiÍr� Coloilit)() :t�[�_'
chado SaBes e AtÍ'l.iiO� Fr;m.cisco
Xavier',' Fontana, nos' carg(}s <'1,e:

GovernadOil: e . Vtéé.G�veúlladoi: do.

Esta�o. 'Co�parecefllm à sole�idadé,
as mais a1tas' a�foi'idàáes 'do 'Estauo

, (.
,

.. ,
"

entre elas des1f:!icâ:ndo�se""'o Govel'-

nadar Ivo Silveira, Senadores Ahtôn:o

Carios Konder Reis e Celso RamQ,s'
e Almirante Heri.ck' Marques ea'mi

'nha. As saudaçõ�s dos SenhOi"'!S

Ped1� Colil'l e Engé�h€it(\" Colel1l1bG
Ma�hado :5aUes empolgoll 'ou.' ríHll1!-

\

,
, '

,
.. ,""" ...

,/ '

',\

Vamos à relaç-10 do' pdmeiro espetáculo. Vamos ver, assim, o pessot
coni1ef'ido. É o caso do Trio Esperllnça, que vai interpretar uma' c(i):mposiç,\
chamada Tema do Caminhante, O .autor t:imbém ,é conhecido:- Paulinho. Tapaj,\
O outro não sei se conheço:) Renato Corrêà. ',lt

'

Pela' Varig vtajou anteontem par:1
'

" ,

Baden Powell é Paulo César Pinheiro mandaram uma música qble se cham
a Capital gaúcha a proprietária ,le

S!!rmão, a (Iual vai ser interpretada por Cláudia.
A Gazeta, jornalist�,,_lvI_,a_l'i� Iná_V_a_'7_"+---.i-�C6I1"y peixr..w-c�_\(ermelho, de Sérgio Ferreira dà"(]:'FUZ,

�, * �:� *
J

-

�d dupla. Tony e �ratnnkk!!ee -:--t'sô�r� a qual .iát'jfiZ Tc�mcI1M,taa' raiOS POlI'n' tSee�I' detSlln leC! a aqUI e que ln erpre a �_us!cas no es! o 1m ! -
'

, ,re ar

Minha, His*ória, que é de Arthur Velr-ecai e Paulinho Tapajós. J r.",
-

Antônio Marcos e Vanusa vâo canto r Namorada, de Fred Falcã@ e 'ArnoíO
Medeiros.

A Braz'Uca interpretará uma com osição intitulada Quebra-Cab!lça. Aqu
Antônio A(�olfo está como pianista, IDas no,29 espetáculo - sobre o. qual ,e�táll
rlBndo CletalJ;ws na coluna de amanhã - estará coino compositor,1ao lado c

Tibério Gaspar. A música chama,se B

Voltando:ao primeiro espetáculo, á ainda 'ii destacar o nome de'llvan Lil

, __ outro da escola Tim. Maia - que va' 'interpretar O Amçr é o M€�' 'Paí�, Iv,

é' m.n dos autores da música.

'.. '" Si.lvio C6sàr, .va(�.aIl,tal' Quem Tem Tempo Pra Ser Meu Amigo. �", 'I,
." " Beth Carvaího":�"fes'Gor.a(}a p,e� v cal As Gatas intei'pretará música I

','

�úa autoria: A Vali,; 'Pot'f�_ :, I
''J '

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

_ ." L--,� '-' _-- --�----c.

Zury Machado
dão que .Iotava o Plenário da Assem,
bléia Legistativa .

SEf. ANA D.A' CRIANÇA
A Direçâo da'. Escola Maternal e

Jardim de Infância Mundo da

Criança, está em atividades para as

comemoraçõeig da' Semana da Crian
ça.

*

Não particípamos mas fornos ínfor
mados que, estava concorridíssima a

noite de sábado no bar' do Oscar
, '

'

Palace Hotel. Gente bonita e elegan
te estava 'lá em rodadas de uísque,
ao som d� boa' rpúsiea de Paulinho.

, .

() elegante c<lsal 11.f1H'b Hell�l1.a f.

Cesar Bastos GO!'l1es, bn stÍa l.uxuoD'

res'idência, sabado, recebéram convI-;
(i';il«OS P�il.'� mrl jafl'tar em ilO1;U!na�em '

.... -- 1

ao senhor e �enb(jra g:1gelltle-,l'O'
,ColoCl,mbo :l.ta,ehadl() SaUes. I

...
�

� Coa1ilo tudú se sabe em sotCieda(��. 1

tfomos ilJlfonl1,ados que um grup.o de I

c<l'sai:s, vão dar Ulilla ci['.cul,ad.l peia i
, Em'<Jpa. Ent'l"e os casai.s, está, ls.ac i
Saieme Isac.

*

, ,

I,
.

Pellsamento do' Dia: Valoroso e,

a'rltes, quem a si mesmo domina,

J

7 '

As saias são m!d,i eu maxi sern

, nll)ita"la:,gu!',a s,:In'pre em t�:::id.)
,.

)

rllstlco _com' gregas, na barra e no

'cM ou entao' borcllJQ.qs cóm flôres
multi-coloridas.

O vestido para a n;unJao infor
,maJ é em veúle be;;,l fino Ou outro

,qualquer tecide ele algodão. Tô
'das as' estam!las sãO permitidas
desde que êles sejam lengas,

,

Os tecidos listrados ficam lin
dos para os longos com 'mangas

, !

. I

PARA VOC1': ESTAR POR
,/,

'

DENTRO

<'

As col,e.çõ-es pr!fnavera-ver50
conÚnua,lp ,a .ad�tar )lU1 estiló

r
na _

J

.da ,:compórfado: ':.:, " ':: ,,":
._

.':f�: "".
.

"'-. .' .

�

'. .

�

,
�-

'E' a' ,êhàmadá àflü-m,óda.
l':. p.a!ll�,\)ia.l::a já tão ',exp!orada

'será h a"SitUJmada, êste :a�lO,' em

Quem deseja

"OMS EM�REGO�
, deve 'primeiramente habilitar,se m;elhor.,. -'

Datilografia, lecionã,se na E_COLA' RElVIlNGTON DO
; ), .

ESTRErro, à Rua Gal. Gaspar Dutra, 275\ - 1° andar -

Em frente 'ao 149 B.C. _e.. sem matrícula, com material ,I:)

assistência individual á cada aluno, por ins!rutora compe
tente e amiga..

MÓVEIS

.'

láril11 Fedrosà
coinpridas. .

A jovem Isenhora tem a' vanta.::.,
gem ,de poder usar a a:,ti-moda e

I,
também roupas mais requintadas"

I
em crêpe-georgette, sêda-p.lJra (

, ú.uL'os' tecidos preci.o:,;os.
, "

Os vestidos são midi para a

.ta,cL: e longos para a ;loite.

Siio quas� s:,mpre' d,espojadbs.
\c:au;a. midi 'Cti)1 t.edd,o rústiloo,' usa- S;u, charme ,está nos complenwn-'
d:a C'GIl! éoll�ttÕfS• .cam�'S�� en� '\Yóí- [(JS éom; gaigantilhas,

,

cola'1'es

Ie ,e�tampado e Jb�l"< .c�I.ct:.efi, ,cDm I
Jo"gos .: pa�'� as rnai� r9n:tânticas

bóias douradas. "

-:. ...
" a cLSSh::a Htm]-.a de ve udo" DOm·

_

' ..."
" � f.>' :

.

'1lldo "isso usado 'com botas 'de uma fJôl', .. amarrad,Qs",ao_"j?escoço, i

0;;" ,;:_!���tm:"''aÍ1"o;"iWf'''��itt\�g[h�,ao, c'" ';',1- :r'.<'e'�'f�'il "�h���G'l"'d� "�erã�" rea�
T,ambém corn botas usam-se as c��.:c.em as sa,pdáÚas: As

. cal.ças, hoitub:a.cheh", estilização, de ner.o Satyl,icos, sau [asas, com ti-,
"J.' I ... ,�' I jl

� '! ... 1 1.,. � ..- � ,
.-

fr, ,. CI�a.�o, co"�}Q�,u�JL,,dé mangas:llar-, ras 'qtl.? sé' 'ellfolàm. nas pemas a

:'? gdi é ttfitas ,\�)ool{ê"'"t11t f,elú:<j'. oàr�" /" , !it.tll g do JrdÍ1io, Sã{l, usadas ,C0';TI

(,Iaoo. (---, :�:" as saias m idi de algodão ou en-

tão COlÍ1 os vestidos tipo cigano.
'Pal�a o vest�do m idi surge" a,

sandúlia, de solaào grosso em, cor
tiça, salto 41/2, com tiras hll�,�\
tapa'ld9 quàs.e todo1o ,pé.

,os sapatos continuam Culll gás-
I \ ,

pea b�m alta, saltos quadrados <"

muito pouco enfeite.
\, Para a noite já dstão surgindo
as botinhas curtas..:.e.m-.eeUJ11..,e le-,

zard atadas _For fitas de veludo ou I,
cetim.

\
.

'_

OPORTUNJOAD,E EXCELENTE
Por somente Cr$ 1.000,00

,VENDE-SE: ....

'

1 sal,') ,de jantar em fórmica, coin balcão, mesa elás:
tica e 8 cadeiras; 2 poÜr�nas estQ'fadas; 1 t;onjunto de

ferro para varanda com 4 cadeiras e 1 mésa; 1 estante·bar.
'Vêr à Rua Teófilo de Almeida, 122 - BOM ABRIGO.

Rádio Televisão e Transislor
SITfO ' VENDE-SI<:

.

À

Ven4e��e Uf!! sítio\com' 6{)O mi'! ;�l.etroS quadraoos.
Lo.ca!:izad6 ell!l1 Vargem' Maruinh'l frente par;l a ,e<;tra

da cite ColôlIia Sant'Ana; bens 'at!loselfilltJ)s. 'bo.iil'S pasta
gens f um engenho de fabricação de farinha. Distância
desta Capital 15 km.

.

'

Tratar à Rua, Luiz Fagundes, 104 -'- Praia Com
prida - Sã,? José.,

'

AULAS TEÓRICAS l<: PRATICAS
DIURNAS E NOTURNAS
INíCIO UE NOVA TURI\(IA

Informaçõ�sl
'. RSCOI.A ,FAnADAY

CLEMENTE ROVERE;, N' 16

<,

CO,!1junto \ pantaloDa e' túnica., A

calça é em 'tecidO' !isttado e o cor

te levement-e' evasê" e túuíca �n
cmchê. AcOmIJ�lIh� bh�sãQ d� gOD
la 01 impiCÍf e mocassins' escuros;

"
'

�-"'-��"""�,:--',

Música ,Popular'
Augusto ,Buechler

J
r:IC VAI SER o MAIOR BARATO.

" Bem, o que eu posso dizer a vocês é que o Festival Internacional da CaIlÇ�
neste ano, vai ser o maior barato: Vejam vocês que êle vai ser transmitido pi'" ,"' ai

, tod? o Brasil via Embratet e a TV Coligadas, que sabe das coisas, vai faUIl: pal'l'
da rêde ide ernissôras que. irão receber a imagem 1

diretamente.
I

Isso significa que nós\ V31'!l0S .assistir ao Festival na horinha em quq,
está sendo realizado á no Rio de Janeiro. -Náo é ótimo isso'!

" ,

Na página 9, da nossa edição do último domingo, está a notícia; e éu, eith
conversando, também, com o gerente da sucursal Florianópolis da TV COfigati:
e";êle me disse que a not�cia é quente mesmo. 1!:les vão tran�mitir todos 08 esp;
táculos e sedio ás únicos a fa�.er, esta transmissão - pelo menos em ,nosso Estad
já que o sinal de estações de Pôrto Alegre não mais, é. captado por aqui.

'

O 'ilíído do 59 Festival Internaciona� da Canção está marcado parJt,:O dia h
�s 20.30 horas, e terá a, duração de 5 diae alternadQs�; 'no 'horário ,compreéndij'
,�ntre 20,3_Q e 23 horas.

",., " '
.

:,,\;, ,I'

Ano Passado 'Ainda em VT.
. "

J"

, Lembro-me bem do Festíval do ano pàssad:o: A)n:dà .não �avia -as instalaç&;
da Embratel em nosso Estado; não havia, a eêntràl. q.e 'fV, em BlurnenâU'e,
Festivrrl fo� em vid.go-t,ape mesmo, Assist'ía1110S ',aÓg, e�petácul()s semp�rn,q,�,
seguinte - o que já era uma grande coisa, (dados .b�"l'e;curs{js _que se,lélisPunh
na €'i'\o-'n E o público participou. "�' f;' ;; , ,,' ';, ':'

.

�

V01"ês Imaginem neste ano,' em que, .êle "s,erá 'transmitido, direto; ,elú qU
será visto na hora. I-laverá mais participação', "ainda. Vai despértar muito m::

gente "om relação lW valor da nossa músicã e, do nosso músico=
' , '

,

Portanto: a' partir do dia ,15, ps 20,36 ho�as', ',lig�le�:o se'U.�3i)a.relho 'Cl� TV!
fique com o FIC. Você só terá a lucrar. ,vai sér ,a )esta.� ,','

, "t '

,
)

" (

,,.. • '" I

.� "

Por FaJar em Festivàl.
, , '

• "

' ,i "',

Por falar enl F€'stíval, vai, dllqui um nô,Vo agra.o,!:)cimerito � nova remessa
m3teri.;Jll, feita ',pelo 'Pituca- d,eS�d<;' ,�q' depad�;'le(itó ib�tís'�iC6; cla',":V Globo. G�d�'
fi atendo désse nosso amigp, e� t�nh,o aq�lÍ, à: �'ninhfl 'h�ente,,,,,;l yelaçãd COHl,pl�
<ias musi'?3s que disputarãO' o setor nacúonal ,do Feshv.al� ,EsJa, relação' S'I
,divul��Hla na integra, op�ortunamEmte.

.

" '

. 'i'"
Por enquanto. vão aiguns destaques. Por exemplo: sexão apresentadas I

mú.sk:ns' na prilneira noite e 20 na Segl;;](:!a, Outr3' COiS3:, há muita gente boa
l).!nJo na coníposição, com<ü na interpretação,

PellslJlal Conneci-do.

----'-'

-��AVERNA-�l�DRTUGUÊSA--_AL�"- 'iRestaur nte Típico
Rua João Pi to, 43 - Centro

� 1

(Bem perto do Hotel Royal)
"

,

I

Pratos, Diversos
Diàriamente Bacalhau'

\ e Caldo Verde
Am:'bient ' Seleciorii!do'

Aherta desde às 10 '11OI'as da ' "
'

'Manhã até às duas d, Maârugada ", :, ", J, ,,;,;._ '�' : "

, lo �.......,�-
"

c c:::c,� .. -- .. , u, "--l-,-', � -��' - - �-,'i·.��. '�;�Fi=

','

................ ..:....._. _ _:'......� _ _:.. �"". - ---r-- --�!_ -_---I�_ __t_,.:::!:!,,::.'..._f�,.·.

i "'Casa&d�f;cEDb;çã�r�;
(Cherem Ne! o & Cia. Uda..)·

\ ..

I

l
A MA'J,� ESPE;CIALIZADA DO I1lAMO - ;:OS ..

MELHORES' PREÇOS ,II! ' ESTREITO - RUA GAL. LI�aERATC , BITTENCOURT,l N° '200, �
, '- Em frente à c�[HTascaria "Faisão"- - ". ��

Jogos de .Jantar -/ Chá � !afé - Jogos oe Cristal e Vidrei'
.

, Tudo para., Restaura htes - Bares - Hotéis.
'

I
'

Artigos para presentes (Bôdas de Prata - Oum, etc)
Peçiis avulsas _: pratos xícaras - canecas _: VR!'()S - 'bibllól

1
- leiteiras - açucareiros, etc,. '

t',

,
["" ���çãO

do "oC" .�ej:;i " '" "",celana, de q""lquer mi",,, ,

�P7WUI.

. (,

\

, i

,

I'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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f' S'ànta Catarinal' l �

"
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Bulsas farão
Seminário ,em ,\

· '.'Flbrianópnlis\i') ". -. '

Regressou "de São Pa�lo' ? .
sr,

Eut'Íto hosihl1'O,' presi'd�nre 'da B'Ôl
saiti:e ValÚes d€ 'Fyorianópo!1s, Oh'tlrei'
{oi tra{a�- 'Ela :,:o'rganiz,aç'ã0' do S�n)�-;
nário ;NaÜo�ltti 'de .Boísas ti'e' Va.lô-,
re�'; )l'ue s�,;reaHz�tá ;em novemb�,
l)(;,:S'Ul Capital.
\.0 Serril�rál'io,' ;que é uma promoçâo
�;onjurIp'Í' da, COliliss'ào Nâti�1:miJ. t:ie,
'Bolsa{ de Valôres e da Bô.lsa, de Vil.:

lôres' de F}orianóppHs, 'con:t�rá C'O':11

'a, ,lP�rtici'Pa'ção,
,
já

'

confirrl),arda, .'d'Os
Ú;s, Joã€('Oséí�IÍO de' Olivéil'a, :'Pre3�
:·dente ,,:da Comissão N�ciori'ai e :da
'Bôlsaj":de São Paulo_;

- FoÍ'lun:ato 'doe:
Mel(/' Castr.o,' 'prési<;lent� ' .• da>- lBôi[rsa
�do/Rio Gránd� do 'Sl.1I;, Lúíz, ÇabraL
,dê MeJilefes, M BÔlsa da Gti'anab-ár..l;,

� rtUY L:��ge <;lã 'B�lsa_ tle Min;as. G>e

rais; . "tlaRoe( Domi'ngues da � Silvij
,j' . ;'��:lambu'cb e ; P�dj'o Farac'O, tlp
Pa��ná. j"

.

f�'�l"j)'éll1 PàrÚciparão' dó Semin�-,
Pio Naci6�al, '.os órgiios que cornpr
o Sisté�1a FÍ1;ancei�o do Estild(
empi'êsas de. capital aberto de

<,.: . ''-!. � :

taJ�atariria., qpe são em núnlér

2li" e diveisas:' enUda;.lt;s yilicÜJ
�.� m�l1c:adb de, capitais çl�
esta'dos:'

_ v:r
El'Íl" deClarações

"

à r-r'epor't;l,
(Íisi'1e' o sr .. Eurico ,Hósternó� _'

,Seininário :visa a' dinamização
I
li

shnvolvü��nto : do
'

mercaliQ .
d� (

tais, p�:inci:pairn�l'Ite aç{}cs e tí�
públ}_i�0s. No, SenlÍnáriG sérpi() t

/�s ünp0rtantes: "deci&ões" �i'r .11
.,cular com refer�,n:<Cia à Bôlsa, ,Ué

lÔ'res d'e F191'ianópolis; cóin, v,

à diuamizaçã0 '11'0 ,seu· des'env,

me,Ji$.G, notàdaJilil'eal� lil'O se�Ol'
,

açúes' de 'capital:' abêrtó,' 'já :�Ll
BÚllsa desta "capitál Vã qiUarta
Pais ém regísiro de.� !irmás de.
]il!1táI' aberto: '

.

O Seminário NaCiomil ,d�s iÉio
de Va[Õres contará c�ln ?.1C{il��':b,
ç5� da UDESC, através' di. 'Esl
de ,:Ádmin�s�taçãl() � 'Ge�'êilílcia,
ven�G, o ...têmário ser el.abo:rad� .b

,. ,"

(
.. , '".

IdeRlação ,:

educacilDal
tem jnrftal,'

1__

I �- �•. ,;' _.1

h'"
_.

/ t-. ":'. ,-,.

,A Assoêiação d@s" Ot'i,entad\
Educa,ei<mais de Santa Catarina.1
eonvid'�ncio 'a' todoS· os o�ieiüadl

I educacionais do Estado'· a particl
�

'rem, em: Pôrto Alegre, das Hs. J
I

nadas ,de Orientação -Educació�
nos dias .. 16 e 1'7', do ·corrente, I

�pre,pa;raçã() a.o 1 <? Congresso, que
'" realizará em Brasília, de 1 <? a' 7 I
novembro. Os interessados'. deverl
(I,kigir-se à' AOESC _ Av,. HéliCÍll
Lu�, 62\ apt<?, ,52, nesta CapitaL. I

Hoya 113$Sa
fria cumeça
n8�sibado

.

"""M"
"':"-�"'ir.-"':'f': ��> ."!� "

4
•

I ".�
,

;' ,

- es'íão diminuindo de intensida-
_-".

. ..-.
/_

\
-,

- ,�.'
.

de as e;xlosões solares; entretant\),

.

aind� �Igumas des�a,s áreas,' negras
dó 50'1' <!.pre$enta'i'n �r:llnde ext�nsã;)/,'

.

foi o, que declarou à�'reporta.gem o
. ,.'.' .1" •

�rof. ,'A�; SeI:x,as Netto._

InfQrinou; ,'ainda, que ,flS' ir>assas,
'. frias )ntf'Irsas, aJ;lunéiaç!'as "par�: ou-

, tubl,o ..�bórrerão de 10 a ,13, ,de 19
." .le /' "':.' � I

- '.

: ii !H':l:'de 2'7 a 29'. d() �orr.eni�. Es:'
sas .rl1ãfss�s . trarão chuvas intensas'
e al�u��s cheia's. "

. >

.'

.. '"

'j'! ..'.-. -. '

'f�inbém explicou qu��, lir\I�an�es., o:' ."j\' "

._, "I'

estí'êlas caqéntes;' da região, fie, 'J'ou-'
, I .

,�\_ , .
.

� _
. ," ,-<

'
• I "-

,to é b1'<10n poderão sef' vistas 'a par-
tir das 23 h01�as. de

....

18. a
1
23 e de

30 ,Íl a cl� ",ovenlt�t().

Quevedo' inicia dia 12
curso de pürapsicologjarÓ> ..'

,. �". I . .

é

,�erá iniciado no próximo, ·tdfil . 1?,
,�on\ .. dur\!lç..we 'até:o dia Nr :G C""':;l)
lli'te;±sivo '-d'é hr,i(psicÔtog,a; nunl.a,
Pf'01110Ç:''() . da Áss\Í'Ç'i4Ç";� \tle' Edut.t-"
(;<)0 iCfistã; 'em" (!Jli��i;a�'àO� ,�ó� �.'
'D{el}�d,�llle�ít'O tie·.· 'l's�'(i;�ió'gi;:! 'ti«{ d.ü-,
'ffl,rsici�dre :F'ett'ebi 'de 'Sal'!.til' �)atat�ná,

..

'o: CU�'SQ s�h:á:' Il1)i,hi'St�adó� dás 2Ü
às'-22 h'ól"as, no':Giillàsio éifa,rl�s �r��
diz' 'j unto' ao •. sÉsê: /'p'elo .p'rldr·e
Q'S\:::�r 'Ó-Ol�zal'ez-Q'u€v�-db, 'di�'etÓr d0
Ce:ntto' L'aÚno,Áineikiú'o" tI€ ·{J.i:t'l;·\

p;Si�'Oli(l'gi�a -de s'ãp:,�?,�i� :e"��it�!_: de
V.dl'Ü1'S . oil.Lij.·f: ÍlnjJ'or'taini�s; 'p-en'ti'e' ai;

�U,\'i's "iI\." l\'aê:e, i!Q,ffiu� df'! !M�11(4'; e

:.'}"útças Fis'i'cas', ,.da i�l[li!ltiê';:. '2.
\ - .

';'. _','Í • "('_ �

.,�

\;
/: 0.1 temitri9; do, Curso Iflten'si.v�l d;�
ParaiJs,k�lu�i;a 'i()rú" o s�g'l.linte !t)"
máiio: t __::_ ,Cegós' que. po,q,em .'�'.ve/"_

) '}tsS();[IIili'os�" 'acuidade 'du$ s't.;fltidO,S /

OU 'lhií?ei'estesia dkem: "li ,,:.... Pe,,

so:as: qUe '�l@'ciam" ,.,(:<"vrêenl", Q pe,I�'
<

'

__,,:,:�._::-::, _"
/,

'_J.._-":' ,':
. l,'

-

�
,

eQ'operativa� d� Rii�, .-dos:".çl;'!tlJi'p�,
1" '.-. �

. l'
<\:' '.

o:. ,',

-�f.ÁQUItxA: ELETRÔNiCA,'
;; f

.,.;. ' ,',:. ;'" •
• ...

" A CooperatIva .. Ag<ra,na ]\[lJ.sta de

A�cú.l'r'a:, atl':a�és' 'de: inCentivos fis

'cais Üiberad'Ôs ·,�'p,eh) i<'unlile'Sc, v-�i

f>dqlÍtirir l!Ima máqtlina:,�i�tr�lnica pa

Ta. selecioTlal:' ,arro�, 'l<;:ssa' nleclid'a, ,re:t
\'e!-araÍn.' técn1&bs da AiC:aresc,·· dreve
-rá rat'ionalizq'l" � anl'jJHtir .0 pí'oces

"s\>' 'de l:ien�fiCi�me!1tô e ,'comercialii,
;zàção '(lo"'" ill'l'oz 'da '<I;ooperativa qu�

no último ano' vende'ir\..nrais' d'e 4Ici,
h1ii ,Sacos de àrr�z em ,.:Óuriti'ba; São
::Patllo e, Rio ,de\ Jan.eiro.; 'Uti1i_zanõ,,)
"proce,sso' de arlÍlazeÍJa��nto'adeq,tia:
:do é embaIagenl"erri pacotes plastif[-. .

'elidas, ,.'iiS'curra ;co'mercilrli�ou o lli'-
I

, .. :' voz 'a'màrelão extra a u.m ;prêço tres

:. v.êtés' superror àquêle �ornecid'o �a
'.. épocà�da 'safra, beneficland� assim:,
'1l.l:1i,;l,· â: ,500 pr,�dtitQr1.s, �ssociados
e do .'medlO Va�e do' It�JaJ.
A aquisição da máqüina é no, v:�-

101' de 50 mil cruzeirJ.

rrlônio? Os "d�senc:arn'3.'do'S" se ia

-;col'por�rn'!.. Assomll)['tls'Qs resutiades:

,dQs:',traumas e compíexcs. V �. In3-

,pirações, mtuições. Fraudes incons
.

cientes. Inventos ·sensaciona·is. C0-
inunic�ções de "além-túmulo"? -Mara-

� " vír'hoso' talento 'do inconsciente. VI
.

_ "Testes científicos 'da "adivinha
ção". Viagens telepáticas. Sucessos

,

. definitivos das invesfigaçôes. A ia
. culdade ;PSIGAiVliV�A, VÚ � Visão

através dJs'montanhas! A distâncla
é li 'pen:ep'çfw extJ:'a-sen�-;;rial. V [lI

, .;;:... O problema d� l'cl.f'Oc'O"gniç:ao.
Vià-d<id�i.r�b c:.. f:al.sus prod:'ecl-ás. 'O
:tenipo e a pbr:�p'ç;á'0 extra's'ens'Ol'i.al.

'IX'·"':: Desvendam-se as profundezas
, do' JllCOnSciellle. Há segredos inson-'
çlaveis? Tê�epatia sôbre 'ó iifl'C()I1,S

ciente exitad0, X _ ApariçJo dús

::n19ÚQS}. \, Í.(lfluência à dlstánO:la.
;Su�l'�lào tplepática, I

A '+n ferido

J

;:., cO.G

niversi-

fei.tlls
,ta·ndfo
�ressa-

o MlI.
;so 'de
�atari·
Con

la co

des e

!duto:
1 do

) sr,

me

's'trn-
sete

's de

,ndús-

, co-

I A�-

ames

) Re-

qUi)

o, '12 ,
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reuniã'O . uitimaram os preparativús
para organização da Cooperativa
Agríco'la ,Regi'Onal de Mai1'a, Os as'

saciados) pertencentes aos mumc!

pios de Mafra, Itai'ópo!is, São Bento

do s'ui, \Rio Negrinho e Campo Ale

gre, elegeram a comissão organiza
dora da Cooperativa e marcaram pu ..

1'a o próximo dia 25 a realização d')

assem'bléia getal de ft'mdação, !Js
tr:'balhos de constituição da Coope:
rativa Regional de Mafra estão sen-

-

do cORdu�ido:s segundo orientação, de
técnicos da Acaresc, atuantes na re

gião Norte do Estado.

CRÉDITO RURAL
No pedodo de 19 a 23. do cor

rente, organizado pelo Contag e'

Banco Central, será realizado em

FlorialJópolis um C\lrso sôbre Crédi

to Rural, ministrado por técnic(;)s (10

Banco CentraL O curso será desen

volvido na sede da Fataesc para :�o

participantes" e cada sindicato pocle
indicár um representalite.

d"l ':. � ...

"
' "

Concurso de
·Procurador .é
em novembro

Eslrangeiroque mora na /

.,

fronleira é cadastrado.'
-

, ,

A Secretaria da Receita .Federal
marcou. para os di:as m e 2l ''(Í{e no

vembrn .' vindouro a realização dias

provas do concurso para o preen
ehimento de '27 vagas do cargo de
Procurador d aFazenda Nacional, ()
concurso, que sei-á feito através th�

pl'OVUS ele seleção e apresentaç .. ·o d�

títulos, 'con�tará' de' questões . obje
tivas sôbre Direito Administra.ivo,
T,riJ:mt-ááo. Financeiro, Comercial e'
Constitucional.

Os. candi�Jltos de, Santa Ca'tarj:"a
,

poderio inscrev'er-se -até a proxiÍnm
soexta-feira na'. iD'ele'gad-a da Re<cei�'a

fe-deniil. sendo exá'gad�s ilil:a 0iP>m�tLl
nidade, a apresentação da carteira
prol'is'sional de advogado ex,}edidn
pe,la Se'cção de Sallta Catarina G<l

Ordem' d'os Advog::ldos dO,'Btasit ou

aimj;a, o diplo11l1<l de bachm-el 'em rii
rei:J:o devid,amente registra-do no !'Iii-

"

ni's.téa·io de Educação e Cultura ,'ou

·órg;.'o competente para tal. , I

Fonte da Secretsria Aa Re-c'eita
Feder"l hCormou· que diversos e;J

t:lll'Ül'CIIS�:'S j �\ E'sE') insd'H'os no <:0 ',-

.

curs'o cl:e Pro�uraclor da Fazeneb �a
d'OI1,&J que em S'lW pÜlu'eira ·e-{,ap':l.,
,'(lU S-ejCi, de ter-c'e.ir-a 'Cfte:;:0á;a. €stá
\:'Om ml'l ve:od.n.e"l!) nle,:ls-aJ. 'esuipu-

i

o Departamento de. poHei'a Fie'Ck
ral vai ��eali'zar o .c;ldasLr,ma'eisito dos

>esiU'�.ng'eiros .Iocaiizados na faixa da
'fi ornei, a, com o -objetivo de r€gu�
larizar

.

a situação de .aproxirnada-:
mente 50 mi'l estrangeiros que I'c:'.!

dem 'ao lengo de cêrca de 1'5:'719 qui
'l'ÔIJyetros de extensão da r�txa' de
fro�t'e.irJ:!lS do . Brasil com o U,r-ugü-"i,'
Argentina, Paraguai, Bolívia, Perú:
üolôm,hl;l, Venezuela- e Três G�;Ül
nas.

D D,P',F" por intermédio da sail

Divl'sã'O de' 'Poiíd'a' lVIaritiin'l'a Aér;:;,à
e ,de fl'ontei�"'as, promov�rá' U'm . c:a:
d'astraruento de todos êsses esha��,

geiros residentes nos municipais h,

mítrores, C!ller' do' ,Brasil, como d,,

que'les países 'com o 11'O'SS'O,.· TOl'n".

rendo, a cada um deles' c.ar'tã'(j c)2

identid'ade, regularizando sua pe!'"
- .

"identidade, atestado de. bO:1S nnt»

e�dent'es e residência, aléni do e x ..

me .de saüde," .acompanha,elo de ln";;

fGtografi.as 3x4.

O nôvo trabalho da "Polícia Fed-
ral que abrangerá, em sua fase iní

ciaí, as 'fronteiras com Paraguai, A>
genün:a, Uruguai e LoHvL1, esLi i.i
sei:i>do' no contexto do' '[)'ecreto ,,"

. \

66.6-8'9, de 11 de juii;J.'Ú de l�, Q ,q ;l�

define a situaçio juridica do é�;

trangeiro 'no Brasil, ressaitando qu '�,

para a sua ap1ic:aç"o, "tcm'se em vis ..

ta 'pres'ervar a s"C'guranç'o. naciana';
'O 'c'Onh'GJle si;:;tenmLk'o do flu�o: es-'

ttailil"2"eiro nos limit!cs ú:'onteil'icos e
� 'I

os ,interêsses políticos sócio-econô-

micos e culturais.,
Informou o D�part31mmto que ;;

prin'leira etapa ,do caJaslramelli,o

abnmgerá os· mu jcípios de Cu;' Li,'

Vl'1imento, Urugu"Lna, no Rio Gr"u

cl'e do SUl; 'Üiotibio Cerqaelr I. ;'1.11

SU!1ta C2t31'ina; Voz do, 19uél':ú no

P'anmá; Clrcens'. COl'um'!á e Pom,)

Pori\. no "hto Crosso e Guaja'ú
Mir,im.. e·\{1 R-o,ndô'üa, 'cst;"'ldA "

:!.ll� ;��u i!n'cio pata nil2.__"dos do:' C(!�"

re'ntre mês. .atrüv€s de um::! eqíliDe
'com"OSi(;a -de ekmont-ú3' ·lêS "écia'U �a-

'({os 'em ;['oJ.áda )\'HgpJúi'i.a da Po'·1-
iJ, <Fe-der'1ll,

m;a1�€nci;a na ifront'eira,
O cartão de identidade pal'a

,

08-

l.ado ",m Cr$ 2.'Ol�,3{l

trangeiros, 'cI'i�d'(1J por 'le,i 'e fúrne,j
do pelo P.'P.F.,· a'LttoriZ'i\ seu \)'Oi"taclpr
a livre circulação entrc o mu!li�í"ifj)
brasileiro e o s'eu país, 0 '(',rerdencia
a requ 're:' <;a!l'�eír:1, pro!issi'01�.a1 iJI':Ll
'o c)'1:)lrdcio regular dlc :aÜV�d'<!iílcs
rel�lm-erad:;ls !}�qu€las áreas,

O d'Ocum.ent'Ó s-erá fon�cddf(i) f'tat'

d;i::.mte -aami:'s'el3.ta'Ç:iio� da Pl'Q)V;<l, de'

--����.................- ......---_
.......__.� .._-,,"">
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o ítica e 11·' ministração
Eleitos os Govel'l1adores, completo o

quadro sucessório' em todos os Estados da

Federação, . abrem-se para o país amplas
perspectivas de um período político-admi
nistrativo profícuo para o desenvolvimento
e salutar para as instituições.

Q Govêrno revolucionário criou suas

,.�, '" ptópdas' regras, escolheu seus próprios. re-
presentantes e instrumentou-se convenien

temente pum arcar com uma resporrsabili
dade tão penosa quão pesada: conduzir ês

v. "te país'para' um futuro de segurança e de

prosperidade, assegurando o seu ingresso
�'""

no clube. ainda fechado das nações desen-
7',

:, �H'v�lvidas. Esta responsabilidade 'histórka
toma-se tanto .mais séria quando todos sa-

bemos ter o Governo revolucionário, cons

cientemente, relegado o estado de direito

para que êsse ímpeto desenvolvimentista
:- ,

.

não 'encontrasse os óbices naturais da ri-

. gidez constitucional ou o non sense nihilis

ta dos marginais do terror e da subversão
, Munido de remédios excepcionais, tem' o

G(j�êrno a oportunidade de assistir o paci
ente com o determinismo e o' poder de de

cisão que outros,médicos não dispunham.
Tôda essa situsção peculiar, so faz aumen

tar a responsabilidade do Govêmo do' Pre:"
'u, sidente Médici, conquanto ....:... diga-se a

bem da justiça "- não faltem ao Chefe, da

, ri\:

, ,l ;

Nação a coragem, e o desprendimento ne
cessários para assumi-la,

,

As eleições que se, avizinham, para a

l'l{nova'ção de mandatos eletivos de �epre
sentaçã.o, popular no Senado Federal, na

Câmara .e lias Assembléias Legislativas, re- :

vestem-se de um elevado significado, ser
vind? também para marcar o reencontro,
do POV() com o velho é saudável exercício
-democrático do-voto," como convém, isto é

'

direito, secreto e universal, De todos os ins

.titutos democráticos talvez seja êste o mais

importante e, o mais necessário. Os catari

�enses vão exercitá-lo no próximo dia 15,
cumprindo um deyer cívico e reavivando o

proc,CSS.o político-eleítoral, Um' Congresso
renovado e Assembléias estaduais mais di

nâmicas poderão elevar no conceito da o

pinião pública o prestígio, um' tanto - com

balido, dessas Instituições. A classe políti
ca precisa - agora mais do que 1 nunca - ,

da-r mostras de que continua viva e atuan-
. te, disposta a contribuir patrioticamente
para a construção d� Nação adulta com

'1 I·
=:

Não se diga - sem laborar em êrro

que administração prescinde de polítíea. Es- .

ta é uma velha arte, maleável e movediça,
é bem verdade, mas nem por isso supérflua

. .

que todos 'sonhamos.

ou desnecessária, Em todos os regimes, 'em,
tôdas 'ás épocas, sob a égide de .constitui-

çoes rígidas ou flexíveis, o exercíd� do PIJ-
.

I
der político se Iêz guia e norte das admi

nistrações, Longe vai o tempo em, que Só
a política e suas corruptelas tinham valida
de. A administração era um -

reles e pífio
detalhe .. O planejamento, então, era um e

Iemento incidental e bissexto. Hoje PO{iP
se dizer IIue essa hieraquia está invertida.
Km primeiro plano está a adi4hdstração.
Racionalizada, planejada, medida:e sopesa
da. Mas a atividade política é indissociável
e deve correr no mesmo leito. UU! Govêr-

.

"UQ precisa de apoio politico
.

e de. respaldo
popular,

-

No contexto da Federação Skllta C�·
, J

'. - �', "

tariua, é dos Estados um
�
dos mais' estáveís.

e disciplinados. Muitas e muitas vêzes não

.ivemos reconhecidos nosso trabalho e nos

so esfôrço de desenvolvimento pelos Go

vêrnos Federais. Somos dos Estados 'que,
mais 'contribuem pam, a receita fede!'!l! 1:' 's1Í
há bem pouco tempo fomos descobertos •

'Antes, nosso trabalho não tinha caráter re

tributivo. Agora, sentimos -que já existe
uma contra-prestação,

A maior vantagem do esquema su

cessório excepcional põsto cm prática êste
ano está no entrosamento entre o Gover

.no da Uniã
.
o e o dos Estados.

\

<. Ou os que escolheram, não haverão
,

de . dar todo 'Q' apoio aos escolhidos?

o
'::' .f_iI

.

,

o Pl'OilUl�ciame;lto Ido futuro Gover

nador, eJJgenheiro Colómbo Salles,' ante�
ó,ú.:m, perante a Assembléia Legis�ativa
que o elegeu é, sem dúvida, maIS uma bela
e 'expresivfl peça que realça a afertada' CCH1-

cepção da arte de administrar a coisa' pú-
'blica, Numa linguagen� que impressiolia so�
b,'etudo pela medida, dando a cada idéia a

exata fórmula, o engenheü:o Colombo Ma

chapo Salles, eleito para suceder ao. 'Gov((r
Il ador Ivo. 'Silveira; teye fe.!icí.ssimas

.

afir

mações e excelentes conceitos, ao encontro
da expectativa de todos quantos, no Estado,
não duvidam da realidade dêstes novos

te'. npas que v-Ívemos em Santa Catarina pa-'
cificada e em h:ll1cO processo de desenvol
vÍiT1ento,

, A udindo 'ao Projeto CatarinenSe de
.

'Desí;!nvolvimento, declara-se compen,sado
de havê-lo levado à comunidade, "porque
o povo, como um espêlho generoso, o de
vo veu enriquecido ,e arhpliâdo," Na ver

dade, ninguém em Sant-à Catarina teria

ptsto em dúvida a capàcidade e a visão do
ilustre candidato, que, pelos títulos de que
é yortador e pela, sua "lucida trajetória por
elevqdos e' dignificantes encargos" - co

mo ci assinalou tão preciosamente o sena

dor Renato Ramos dq Silva, Presidente do
Díretório Rep:ional da, ARENA - "está

-

,

a apontar, sem contraste, o prossegUImento
de um úabalho estruturado no estudo e no

. pl�l1ej.illl1ento; e apoiado numa irr�futável
vocaçao 'para o cOl1lal1do"�

Pode servir de razão maior para o or

gulhb da nossa história p61ítica o fato de
ha'ver-se proc_essado magnificamente. a su

cessão governamental em -Santa Catarina
. - e de modo a re,Unir, na mentalidade téc:
nica e �10 espírito humanista do futuro go
yernante, a perspectiva de solução pará o

problemas que não prescindem duma sín,..
tese assim conv:ergente 11aSl suas finaLidades.
Porque, vísando à "valorização do

-

�ei hu-

1I!ano como um dos alvos obrigat.órios ./de
qualqu�f administração planificada", o

engenheiro Colombo SaBes sàbiamente se
fixa num saiutar equilíbrio pelo q1Jal se e

videnciará, ainda mais,. "não. ser a técnica
incompatível com, a política", .

Preconizando a integração-de todos'
através da ação subórdinada 'ao Projeto
Catarinense de Desenvolvimento; ,o Gover
nador e1eito exc:ui-se a qualquer pressu
posto de unipessoalismo, para tornar-se. o

fiel executor dum plano de admin_istr�çãb"
em que 'O ditério da objetividade n�o dis�
pensa, antes concita, as inspirações do hu
'mano, buscando na infraestrutura econômi-
ca a paz e' o bem estar da sociedade. "O
,sêr ,humarro" - ,disse o engenheiro' Co
lombo Salles � "é, apesar de sua aparen
te fragilidade e inconstância, a <;Jbra prima
da criaçãG e, necessàriamente, aquêle para

quem todos ôs esforc

homem, 'e não a nÚi
mem; usemos a mál
proveitemo-nos da j
velo e pronta para ,SG

'repousantes afirma�
te mundial em que'
mo de tal modo e'
os fazem esquecer
vil'ização. multimi1
e. fU·l'I.damenta:lmer.il:
to espiritual da cr

Fêz ainda- que,
vibrante oração de

genheiro Colombo ,5
féitamente normál
nantes, "Não são

para vinganças. o,u .

encontro de antagoJ
ni:x:, que se' renoVa,
cia, que é tanto no

cO,mo no que se illi9

o"
'amor

a,
esta

ter.[.'progredir" ,

,

E, 'isso pQis, �

escrever aqui,

dilOrupto duma otens a

pá�'a e não ,par�rá
(

lhe cabe aQ nível'
ção que formaram€
clara para a era irl\,
ra,'"

.

í

- Hein? ,

- Eu (Ii'�se que os advogados são Ie'-,
bl",�-sub'-n�ptici3s,

- Pior que advogado só mesmo bonl
lv.'i'·o"e'lcanador!

.

êes
Bombeiro encanador é fogo!

Colocaram-no na roda. Ele não en

tendia nada, mas assumiu um ar sincera
mente esforçado.

Você sabe que a revolução guate
ma'teca de 4l foi precipitada,por 'um dê-
!es?' , \

- Gabriel Mendoza Alvarado, não é
isso?

(

- Perfeito! Sabe o que é que êle era,?

.

- Advogado - interrompe o chato.
Olharam para êle entediados,

- Que advogado, nada! Bombeiro en

canador!
-; E descobl:iu os fundamentos éticos

da rev.olução cO"sertando a torneira .do pa
lácio. Sabiam disso?
) --- Não foi uma torneira, Foi o chu
veiro do segundo' andar. Em matéria de
chuveiro,. aqu,êle cara era demais!

I

- E', meus caros, mas tem uma: se

o Mi list,.o da Guerra. não pede a êle a ho
ra certa, a revolução tinhã ido para o' be-
leJéu! I

- Também, você, não qüeria que,
ê1e advinhasse que a rai,lha-mãe estava
Cí'JJJ câncer ventricular, não é? Garçon!
Mais um aqui,

O chato" o'hava, mudo de esi,allto,
.

-- Elll�u'açado, estava me lembrando
agora, " Outro dia ouvi na televisão que
o mundo dá cibernética dependerá em 50
por ce:1to doS bombeiros�encal1adores e

dos gmçons", Veja a coincidência,

Coincidem
c;amento' elas (itivid
ainda é uue não til

:'- lndica? Tn(
- Olha, isso

estudando 'o' Tratac
--:- Ah, aquele

na? O chato não ,pi
- A verclad� _

llma ro,tação Íl0S está�ios
.

sociaIS, George
Orwel já àefeJlqia esta tese em 19W4,

- 1984'? Como? O chato voltava,' �
intecromper.

- O livro, o livro. Ele dizia que aos

mamutes estava reservado o papel de futu
ros senhores feudais, Os micos seriam uma

esécie de feitor. Aquê!es de bunda verme-

lha serão, da polícia,
'

- Da polícia? O chato".. impllnh;l-se:'
Sabe que a minha �ia \ tinha -IlITI mac'v:o

'desses e um 'dia deu l.i;"(la dentada nela. (Y
d(�do ii1chou, ficou dêsse ta'J11R-;:'ho, Vocf\s
conhecem o' marid!J dela, aquêle que foi
da maririha, mercante e ,que, por silnl.'n<1
rhqa passada quase fez treze pontos 110

Bolão -- vocês precisavam vê!', só erro]] o

Flamengo x São Paulo, estava esnumanc10
de raiva porque deu um palpite dupl6, bo-.
,tau S50 Paulo e empate e o FlanlPl1RO me

faz ,aquêle papelão, 'vai Já e .g::lI1íUl_ �ai'l�la
por cima com nove homens! Mas eu sem

pre achei 'oue o Yustrich , , .

úma hora depois, pagaram a conta e

·oral11 �mbora.

Pa\!do da Cosia Ramos

v c.., z.; .: _ O-ES'PADO".Flotiandpolis,�_ ...fm�,,�,Gútlibro de 1970 - Pág, ,
.
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lRIVIAl VARIADO
1!:STE E' O NÚMERO

I Costúmavam tonlar uma canguara

após o trabalho, Coisinha pouca, só para
molhar a prosa, Não admitiam era a pre
seilça

..

de adventícios, Viviam 'trocando de
bar por causa disso,

Um dia, um dêles' protestou:
-'-- Espera aí, por que nós é que de

vemos, nos mudar? Mudem-se êles!
-

.

Como? O chato aparece justamel1-
fe' iJarã chatear, essa é boa!

-

Ioriesco! lonesco nêles!
Ionesco?

'

Caro! A cantora Careca; 'Rinoce
ros ,'o ,

Trocou em miudos': achou até luma
d:is peçé\s. em ca�a e deu aos comparsas. A

l�gica do absurdo,· ,

- Não" vai dar' pé, disse Al1tôlJ.io,
- Vamos ver.

'

lJma semana depois, estavam prepa
',dos. Chegou o chato regulamentar:

- Tudo bem, 'minha gente? Puxa,
hoj � foi para Leão! 'Imagine que o diretor

I' -, viCli,r)L1 e eu estnu com Ç\ 'responsabilidade
, tí"d8 daqu'rlé1 josta Veio Uql advogadó e

li]ís discutir comigo a propósito do deêre
to da açul11ulacão, Logo corni!!o!

'

..:2_ Os ad�ogador�são JebJ�s sllb-repti
cl8S,

Intriga-me' sobremodo um certo anúncio que anda aparecendo na tele.
'visão, cuja nnvem de mistério que o cerca não me impede de entrever com "

êle uma certa famílíarídade que ao mesmo tempo I· fascina e ctlnstrange,:'
Sôbre o rundo luminoso do vídeo tem surgido, de vez em quando, a frase inegra e' impenetrável à minha débil imaginação: 204 - Êste é o número. iNada mais. Sucede que 204 - O. tal número - é exatamente o da placa de
meu automóvel, Nada devo e nada temo; sou um homem tranquilo com á;
minha consciência, Há muito tempo não infrinjo as regras de trânsito nem
,,�!;"LmpoU<3o participei, mesmo como. vítima, de, qualquer acidente. Não vejo,
portanto, razão alguma para. o número da licença regular - paga em dia
com 'segtiro � tudo o mais - do meu volk/ser submetida à atenção COle:

'

.tíva através dos canais· de televisão. Só faltava ser a côres,.. I

'A consciência limpa, .porérn, eliminou o sobressalto -que -cheguei a sen-!
tir da primeira vez que vi o anúncio, "Serenai, rapaz, serenai, não há razões:
para preocupação", foi o que pensei depois' e continuo pensando até agora, '

quando o rnáximo que possa estar acontecendo é um agudo sentimento' de i
curiosidade. Fui olhar a placa do. carro (talvez fôsse um anúncio {çie à:cfia
dos e 'perdidos) mas ela estava lá, segura nos seus parafusos, embora um

ta�to amassada pela turbulência dos estacionamentos.' Tudo perfeito, por-

tanto,
'

,fipaginei, então, se não teria sido eu o feliz uontemplado por um dês
ses sorteios que andam por aí ,e que têm feito a alegria e 8,. decepção de I

tanta gente. Impossível, pois não comprei carnet algum, não estando habi
litado em nenhum dêles. FQi aí que compreendi quão profunda e .sábia é a

I

máxima segundo a qual "quem não arrisca não petisca". Nada ar risquei e,
em consequência, não me é dado o direito de petiscar, Deveriam encontrar

algum modo de lançar uni sorteio cujo íem� f6ss� "Petisque e não arrisque'',
pois nêsse caso, quem sabe; .úm, dia a sorte'me elegesse, sem 'discrimina

ção.
Outra idéia, me ocorreu, esta' mais lógica e com plena razão de ser: peno

sei na hipótese de a Volkswagen ter Institl.).ido um prêmio ao proprietário
de um dos seus veículos que alcançasse 'a,maior "quilometragem sem trocar'
o óleo do motor, justamente como .está ocorrendo com meu bravo carrinho,
Estaria' o Volks 204 na iminência de bater um recorde? Se positiva a res-,

posta, nada mais justo, pelo tanto que êle 'tem feito por merecer em minhas '

impiedosas mãos, Dócil ,8 obediente, contudo, êle, sofre em silêncio a sua

desdita de cativo e- nada pede, nada' reclama, â; não ser a lâmpada do faro.
'

lete dianteiro que, queimada, dá-lhe a aparência de um Moshe Dayan dos r.
automóveis,

� ,

"
Telefonei para o Detran e lá informaram 9ue o órgão não houvera_ ins· I

tituido
.

ne.nhum J concurso para premiar os Q,pns motoristas, aquêles que,
embo ,a áses do, volante, merecessem o reconhecimento oficial pela sua I

-._" pela rigorosa observância das 1'e-'

,os maus mptoristas, os relí;tpsos
tlêsses exemplares atl,etas do ,trá-

'

,inda não lhes tinha ocorrido a,

iA -sugestão;' porém, foi anotada,
múncio continufl, saindo e o mis·

que trata, tomo-o como pedida,
,:ií'ci�1� para o leitor, ao mesmo,

,trocar de �a�ro.
r
OIÍnger, fartos subsídios sôbre I
problemas _0a agro-pecuária' pa j

giiib a fim de Íevá-los a .depate
s" divé-fiôs:l'ri1unidpi?s que visi·

Irá ..

IA entrevista se deu durant� re

�nte e movimentada r'8união so

ial,' quando amba's, alhei6� a"' tu
o o que se passà� a seu redor" I

iolaram-se dos denlais\ convivas e'
romoveram _ um mini-fórum agro-:
ecuári�' 1

:PL\RÊLHOS DE PRESSÃO

I
I
I

,

I

J

,
No fex�rcrçl' êsse cargo deverá
se defrontar com tôda a sorte de

problemas estranhos à expenen-,
cia �que até aqui obtev,e, para' cuja
solu�ão terá que conta:r com a

'

colaboração _ imprescindível dos
políticos que, o apóiª,m,' No convÍ
.vio intimo com a classe política'

I na fase mais efervescente (ia vida

py.blica, que ,é o período elei'toral,
t o futuro Gov,ernaclor acompanha
rá de' perto os problemas dessa
atividade' e poderá

. colher uma

proveitosa experiência para levá
la .ao seu Govêrno, Experiência
que, ·'p6"r certo, lhe 'será de grande
utilidade 'para, estabelecer o equi-,'
llibrici' entre os dois tipos de pro
bl.ema's fundamÊmtais que povoam
a' vida de u:;n Governante,
AGRO·PECUÁRIA

I.,(\ntes de vÜl.jar para o Oeste do Es

tado, em campanha eleitoral, o

candidato ao Senado Sr, Lenoir
Vargas Fierreira colheu com Q Se

I, cretário. da Agricultura; Sr, Glau-

Marcilio Medeiros, filho.

O Instituto Nacional de' Pêsos e

,[eclidas, atrav.és da sua sub-del,e
acia de Florianópolis, vai, aferir:

, I

odos 'os aparêlhos dI? medir pres,;

a.'cl' existentes na Capital; tanto os ·1'e pr,Opriedade particular dos mé-
.icos como os dos hospit'ais, I
) ,

I
Uma peséjuisa efetuada durante

eis ni.:eses em 'vál'iaEj cidades do

taís constatou que a 'rr1aioria dês
es aparêlhos não estão bem re

ulados, Como todo mundo sabe,
ses instrumentos se chamam I

IS;fi,gmO-manômetro. •
" I'1'lLIO FONTANA

lo· ,Sr, Atüio Fontanci fixará resi
'ên6ia; em Florü;mópolis tão logo
Issum�' o cargo �e

I

Vice-Governa- I

t[or
do Estado, ASi:1im que t,er�i-

\

ar o seu mandato'. no' Senado - I

que ocorre'rá a 31 de janeiro -'
êle embarcará' pára:a Europa, só
voltando' às vé.speras de sua posse,
Sua d!')spedi'da do Congresso será
\

- ,'.' I,
em novembro; depois do dia' 15, I,
"poi� sé deixar' pam ll'\ais tarde
não encontro mais oportunidade :

de me inscrever para falar, tantos'
sãà 'os que estão deixando".
CARNAVALESCA
O Prefeito Ari Oliveira pensa -em

dar todo o· prestígio da Municipa
lidade ,para o Carnàval do próxi
mo ano e já começou a tratàr do
assunto com seus assessôres, Pa
ra tanto, determinou à 'Diretoria
de Turismo e Comunicacões que

\
' .. . •

I
convocaSS'8 os representantes das'
éscolas de samba e das socieda· I
'des carnavalescas, juntamente com I
Rei Momo, o indefectível Lagarti
xa, para uma reumao amanhã,
quando as primeiras providências
serão tomadas,
O MANIFESTO
Os contínuos adiamentos sofridoS

pelo lançamento do manifesto em

que o Sr. Nilson Bender renuU

ci�a à sua candidatura à Câma'
, ra

.

dos Deputados fizeram com

que diminuisse 'sensivelmente o

interêsse público pelo assunto. Se
o sr, Nilson Bender não apressar
a divuJgação do 'documento, deu'

.

tro de pouco tempo ninguém maiS 1se ·preocuparFi em lê.lo,.
S& .IIjIF _.Ili' '" .�'
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Vale do Itajaí
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GALERIA AÇU AÇU
, ',' Em expostçào permanente lJS melhores artistas narrtga-verdes.
2 Artesanato, jóias, cerâmica
,,-

Etc & etc & etc
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. voes QUER TRABALHAR 'E GANHAR Cr$ 2.000,00 POR M:ES?' I

ENTAO VENHA FALAR CONOSCO À RUA CONSELHEIRO MAFRA, 45. !
DIVULGAPORA

O Livro ergue os fracos e domina os forltes,
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'" "OT'UfiA t,l]I)!illfN1IDfà.Dr:" .

(.Dr-'sc.ia�oi anlPiía,r n;}sso' qu�dro de COHREirOHES eje letr�ls do
câmbio; ,Se ;,;;. Srpossué Já alguma experiência no mercado Ide vendas de
modo em 'ge{'al; e -'des'eja .aumentar os seus'ganhos, escreva para a cal:
X:J poscal H f 2,' dllHJo SU;lS rererêucias COll1 "Curr iculum Vitae" e junt«

.' '';;.lderêço' .e foto 3x4" ..
'\

J�..-
,'" ,

--,------. --,-,-- '{J
CJ .'

PBOBLi:MAS' COM) OS C.:iBE,LOS'
\

� RESDL,VA�OS, ACrnU\. !'
A demonstradora tét'nica dos Produtos Hclcne Curtis, encontra-se

'I,
nesta cida1.é, na

p,.�Ô,�?ia:,Catarinel�se,
atendendo gratultamente as r'1H1-

, sultas sôbre problemas de bclez»
; ,

na hora dos produtos- Hêlene

t, Drogaria Catarínense --:; Traja]

.�.�-;���--,.- -_ . ..,.... '.,�,
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REFri'RM1\B'N.�
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"

construção, reformas e acaban
módicos." "', ..

'

,

Aceita-se const.rução: pela
T;ata� ;',f', ,�: l'i4n:S .I\iacba
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V'Jlhswagen Sedan, . .' ... , ... '

....

Volkswagen K�mbi s�mi- � luxo

Vemaguet ro01 :� .. :' .':, : ' .,. ....

Vo!kswagen Sedan :. > .-. r .. ,� .. , .

Volkswageu Sedan' ,,; /.. : . �';:. , .

Volk�w�gen' s�,f�n'J�i�'êi���;" "
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Investir ou fazer �:'
seguro para a familia?
NoFundo Cresdnc::o você faz as duas coisas ao mesmo tempo.

Basta você ai?lic�r pelo Plano de O outro g1'l;rante.a integr�lização de
InvQstimento Mensal Segurado - PIMS. seu plano de l?-vestJmcnto. ,

E um nôvo plano de aplicação lall-
.

'Procure hQje mesmo um agente BlB,
çadQ pelo Funçlo Crescinco,

, a, Sociedade COI'l'eto:.'a �e,sua prefel'iln-
Ele funciona assim: você aplica Cr$ Cla ou uma das agencIas dos Bancos

100,0.0 mensais durante 60 meses em autorizados.
cotas do Fundo Crescinco.' Apl'oveite esta chance para ganhar

Com a' valorização do Fundo, suas dinheiro protegendo a família.
cotas também valoriz.am:,

Para voeê ter umá idéia, em 1969 o

Fundo Creseineo rendeu 130,29%. E des
de seu início, em 19;:;7, mais de 12,000%.

O que dHeren,ciu' ii aplicação pelo
PIMS de outras existentes no mercado
é q1le ela está cobertá com dois .segu
roS: de vida.

Um dêle" .garanle à�Sua familia uma

q ulLiltia correspoiUlcn,te ao' vaIar atua-
lizado de sua aplicação,

'

AdmillÜill'uJo pelo

� BANCO DE INVF.STIMENTO DO BR�l
CapHall' Hc�erqJs: Cri 5U.:;H4.U05.lü

C;lrla Pulente A-:W411ijij
São pf!.ulo: Hl1{l Líbt'ro IJadllru. :!!I:I - ti," andar

F011".s· :1�'· ..,!)7U.:37 Oljljl, :r'·7\:15;.1. :\·,.;.Ii'UI.
JG ti:137, :\1j-6::!;1�, :\t)-ü:I:\!J l' ;jlj·in;m

HiOdl'.Jaul;ll·!) Â\' 1\101)1.11\(1117 10 !'I1. anil",
F.lltlC.s: :!i:?i�11 J\�/j��?dJ;�iA/�,'j·i :,��,�i.!2 ii!'I:1:
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Escritório Regional de Santa Catarina

R. �IMMEB'MA�IN
, Rua,' Tenente Silveira, n, 29 - Flo.ri�llópolis
Rua 15 de Noveinhro, n, 1.3]2 - Blumeml')

\

Caminhonete
,.

explode e,
carboniza, 4

Opçrário padrâo está no

Rio disputando (título
1tajaí (Correspondente) - Quatro pes

soas morreram carbonizadas entre as

ferragem de uma camionete "píck-up"
Chevrolet," quando no fim-de-semana,l

após capotar violentamente, explodiu o

tanque dê gasolina. O acidente regis
trou-se na localidade de Fazendinha, em

Itajaí, e. segundo testemunhas, a, alta

velocidade fê? o motorista perder Q

contrôle do veículos.

,BLUMENAU (Sucursal) _

Embarcou ontem para a Guana
bara o Sr. Atanásio Moritz, Ope-
rário Padrão de Sa.ita Catariua,
que representará o-Estado no

certame nacional na próxima quin
ta-feira. O representante catari
ner.se, segunde os promotores do

concurso, é um dos fav-oritos para'
a conquista do' titu.o nacioua.,
'tendo em vista �ua assiduidade ao.

trabalho, vida familiar e social,
tempo de serviço e curriculum vi
tae. Participarão do) certame rc-

" presentantes de todos os Estados
da Federação, escolhidos durante
a campanha' encetada pejo De

partame.ito Nacional do Serviço
Social da Indústria.

1\. escolha do Operário' Padrão
do Brasil será realizada na sede

, da Confederação 'Nacional ela 10-
dústria e a eleição será feita," r,:or

c

c, uma comissão que deverá analisar

I

a documentação env}ada para o

concurso,

- i

HOMENAGEM
A direção da Emprêsa

-

Indus
trial Garcia ofereceu domingo um

coquetel em homenagem ao' ope
rário Atanásio Moritz," ocasião
em que foram' entregues divc.sos

premias pela conquista do;' título
estadual. Na 'ocasrào, . foram 'c,!:
t 't.,Ci�s duis cartões de prata ào
homenageado, representando a

conquista do título de Blumeuau
e de Santa Catarina, diplomas,
uma passagem aérea ida-e volt? à
Guanabara .para - participar 'do
concurso nacional e, um cheque no

valai' de mil cruzeiros. Também o

Sr. Arnoido Rau, suplente do

Operário- Padrão de Santa- Cata
riria foi alvo de homenagens .re
cebendo diplomas e um "cheque
no valor de Cr.$ 500,00.

Prefeitos de tôda se
a reúnem-se em Blumenau

Agentes da Delegacia de Polícia de

Itajui compareceram no local para a

perecia ,dú .rcid..nte e as vitimas rorarn

ideui ficadas como Ezequiel Perei ra
;

Marques. natiual do Es.ado do Mara

rhão;' Celso Moreira de Souza, Mário

Fid -lis e José Welington Fernandes

Vieira, todos de Itajaí. Os corpos dos

acidentados foram removidos para, o

necrotério do Hospital Marieta Konder
. , I

'Bornhausen para a riecrópsia /e pí's.te-,
viorrne nre f;'ram sepultados no Cemité
.: ...... / �lITlnicin�J ,.

Carteira de . Identificação Fiscal
dos agentes do órgão previdenciá-
110 ir! vestllios nas lunçQes 'de l'is
caIs e Íi�spetores. As \.:afteiras' fo
nUil eXjJc:.ujlia's _pda Coordellaçào
d.:: Arn:cadaçao c: i<is..:auzaçao lio

lnjJs e tudas estão auterúicadas
cCJill um; carimbo sóbre" a fotogra
fia do 'pOItallor, cOlltcmlo a, as�

SIHatura do Secretário Executivo
dayuele set�r. Assinala? ainda

.

a

ll.!()ta que qualquer divergências
ou dÚVIdas suscitadas no d9cumen
to devúão ser c(j'i1lUnH:ad�s . aS
autolldades policiaIS : da localida
de e, posteriormellte, ,àquele \ se-

tu)_" da a�tarquié;l.
.

�

De outra parte, o Sr. ,'Laélio
. Luz, Superinteüdeute elo Inps em
�atita Carati!la, celebrou ,convênio
com as Assoclaçoes 'de, 'PaIS

.

e

Amigos d0s Excepcionais de Blu
menau e Rio do Sul, pelo qual o

ói'gào previd,encicüio cblkederá
um auxiiio' meúsal àquelas entida
des para assistênci'a aos excepcio
nais' filhos de segurados da previ
d':ncia social.

Lauro tara

UMA -�"

I

l. B�UMENAU (Sucursal) ,

Grande número de Prç:feitos, re
....

- presenta'ntes' das Associações de

MuniClpios do Estallo ue Santa
ier Catauná, estiveram reunidos on-

;0- tem Jra sede da Fundação ,Univer-
res sj(.lade Regiotlal de' Blull)enau,
\ar qcasüio elÍl' que "examii13ràm as'-

I'
a Sl1l,tos lig'ados à, admi:lÍstração
de municipa1.

.

Do encontro parfiCljJLJU
O o Sec.(etáriQ da Fazenda" Sr. Ivan
do Mattos, que abordou pr_oblemas
Sr. do hnpôsto de Cjrculação de Mer-
otí- cadorias, relacionado com a dis-
os trinuição do Fundo de Participa-

TO- ção ClUS' Municípios.
in- Outro assuilto que, foi ventilado
'rÍ- durante a reunião foi a criaçáo
Dal da Féderação dê Associações de

Municípios cujos estatutos foram
examÍiwdos e' está em fàse ele

;,or aprovação.
\10- IDENTIFICAÇ�O
des A Assessoria de Relações PÚ-
111- b;icas da Superintendência do'

Inps em Santa Catarina distribuiu
nota à Imprensa informando que
as emprésas poderão, em caso de
dúvida, exigir a apresentação da

Sábado de muita gente no "Can
•

delabro". EngO Ferrrando Firpo
Sica e senhora e Heron José Al

ves, Diretores da Engenharia de
Telecomunicacões e Eletricidade,
que está inst�lando as novas li
nhas

.

telefônicas em Blumenau e

F lprianóp,olis, ocupavam mesa.

"Êste banheiro é pequenó"- d,e
mais para nós dois" é a peça de
Ziraldo em cartaz no Teatro Car
los Gomes para esta semana, dia
8 de outubro, com Milton Carnei
ro. Dia 10, apresenti:lção do Cor

po de BaÍle da Sociedade UniãQ
Juventus de Curitiba, rio mes.rpo
local.

A partir de hoje em funciona�
menta o Hospital Infantil, ala do

Hospita!l Ul1'iversi�ár.u.' Corpo
médico, excelente, integrado pelos
médicos Oscar Leitão Filno,' Af
fonso. Balsini, Maurici Nascimen
to, Conrado Balsilli Neto, Rodol-,
to Schwab, Sergio Schaefer. t

Mesa no Cine Bar, reunindo
Jan Lafrollt, Gervásio Luz, Alva·
ro 'Corrêa, e Prof. Geraldo Luz
- Na cidade a bola "Canguru"

:
para saltar até cansar - Debu
tantes na Sociedade Harmõríia
Lyra no sábado, em Joinville. Re
presentando Blumenau 'a lindér
rima Monica Deisy Krobel - O
Paulinho Vieira já me' contou.
Em breve outra festa da Diretoria
Jovell1 elo Bela Vista Country
Clube - Lindolf Bell presença no

sábado último no Baile de Chopp
de Pomerode - O Cavalinho
Branco, inaugura boate super ge-
nial ainda êste ano, Talvez em

Imeados de novcmhro.

m

Comissão vê
Hatal·de
servidores
BLUMENAU (Sucursal) -, pá

ra estruturar a programação do
Natai elos Servidores da Prefeitu
ra Muaicipal uma Comissão da

Municipalidade se reunirá amanhã
a fim de orga .izar sub-comissões,
que se encarregarão de promover
;:\S 1'�'stiviJad:s. Hi :'Iu'ld:
me ,(ari'in Dor parte dos servidor,;
da Prefeitu ra ,que êste ano desfru
tarão de um Natal feliz.

Escola de
rumerode
fêz100 anos

•

BLLMENAU (Sucursal),
Uma série de solenidades foi cum

pi ida no fim-de-semana, comemo-

.rativa a passagem do centenário
de fuuclar:ão da Escola Muuicirc.í
Olavo Bilac, localizada em Testo
Central, município de Porneruu.
Na oportu.iidade, o Secret�ri� da

. Educação e Cultura, professo:
J a.d ir Faustino da Silva, inaugu.
rou o Jardim de Infância Waltrud
Sievcrt em homenagem a mestra

que por. muitos anos estêve à Iréu
te c1J estabelecimento.

DUlaut-;; 'as s jle ,idades. [;:tia:
Pl11 o pwfessor JaÍdir Faustino
l-;", Silva, o Presieiente da Ca :l,a ;1
MUllicipal e o Diretor Administra
tivo' da Municipalidade, Sr. De.o"
baldi,io de AndHlde. Em cOlltiílUj'
dade à ,prõgramação, 'realizou-:'
um desfile escol ar que foi , abu
Ulantado pe:a Banda de Músic:1
do 10 Bata hão do 23 o RI. Apt
os desfiies 'foram agraciadas d
�efsas pess;,as çom medalhas all
sivas ao Celltenário da EscoLl

Mu;:icipal Olavo Bilae, oferecid:;,
peja Mu liclpaljdad(�, através d
Prefeito Mário Jung.

-

,De outra sarte, a ba:lda, , ('
,

música\ do l°: db 23 o RI confi··
mou sua pre;ença no próxii110' diü
1'2, abr,ilhantaíldo as Ú�stivida(f
programadas para a comemoraçi '

do Dia da Criança, que consta'_
de a�ividad:,s desportivas, religi
sas e cinematográficas. Da pro
gramação elaborada pela Djret
ria de Saúde e 'Assistência Soei
da Municipalidade, partjcipar;')
as associações de engraxates, jo
naleiws e vendedores ambulant(j'.>,
Autor-idades municipais deyerã J

comparecer às solenidades qu
'

visam dar às crj'anças uma h

menagem na passagem' de se'

dia.

de

'31u

a

vv llly Sievert,

BNU inici"
novas casas
em BJumenau
mnmeiluu (Sucursal) - De acôrd0 cc'

c�l1lvênio celebrado co1'n u Bauco N

cional de Habitação, já nos primeir
di�s 'de ,novembro vindouro será inici;'·
da a construção do segundo bloco re:

de:lcial no, Bairro Garcia.
O primeiro bloco foi inaugurado -çs'

ano no Bairro da Velha, cbm 23 CflS::'

e o segundo constará de 67 residênci'"

Ce'mo terceira e líltima elapa do pr

gl'ama. mais 50 unidades ser50 CO'lstrl:

d:ls no próximo ano, totalizando 14('

casas residenciais.
Um segllndo progranla. já acertad'

prevê a cO!lstruçã,o de mais 200 res:

dGncins e cêrca de 80 apart�me'1t<'s,
Pnra o adquirente da casa priÍl1ria 1-

.

sete planos de pag�lllent(l, .
Antes fi,

entre!"a d�l ca�a ri prestação lllí--im:l

ele Cr$ 270'0 e ii m:í,im8 de ('1''\ nO O"

A nós a' entrega ri prestaçfio snhe 11', '''!

C'r� R4.00 (a mínima) e Cr� 1 �7.()(l (:1

lll;Í\ima), COI11 currc\riío Illonet;u ia.
_

Mais tarde chegaram os casais
Jair/ Borba e senhora e Dr. João
Batista Borba e senhora para a

feijoada. Numa mesa grande es

tavam Borst Reincke, Aldo Pelu
zo, Dr. Hercílío' Luz Costa, Ivan
Rabe e' Roberto Weicker. Horst
esnobando com sua camisa "Pier"
última linha.

O jornalista Nagel Milton de
Mello completou a mesa.

. para debate de imp�l"tal!tes assun-.
tos.

Na abertura dos trabalhos f'li
feita a apresentação dos represen-

•

tantes das novas firmas associadas dO

Clube, que sào: Panificadora e Con

feitaria Blumenau Ltda., Tevelândia

Ltda., Gráfica 43 S. A., Lojas lns

talad�ra Zendrão Ltda. e Lojas A

Insinuante, seguindo-se um,a auto

apresentação dos novos associados.

Presenças destacadas no 'Icoq"
em! homenagem ao Operário Pa
drão de Santa Catarina, � domingo
na sede social do Amazonas, ofe
recido pela Emprêsa Industrial
Garcia. Presidente da Fiesc em

cxercício Dr. Bernardo Woifgand
Wemer _ Vice Governador Jõr
ge Konder Bornhausen - Sena
eLor Antônio Carlos Konder Reis
- Major Moraes _ Deputado
Abel Avila dos Santos - Jorge
Luiz Buechler, Diretor da Garcia
- Wandik Tavares da Silva re

presentando o Secretai'io do Tra
baiho - Rolf Ehlke - Dr. Pau
lo Malbullg '_ Edgar Paulo Mul
ler, cntre 'outros.

Na leitura do expediente, foi _dadü
conhecimento ao plenário do resul,

tado do termômetro salarial do

comércio lojista em Blumenau.

O Presidente do Clube comunicou
ter o Sr. Dieter Hering, industrial

e, vereador, sido convidado para a

proxlma reumao, quando deverá
falar sôbre incentivos fiscais.

Distintivos do CDL foram entre

gues aos novos (isRociRflos: no fim,l

dR rC1ll1Hío.
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-1
", FoI'{' I J B t(''TI o máxin;o 'pn'�el' de c01l1'l,mical' que li .]!m�rtil' desta data,

,

COleC'l < <1 lisiJosi<:ão tlc se,'s .clientes e anügos, suas nevas insml-ações,

i à RI" nios SaraIva --;- EstreIto.

1f:1 " '-' -. FI,piclHl)i.Jftlis, 3 de out.ubro cl'e 19'itQ.
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'. Na recente visita dos mexicanos, o

presideite da Comissão Organizadora,
uo Carnpecrato M uridial e também
presidente da Federação Mexicana,
Guillermo Canedo, adiantou ao presi
dente Jcão Havelange que o .relatório

i� :�flr;ce;ro já foi entregue à FIFA, e

'<:n-;e confirmou que a arrecadação do
confronto foi superior ao ela Inglaterra
em 60%. Canedo acrescentou que 2

rnilhôes de dólares f'-ram remetidos pa
r� a 1es-'l'rari� ela F1FA que, agora,

PilSS3r,í aJfa7.er a eI;strib!lição das. c0tas

d " dezesse;s 111rticipa'1tes. não só na

proporção dê jogó's reali7.ados, corno

i�uallllente pJr arrec:1dações obtidas.

No s�lor'
amadnrista'

-

.'

Depend�ndo de U1l1<l: reunião 00
Conselho Técnico de"'Remo da Fe

deração Aquáúé:� G,é S.uita. Cntac,.. �
rin'a, poderá a'lteciDar ou transfe-
lir as

-

eliminatóri'as visando as dis

putas do. campeonato brasilejro de
remo, na Guanabara.

Riaclmelo, Malitine1li e'Aldo
Luz pouco' a pouco estão yoltan- ....

do'a movimentar �eus galpões Com

os', treinamen.tos de suas guarni
ções com vistas as eliminatórias

programadas pela. FASC.
.

De 'todos os três clubes da ilha
'ó que tem apresentado maior mo

vimento, pela manhã, é 'o. Riachue
lo Que e'stá sendo pr"uarado cniu
rntlit" CRi'L1ho pelo treinador Oril

d.o Lisbôa.

,Uma ccis�--porbl1 é certa nas

h0Jstes do clube azul e branco. O
retôrno da dUIPI,a 'l31se 'e Iv,:ll1, no \.

páreo de:' Dr)'is- Com, com vistas as

elif.i1Í'1atórias que estão progra
madéls ne'a FÃSC, com Ín.dices de
terminados.

A luta da Comissão Ceptral
Orgárti7adora dos Jogos Abertos

de S<lnta Catari'1à" continua sendo
muito _grande Dóis o estádio ·oue
está se�dCl c-õnstru'dJ Delõ .Pla

meg entra em sua fase di" coaoca

ção do piso.

Até a data elos Jogos o estádio
não estará totahlente concluído

pO!'ém em co'ndições. perfeitas ele

abrigar o pú btico e dar condições
aos atletas de praticar o 'SallOnis

mo, o basquetêbol e o voleibol,
programados para o ginásio co

berto.

Por sinal está existindo um por
menoi' qual se.ja a eleei'são ela Co
missão' Central Organizadora de
sediar os iogas de futebol de sa

lão cm Ginásio da Sociedade Sa
,dia,. d�vido' 'ao grande número de

participantes ou sejam 27.

/

Aléll eh futeool de salão outro

eS1)01't·� tc�rá pru'lde nÚ''lero de

participantes. 'Trata-se do atletis
mo onde 27 muniC'Ípios' também
se Í11screveram. Note:"se que Flo

rianópolis mantém o título da at1�
tiS1110 conqllist·ado em Mafra e bi-.
sado em Joinville.

Lajes. Rio do Sul e Brusque,
com seus campeões regionais. de
futebol de sfl,lão il1venil e adulto,
e.st�l'ão partiç�rlando da teroeira

etapa da fase de ;:lassif'icação do
certame estr.cluaJ 7�, sábado e do

mingo em Brusque.

\
F�ori�r..ú0oL�, terç: -l€ll'U, G de outubro de 19':"0 - Pác. 6

_, _ __ __ -'0, _
�

iram domingo em
O clube azul e branco,. diante d'Ó

Paysandu nao andou. Sua meia

cancha não fucíonou. e com o 111,' 1'0

'campo dominado, o crune bl'US'-{,L,,
'Se, cnegou ao justo marcador 00

3 ,x, O,
.

como poderia Iter sido bem

mais elevado.
Kussi e Luiz Evcrton, auxiliados

por -Cniquinho, tiveram atuações
espetaculares dornmando iu.ena-

mente IVloenda e icogérío, além dos

dois laterais azurras serem ultrapas
sados seguidamente petos po.ue.ros

adversaríos com o Edson, deslocando

se 'muito bem pelo micro dcixaudo

"tonta" a derensrv., (lO ,. V r i.

Além disso' Deodato e Juca não

jogaram bem, aproveitando-ae disso

os rapazes do Paysandu para chega,
. rem a um triunfo de excelente qua

lidade.
,

O Avai não \iu funcionar o seu

quarteto derensi VO, Tl€ill su;,\ 111'.';a

canc,ha, e tào' póuco a sua ofensivél..

Gama embolava·se com Nilzo' com
...--�"-----

Foi-se a esperança dos flortanopo
Iítanos em ver o' Avaí, trazer para
a Cspitaí o título estadual de 70 .

A derrota diante do I-aysandu, por
3, x O, deixou. os metropolicanos I

desesperançados
.

pois faltam. póucas
rodadas e .a �abela é favorável ·ao

Ferroviário que venceu ao Àmérica

por -�. x 1" fazendo também COIil, que
oclube rubro se despedísse do título,

Nào. acreditamos numa reviravolta

mésm\) porque, o Ferrínho �sta mu�to
�m:

.

o Avai é, que 'não podia perde,r.) e,
como perdeu 'para um adversárro

melhor, tiveram 9s azurras que se

consolar com maís um ano de lutas . .-
N� .verdadé

.

a derrota diante dO":'
Paysàndu Ioi devido li tarde infciiz

da equipe ;azi.d. e branca que jogou

apen-a's na' vontade; 'e. na vontade

'sÕ�e�té não se ganha jôgo . .'.
.

o'Avai fq,i'Ú�a !C<íil'icaLUra daquele'
Avai ."v'i:bll'all'lte âi�.nhe do lJ:>all'Il'eÚ'itH;
(üánte ,(10,' Ollím,ipic@ .. .t

'

.,' � ..�

ru
suas fugas pelo meio, - Cavaíaz?,
ficou isolado na frente e. CarirI
Roberto apenas lutou pelo seu se,�
sem maiores possibilidades.

Foi um Avai desajustado, .

se[�
padrão :de jôgo definido, com 'SU:,1
peças vitais tauianco

-,
Em com-,

posrçao o Paysandu foi vibrant�.
Aos l'± minutos da primeira etar"
o placar jà assinalava 2 x O, pa'l
os locais. Era o ,resultada da pr,)

.-

dução de UIll e a negatividade d1
"outro.

Agora, resta, ao Avai o grand1
consolo de segurar o Vicecampeão.
ChUlO / que i'<"preselltqra para a

Capital a grande arrancada, para o

título de 71. O ilhéu é sofredor
desde 59 dos bons tempos do Pauia

Ramos,
.

portanto, vai continuar esp�·
rando por 69, quando inclusive o

Figueirense deseja formar na linha
dos grandes clubes, em busca do

JtulP·

do r Iguelrens!
fiel, de J �i :viii;, d�V0 veu-Ihe o

marcador d:: 2 x 1 do tUi·no. �,'",

s ;,ida do a sua posição de líder
absoluto e afastando os mbros do
camic1l:ío da conq�lísta suurP,1ll3. I

Barroso 1 x O L�terr1acional, em

Itaia: Pa"11f:iras O;.;G. Juventus,
em" Biu�c ,au e He:-ciiio Luz 5xO

Caxias, em- loinville com:oletaran
'" a rodada que beneficiou quem Ip'

.

ve a fol!!:a da lliDSm'l. o Prósnpra,
('ué COIl1� a derro'ta 'do Avai passou
� 'ser o novo vi::e- íder.

.

A CI,ASSIFICAÇÃO
C'om os resultados da rodada a

colocação passou à ser a seguinte,
por pontos perdidos:
10 ,lugar -. Ferroviário, 11 p.p.

, 2 ° lúgar _ Próspera, 15
30 lugar - AvaÍ e Olímpico, 16

4°,lugar _ Amérioa, 17
5° lugal' _ Juventus e Palmeira,s.

18 I

.

60 lug:1f - Caxias, 20
,70 lug;r - Inter e Hercilio Luz,
21

I

8 ° hJ&ar _ Fi.guclrel1se, 24
. 100 lugar - Paysandú, 27
11 ° lugar _ Carlos Renaux, 36
12 ° lugar - Guarani, 40

A "PROXIlVIA
.
RODADA

A próxima rodaela, que é a 98
do ú:.turno, constitue-se tios se

guintes jogos:
Em Rio elo Sul - Juventus x

Figll'�irense _

Em Brusque - Carlos Renaux'x
Intemacional

.

Em' Bumei1au -' Olímpico x C�XIaS

Em Joinville - América x Enf-
roso .-

Em Tubarão - Hercilio' Luz x

Pa.Il1=i;'as
Em Criciúma - Próspera x fer

roviário

Folgam AvaÍ e Paysandú, ês'

te devido à d�sistência do Guara'
nL Logo, não haverá jogos do crr
ta',ne nesta Capital.

.

Grêmio inicia aca ,de Prata amanhã
,1_'

.0 �n�����!��d�@�� àsI,I�minens!SC�X�MÉ�!�O M�
drQsa apresentará. esta semana, de SANTOS x' TNTERNAC-rO- racanã, às 21h30m, Juiz: José Ma'

quárta-feü:a até domjngo� um. to- NAL. no Parque A':tárti::a, à's rio Vinhas. Auxiliares: Luís Car'

t2L de doze jogos, dos quais três 20h30m. Juiz: Carlos Ct�s�a. Au- los Félix e Nivaldo dos Santos.

selfao IRoO Maracanã: Fluminense ,jliarps: Emílio Mesquita e José Prdiminar: Portuguêsa x Central,
x Olrêm�o Portoalegrense, quarta, Favili' Neto. di! Ban,a do Piraí, às 19b30m.
Vasco X' América, quinta, \ e Flu- ,

minens·e x Arriérica, .dóm)ngo. A ATLÉTICO PARANAENSE x CORíNTIANS x CRUZEIRO,
programação geral da semana é a BAHIA, no Belfort Duarte, em no Parque Antártica, às 20h30m·

seguinte: . Ouritiba, às 21 horas, Juiz: Os- Juiz: José Cavalheiro. Auxiliares:
car Scolfaro. Auxiliúes: Heraldo Albino Zanferrari e Dulcídio

HOS1'Qua�ta-fe.ira, dia 7 Pal�E'rini e yaldemár Nader. chilla. '

FLUMINENSE x GREMIO, no SANTA CRUZ x SÃO PAULO,
MaracaNã, às 21h30m. Juiz: Ar- na lira dt? Retiro, em Recife. às
mando Marques, Auxiliares: Car- 21 horas. Juiz: José Assis Aragão,
loOs FIQúan'O Vidal d,e Andrade e Auxiliares: Armindo Tavares e

José Marçal Fiano. Prelimi'l1'1r: Manu I Amaro.'
Mádureira x Dona Isabel, de Pé- Qui ta·feil'a, dia 8

Sáb">do_ 10
PONTE PREl A x rLAME�

GO. no Parqur Antál'fira. nS

20h30m· (mas poder-â ser ã ljIde,
se houver acôrdo).
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Dona de' Càs,a

EDITAL p� eONVOCAÇ,Á<J
PS:SSMBlt:!IA G�RAl �XTR.�OROlli';f,�Rib-\

São convocados os senhores acionistas a se l'elln'rl'f!1
'em Assembléia Geral 'E'-'traordin�"'ia. na 'sede c).êste Bar)1!o,
a Praça XV de Novembro, esquina da Rup. dos IIM'J,s,
nesta Capital, no dia 12 de outubi o vindouro, às 10 (dez)

horas, com a seguinte ORDEM' Do DIA:
'

'19 :_ Verificacão do resultado da subscrição do

';::unient� de capital autorizado pela assembléia
geral extraordinária de 27 de, fevereiro de 19'19,
e demais atos relacionados com o citado)
'aumento.

2'? - Redação _ definitiva elo artigo dos �statu't(lS
sociais pertinentes ao aumento f.I� capitaL; ,

3° .:_ Outros assuntos de ínterêsse social. ;

" Observa-se 'aos senhores acionistas que' ficà!'ã'p
suspensas -as transferências de ações' nos dêz' (lias (ju�
antecederem à Assembléia.

Florianópolis, 29 dê, setembro de H�70.
João José de Cupertino Medeiro,s; Presidente
Ja�ob August�\Mooien Nácul,' Diretor
José Pedro Gil, Diretor'
Paul� B'a�r ,FlJbo, Diretor
110 de São Pllícido Brandão, Diretor

recolocar'
os azulejos

c
','

i� ." , .

.

.l
"

rt1 ;A��,r'a na embal,�gê� "pfást�c�' mais: �c:o�)'õjn,j�� ,rc-'"
.

�
....

� . , . �. ..,)
", .',)./ . _."

'. '.� ':.

'8 I'
"

O"I
"1"lnl..."o d. Ed.'.... • Cultu"

,

,

" �;���,��de Fed�raf de Santa C'atari��
,

' ',' Departal'llento, de Én�enharia' � Arq\litetu'ra:
QNisão Adminilltra�iv�' " " '

,

. C'O M \li N I C, IA ç 'Ã ,O
' .',,"

.

:
. "De ordem sUp�r.io\r "t��no público, que se' acha aberfl1.

. �i� ,o, di� 20.' �qe: outubr.o· d(Í corrente ano), no ri�pái"tarry�nto
de j%genharia' e 'ArquItçtura 'da Su'b-�e�t�ria -de Plan,ej(l;
'm'ên�-"da U'nJve�sÍdàd� Federal de:�anta Catarina.vno Có,,�·

, jurtt'Õ Universitário, da
.

']:';fndade, c Edital'. de Tdmada c1�
j,!r�os para a' empréitilda. global, de 'construção. de 1 (4,n1J

.,. , ,tJrê<l,Ül, ''90B;l a área trit�l dr 3.Bt?,l;lO m�; dest�nado áo 9�Jl
�""""�"'('�-'''f.';W,ifP'tifJ;'''''''!I'''''''''�''''''''l!''b&&__''''' �_""",:",'__....,_.�:�__ "�" '-tu'cação. ',' I .. )� � :; ,,;'

•

-

H' \

.t '

',", ." "Maióres ',e�clarecimeritos' poderão.' ser . prestâctos í: )�o
, ,,'

.

'i;epàrtamentp 'de 'Éng�riha_ria e Arquit'etura, no- enderê1,lo
,

',' �,,"';_: :;, �V�, acrIna "referido'; no horário das 12,00 às i6,OO horas.
.
;

. " 'Florianópolis, 02 de outubro de 1970.
,

Mecânica à tõda prova _ Lataria em. bO� ,��f�d�'�;'" ,(Ass:) Alvaró. Hénriqüe. 'de Campos
_

Lobo - Din;tol,'.
, de c0nservação.

I Peq. entr, Saldo_24 - 188,97.
Tr Sr. Costa - Fone 2G·59

.

" '.
Nunes Ma-chadG 1� - Conj. 5

Com tôda a facilidade e em poucos
minutos a própria dona de casa re':'

,

coloca. os azulejos do seu �ar, na va-
,

.randa, cozinha ou banheiro, Iraças
ao nôvo fixador BINDA, que fixa,

" para sempre,
,:<, r'

, ,

é um produ'to -de .'

qualidad�' SIKA:

5NKA 5.A. '" "'.lI •

Pródutos Químicos p,ara,çó)lstruçã�,'
-s >

,'.
_ •• " __ 1_, _ ,

, , '

R�pres. em It'oP.IA�ÓPOtIS: TOM i.' WIÚ)'I ':& �IA;�';::, ,',.,'
Avenida Rio Branco, B5 • Tel: 2850 '

- _,'
,

"

I,"

À ..""da no. boas cosas de mclerjois· de .constroçãó

VENDO

.GORIUNI Gii Ti,po 29
11

,r ..
" .... ;

"

:CON�E�HO, NACIONAL DO COMÉRCIO EXTERIOR. 'L
;', ,AVISO, ..

'

{ 1-. �.'.

'/ ,/. "
O 'Departamento de Estradas, de' Rod�gem de Sany�

Catarina (DERSC), comunica aos interessados que se ac�'a
" àberta Tom�da de :Precos - Edital n. 8170" para a 'execuç,ão

'\ ,1' -

f /t.,
,dos serviços de Construção de úma ponte em concreto s?·
tire' o Rio Gabiróba, na 'rodovia Se-51 trechq Armazém :,;_
!!lã� .M:artinho, com éomprini�nto aproximado de 28 rh;
com prazo de entrega das propostas até as 16 horas dÚ'
dia 22 de outubro do 'corrente àno.

"

Cópi� do ediÍai 'e maiores esclarecimentos '$erãe oMi,

?a's;na"Sfidé' do 'DERSC, Il� 79 andar dQ E�íf�ció das Dirp.�
toi'ias 'em Florianópo'lis. '�

_

(..

DERSC., em Florifl.póp,olis, 2 de. outubro de 1970.· ,:
,.

E�,g<? Civil Newton Tessero!li
.

Respondendo pd'a
DIreção' do DERisc. ,I

"

'.
<

'

Mecânif"a - 'Lataria - EI€tricídade 1'f�G%"
Pneus novos. Ttoco por carro menor.

0)-1 vendo peq, entro 24,- 331.94.

Tr, Sr. Costa - Fone 20,59

Nllnes Machado 17 _ Conj. 5

'I ':

VOLKS
Compra-se- um Volks usado ano li2 a 64. InteJessa�

,dos tr'lt21 rclo telefolle 2620 com Sr. Edelzjto, diària�
mellte das 13 �tS 18,00 horas.

.7-
_)'

�PRONEt
, '

(\'

\.

':� .'

, '>,. �

./ ,Vendendo " "

".,.,',',
"

-\

� I
,"

A P A R T A M' Ê' N TOS ", "
"

. gai\li�à.,"·
'

EDIFíCIO ALDEBARAN
.

.,!: .. ,

l\ ',,; .. :COQ'UE�litos·' :., _' ,.".
. " .'

�
""

:
"

l .' :, ,
e" ",:�_c -�'. �'.:" "ITAGtIASSÚ ._�', Rua';. Projeta-da 1's/n,. �, casa. :�/3 '

UM ::S.hl'J.tiUrt ,At'Att'i'AM,I!;N'l'(), 'somente tl4l'l" .1,1,)1. n�.rto.'s" _sala, 'cos1Q.hâ; b,:an,'he;il'ó, �/terr.eÍÚj d�· 330m2,;','
anú,u C.UIH ';,lU1ll1,;�.; �;4 i.J.u,,�'w::;,,�' l.)dÚlltiU us, �!:»i�uo;, "f .

, 'cÍ:!,sll ,e/68m2', çusto. ',.'Cr$ 1o.(fOOiOQ. _" "-" '. ",
:SiH", JaJ'Ullll úe IFlVt:l'IlU, ái'ea ue' Sef'vH;u, tieljJtm�elil,ctWi - ",:'; .BbM'- AERIGO ;......::. "Rl:la, Herm,ímO,' :M.illle.s.�'�âS'a, :e/f? •

'

CUllllJ1t:W:; ue eUlvrC!;aUos" gal'a15t;J1S .r�1'à. \ � ::�t;�\ii3" guarfos:';i 'salas, copa, ,ci?si�ha,,_ba.hheiro, ,;gi1ragE!m;.'v�: 1
t'reUlO de aHo Luxo, COI'I) hal�, ude en:r�u,iid' �� np,�:1últ�tl,e "

' ràtida:; parte,; de. 1>ras;.;, sala, ,bàIíheiró; ;,1�vaI1deri.a.., '2
j}\c.ilbamenLO de p:runeu'q e to a v�sta a !',ala-,_,., �'�,' ':

�uartos: cosinha;' :êhutrasqu�irà,<
.

ten;en§ :c:l,e" :�0m.2; i I

;:'OllleIIU:! (.;1'$ 5. UUlU,OU':de ,entrada", ,,' .

,.
.,', '".,' ,_

' " ,c9:rf�trüÇ'�o '180 m.�: ': ", "; � " ,

' ,\
, : "" '",;"" ',;;, < '7, .... ;,>, I

,I;;;JIFI�IO AI,.CIGN.
'

, "'. ,"'."', ", ,,'
"

: ..: Çi'JQUEIROS; _ ;lt,UÍl,",Dese;m-nal'ga(l.ol,';·�..ecfr0,\SÜVtii l
.

Com flnanc�alllellt�, em �o, a�o�., e'lJl" �le�.o .. .ç���o." ,,\, ,t�S:a "çi,4 <iiiiirtos�, ,2 'sà,'f�s� .cosipJia, � ba.nh.Eijt�s�,:�ní. tér.:. ',I
da Cldade ao \ lado do leatro, Propu-G 'p;trq, có;ls<ll ��lp,. neJil.o' ,dt! " 14x29 Gasa de' alvenaría, "Custo, 'Bt$ '55:00D,O()'
.filhós' ou pessoa 's6 a melllor ofel'ta -do.' momento' para "

"

'tá
"

t
' " "',' ,'''" '''', .. ' ,.

�', .
"

"
'e'" pitai., ' r, _;:,*:":, ii" -;'t" ".�./i.:'�,:

arei 'P"OPOS ,a,.,r..... "I ''', '� ,,' ,'.:>: i

�_< LH1i�S<"',,1 '1'1 '

' ,�,r�t1!; J"�1 f�'}'! ';. t�
;';A'Pârtã·, 'Ílto c/2 �qual'tos, sala, ba1i1h�ir9S� e

_ d�pe�: 1 l2 � "fe'rlh�,;',p 'iuã, !''Â'!!c 1 A'
:1dênc}as .';:."�.. I I,' rt;I'{!�1�':,� ,.h, ·::C�f'l�OY.ÓOÕ ,"". \l.:��\�...:�":" �'.'"\ ,i:';.�.>, ..

:,

,,�;' ""rfórrlcto :SORAYA
,

� \ ""
,

"r� �a�õ�õ'i\lI'�*',�:�R�a� ÁF�rtde� ���� ';�tt;r?e�J
, 4 salas, sendo duas, com 22,05 ro2 ,e! diuü;, cóití : com �2 :po'" 23 metr�. l"rec:o Cf$ 6 .QOO,OO. ' .

30,96 m2., _sito a rua Deodoro 18. -

'>" 'CApOEIRAS �';Jip�;:�,baquini Carneir.ó,(iotê 21).'
EDIFICIO CEISA " . .'�Custo Cr.$ 6 00000 '":''j'

. t"
No ponto mais. ce'ntral de Florianópolis" coriju,?tos '-1,_, ,êOQuÉú�Os'

., /.,
para escritórios e consultórios. Entrada 'pequena com I;' Rua, 14 de' Ju['hó n. 220,' 7 il6tes para In(hístria,

.'
grande financiamen�o. meilindo Ui.RO - 16,70 ,",18.20 _; 12,2e ,- 12,40 -

EDiFíCIO BERENHAUSER
_

..

16;60 e 19.60 mêtros, de. 'frente. ,Preço Cr$ 85.000,00.

111No coração de Florianópolis, R�a, Trajau.o, n. 18.
r' BOM ABRIGO·:"':" ·.Rua' Antenor Morais, área de

.1Últimas unidades a venda sem reajusw de qualquer 300 m 2 _ 12x25 (lote n, 39). " -

nutlll'p7,Il, ESTREITO I'

CASAS CENTRO '

Rua, Filipe Neves .1'1. 23, 24; e 33. Três lotes sendo
CASA, à rua, Raul MHchado, casa de material,c/2 2 a Cr$ 5,00000 e 1 ,8 Cr$ 4.000,(1)(\). i

qua.rtos. sala. cosinlu), banheiro. uma área ellvidraca- TRINDADE
'

da com 62m2., excelentp. vista, têm lugar paTa gara· Rua, Lauro Linhares, ,s/no área 15 metros até 50
gem, Custo Cr$ 25.0IilO,00. metros de fundos. Custo, Cr$ 80.000,00 com 50 li

. CASA. Avenida Hercilio Luz-n. !t86, área do ter· 60% de sinal o saldo a combinar.
reno 250mts2., casa c/porão hahitável, 3 quartos e de. 'Rua Lauro Linhares, casa cí3 quartos, uma sala,
pendências, Custo Cr$ 75,000.00. '- ,cosinha tôda de azulejo; área da casa 72 m2, área !ln

Rua Alvaro de Carvalho. casa c/4 quartos sala terreno 16 x 45, casa com'menos de 6 mêses de habit.e-
banheiro, cosinha, copa, lavanderia, dependência!!. se: (;llsto Cr$ l8.000,0f) (Trindade).
garagem. , , LAGôA DA CONCEiÇÃO

Rua, General Bittencourt, casa de materia'l, área Terreno de 20 por 40 metros, no melhor ponto,
l! phr 4. Custo Cr$ 2@.000,00,. õa La,gôa. Já, todQ ·mwado.

Rua, Alvaro de Carvalho. casá c/4 quartos, sala, <:ANASVIEIRA�
hanheiro, cosinha, '!opa: lavanderia, dependências, gl)' 3 lotes com ,1.260m2 - 30x42, Custo .. , .. , ....

ra gem . )

,

� ,I',\" . Cr$ 1,8.09°.00.
Rua, Esteves Júnior, Casa c/3 navimentos, c/,4, PÂNTANO DO SU:L '

, '.

quartos, 2 banheiros: 1 sala de televisão e 1 área �e,' "tocali�:lçiío. Ánn-'lção da Lagoin�a" área,' 12x30,
verão, no 21'/ pavimento, 1 quarto, 1 'Sala de jantar, co- custo Cr$ 5.000,00.

. "I :

sinha l' living, s�la hall de entrada no li? pavimento. ,. i.. U G U E L =

Cusj� '-',-Cl! "()fI (lO(l 00 a combinar. Allliga..se uma loja e sôbre-]oj,a na rua :rrajano.
AGRONóMICA 201m2.
Rll:l .JoHouim Costa. área terreno lOX27 �re� ':,Aluga-se uma loja comercial, na rua 'ConseI'heiro

;'l1c;t. R(lm2" rAsa r/2 au�rl'os' s:lla. cosinha. banheir,,, Mllfra, I

"om """'Af?'f'l1L Cust.o Cl'<I; 4J1.()OO.OO C"$ 9.500:0G. fi· I 'ALUGA·SE um salão com 90 m3 no andar superi.or
mmrl"r10 np1::! r."rXA FEDF.RAL, salda' a ,combirlar.' da rua dos Ilheus, n. 15.'

Rua. Sf'I'vidãA Fra'l'1zo!1li. casa:de ,material. ('/<;l ALUGA-SE
qnnrtos, s"l::1, f"",�inh� copa e banheira. ÇCasa ,tôda Aluga-se para escrItório, ou consult6rios .o andar
mur�(h) r.r!ll; 2R,000,00." �uperior da .Rua dos nheus. n. 16.

rnNT,'NENTE 'VENDE.Se
RlHl, HIJlrr,Hlit�, (':lsa c/3 CHwrtos. sala. grande CODa ''Rn,a Mare,.hal Gama TI'Eça, (Chacarã 'd:\' Molenda)

e ('osin-lla. escritól'Ío, banhf'iro depetilli.ênriaR de f'Y11- Casa c/4 quartos, Living. sata· d� ;antar. s:ll:i de
nr"!1MJos "fim "hrigo para carro. área do tel'renn f'l'tar �ua�·t,o Op PtrlpregadJls c/banbei!:!)', ga1agem npm
41 () J'Y'O:>, m�,trl?ito), I!r.:mr1�" '('()f,·p ,emb.utid"l, telefone, lav,andel'ja. Preço

n;la. '!'Pl1pntl? Joa.auit11 M�('hrtn(), flrpn constrllfrh Cr$ :f)(I(l (I()() no a ('omhj)'lar.
ln� m? - 'l't>t'rf>nn "0m :;lAO m? flnro'j(im�n�meritp ,í"t-ti ,fR()N�', _ Promotora de Negócios Ltl1a.

I', ,."",,..t,,,<; Ralll dp p�t�r sal:l ,r1<' i"nt:w h'l'lIlI?ÍI"o �osi ..ma, " ;,
"

"MÕYF.T�
,

," y

II I �",pri,,�1'1" ('onojTuí(lll I)p1a l"ormh.!lls 80ft wpilirla' "I

Rua ,Tenentp. Sil'VP.ll'll" 21.- SaJa 02 ...,.- F,fIq,e llã9D

I
('''st" r.J:.1iI; nO !l0o.riO.à vi,;ta, 'rrra�sversal ,rom Sant()!II "

,;" ;',:, FlorianópoJis ,� Sa�ta Cata1lÍn�' . ",
..... l! ' ',.,

�

�. J,

li f f i';'
'. ,

. '<
1

'_00 _ .. �.r _" ""

"I.

I
'

-'

-:;.t' ::':1..
1'1,

,

'�vur���\'n lnlJ(1lij'"l(n t:
.•.it.'it')é,1 '_'.l'�'.i!:Jó,;o���h�illl!:til "''''«i<>lIW\:;,,;lli'-'',-'\,w.... Jt..l /C Lo

Lin. a FIL(!)IlUANó!pCClILm - I!«il(()) ij)([)) §t[jL
ilil{J)IRA.�nO •

'Partida de .

,FloriánópQlis à
Santo Amaro às 4,30 e 16,30 horas
Bom Retiro às 4,30 horas
Alfredo Wagner às 4,30 e 16,30 horas
'Urubici às 4,36 horas
Rio do Sul às 4,30 e 16,30 horas
São -Joaquim às 4,30 horas

.
' 'I,

Obs. Os horários em prêto não funcionam aos dOinlngos
...

Linha: Rio do Sul - Florianopolis -:

QOftARlO

'I'

" ",-'
., '

Partida de
_ .,

i-',
" Rio do Sid ,I
rtoríanópolis às 5,00 e 14,00 horas .. , ,:�;
Alfredo Wagner às 5,00, 14,00 e 17,00 horas"
Urubicí .e São Joaquim ,às 5,00 horas

I Ituporanga às 5,00, 14,00 e 17,00 horas:
. ..

-

� / .

. Iodoviária Expresso Brusq�eU..
Horário: Camboriú, 'ltajai e Blumenau 1.30 -

tI.,30'� ío';_ 13 - 15 - 1'7,30 - e 18 hs. ,1

';laneUnha. São João Batista, Nova' Tr�tQ, . t'

8rusque - 6 - 13 ,e 18 hs.

flgipió, MaJor Gerclno e Nova Trento - 13 f!'. 11 ti,"
.P'\SSA"GENS E ENCOMENDAS PARA

".

fijucas, :, Oamboríu, 'Itajai, Blumenau, can.�,linl)á;· S�Q,
,olid,: Batista Tigipi6, Major Geremo, NQva '?;'''�Qto' .,

Brus'q�ue
' ,\" .:" � ;;(

. ..: .\

DI. EVILÁSIO CAo.I"
- ,> ,

,

. "
, ,'; ,_.. .A�vog�[!o.' ,'.

�
, ",- ','<'

'''pA��SC 6$8 _. CPF "007896239 '

,

�ua �r1i!jano 1.2 conjun.fo $:
,'. " '

.. ,"

�di'l 'Rebelo
Clo'vis W�:' SilvR
Advr..gados ,

,Soment.e 'Com, hora mal'cada ,

Cen,t'rb '_Colflercüil de Flori:i'lópolis -' s�la:'
�. Tenente· S:i'I'lieira: 21 - filnrian6po1'rs'-:-::-

" �,r,
. �'

'.),

,ENlJOCRINOLDGISTA
DR. LUIZ CARLOS 1ESPlNDOLA, : .,

'Dois anos de residencia CIO tustituto de' Endocrinq.
Jogia ca OB. (prof. José Sch,erma,nn),
Pos' graduado pela PUC (prof. Jayme Rodrigues),
Diat,eti!s - Obesidade - Tireoide - Distúrbio.
Glandulares -- Oosagens Horruon�is - pst.
CONSULTÓRIO RESID�NCIA

. Hospital 'Celso Ramo, Fone 3147,,·
Fone 3699 - 3891}

D�s 17. às 1 Rhs. diàriamente.
-i·���--------------�----------��--

'_ ,

J

. ,. "
ele - 0017766289

'

R. 1 enênte Sl'lveira: 2.1 -- fone 2768.'

Clíni�ça .
Geral '- Pn�fiese -- Clrúr,i,à

--DI. 'EDMO BARBOSA'SANTOS
Cirugião Denti_sta

floririo: de r.a. a 6a Feira, das 14 às 19 hOTaS
Rua Deod3ro, 18 - Edifício Soraia - Saia 13

ATENDE PATRONAL DO lN,PS

DR. ANTÔNIO SANTAELLA
- Problemática. Psfqulsa, Neuroses

'Professor de, Psi,quiatrla da Faculdade de . Medlcijlá
DOENÇAS MENTAIS

Consu.ltório: Edifício Associação CatarJnense de
Medicina, Sala 13 Fone 22·08 'Rull Jerônimo

Coelho. 353 - Florianópolis

/

MUDANÇAS LOCAIS E PARA OUTRAS CIDADE5.
DISPENSAM:)S ENGRADEAMENTOS. RUA PAD�E
ROMA. 5;3 FONE 2778 - ANÉXO AO DEPóSITO

WÕVEIS CIMO
I

Ir' �{I:oj �, � .. j� t.) (l�k I '�I',,, :'t � � (�.:� R"',-I i t, � IJi �

coM !':XI-LllTl<.�Nt �1'�, ...ÜVADA NO S''-'' �

."F, ('O"\lJpn,M, JW� M,�QL�b' J)� CONSTRU-
CÃO. JNUTlL APRES.ENTAR-SE SEM OS REQUI
SITOS ACIMÃ. '

RUA JERONIMO COELHO, 359 _:_ 40 ANDAR -

CONJUNTO, 45 - 1/0 i NÓPOUS
... - -_ ._-----,

CARTEIRA EXTRAVIADA

Foi extraviada a carteira de motorrsta pertencente [10

Sr. Jair Juvenal de Souza'.

VENDE-SE '. J.:
..

,..,.iíENTO NôVO
Edifício' Daniela - Tratar Duarte Schutel, 33.

t-XAME E, INSCRH,;Ol{,s 'MADUREZA

CoIlL"ü C ,'I,í'i�ense
A Coordenadoria do LUlSO' de Madureza do Colégio

Catarinense comunica aos interessados que os exames

de Madureza 1.0 e 2.0 ciclos serão rea!izado_s de ., ..

ao/lo a 03/11/70, comunica \linja, que as inscrições
estarão abertas até o f','-L�irnÜ dia 10.

DR, BIASE FARACO

Reiniciou a cHnicâ
Rua Felipe Schmidt, 4(\ - ancar térreo

Consultas com hora marcada
-

LENI,ES C�IfrATO
Dr. Décio Madeira Neves

"Curso de' .Contactck.gia 110 Serviço do Professor

Hilton Rocha, -Belo Horizonte.
_

...�
',: Consultas' e. adaptação com hora marcada pelos

t:e1efones 3699,3899 e ':;999, das 10 as 17 hs.
�;; ,Corisultórío no Bis iLll Celso Ramos

"
. CLUBE ATLF,TilCO CATARINENSE·

. ;' EUITAl:, DE CQNV,úC i\:CAO DO CONSELHO
.

.,

'. DEUBERATIVO
" "De ac;ôrd'o c6m ri it;m iI e seus parágrafo'!>, do

ãrtígo 50 e artigo 52 e $, , çaL'ágrafo 'íuico dos Esta
tutos do Clube AtlétilO �c1ld! inense, convoco nara às

20,ÓP do dja 12 (doze) de outubro, os membros dp
�orisélho Del:iberativo para o fim especial de' ultimar
i
a fusão ,do Clube AtlétÍ�o C:ltarinensê com a Associa

çãiJ 13eneficen�� Marc,� " ,->uillmrme.

'-'FiorianópOlis, 5 ü� Gu, uera de 1970.
',1

• Cen PAULO G:-N;ALVES WEBER
, VlEKRA �A inOSA

.

_L]l, jJfjliberativo

.tiMMERMANN
L'"

.

/t·

PSIQUl lI\!'F'ANTIl

(Jtst\l.rblos de �Ond'l)L:1 Dl;,!úrbios da pstcomotrícl'
jade _' neuroses e 1:';';" oses infantis -, drientaçã,(,

psicou >;1(�8' f]? pais
Consultório; '11,118' Nurl�" "tachado: n 12 -' 2° anda!

- sal:> 4, Marr.ar 'hora ;18 �a ti tia feira:. elas 14 as UI

f',ÜN'CA üERAL - í'ROTFSE FIXA· E MO-VEL

COROA DE .T!\OUET.'\ - CIRúRGlA

O()EN�' ',,, ''\ P"�LI':

,.: Das ,(J.n,has' - Ol :'(Ou�o qabel,udo -- Mi.cos�
� Al�tgia -- Tn�tamento da Acne Pele' Neve Carbhn;-
áá 'é �"P�ling".. ", ,

:
.

','
"

"

ORPH"AIJi\O
'r·

.'::,:" .,' Ór; RobN'll. 'Viw'!'ira Amorim
;i, ;':, "Êx;;Esiagiá:ri� .. do Hospital das Clinicas da UnivC>t>
ÍiCÍãtiê ,d� S. Pa�!d, ' .

:�:.:: ;,€ONS\JLloJ'AS:, - Oiàrian,cnte; à partir das lj

bocaS.;')'
..

,
_ '

'

j:,�!, :CON,SVLTPiúo' r. Jerônimo Coelho. 32:5 _
ed., ,r�ljetá, -;- 2':o'áí�dar' -- sala 205.
? '" �r,!,. ','.' " ,.:r. "

. '---i-'_.:,.'.,.-- __

.

.r,

HAHUI\NOPOLlS Pj\,�A

11.00. � 13;06 -_ 17,00:
i3,30' - 1.4,30 - 16,30

1.',.,,}', _ :!·l,30.
'

:;AM�cüiro Cl ITAJAI

2]

.JuIZO'ilE DIREITO r;-b;�[ MARCA DE BIGUàÇÚ
,�:< .."� ,i;Jjditai de praça com o pràzo de 20 dias, de

,',_' '_"", bens penhorados no executivo, movido por
Banco' Brasiki"" de Desenvolvimentos S. A.
Icontra José A \!i"ii'a e João Mareins Filho,
;na forma abaixo'

/ O doutor Volnei Ivo Carlin, Juiz de Direito, em

exercício, da Comarca de Biguaçú. Estado de Santa

Catarina, na forma da lei, etc.

Faz �aber ao.s que o ,nresente edit�l de primeira e

única praça, cam o prw',' 12 20 dias (vinte), virem ou

dele tiverem conhecimel)to, que no dia ] 4 de outubro
de 1970, às 14 horas, no F'lrum à Praça Nereu R amos,

n�sta cioade, o por�eiro dos auditórios dêste Juizo le
vaI'á a público pregão de vrnda e arrematação, a quem
mais der e maior lance oferC'cer, acima da, avaliaçi'ío, os

bens penhorados. COPSt1ntp de um terreno situado n'1

luaar' Fazenda, nêste :l'vrll�i,:çDio e Comarca. com áre1
�:é' 450.9,00 mf;tros (lU r1 "1dn� (tre7.p,ntos e cinque.-,tq
míl 'e' novecentos m2). � _

, �q seguintes confrontac''';C'o:
frente a Leste ao Sul c

.

T

"te Cüm a estrada da Ffl-

zenda aos fundos ao OI' "r:) o Travessão Geral, 2O)
frente a Leste com a

'T'", ":�f'o Geral; nos fundds ao

Oeste com terras de H0" .

"'1" José João e M:woe1 T,,

có f).iJarceiino, ao Sl' 1 A�'� tr'rras de Sebastião João
Schmitz e ao Norte C'" .... , ele Abdias José Viei:'fl,
avaliado. pela quantia d' �.� 5.00,00. (cinco mil cru·
zeiros). E �uem no m�Em" quiser lançar compareça no

dia. hora e ,local desif."-"r1" r+"1tes de qiIe o prêço s",

rá à, vista, ou nos tê!'JY' 'o t, 167, � ] o do C. p, c.
E, para que chegue ao ('1" 'I '( imento de quer interf'<;�'1r

possa. mandou o MM. Juiz eXgedir q O1:esente f'dit;J1
Que será 'publicaao na f')rma da lei e afixado nf) lU"'0f'

de costl,lme. Dado e D<l<:S"rir, nrosta, cidade de Bip'urwÍI,
aos dezessete dias elo '., '

tClllbro de Illil novecen-

tos e setenta: Eu, Prd "i:' Guimarães Escrivão, o

datilo!!'rafei e subscrevi.

Bilmaçú, 17 de setembro de 1970
Volnei Ivo Carlin, Juiz de Direito, em execício.
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:M o B pretende fazer uma oposição
moderada ao govêrno ;de Colombo
,�,O MDB catarinense não definiu

ainda' 'qual o tipo de oposição que

.irá fazer ao govêrno do Sr. Colom

bo Machado Salles, pretendendo
adiar essa definição para mais tar

de, quando conhecer na prática a

orientação político-administrativa do

futuro govêrno, É certo entretanto

que o MDB não fará oposição síste

mática, como, aliás, nunca fêz, s\,
guudo declarações .do Sr, Carlos

Büchele, více-Iíder do Partido na A:"

sembléia Legislativa.

,
O mais, provável é que os ern«-

,deLJislas Iaçam uma oposiçao ruo

derada 'e flexível, capaz de facilitar

a ação do govêrno sem transigir,
contudo, naquilo que o ínterêsse pú·
blico reclamar uma ação mais enér

gica 10 combativa: uma oposição que

reconhecerá os �méritos e os acêr-,
tos do nôvo govêrno com o mesmo

entusiasmo cO,m que combaterá seus

êrros e eventuais desmandos.

COERÊNCIA

Em declarações que prestou on

tem a OESTADQ, a propósito do

futuro 'comportamento do MDB em

face -do nôvo Govêrno, o Sr. Carlos

Büchele disse que as oposicionistas
ainda" não se dispuseram a enearar

� "situa,ção sob o ponto 'de vista peso

S:oaI: - não interessou até aq'ui jul
giH' 'á pessoa do candidato e nôvo

gOvernador - mas tão somente o as-

,pecto político da questão.
,

Sob êste prisma acentuou que o

MDB foi absolutamente coerente ao

abster-se de votar no último sába--'
do, quando a Assembléia Legislati-,
va, constituindo um colégio eleito

ral, elegeu os Srs. Colombo Salles'
-

e Attílio Fontana para os' cargos de

governador e vice-governador do Es

tado.
'

"Agíssemos ,de outra forma. e és

taríamos revelando a fragilidade de

nossas convicções ideológicas", as

severou. "Nossa orientação sempre
foi e é frontalmente contrária às

eleições indiretas. E pela via das ur

nas, pelo voto direto c' universal,
que se exercita a democracia na sua

forma mais pura e autêntica e nós

acreditamos, com esta orientação,
estarmos contribuindo pára o mais

rápido restabelecimento da plenitu
de, democrática no País:'.
Acentuou o parlamentar que a in.

coerência que à' primeira, vista se

'poderia observar entre a atitude do

lVIDB em Santa. Catarina e na Gua

nabara - lá a Oposição votou e ele

geu indiretamente o governador _,_

é fàcilmente explicável: "O lVIDR

está seguindo o [ôgo imposto pelo
Govêrrio Revolucionário, cujas re

gras não 5&0 as mesmas para todos

os Estados".

BOA REPERCUSSÃO

Revelou 'o parlamentar que foi rc..

cebida com muita simpatia pelo
MDB a afirmação do 'engenheiro Co'

lombo Salles de' que o seu govêrno
haverá de ser franqueado à partici
pação de todos os catarinenses, in

clusive àos da Oposição. "O gover
nador Colombo Salles revela, no

tratamento respeitoso à Oposição, a

sua formação profundamente demo

crática" disse - "e isso nos con

forma".

DEFINIÇÃO

Resumindo seu pensamento sôbre

a provável posição do partido em

relação' ao nôvo govêrno, disse final

mente o deputado Carlos Biichele:
"Até o ,pi'esente momento o MDB

nada tem contra o Sr. Colombo Sal

leso O futuro é que irá determinar
o nosso comportamento, pois esta

remos na expectativa das primeiras
medidas a serem tomadas pelo nôvo

govêrno. Não transigiremos, no en-
�

tanto, nó cumprimento de nossa 'mis

sao. Sempre que se fizer necessário
e de interêsse , público estaremos

prontos a fazer oposição enérgica e

segura. Temos afirmado que não fa

zernos oposição sistemática. E não

iremos, mais umá vez, fazer êsse ti

po de oposição.

Combateremos os êrros e as fa,

lhas d9 ,govêrno veemência, e cta

mesma forma' exaltaremos os rseus
acêrtos. E assim' cremos estar scr

vindo ao 'bem coplUm, sem, desfigu
rar, nossos princípios �e 'pa:rtido opo-,
sicionista".,

P r� n to,'· s O C ô r ro
·

de Florianõpôlis
,

.
. ....

vai sair na Avenida Othon 'GamaD'Eça
O presidente da Associação Ca

tarinense ,de Medicina, Dr. lVlurilo

ROllnld Capella, já fêz entrega ao

Prefeito Ari Oliveira, do planeja
mento técnieo do Pron�o·Socorro

Municipal, criáda pela Lei Munir:i

paI n(,> 557 e obra considerllda d;;

maior neces,!idade para a Cap'tal.

A AClVI iniciará uma caihpanha de

conscientização da opinião pública e

dns, autoridades municipais, no ser,·

tido de que a obra' efetivamente evo

IUÍs,se .da lei para a exec.ução. ORe·
r(�iXo ·autoriiou a Associação a ela

bQ'i:;;i�: o ,'planejamento técnico do

hispital e- o trabalho foi executado

por uma Comissão constituída dos

seguintes profissionais: Drs. Waldi;-
't' .. ..,. '. i

mar .Barbosa" Presidente da As-

siciaçãó� Catarinens� de Hospitais;
Dr, Ivan Bast'os Andrade, Chefe do

Serviço de Pronto Atendimento do

In,ps; Dr. Caetano V. Costa Neto,

CieIe da Divisão Médico·Municipal
da Prefeitura; ,:enfel'l;neira Nelcy

Coutinho, Presidente da. Associação
Brasileira ' de Enfermagem, Secç50
de Santa Catarina; enfermeira Lydia
�llés Rossi, Viee-presidente da mes,

ma entidade e J'ucília Vieira de Cas

tro', Assistente Social', do Hospital
Infantil de Florianópolis. A Comis

são foi presidida pelo Dr. lVIurilo

l�onalcl Capella,
1
e teve a supervisão

; ,..' .
.

, ...�". il- ...... .,..-.

geral do Dr. J'oão Carlos Baron Mau

rer, contalido ainda com a colabo

raçào de vários médicos da cidafle.

Referindo-se ao projeto da ACM, o
Prefeito Ari Oliveira elogiou muito

o trabalho do planejamento técnico

da unidad� 'de Pronto-Socorro, 'mos
trando·se entusiasmado com a pbs
sibilidade de executar um proj::lw
capaz de atender às necessidades da

capital.

-'- Estudamos com a �CM a locçt·

lizaçào, ideal para o Pronto·Socorro

e' chegamos a conclusão que o mes·

lhO poderá ser construído na Aveni.
da Othon Gama D'Eça" pois ali se

erigirá o grande centro hospital�r
da cidade. Ali já estão ínstalaqos o

Hospital Celso Ramos, a Maternida'

de, Carmela Dutra, o Hospital Infan

til, e em breve ser�o construídos o

Centro Hemoterápíco, o Iustituto

Ca�di0lógico e a sede da Associa

ção Catarinense de Medicina.
- Tendo em mãos o trabalho ela

borado pela ACM - prosseguiu :0
Prefeito� Ari Oliveira - entramos
em contato com um consórcio espli'

cializado, composto pelas firlllas
Intarco - que elaborará o ante-pro
jeto - Lohner - que fornecerá o

'equipamento nacional - e Hospitá-,'
lía - que fornecerá o material im·

portado. A vantagem de operarmos

com êsse consórcio especIalizado es·

tá na, possibilidade de.'Ü mesmo se

encarregar ,do ante-projeto, execc!

ção e constn�ção civil, equipamento
compléto do Pronto·Socorri, além de

cuidar' :,do financiame�to, com um

prazo de carên'cia de U! meses.

- O ante-projeto já está sendo

elaborado e após sua conclusão t�

remos condições de dar andamento

às exigências legais para a, concor

rência que se dará possivelmente em

janeiro do próximo ano. Antes, po

rém, _submeteremos o ante·projeto
à consideração da A�sociação Cata

rinense de Medicina, que nos tem

assessorado ,no setor técnico do

Pronto Socorro.

- Quanto ao custo da obra--

disse - ,� P�efeito - nada pode·
mos afirmar concretamente, mas es

tima·se o seu custo em quántias que

oscilam entre 5 a 7 milhôes de cru

zeiros.

Finalizando; disse o' Sr. .Ari Oli-

veira: ,

- Com o planejarnento e' suges
tões oferecidas pela, ACM, só nos

resta dar andamento à esta obra

que tanta jrteces�dade faz ã' Capital.
Posso

_

afirmar, com segurança q ne

Florianópolis terá o seu Pronto-S�·

corro nq mais breve espaçá de tem

po possível.

,Serviço ,lerá Irês selores especificos

o Pronto Socorro Municipal se

constituirá dos seguintes setores, se

gundo \ o planejamento técnico d,a

Assoc'iação Catarinense de Medicina:

Setor Administqltivo, Setor de

Atendimento (' Setor de Serv'ços
Gerais.

O Setor Administrativo abrigm'á
as instalações da Diretoria, Sccrp
taha, almoxarifadó, sala de reunião

e biblioteca, sala de chefia de eCE-
-

'pó clínico, sala de chefia de enfer·

magem, portaria, central \ telefônica,
farmácia, sala para material de lim

peza e sanitários, A Secretaria de·

verá conter: sala' para ,o setor de

]1I'I1S0él1, 1'1'111'1 PIH'fl eontflbilictfloc, fl�l-

la para registro geral_ e sala para o

serviço de arquivo médico e esta·

tístico.
O Setor de Atendililento contará

com salas de espera; :sánitários, con·

: sultórios, salas' para pequenas CI·

rurgias, sala de ortopedia, sala de

otorrinolaringologia, odonto'logia e

oftalmologia, sala de recuperação
pós-anestésia, sala .de admissão, sa

la de observação, sala de hidratação
para crianças, pôsto de erifermagerr>1.
centro 'de ma,terial e esterilização,

. \

salas para serviço de Raio-X, bano

co de sangue, laboratório para exa

mps e salas para o Serviço Social.

O Setor de Serviços Gerais cOR
hmí com vestilÍrios, flpm'tmTIento ]la

I

ra médicos de plantão, cozinha ge
\
ral, refeitório, lavanderia, rouparia
e, costura.

Em sua parte externa a unidade

de Pronto Socorro contará com ne,

crotério, garagem, casa para gera·

dor de energia elétrica, reservafórios
de água com aquecimento ,

central,

oxigênio canalizado, ml condicionado
central e ambulâncias.

O ante·proj'eto poderá modificar

esta estrutura, mas as mudanças de·

vE:rão ser poucas. A MuniCipalidade,
tem o m:üor empenho na execução
da obra que é - seguramente ,- a

'maior aspiração do povo florianopc·
lit:mo.

·Governador
foi avistar-se
'com Delfim

..

O Sr. Ivan Mattos, Secretário da

Fazenda, embarca hoje com destino

à Guanabara a fim de participar
dos contatos que' o Chefe do Execu·

, \

tívo de Santa Catarina manterá com

'n Ministro�Delfim Netto, relacíc
.nado com as demarches sôbré o {i·
nanciamento para as obras de cons
trução da nova ponte.

O Governador Ivo, Silveira em

barcou ontem 'pela manhã no aero-

porto Hercílio "Luz.
:-

"

,

I

Conselho 'de
Defesa 'faz
nova reunião

�'. .'

" .

O Conselho de Defesa Interna do

Sul, que abrange os Estados, do, Rir
Grande do S\ll,' Paraná e Santa Ca-

,tarina, estará reunido mais uma vez

em Curitiba, no próximo sábado,
sob a presidência do Comandante, 9,0
III Exército, General Breno Fortes.

Estar�o presentes o Comandante

da 5<1 Região Militar, delegados 'do

Departament'o de Polícia Federal e

os Secretários Públicos' dds três Es

tados.

O Seci'etário Vieira da Rosa' via
jará às primeiras <horas' de sábaçlo
para p�rticipar do encontro.

Marcondes:
·

fazlparéslra
�m Tubarão

O pI:'Qfessor Fernando lVIareondes

de :Mattos, diretor da Eletrosul; pro3-
segue às '19)0 horas de hoje 'comi o
ciclo de palestras e debates sôore os

". Projetos Catarinenses e Mic�o Re·

gional çle Desenvolvimento, promovi,
do no auditório da Rádio 'Tubá, em

Tubarão, pela Fundação Educ'acional

do Sul de Santa Catarina, analisar.·

do ú "proct:s30 d� industriaÍização
e suá estrutura em Santa, CatáÍ'ina".

o curso, déstinado aos alunoS da

Faculd,ade de Ciências Ec,6nômicas e
dá Escola ,Superior, de Ciências, e

Pedagogia, s,erá desenvolvido até

dia 12 elo corrente e marca para

amanhã, pJlestra do sr. Glauco Qlin

gel', 'Secretário dá Agricultura, sô

ore a "Estru\ura agrária de Santa

'Catarina e estratégia de desénvo�
"imputo do setor primário".

-

Acidentes .de
ontem deixam
4 feridos,

Três acidentes de trânsito fotam

regí:;trados ol1tem pela Delegacia de

SegUrança Nacional:' na' Avenida

Ivo Silveira; defr'onte ao prédio da

Alfândega e na Popte Hercílio Luz.

O primeiro deixou ferido o Sr. Pau·

lo Silveira de Souza, de 57 anos; o

segundo causou ferimentos leves na

jovem Bernardete Onqina de Oli

veira, 18 anos e o terceiro foi P<'ú

vocaelo por uma colisão bem no

meIo ,ela ponte. eleixando ferida dois

rapazes, Iran Quinte Souza e Gilson

dos Santos. O carro acidentado ,era

dirigido- por Odécio José de Souza,
filho da· vítima do acidente ocor

rido na Avenida Ivo Silvei'ril, que

nada sofreu. Os três acidentes 1'e

gistrados, ontem foram de pouca
significância, Apenas o da Ponte

causou prejuízos .de maior vulto ao

automóvcr Volks",:mgcn.

O projeto prevê a' cQnstrução"de
altas tôrres para instalação de ho�
lofotes, e nas mesmas tôrres sérãó
colocados alto-falantes. As músicas
serão gravadas em fita magnética
ou executadas ao vivo por conjUllLo3
Iacais.

� ,

Prefeitura tem plano
para moviluentar Cidade
Falando à imprensa, ontem, o" ar

quueco Paulo HOIJt1l'lO ,I:\,OCl1â, ua

Secretaria .de -Obras da Munícípali
uaue, au,l'I110U que ,aquele U1'5"0, ,e,;l

coujunto com 'a Diretoria de 'I'urís

IHU, V"l movuuencar a eíoaue aULa

ves de um programa de (;01f"ar uçoe-s "

e promoçoes, do qual algumas lU<!!aS

Ja WHIHl jJostas em .pratíca. ,
,

O onjetíso prímeíro "e uar à nos

sa juventude e aos nos ...o8 V!Slc,""

tes 'nl�ll�Ol',es couuíçoes ue IÜllel'U

íuern.o, eu;., logradouros de interés·'
se turístico",

ideias, j<i em anua-

meuto, e a CUUl>,ll uçuo ue 'uíua jJ1.,cc\

de ,_çIan!;a na Lagoa da Conceiçao.
;.i'.e'�a' .:l�l<A.lb ue· 'i:t!u .ueu os qUü�l'�.�u::;_�
Ui v lUlUU.s eU1 U1 \/ta�U;;; tl�d.ualiJ._!J�J
(llSVO;;WS em níveis, uuuanuos t: :1'01"

lH�.::.l U!1.el'tul,t:::i, lh..u:d UHl ct.sl.)·t,!l:�O. I]

mais 'POSS!vel acolhedor.

'A f)!�Ld ue dança - continuou ex

pncanuo '- sera construída em aiu-'
1'1a an!a, com parque de escaciona

mente e quiosque para venda de rc

frigerantes e ,:lanches.
\

No mesmo

local será instalada, também, uma

tela 'cinematográfica, onde serão
projetados' filmes e I

"slides"
'

sôbre

Florianópolis, além de documentá
, .

rios.

COLABOHAÇÃO

Relativamente ao seu grande "',.

lar turístico a obra será de baiJ.ll

custo, segundo o arquiteto Paul"
Rocha.

'

Mesmo assim, a Municipalicllllie
não dispõe, especificamente, de ,Vf\l.,.
bas

'

'suficientes para o empree��Íi.
; 'mento.

Pôr' isso, a comunidade será con.

sultada, especialmente o comércio .e

a indústria, para colaborar com o

Poder Público,' veiculando publie].
dade através de grandes painéis -

tipo "out-door" - que circundarão
a área, possibilitando li execução �,a
obra,
'J;i para a temporada' dêste ano 'a

l\iu·nicipç.lidade pretende ver em

funcionamento êste projeto que vi

rá dar' nova fisionomia à Lagoa da

Concéição.
'

Rádios 'catafinenses
. ,

la
transmitem o :.madureza

_,

As emissoras catarinense:, inicia

ram ontem às 13 horas a trallsmis

sãÓ em cadeia d� curso de maduff'

za ginasial, lançado simldtâneamell·

te em todo o páís pelo Ministério da
"-;

gducação. O início do curso fôra' co·
municado por aquele Mii1istéúo,;ln
Secretário da Educação, J'aldyr, Fàus
tihó da Silva, que imediaJamente 'to
mou as providências �ecessclrias ,pJ

ra qUe O'S·I catarinenses tivessem a

oportunidade de acompanha-lo d'çs

r

.de a prih1eirá aúla.

A transmissão é obrigatória para

tôdas as emissoras do Pais, e a8

que ainda não formaram �a iefeJ';;
Oi! cadeia deverão fài6-lo a partir de

hoje, o�'"

Em' dias·comuns as - aulas sedo ..h:;;

13 às 131130m, el1"J.uanto que ,aos

s�bados - das 13 às' 13h45m �

haverá urna aula de rec",pitulação.
Para, os ,domingos está prevista uma

\

"

programação especial, como C01.'U

plem,ento das aulas diárias.

NOVQ GINÁSIO
, .

De
'

outrá' parte, o Secretário J'al,

dyr 'FausÜno' da Silva assiaou con·

vén:ro" cGJlrl ,� Programa d'i Expansao
e Melhoria 'do Ensino Médio

,

" 1 _

PHE,\lEj\JI - pat'a a cOl1struçao e

el[uipamen,to 'de um ginasio polin·
'lente, pussivelmente no Estreito':

O nôvo educal1chll'.lo lera Cilpal'Í·
dade riara 800' aIL!Jios, rh';,renclo eu·

trar em funcionanl8nto em U:n2, S\,·

rá emprégada parte da vl'l'i)a di,

tribuida ,pelo Ministério d" Educa·

, ção --:- 4 milhões! ele c.ruzeiros - pa

,ra os Estados.

O, ginásio' POliVillpllt� tlestin'a·se

ao ens.i1lO 'de qlln,lrO técni',�as, ell1

,(;aráter de inich.ç8o· agrícola, C{J

merdal, 'inelustrial e educação, pa·

ra o lar.

ves Netto - "Falando de Rosas"í já
tem estréia marcada no Teatro ty!
Pr'aça, de Curitiba, para os diás }ti
a 18 do corrente, numa promoção d,�
vários órgãos culturais. ':",

Comédia- de Ziraldo é o
�

cartaz do Jae para sext�
Estréia sexta·feira dia 9, no Álva-,

1'0 de Carvalho, às 21 horas, a Cia .

de Milton Carne�ro, com a peça (ie

Ziraldo "Êste Banheiro à Pequeno
Demais Para Nós Dois",
Na elenco, além de Milton CaL'

neiro, Claudia Monteiro e o guarda·

,roupa do costureiro José, Ronaldo.

"Este Banheiro é Pequeno De,

mais Para Nós Do.is" é constituido

de duas peças em um ,ato: "Homens

de Todo o Mundo, Uní·vos!" e "A

Revolução Intestina", A primeira
peça se desenvolve dentro do tema

"a mulher é quem man,da" e na se·

gunda parte, "A Revolução Intesti·

na" o autor deixa o costume de 1,\.
.

do e àta{:a de sátira política.

� temporada se prolongará até

domingo, com -sessões às 21 hora,>,
diàriamente.

FALANDO DE ROSAS
,.

A peça de Frank D. Gilroy
fldapt,ac1a e' rlirigidfl por ]\I[lÍrio AI·

à elenco está constituido' por .�J
zete Palumbo,

'

Gessony pawlick,
Sergio Lino e Waldir Dutra.

,

Na próxima quarta-feira "Falad'

do de Rosas" estará em' dartaz no

Cine ópera, na Cidade de Criciuma,

dentro das festividades da II Set��a'
,,�

na do Estudante.

TEATRO INFANTIL

• ',,,.I' ..
O Teatro Infantil de Florianó'!'l'aP"

apresenta no sábado, às 16 horas e

domingo, às 10 e 16 horas a pl'(,'a
de Orlando Miranda "Príncipe

VD'1lente, Herói' da Floresta';, com "di

reção de Geny Borges, numa prO'

moção do Departamento de Cultu:
l'f.l do Estado,

,

,
.
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