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11NIESE
ITAJAí

o Pôrto de Itajaí possue re

gistrados na
.

Cápitania do

Pôrto, 58 barc�s pesqueiros,

de propriedade de 23 firritas.

p-escanova S. A. Ind. e Com"

c.ol11 7 barcos, surge c�m I
a

maia\, frota, vindo em seguida

a eia. 'de Pesca Krause, com

4 barcQs. Segundo informes

divulgados em I'tajaí, ainda,

êste ano serão incorporados à
. '. \

:- frota, mais 20 barcos peso

Qlleiros.

" CONCÓRDIA
,

\

Está em fase de conclusão.
J<

o silo com capacidade para

6.000 toneladas de .cereais,

pertencente a Cooperativa d� I

Produção Consumo Concordia

I uda. l,... informação acaba de

. ser prestada por tonte oficial

da 'Cooperativa.

FLORIANÓPOLIS

O Conselho Regional de

Farmácia de 'Santa Catarina'

deu a conhecer que se acham

regi�trados, c'inco candida·tos

às e�eições que serão realiza

das' i"� 16 de rlovembfo, para a

renovação do têrço que o com-

põe.· Os candidatos, cui,o re

!listro foi providenciado, são

os senhores Osnl Bernardo

Vieceli, Menoti Demétrio Oi·

giácomo, Ladislau Ko;"'alski,
Rogério Nkhele Rocha, e Car-'

los Ántônio Camp�s de SOUZd.

SÃO FRANCISCO DO SUL

,

No
-

próximo domingo,' tendo

como local as Capelas do

Bairro de Paulas e tia Vila

'da Glória, em São Francisco

'do Sul,' serã 'realizada à ceri

mônia de, Ordenação dos Sub

,Diáconos, Elvédio Gil Bonelíi

'e Alexandre da Graça- Costa,
À.s· 10.horas haverá.missa ao-

Iene celebrada pelo Bispo Dom

Wilson Laus S7hmidt.
'. JOINVILLE

Neste ano de 1970, o Museu.

Nationa'l de Imigração e 'Cole

nização de Joillville, recebeu

,50 peça,s' ptravés de doações

de pessoas, daquela cidade,

.'municipics vlsinhes e também

de Qutros estados . .A informa

ção partiu da direção daquele

Museu, .acrescentandc que nés"
te al10, no período de Janeiro

à Setembro, 28.853 pésseas vi·
sitaram aquela' càsa.

O Município de Mafra, esta

p'�elteando a construção' de,
um . nôvo prédio para o Fo

rum, sendo que nêst'e sentido,

o Prefl;üto Renê Evers, esL:Í

gestionando j unto aos órgãos

competentes do Govêl'no .2S·

tadual.
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346 crianças
. alegr.am. tarde, I
de O ESTADO"

,

As' professôras do. E<!ucanàário <

Imaculada Conc'eição ofereceram on- i,'

tem a '''seus pequenos alunos uma

aula 'diferente: a programação . da

Semana da Criança, organisada pelo
corpo

. docente .do estabelecimento

incluiu ontem uma, visita a redação
e oficinas de O ESTADO, As crian

ças observaram um jornal em ple
no funcion:a�ento e lev�rall1 con�o'
lembrança o nume gravado em

chumbo. (Última página).

,

Observadores políticos' afirmaram

ontem em 'La Paz qú� o President.e

Juan José Torres estaria encontran

do dificuldad�s�para constituir o nó

"O gabinete boliviano. Segundo fon

tes extra-qficÜlis, .Ó .General José.

Torres escolherá apenas .50% de.
seus ministério, cabendo a OrgaíÜ·
zação Sindical CentraLObreira da

Bolívi.a a escolha dos outros mem

bros qlíe. comporão o Mirlistér'io. Ou

tem o ngvo governante deixou o

palácio presidencial pela phnleiJcQ.
vez 0esde que ·assumiu o poder, pa

ra conferenciar' no Colég;io Militar

Rondon diz que
y /

�
�

-

revogação
\

do
41-5 é remota

r O presidente nacional da Arena

e o Governador, eleito de Minas Ge·

rais, Sr: Rondon pàcheco. declaroll

que a_ rev.ogação do Ato InstituclO.

n.al n<'> ,5 "é ,tão remota quanto a

criação de um terceiro Partido. O
.

Sr. Rondon Pacheco disse que as

eleições de 15. de novembro repre·

sentam uma abertura política e Ç[o·

g,iou muito a pbra administrativa do'

Govêrno Garrastazu Médici. O pre

sidente da Arena disse que suu d,ô

clução quanto ao. AI-5 se réspalda
na. experiência aclquiriela no' decor"

rer (11.1 prOCp.�Ro revoll1cionúJ.'io.

I'

O Ministro dos Transportes.; lVlá-
,

rio Andreazza, chega hoje a' cidad'�
de Chapecó viajando em avião da

Presidência ,da República, a fim de

inspecionar trechos das rodovias f'é'
�

• , , r

derais 480 e 232.. "Em Joaçaba o Mi-

nistro dará por.' encerrada a visita

de inspeção e seguirá, às 15h30m

para PÔVto Alegre. Ambas. as rodo

vias estão �inda em, fase de implan-
.

-

tacao e são -:da maior importância

para o Estado.
-

-""_--�-"""----------"__"''''''''_I-i',
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tem
\ ,\-

Segundo a

\

imp�ensa' - mundial, i)'

primeiro grande teste público do

nôvo govêrno deverá ocorrer hoje,'
quando será comemorada pelos �s·

.

I ,

. querdistas a passagem do terceiro

aniversário da morte de
.

Ernesto

_

"Che" Guevara. Acreditam. os jor·
nalistas que, para governa�', .Juan
José Torres' deve-rá iniciat' a difícil

taref(l de conciliar as facções civis e

militares que quase )eval'am o país
\

fi "guerra civil, além de conter O�I
elymentos da extrema-esquerda qLle

desejam ", l'adicaJizaçào da revolu·

ção de 26 (]'e setembro e ainda, ini·

ciar UJ11 programa que garanta me

'lhores condicões de vida ao povo

b9lipiano., J.'

Enquanto isso, as embaixadas la

tino:americams sediadas em La Paz

t �ontinua'n� rec,ibendo
�

re1ugiados p'o.

líticos e militares cOll1pr:omelidos
'com_ a situação que solicitam asile:.·

10 corone1 Samuel Gallardo, menclo,

nado como provável l\lJ:inistro
.

do In·

terior, declalou qLle a nprmalidade'
foi restahelecidà em' todo o país e

- que as fôrças armadas responde.1:1
-

permancntemente ao comando ,do
,

'

Ciclo da ESG
ouve palestra:
de' Colombo

O. engenhei�'o Coloníbo Ma ch;trl o
Sales fará uma palestra- hoje de

manhã para os es.iaglanos· do Ciclo

de Estudos sôbre
-

Segul'ánça N<lcio
llal e Desenvol vime,nto.. prorno.vido

pela Associação dos Diplomados da

Escola Superior- de G Uf'l'l'a. E>t!)ü'

l;á o Projeto Catarínense ele Desen

volvimento, submetendo-o pos1.enol'

mej1te a debates. A paleslra está

marcada para as 1'0 horas, tendo pu)'

local o auditório da Faculdade ue

Ciências Econômicas da Univel'sidú

de Federal de Santa Catarina. (OH,-
H1:l pfq;in:l),

I /

I '
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O Presidente Garrustazu Médici

inaugurou ontem à tarde a rodovia

PÔl'to .yelho-�cre, "dando prossegui.

men1.o.·,oªo' seu programa de visita a

.

Amat��if.. · À noite o' 'CI1;fe do Go

vêrno presidiu
.

em. ' Manaus uma

reunião da Superintendência do De

senvolvimento da Àmazônía. Fa'l'an-
"

.

do no ato de inauguração da estrada

o Ministro Mário Andrcazza "afirmou

.
.

-------

m
.

/

" Que a viela, ela cornuuidade da regiao

"será sacudida pelos efeitos. de ca

.minhôes, ônibus e - »utornóveis vin,

elos dos mais distantes pontos Ido
País pelas rodovias que estamos

construíndo nessa imensa' Arnazô

nia", O Presidente," em seu -discur-

50, exaltou a engenharia militar pe

lo esfôrço dispendido na realização
da obra:

Transamazêníea começa em AHa�ira
Durante a visita feita imte-ontem

pelo General Médici a Rondônia «s

classes prottut oras do 'I'errrtório ele

flagraram UE1 movimento objetivan

do a obtenção" de autonomia e a

consequente transformação do Ter

ritórió em Estado. Em jantar ofcre

cido ao Ministro do Interior vários

Ceu'

oradores 'reclall1<1l':dTI para Rondôn íl'l

Q direito de, se transformar no ,23'1

'E,;t3t10 da União.
-,

Hoje o Presidente da República
viajará para a localidade de Alta

,mira. onde inaugurará o' marco do

início . da construção da Rodovia

'I'ransamazônica.
'

" \ "

(Última Pái:Jina)

Ferroviário
de Curitiba
chega amanhã

(PágiIJél .6)'

-I
-----o·--�Andrealla

_

lt. C�apecó vê
,!

URs ·480 e 282

._--- .
I

j
/

I'

farmacêutico
,

foi absolvido
pela Justiça

(Última Página)

I/
I

O Governador; Ivo Silveira rcgr\·�s·
sou oüÚmí do Hio de JanE'il'o oml':).

mant.eve contatos' oIéldmini:strativos !li!

área dos MiTJÍ�téri03, 'tend� .

assegü- :

rado a li):rel'açao dos 13nmel1'OS J'e I·

CUl'SOS llara a conslrução 'çla i10Vêl

ponte. b Goyernadol' segue hoje 'pa·

ra C'halJC,·ó, onde prestigiar4 ;,.-/na.1-
gu r;) (;:1o ela iI ::xi)ÜSiç,iO À�r�-pe.cua·1na e lndustnaL (Ultllna pagll1a).

__L. .,.

"

'Vasco .ruim' perdeu de
o América

, I

venceu ninguem ontem a no�te em·

patou em 1 a 1 com o Cruzeil'o. O

Jogo foi,em' São Paulo no Estádio

p,destra Itália e os gols foram mar

cados por.Évaldo para o, Cruzeir()

e 1va11' empatou. A taça de "Prata

prosseguirá êsle fin�ll ele sel11ana

com os seguintes jogos: Sábado em

São Panlo, Pontc/ Preta e Flamengo,

Domingo e111 São Paulo, Coriiüians x

São Paulo, no Maracanã Fluminen

se x América, em Curitiba Atléli

co Paranaense 'x Palmeiras, em Be

lo Hori�onte Atlético Mineiro x

Vasco da Gama e em Porto Al,"

gl'e no estadicj Olímpico - GrêmiO', x
Santos.

Ivo vem do Rio
I

,
'-

com, recursos, . ,

para a p,onle

2 a· O para
Mais uma vez o Vasco da Gama

\

decepcioflou sua torcida a'o pel'dm"
na noite de ontem, no Maracanã pa-

, /
ra o 'América por 2 a O. -Com a drl'-,

rotá de 011U'll1 o Vasco completou

seis Jogos sem vitoria, pois perdeu

parp o Fluminense, pelo campeona

to Carioca, Ponte Pret.a, Bot.afogl.),

Flameng'o e América pela Taça de

Prata. Ontem a noite o qúadro cí';!z
maltino' apresento�bse muito mal, e

foi totalmente dominado pelos 'amf'

ricanos, Salvador e Jeremias.

/CORINTJj'I.��S 1 CRUZEIRO 1

Tamhém O' Coril.ialls, que depois

doe contratar IAimoré Moreira, não

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Um Volkswagen 'e 'uma carnio

nete:,De Soto, cbl!diram ontem na

avenida Rubens de Arruda Ramo S,
por .volta das.] llq'3Dnl, e provoca
ram: Ü!118 S.::giE) .da CD isiío com ou

tro Volss, registrandó-se 'f::l.1lJflié'_l
_t� leves l;l;lJJ�1�1 pa'�sageL;a e daaos
materiais !los I veiculas. "

,

O primeiro I Volks", de' , placas
12-:h7, dirir:idol. Aar50 Steudel
Areão, casado, 44 -anos, residente
,à nua Presidente Coutinho, ,51"
procurava u 'tranassar a, camione
te, de placas fO-88, dirigida por
Jorge de .Souza Lopes" casado, 70
anos, residente à ma São 'Vicente
de Paula, l l , que por sua' vez 'pre
teadia entrar numa .transversal. Os
dois veículos, chocaram-se e fica
ram -atravessados na avenida, fe
chando "pràticamente a pista.
I {'Jisso surge, em (eg�üà,r veloci

dade, o Volks de placas, 55-33,
.conduzido Dor' Loreni Antônio
Bombazar, 'c'hoc,andcl-se contra os

dois, veícúlos já parados,
Do choque resn ltou ferid,a. l.e

v,ement::" <i boel�o'r Naira., de 7
a,10S. filha ele Aa!'ão" Steude11
Areão, co,in escori,açi'ío

-

ge:qera):i�á
das e um, co,·te; no queixo.
A D,::'i':(l.acia, ele -S�91l1'alça P'?'s

s,o[:ll r(',!.r�st'ou a ocórrênci:;t 'e. i,J,s
taúra,rá o. coÍl1petea�:; Processo Su-

/ " '

'-

márrio.
i

,

Cam�anha
vaC.ina lD·/�
dD� b.ovinos,

r

Mai-s 'cle um milhão e meÍo Gl;e l?o·
virlos, representapdo 70% do' 1'elil:;
nho do Estado fÓlam assisti�e;)s nf';
décima primeira etapa da Campa-.
mha de Combate à Febre Aftosa em

Santa Catarina, encerrada De;) imJciu
dêste mê�. Segundo 'o médico �et�l'i.
tlario Abel, Just, coordenador est<l·
Glual da Campanha, 112 municipüJs
foram incluídos nesta última ,vac.l
H,áÇâo contra a febre aHosa, cO,brimlo
'uma área de mais de 81 mil q.ülô
J,netros quadrados; corres

65% ,\ do 1;e1'1'1t61'10 ,i�t
Campanha, realizada pelo Ministé
liio e SccI'etaria da' Agrichltura, 1110-

-

l;likizol.l ReSS,a étapa "cêrça de '4,3 m(\·
dÍ<.'l),� 'yeteriná1'íQs, além da' colabo·
ração de Pl'efeitur[ls, Sindicatos" Ru.-,

rqis, As,sociações de Criadores, e

Se1,'viço Ete Extensã-o Rm:al.'
, O,t;FESA A.NIMAL.
Vinte ê cinco criadores dos m;J

nid,pi@s de Içara, ,AJ1itápolis, ,Ãgüils
'Morna,s, Santo Amaro e PalJ;toça es·

tão paJ:t�ril?ando de treinamento 'em

J)etesa Sanitári,!l Animal,y p'í'OJ;llO:Y.��lO
pela Secretaria' da Agricultura, 't6n·

'

do como local o Ce'ntro de Tl'eiiui·
meAto da, Il,ciln�sc'.' O treina'metttç"
COJ;Il !furação' pliE'vis'�a 'pa�'a' 'ChlGO
di3:s, ;;'em com,o principa;l objetivo
a, capacitaciio dos crj:J:dores nos Mi-,

peetos sanitários e no manejo co,'·

reto dos rebanhos. O curso está sel';
do mi'nistrado � por espec"i?listas ct:;t
Secretaria da Agricultura e dia
,Acaresc, através cle,' aulas, teó1'i-C3s
e práticas de .eriaç-ât?
EDUCACÃO SANITARIA '

'Os ,Professores 'rur'Jip de Praia

Grande estão promovendo imensas

ativi,dades JUJJio aQs: esco1ares -nf)
C:;UD,Po da Eduqação SaJ)jtá,ria' e Ali·
mentar. O ,informe .procede do eg,

cdtó,rio mUJ_licipal da Ac;are-sc' da-,

'Q,uêle municipio sül�,no que, \ recen·

'temeJ;lte, realízolJ ,um treinamento

em, EduCliH;ão AJimentgr para todos
'os J;lrofessôres de Praia Grande.

'Ct;lmo resultados do trabalho' de

sen,vqlvidos por pro'tessôres, mais,
de 50% dgs e,'lcolas l:urais organ�·

7,:aralTI hortas e, em prinCÍpios lÍe

outubl:O, inici:;Il'am campanha pata
rl)n,�trllçfto de rep.ositó,l·ios p,ara ()

lixo, junto aos' estabe'lecimentos' es-
, \�

colares de Praia Grandé.

I �
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Crianc,' tem
. \

,

,JD'gn,;S �iD
S,U;�l ·S�I'lBl,
BLlQMENAU (SUÇ\1:1!Sq,L), '':_ ,A_

Dí1iétQl ia de S:;I(ld� 'e A,ssjfii,�llç�\a
Soó�ü �la,,1-1u,)íçjpal'id'�.:1G Já �';;l;lJj)0" ':
n,j-hl- o' prog,r'<jfiH'a à'"Sp'0J,�jVC1" a, �f}.J'

CtlJíQ),llld j, :')1 p: ÓX.ÍJ)1/t; 's:��:a l,<Jla-f,:,i;..
/

F:�" <a l:",;t.s�;;'tgf;ú�, Çh1 jp<Í,;:i 4.hl flii;fJ��, '

ça.. A 1'lt1,WJi:l j4<l;l�:::' .9!«.' a�kÜS)il�Iil,
co, s�çD;á, d� d'bK;I,S -çon:l.4tl;!'S: li(:),0.
l�l�ÚOS e 40ITIJJ;et:·os" ��md:o, G0fJ.:
fçl'içt�tS I��",da.l)íl.ás �,OS l?1;íi;��e-ÜiOS
colocados. 'Essas provas s,eliã,0, d,is"
p�l\adas éhiI, ,três

-

ç��eg01'iªs,
A, � 'e C. A. .segunda wa,l'1ie do WJ'o,'"
gl'a,ma as§'i'lq'a!a' as Jíl-liO,�ãS do;' s,aJ'to
CJiIJ 'a,ltura e salto em di.sth'cja que
te-Fãe, o,i,to -participautes cada 'unia,
devendo contar com a participa-
950 'ele atletas incluídos na cate

goria C. Aos primeiros c010.:a
dos. dessas O-L'OVUS s,�lif.íO ofe�tadas'
medalhas.

- .

Cursa di
,

d
f!'

,

't r"!i'
,

1 ' �. \

J ,
� : (" �.V - 8",3\ e

I

eftcerradl
fk1e� às 20 b.oras, CORJ iJ pre-

,

se 'ç::i d,o I 'sjí1;ltoi' de; 'JEn,SltlO Co�
111':lciaJ" prof. Hiltoí;j d,Os Praze
r3S; ]i),rqf OSlÚ, Pa�Jl,iF1o lel,a Silva,
hspetoJ: Su:IDstitHto e d:o pt;of. Se
b<;ls�jã\Ü Va�rgas, Coordelillielor ele
C,,!!1iSOS dD Sec/iço Ni'lçi,q!Íal elo
Comércio em Santa Catarina;' se

rão ntreQul"s, no Colégió Coine.r�
cial Pio XU, os cátificadQs ele
Golic'usão do Curso Prático ele
Vell,das, '11] i'nistraelo naquele ,�<;ta
beleçiln�{lto de e,li1si,q,o, p�,lo PI:O-'
fessor ?amuel d::r Silva Matos, elo
S;>'Oi1c.

,

Sindicatos
viu' receber
,SUtiS 'cartas

I

>3�(��'�'\���'';�'$���ir�:��'t�����b;",���ib;
""\�,,'" {;,,�,�. d ':���'f�' �� r..t�'��::'�8�·.Y'N�'IJ§&-;.;>,,� ,'(.\'?!f.Jiit t' ("'�

, T�abal,ha,dor�s n:;t AgncuLtura, Za�'"
cari<Í-s S,Cll'I;1i\Z deve(á 1nal;caf, nos

prox'inlOS elia,s, aí data pa.ra a en-

trega às I'e�i)ectiv(is entidades, das
I

cartas si.ncticais constitutivas d::ls
Sindicàtos de Tr:;tbaJhadore's Ru
l;als' de São DOl'njL1go� e ele Mas-
sa;'a11duha, que o Ministro Jú'io\
}?arat<,t j,á- encan;inhou � FETAESC.

,
• I

, SINl)-ICAUSlVIO RUR",�L' i

Ut1il curso sSbre sindicalismo ru

ror será j,niciádo na próxima' se

gl!1",da,-6ei Fa, em I3aFFa Vel'ha, des
tinado a 'agricultores. O Curs,o te

rá a duração ele d,:z dias e é co-
orcl'er,aclo pelo INDESIL - 111s
tiéu�o Aníêiicano Para o lDr;:s,en.
volvi,f,ne,ito do Si,nd';c,alismo Li,vre
e rela FecTeJi�ção doS 1?rabal,J�a
elores na Agric�ltura de Santa Ca
tarina.
AUXíLIO

Estêve nesta, Cabjtal e foi re

cebido p�lo Secretá�'io ela Saúde é
f\ssistênci;:. Snci,al, o Presidente
da PUl1dac�o "Mécüco Hospitalar
de Luiz Alves,

O sr. joão Schm,itz' reivinclico"l
auxilio para a entidade que pI;e
sicle e 1ll0strElu-se, satisfeito CO�l o

ab"eli'l11ento do titular ela Saúele
(lll", pro�eteLl. em 'futuro próxi'mo,
eles! inar .medicamentos e assis.tên
cia focial àquela enti>dade.
INSTALAÇAO

Será no pr'óximo dia 25 a ins
ta'laçi'ío elo Sindicato dos Trabalha
daneS RUI'ais de Antônio Carlos.

Para uma 'reunião preliminiJr �

para falar sôbre si!ldicalisnio ru- '\

ral, estiverany hqje naquel'a cida
ele os -s1's, Ge!si Casa2:randa e

Íoão Anseln';o Serpa, da . ',' ...

FEIAESC.

Santa Catarina
('

I'
,

I '

"
,

.'

, ,
"

,
,

/

Botânica' "da lIha
\

tem
/

verba para ser estud,uda
o dc'egado estadual do T Is�ifi.J-,

to a: asi!:irp de Dssenvolvimertio '

Florestal, 1St> Mauro Piaho Go
mos, na", qualidade .' de ex-cutor elo
al.':lch firmado r e.itre :o I,BDF e a

I) i,versid;"k p:::deraJ d'e: Santa
C a-tayi a" eatrezou o �t';rN à ,Reá
toria illm cheque de C:'$ 6 mil,
d2st,i;!)'adoÇ a cobrir, c1eS'leS1S pa�à
pliosseguiilJ�':["to' 'e intensificação
dos trabalhos botânicos na Ilha
ele Santa Catarina.

Segundo' estabelece o' acôrdo a

Uuiversrdade tem a seu" encargo

promover estudos de vegetação �le
rêstinga e da composição e estru-

'

tura ela matá nluviak análise das
,

, espé; i'�s n?tivãs ll1ai� a�ro;;;ja(í'qs,
ao refosestnrnento e ac1apIa,çJo de

p'antas medicinais, nativas e exó-
.

ricas.
For outro lado, ell�,ra:l1\e S,�!:;t

permaiência nesta Ca_ti)it_a,j- o d::lfc�
r"lc1o do IBDJF avistou-se com o

Secretário .da Saúde, t!'�;qlíldo da
r�aJ ização ele acôrdo para a fisca
lização sanitária elos engenhos ele
beneficiamento ele erva-mate e

para a elaboração de análise bro
matológica dos ti�JOS de erva-ma-
te, distribuídos ao consumo púl;J,),i-

, "
co.

Médicos paulistas, dão
curso> de cancerulogil'
Teve início n a noite de ,ol1\em o

Curso de Atualização ênJ CaL1tCeliO- .

Jogia, que' 'es,tá' se�1,do ministrado
por H:lédicos do .Hospital' do CânJ
Cel' de São Paúlo': 0, cond,ave, que
Ó prom,o\'id'o p'efo Dep,ártaJilenrO
de Cil'urgta, d'a' Associação Catari
nense. ele Medicinà, -conta com q

part!d]_iJ,aÇi.o de profissloclàis' fij'i;;t-
dos a AC)\i1., ,

O enG:erramento do cursà está
,. <

-. f'
marcado para amanhã, juntamente
,com a i;1stal;;tção da. Secç�o '\ dy
Santa Catarina do Coléúo Brasi
leiro de �CirUFg.jões, em

�

ato' que'
Gontará com a pn,;sença do pro
ressor Américo Caparica Filho,
presidente elo órgão- iuperior. Na

op.o-rtuJij,idaele; 'serã0 empossados
os 52 cirurgiões catari"J€n's'es, co-

'

tl�,O membros associaelos 'dáquêle
rnl{eio.
S�lWnNARIO, DF, CR/\V,\l','\l,

PODte da Diret'Ót:ia d� On'a 'i-

'zaç�o d,a Pr�duçi'ío confirmou pa
ra !)s próximos dias 24 e· 25; a r",
kação elo I Sefninário ele E\etl;i
fic�,ç�,o RlJI·.al, qU� s�rá désclobra-

,

" '

\
do 11a CIdade de Gravatal'.\�Os te- �
m�s elo en'contr,o abrangcxão cJ'e-

�����---��------�����.����--��--��

Maria Letí,c;ia Garrpzi
'que fará debut no próxi�l,O sábado
no tini Têois '(:Iube, �m, FI,oriâné., .Jantaram' lá na quarta feira o I
�olis" a,d.ôm'o da, i,ovel}1" sociedade

"

,DI:, Max, Paulo Baier, Dr. Amir Mus-

bl:urhel,l<lllenSe " .-" si e Dr. Emygd,io Ger�ldo S\lda,

-,

\ '

, ,Unl' dos nom.es apÓntadps pá'ra a

boate do E,ela Vista Country �Clube,
, pela

� :Oire�ol!ia" Jovel�l é, "B.ARRAN.
,CA", valnos ver ps outros.

-bates Si'.bti�' a regio"a! ização <las
c:J,o,jilerativas;' liaxa 'clell1,anda-peFelta,
ele er,fer!?-ia;, ,CQmi4§ ecl-Qc()tivo; im-

'

pç'3,sto (�r)jco;' cota ele pn�vielêDçia;
COlt:;t dó B,�nço N:;tcio!�,a.l el� CI;�di- '

to COQlJúatiw'o e, Conselho Fis-
tal � a'cll;n iiti�trati,vo, 1

"

Os �mmotOl'es de J, Se'minéÍri_o,
�de :El.etrif(caç�o Rur'éíl· di!'igira.i:n
convi,tes a ·toelós os dirigentes de
e'ltielaeles relacionadas c.om a ele

tri,fi'c,aç:'í-o ru,ral1 'tendo ,�'rn vista a

anH1[itu,de que prl::t�ndem elar ao

SDL,! t"anscurso:

,TESE LINGUíSTICA '

Retornou' de Pôrto AleQ:re onele
c1denelou a tese ele livre' docência �

em Lin!!v:stica, ó professor Pau
ljPo' Van,elresen, do Departamento t

c1� Unp'ua 3 LiterafurÇt\'V€rll�CulélS
(:." lhiversi'claele Fedoral 'de Santa
C

. \!, I
J'lt'f1!T"':1' Em S':l) trabalho. o oro-

fns�rH; 'Pau] ino Vapel ,'i'�en a'-�'':se1-
["u um estudo sQbre o "Dial'e!o

, - ,

\Vestf81i;Jno de Rio Fortuna", sua
" torra

I
natal. CQ11l a aDfOuaç?\ó dê:

s:a'tes�" o catari'lells� adquire o�
t!lhl,10 tl� M"stFe E' Doutor com

(>�'!('cia!i7açií,o em B.r8sí:ii�. Gll�-
n,aba"a; e Est :;Idos Un idos,

,
Bangu, marcado para

20 horas do dia 21 no 1'abajara
rii� ClubQ.

"

"Casaol Fred Zadrozny, a linda D()- ,

na:, Mariane viajarão no próximo
dtll11im.go pa.ra o Velh!l Mu'ntilo eRI

,

'fé�'ia-s.

Três novos par7tÍnhps em circúla· ,

da pel'a quinze. Joel Ma,rgarida e

IVEar1en\'t Gaprtner,' Luiz Cláudio j",
Oliveira e Suely Fen'e,ira e Marclls i

Leyendecker e Cristina. I
---------

}

,No Ca:1delabro dias atrás' duas,
$impá'ticas mesas, Uma reunindo os ",

','casais' Dr, Heginaldo' Simões, Dor'l1 'I', f •• 1' �

Lurdioha; Dr, Roberto, Bupchele, Do· 'I.

,
na NOFlna e Dr. Diogo 'Vergara, D(,,, I

, na SÔ)lia. A \ outra, Dr. Páulo Mal-

, bllrg, gona Suely Dr.' Jêmeson ,Ro·
, :drigu�S, l?ol�a Vera e Arno Bernar,
des, b'ôna Brigltte.

Ellen Paul e' Ivo Zadrozny 'es1:avarü
juntos no Baile de Debutante;; de
Jarag�iá dn Sul en.qua.nto que o 'pau
linho Vieira só fala nos lindos bro
tinhos mineiros.

De�file ,dia 15, às 15 horas no

'Fab,ajara Tênis Clube" c9lTI mo.dê·' Quem' está refol'mando, � sua 1'0-

'lQ$ da bOljltique A Gondola, prdmo· , s.i�lência é o casal Eddie Colb�rt

,ç�'o dQ. Sodeuade de Assistêl1eiâ. e GJ:ossenbacher.

Dia 24 em Brusque a ,escolha da
A p:artü' de sábado poderão ser Ra,il}ha da' Juventude' de 'Santa Ca·

reUrados, COnl as Sor@ptimistas e,' ta1'ina, qu� será coroada durante'
, nas Casas ,Pernambuc;,tnas (ou, ainda 'baile no' paysandú.

Defesa Contra a Lepra.
" ,

,
J

t.. "

Prasos Diversosl

Restaurante Típico
Rua João Pinto, 43 ::_ Centro
(Bem p�Fio do HotelRoyal)

.' '

Diàríamente Bacalhau

.\ e Caldo Verde

'Ambj�!1te SE\lecionad.o
Aberta desde às 10 lioras da

,l\Janhã até às duas da Madrugadg

�__ • .I< •• .........."",••3 .. :1'. �� ••,Ja,

R. And'rade, firma empreiteira esp�oigj1zada em'mao de obra para II � I' ,

.
i Gonstruçã0, reformas e flcàbamentos d� alvenarias e madei-ra;s/ pl'eçQs '

I
; i mp(iicos, ' .' ..

,
..

'

, �,: �
:, ,," ',Aceita·se .construção pelà Ci;aixa Económica e Ipgsc, . i !

>[ t'; ':':ratar � R. r-runes Machado, 7: 1° andar, sala 4 -',Fi'O�iaIÇ��Q]!iS!19�!,
,'t .l:,.,.;,. 'I ',p. _:!JJ!t.l�u!j_:" ':,�í'

. ,

�'

.- :.', �l .' GALERIA A.ÇU .AÇp .

'I> ':
"

" ',�lp exposição perma�ente os' m'elr�ores artistas barriga"verdes.
Art!?sa,natÇl, jóias, cerâmica _ .

E,te &, etc & etc'

Blumenau _ 1$ de l'{ov:embro, n. 1.176,

CO)lheça agO!!a" os <1BJileet.os
cüItl,Írais ela Franç,a. Seu p.oVll.

,,'

cultur,a, arte.
.

,; _,:na GRANDE EXCURSÃO,
I, cm 1'UllAL "DÉCOiJVER1' DE

'

,

�

0:
h� ""'-'" "-ik}", .'mcr."f.'\�f'.00," ';l<'d'Y:"W;\;"'�''';''/;,'r'''''''';-'4:''J" �

I{ i?"\- .\IBl��ll',·nt'):l.'l��"-�"l�''d '< l�_,,'tlH'I"'; ��_ .. ,::'r.'��""'�� � <�'

dezernbr0:retOfn o

,28 janeir,0 1�71. PronlOçãó con·
'

j I).lttà VARIG·ALIANÇA, FIM:'rT
CElS� e, o seu Agénte_de Via·

gelíls 'PURISMO HOLZlVfANN

L'.1'DÀ.

, >

l·p�U:;;;;;;;::��R���,,"",,""ã......
, T-:O.....�-·- ...�'"".�F '-r

I

. f'
'

T�ânspOfiader,á VÁLE DO ITAJAí L1d,C\s
'TRANSPORTES DE CARÇAS - ENCOME'NDJ.XS'.....::. MIJDANÇAS

,

,

'

�'" CGCMF N_'? 82.639.022 "

1'1SANTA,�ATAHXl'M -:- PARAN,Á '_ SÃO PAULO <: RIO �E JANEIRO

'I' " ' -' MINAS GERAIS --'- PERNAMBUCO
, 'MATRIZ '_ Bi:(JMENAU _ Santa Catarina

' ,

ALAMEDA DTJQUlD DE CAXIAS, 166 - FONES: 22·18]5 E 22-1840
END. TELEGR.: ",1'RANSVALE" \

�ILIAIS: ,.

"-

:,tIO fo:e J,ANl:tlº
Rua Nova Jerusaléní, 42:2

Fone: 2.�O,20:96· - Bonsucesso
End. TeIegr.: TRANSVALE

SÃO PAULO

Avenida d@ Est�do, 1624/34
Fones: 227·29-34 e 227-6�·82
End :--'1'el:: TRANSPOVALE

BRUSQ'UE'

I '

I'
\ J '

Av, 1</ de, Maio, 100

FOlile 1299

End. Teleg.r .• : TRA'\JSVALE

CURITIBA

JOIt-JVILLE
Rua Dona Franci�ca, 3399

Fone: 3399

,B�LO HQRIZO�.n:
Rua Man@eI Macerl.o, 215

Fone: 2�-9,9-44
Rua J;tockefeller, 664

Fone: :?3·3453
End, Te},egr.: THANSVALE

,

A��NCIAS:
�agoinh�

\ ,ITAJAf

praçà Vidal Ramos, 5
'

Fone: 183

End. Télegr,; 'TRANSVALE
FL,QRIANóPOLlS'- -

Rqª, Jl4:a:x Sch1'amm, 242

Fone: 6363 - E"treito
SERVIMOS BEM

RIO DO SUL
Rua CeI: Aristiliano Ramos,

'

1!one� 358

, ,RECIFE \ /

Travesfj,a do Raposo, 64-A'
, Fones: 4·4117 'E: 45,828

PARA SERVIR SEMPRE,

'f-;:-' ----.tS®:L',-

'l"
,

,.'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



):Jcvestibular da,UfSC
A�.16h30m de hoje, �m solenida- instalados <no '''campus'', .o pr.ofes-

.íe numa das salas do Centro -de Es- sor Roberto Lacerda determinou a

,lIdos Básicos, os .professôres José transferência .do Departamento de

�du Ro�,\,. Er.nany Bayer, Celso Acá- Assistência e Orientação aos Estu-

.ío Teixe�r;�:M.oreira,' Edio Chagas (: dantes ,para a cidade universitária,

'lávio Cduíinho Filho, tomaram na Trindade. A transferência foi eíe-

�ossc da comissão central dó, vesti-: tivada ontem, em ato solene às' 1G

,

�ular único e unificado que' ccorde- horas com a presença de, vários pro-

,Jará tôdas as atividades relacion�- fessôres e acadêmicos. I
"

las .corri a prestação' do concurso de

JdJ;lissão' dos 'candidatos 'aos diver-'

;o� cursos da UFSC, no próxim-o

lDO.
Eleita através de portaria assina

la pelo professor Roberto Lacerda,
, te�r em exercício da UFSC, a co

niss$io [á anuncia a possibilidade de

;laboração das provas do próximo

'estibular para posterior correção

través do sistema de cornputaçâo

.fAC LIBÉRADO PA�A
C6LAÇÕES DE GRÁU,

�etl'ônica.
lEITOR TRANSFERE

)�r'Al'i.TAN1ENTO

'Objetivando um atendimento' mais

:ü�eto aos acadê�licos que Irequen- ,

am cursos' da UFSC nos centros

Durante reuniáo mantida com, os

presidentes dos dive1rsos i�êmios de

formaturas e os professôres Daniel

Barreto, da, Comissão de Assistência

e Orientação". aos Estudantes Uni

versitários e Carlos Humberto Cor

rêa, Diretor do Departamento de

'Cultura do Estado, o, Secretário de

,'É,ducaçã() e Cultura" professor J(ll-'
dnyr Faustino da Silva, Iiberou Q,

Teatro Álvaro de Carvalho' para as

solenidades de colação de
, gráu dos

cursos da U�'SC que serão realiza

das. no final cio .ano.
'

COl\'mRCIO DE, AUTOMÚVEIS E OFICINA
, ,

Rua Dr. Fúlvio Aducci, 952

VENDE - TROCA' - FINANCIA' - PONTO CERTO,

PARÀc BOM NEGOCIO

'

- .�,

,:"

I I

TEMO:;;; PARA VENDA:'

V61kswagen .. , .. , i'
.. ','" , .... ,"

70

Volkswagen .,.,
.•.............. , Ol;.. ,

Volkswagen , , ..
'
.. "_ 64

_
Voíkswag�n ,................... 62

"

Aero Willys ;............... 65

F,íssore DKW 67

DKW Vemag 63 I

Gordini ., , '
', '68

Gordini .,., .. ,.; ,

'

.. , . : .. , . , .-, 66 I

Aero Willys .. ','
; .. . 63

Karmangúia , , , ; .. � ; . .. 66

chév�olet Impala '. . . . . . . . . . 68

motor S

I

j

I,
I

I
I
I':

Ford,
tOld F-ou\)
l'oHle-j.)U

\

65
b4

...... :-"'"

0 •••••• tI_

,.

Firiánc�amento até 30 nleses'
, r, ,J\1EYER\VEICl)LOS I,TDA.

t

j 'I Rua F�lvio Adduci 31)7 - Fones 6)38Y -, 6393 - Estreito

!L'�'��IM""W'!i"'WT--
-� -

- ,- ,--:_.L.- _0

/ L __ '(
_

_

.

z;;:;;.

Iovéstirou faze �.

..
seguro paraa família?

,

NoFuúdoCresdncó você f�z as'dua� coisas aom��rrio temP9� ,

'BfLsta \-ocê apli'car pelo Plano de 'O outro garant� a integralizaç,ão de

InvQs(imento Mensal Segurado - PIMS. seu plano de investimento.' ,

,
,E um nôvo plano de aplicação lan- Procure hoje mesmo uBTagelite BlE,

" çadQ pelo FundQ Crescinco. - a Socieda(l)e Corretora de sua preferên-

Ele Iunciona asslm: você aplica Cr$ 'cia ou uma das agências'dos Bancos,'

100,00 mensais durante 60 meses em autorizados.

cotas do Fundo Crescinco. Aproveite esta chance ipara ganhaJi
Com a valorização do Fundo, slJas dinheiro protegendo a família. '

cotas também valorizam. I

. Pa:'a você ter uma idéia, em 1�9 o

F\lndc Crescinco rendeu 130,29%.'E des

�e ôCú inIcio, em 1957, mais de 12,000%.
, O �lle diferencia a �plicação pelo
PTIvli3 de OllÜ'as existentes no mercàdo

é que ela está coberta com dois segu
ros de vida. "

- l)m déles garante à sua família uma

quantia cOl'I"eSP01Hlente ao va(or atua-'
lizado de sua <Í.plicação.

,

i%
,'/'

-1L0+' 'fUNDO CRESCIN,çO

��.sh\�v ,

AGmllllstrndo peiu

� ,BANCO DE iN�EST!MENTP DO �",Sll ,

Ca.pltal t' 1{'e:�l'r',lL8: Cr,; GU.3IJ·J UU5,16
Carta PaLellte A-2B�1 '1)6 f

São Paulo. Hua Lll.ll'r() !lndu.rê, ..'in· G u andar

FOI!Ct;' .�71'1i)7U.;17 BOIH, Ti í'�J5:�, '{I-:-li'OI.
:�(i·U));J7. !!li-ti;{,\"l, :lfi-l);}:m. e I)U.6,13U

HjO de .];lIW)f(l !\\ ]-{JU Hrarh_:ll. iH - Jl.1 . c 1 \.:' und"

Ff'lC:; �J.f;,\lll�i;?ª�:���JJü �".!�;·i��S\r�-51 I:!,
.

\

ESGritóri� R�gional à� 'Santa Catarina

,/ R. ZnMnf:fJEBMI�NN
Rua Tene)1te Silveira, n. 29 - FlorianópolÜi

'Rua 15 d� Novembro, n. 1.312 - Blumenau

" '

O sr. Wàldemar, FiÜlO,' vereador
da

'I

Arena, -apresentou indicação no

plenário da Câmara solicitando que
-I '.

a Secretaria de "Saúde, do Estado "es-

tude providências urgentes' para
evitar a' posluição das, águas das nos

sas praias'; considerando que no ve:

ranefo passado, várias praias' fo�alll

interditadas por motivo de deficiên

cias �o sistema de, esgôto local.
"

Advogpde faz
defeso 'do

;
- .'

juri popular'
o advogado ,'Arestino José de

Campos atendendo convite do titu-

lar da cadeira' de Direito Processual

Penal, proferiu' palestra no salào

'nobi"e da ex-Faeuldade _ de Direito

em prôsseguiménto ao Ciclo d� Es-
I-_" •

tudos Penais, promovído . pelo Cep-
tro AcadêmícoXl ' de Fevereiro. Na

oportunidade, � .éonjerencísta defén

deu a instÚlliçã� do Juri Popula�\
al'gulnentarido� '/Que ,o· jnstituto çle

veda ter sua' atuação, 'ampliu(j'a. atin-

.gii1(�o os crim�'s.: de clriúnia, jnjúria
e difamação., r' ,.
A palestra, d'o":'Sr. ,Are$tIno 'José,

de Campos teve'��' ,duraçãp d� iro ,mi
nutos e foi diriiidà aos VPlv,ei-sitá'
rios da 3'-'. séti�\,do Cl!rso de Direi

to. do Centro de ',�Estudos Básicos rla
, \ .,

..

,Universidade F�aeral de Santa Ca

tarina. Estiver�rri: prese-lltes ,9� pr,}

fessôres Paulo H�nrique ,BIasi:' Ari
Kardec Bôsco. :de. Mello e Geraldo

Gama, Sall�s, -�,
\ ,:-

'/

...
"

...:

�rqU
inde,lliz8 obra demolida

,
,

I

Com referência a notícías que porque desapareceu o motivo justi

O ESTADO publicou em edição de Iicável da ,medida pleiteada".

6/10i70 sôbre 'a demolição das

construções embargadas pelo DNOS,
o �I:. Ennio Carneiro da Cunha Luz,
Procurador da' Prefeitui a Municipal
de Florianópolis, enviou carta à 1'8-

dação' esclarecendo que:"
"Tomando conhecimento nas' tI)'

'

-lunas dês te prestigioso órgão de im

prensa que a retirada das constru

ções sôbre
'

o 'rio da av. Hei'cílio Lu�,
decorreram de 'decisão j u�licial; ele

vo informá-lo' que aquelas constru

ções não toram retiradas pela Mu-

.nicipalidade em face de sentença

judicial.

118rqrllV8I
Quadtardé
Fundàção"

O Governador Ivo Silveira assineu
,

decreto aprovando o quadro e seus

respectivos .vencimentos 'do' pessoal
,técnico e administrativo da Funda

ção Catarineuse de Educação Espe

cial.. 'A decisão governamental foi

'tomada após um' minucioso exame
da proposta encaminhada pelo Con

selho Diretor , da entidade l'�
idêntica medida foi tomada '�Ü1

relaí;.ao aos, servidores da Fundação
-

,Médico-Hospifalar Catarinense . 'Os
. ,

' " 1

respectivos decretos estabelecem os

efeitos de sua, vigência )durante o

. :coITente exercício.

Tempo,
" integral da

"�;';P�:X�:':b�:j�3R:�:':';' �.�".'., 'Uf;s'.I', :ap'',r',o.,\va""d';",o', _gôa. estarão em Mis[ta à E�co�a ue, II .

Aprendizes ele Marinheiros; .cixn-
- O Fundo Nacional de Desenvol-

prmdo programação elaborada pela "ill1ento da Educação cnniunicou ao

Secretaria de Educação da, Munici- rPrésidente da Comissão 'Perm'anentc

palidade em comemoração' .a "Se- ,

, -do- 'I'empo Integral e Dedicação Ex-

mana dá'-Criança"., Na opórt"unidat.íe' ',� ''clusiv�, 'professor 'Acácio Santiag;',
às crfanças, a�moçarãp no local 'e ',qúe 'fOl:�m aprovac!os todos os pro-

praticarão espanes. 'Nêsse lu'ésl�10 .:� ..

je(oos' de regime' de tempo 'integral
dia,' às 16,30 hQras, 600 a'l��nos' de ., pata' qpl�cação na Univ�rsidade Fe-

escolas municipais (ie distritos ,cir: deral 'ele' Santa Catarina. A decisb

cunviZinllos à. capital estarão, ássis-
"

cio : ·F�;do' b�nefici�, co� o regill1e

tindo à l'ep11esentaçElO de·) uma peçá
.

d�, ,'24,.11Ora� ,sen1anais, 174' profes-
,/ infv.util, no Teatro Álva{'o de CalO: sÔl�e� 'viriculados às áreas de Saú-

vaJ.ho. Y,'ó<:!, ',Tecnologia e Educagão. CQm a

", ,:wro�açao dos 'novos projetos, Sem

,� , 'quaiqu�r relificaç':'o, a UFSC che

, ,gará' à 'qupse 400 prof�s&ôres em re:
,

is'imé ,; eSl)ccial dei tempo, variando

enh'e, dec;Iicação . e:-;clusiv1t e tempo

jntegral ; de 40 e 24 horas.

CONVÊNIO

,

Na próxima semana deverá ser as-

SU1é1do 'convênio entre a Prefeitura

de
I
Florianopoiis e o 19 Distrito Sa

nitário para construção .de fossas
.

sépticas em Barra da Lagôa e Rio

Vermelho, de acôrdo com o planes,

jauiento da Coordenação de Recur-,

,I
Autorizados pela municipalidade a

construirem sôbre o rio' da av, Her

cílio'Luz' (altura, da Ponte do Vina
gre) resolveu o ,DNOS' embargar as

/ referid�ls obras 1)01' represar ,1$

águas do rio e as construções tira-

rem a visihiiidade dos veí2ulJs,
. Aceito o embargo e como as cons

truções toram autorizadas" pela 111'.1'

\nicipalida,de; cabia aos proprieta- '

rios' a indenização pelos prejuizos .

causados,

, Feito isso, em data de 10/09170 os.
,

proprietários requereram 'a respec

tjva indenização., Processado o laudo

de avalíaçào forain os 'mesmos 1Il-

sos, de Desenvolvimento, de Comuni-

\ dades Rurais. '}'or outro lado,', .o

posto odontoíógíco
:

do Alto do, Ri- _',

beirao será inaugurado' brevemente

pelo Prefeito -Ary' Oliveira" Essa'
unidade de saúde é integrada no

convênio Prereítura, Secretaria .de

Saúde e LBA.

SElVIANA DA CnIANÇi\

denizados.

'Portanto, �estilll�o\ indenizados de

sapareceu o objeto do. embargo ofe-

recido peJo DNOS.
I

Resta agoí'a sóm�rite<, o DNOS so

licitar' o
.

arqu�vamento do embargo

,'.
----�----�--------------------------------��----�--

VENDE�SE TE�R8HijS NA ·'flti,NDAD.t.; ','

Dois l�rreJlbs localizados a 80 metros do calçamento, 'próx.imo ao Grupo Escolar,

após a Pe,jtcTlciária. 'Tratar Cü)�l Dié�ll1i'lIdo pelo tone' 349'\)' Jlál'lúmenle. "

- ,-'
"

,

(.'
.

'. '_ /.,�

.. ';'

,( , ,

" ,
'"

,'Nós é que' agradecemos Emerson e Wilsi,nho III

Vooês �ão () no�so orgwlrro, como tambêm de todos os

espQrtis,tas do nosso pais, Nós acreditávamos t;n:!,
você,Emerson, qU,ando .o embarcamos, há dois anos"

pÇlra o velho mund9 e sabiam'os que um dia teriamos

estas alegrias: primeiro,de ver Gl nosso 'pilóto SOl' ° C:,ampeâo
da fórmula 3, em 1969, e depois, em, 1970, passai' !1eli'l '/

fórmula 2 como, um relàmpago, para aoo!'á, na fórmula 1,

ganhar espetacularmente q GP dos Estados Untc!os,

derrotando os rnelh,ores nílotos do mundo,�tómo ° campeãQ
mundia.l Jackie Stewart. o belga J·acky !él<y e O�lt(ÜS

C9mo, Gràham Hill e Jack Brabharn, Também você,

Wilsinh(), ao r:nesmÇ) tempo na prova Montlhery
e na inauguração dQ salão do Automóvel de Pi1-ti's, "'''''

,

,nos ,dá.outra brilhªnt� vitória, qelTotanclo,tiS l �,
me.lhores pilot�s interr}acionais da Fórmula 3, " ,

,

.

Obrigado Irrtlão's Fittipaldi.
Com tóda �ssa veloeidade ninguem

se§!.lra o Brasil!!!

PROMAX
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Dados oficiais recentemente levados

ao conhecimento da opiHião públic,a pela
Fundação Instituto Brasileiro de ,qeografia
e 'Estatística revelaram existência de no

ve mil .veículos automotores 'na Capital do

Elltllrlo e que cêrea de mil novos foram re

giSh'l1l:lb� tíuraute o ano passado, quantia

(11�1õ representa Ii:!_êeUá api'oximall� da' en-
trada de três veículos nor dia. '

"
-

I
I

o fato, a princípío alvissareiro, pois'

se': constítn] em mai� uma prova do' ritmo de

cresoímeuto experimentado plll' Floríanõ

pnlís nos últimos tempos, traz; pOI' outro la- ,

dl)� nma sétíe de próhlemas para a Cidade,
eilh'� Os quais se destaca e merece conside

rações o �ile diz respeito ao trânsito.

,

Cidade velha surgida sem o menor

planejamento - o que ê justificável, tendo

eiit, vista a §ua idade - centro populacio
nãl! onde fi urbanizado fllcidmfl somente

,
,

� -

, agoi II coi1leça a' (ht" alguns siitalil de' sua

!llt'srnçã, mesm� assim d'1s mais acan�lados.

Flódaaólllllis ainda n1l0 'possui às condições

nece�!láti1ls, para contihuar resisliltdo por

mpito tempo êsse rltmo-'de cl'esciine'ntfl que

, hoje- se apl'escuta. A continuar ,êssc acrês-

cimo do número de veículos, o que é pràti
t3hteule céHIJ, IUgo che�al'elhos' ao dia em

que hahsita pl:!ãs estreitas i'uMs do Cidà(l�
, se. á uma teme. idade, pois a vida estará em

pC(lmanente rísco.:

Reconhecemos os esfôrços que vem,

sendo dispendidos pelos porlêres públicos,
'tlinto t1f1 área .estndual como da llllmidllEll,
para tltHál' í! Cidade de meios, cH)'mies, d�
ci1'fI'eilt�ll' :

segtrra os"problemas que por cer-

ti,) SU. gL ad 110 fu tnro. Por diversas vêzes te

mos elogiado as providências, tomadàs lU1-

ra melhorar as vias 'públicas do Municipio".
dandc-lites condições de .suportar , () lnten

sn tráíego . de veículos. No entanto nlnito'
�

àintHi ni!cesslta ser feito narajtue se evite
,

-,

a cheg�d� ,de, ?ína Siturção insuportãvel à'
vida do Iloriauopolitano. A <;onstmção de

nm'as, e amplas averidas - li, cO!l1,eças 'pe
la .Bcira'::Mar Sul - é 'pi"ovidênCiu que ,de-

" �. ',' "

. \ �
."

.

verá se.r, tOlli:)da o qU3\1to antçs' pdo govêi'- ,

I

rlti,' d fim ,de' qu� ,,- Capital :dó Estado _li'�lo � ,

se lom:e ílina cidade ins,!lpol'tável paHi uê-
'

Ia
,

se ,v�v,eç. "

"

I

-

de hoje e fazem antever o perigo do �ÜtÚltÚlã
,SI! ;tõÜ forem ton�adas as l�edidas imediatas

pura -evltâ-lo. Necessário se torna a adoção
de providências corajosas para que o fio�
l'illi1ôpolitaÍlO de amanhã lião nns hos culpe

, .
'. I

•

pelo pecado da negligêllcia·

Idênticos problemas já foram e ainda

Iwje são enfl'clitados pnr várias dltS gl'tnitlt,s;
.cldades tio IIOS50 País. Que nns sli'vai1t de

, ,

,

êXI�I'!lplo as medidas tomadas pêlos ilrgãhS
'pílblicfiS de outros centros pqpbli1Citlnals
,íJ<lI'a evitar problemas 'dessa natureza nem

que para tanto, sejam necessários sacrifi
cíes de grallde vulto. O, '1lle !l,flo píldl.!,lllllS:-.;
é contlnnar Impassíveis ã� exigJhcifls, (to

,pt1!)�!'esSh.

São gi'arldés os problemas de nina cI�
,�\ I •

elade,' em crescimento vertiginoso. E Floria-

nÓjlúlis" que boje sente o magnífico impltl�
sO do seu desenvolvimento, êstá, II mej'(�êel'

atel1ções �speciais para (Jue possa àtender

,a!; exjgêllciàs desse cresCimento., As inúme
. •
l'as f�l�as existentes ila ,Cidatle, imtitas de

í hlS oriundas talvêz por eul!}a do piISS:Jtlo,
"�,'" ;'"

,� É. chegada a hora de uma' 'acão mais
"

,tel'ãQ que, obrigatoriálliente, s�r i'�fJadrlas
vlg:or{)Síl� Os JlíÍíneroS mostral11 a tealidade ',;. ,;pelos homens do pres�Í1te.

, I' ,:,\

. ''-, � ;
'.'i:

.

'

o ,Ucatftr nos IMunicípios,I

,No i,nttlito acel'tadó de uma, perfeita _

integtação dos municipios 110 sistema turís-,

tico ao Estado, o iornalista Lázaro Balto

lomeu está levàndo a' cboperação do

OEA10R, dc que ,é diretor, às Prefeituras"
que, pOj' sua vez, lhc estão correspondei1do
àqúela intcnção. Na verdade, não se í'..0de
pens'ár numa I'azàâvel organização:, ofIcial
do Turismo em Santa Catarina senão em,

em têrmos de ampla e profunda atividade

unificada, en�re tôdas as regiões do Estado

e o órgão estadual con1petente para a spper
visão d.)s problemas qpe afetam o desen-

'volvimeuto da "indústria s�m chaminés" ..

Dai, a série de visitas que o dinâmico

diretor do 'DEATUR, em exata concorelân

cia com ,'o pensamento elo Conselho Esta

dual' de Turismo. está 'realizanelo .

ao inte

rior, acompanhado d2 assessôres, para di

fundi" llas (lI'eas de adIT1;ii1istração muni:�+

pai, os objetivos e meios que preocupam os

respollsÓveis pe!a execução do programa!
da implantação elo nôvo setor.

.

Tudo, portanto, está fazendo �o D:"A
TUR, sob a atual, / !:!estão, dando a, iás,'
Sé'Qur.n;onto aos trabarhos ele seu antecessor,
no� se�tido cl� cCíllsolidar, em todo q territó

rió de Santa Cataril,í) os sei'viços em boa

bora inau$uradqs pela política administra-

,\

>
•

, l_Bom; s6 na família tenbo uns éem., ;ll,��
Qllê cem! Duzentos! 'Olba aqui: são oito" ,

irmãos e duas irmãs, todos casados com,
exceção de um. SS aí são elezoito. Bota aí'
lnais quatro sobrinhQ§-...e, a ,mulher do Juca;
mais os cunhados. Têm também os cunha- _

dps, 'não tem? Os cunhados e, cubhadas

dos manas. Sempre me déi bem com êles-,
nao me iriam fãlhar numa hóra destas, o

: qÍJe é que você acha? Aí tem uns setenta,
,- vamos eleixar por cinquenta. E as empre-

\

gadas? Aquela 'mulata da casa do Silvio -

�9do 'ano eu pago a fan!asia dela para a
'I

"

Escola de Samba. Dizem que as Escolas

estão com ,o Zani e o Celsinho, mas aquela
mulata' é minha de cabresto; aliás, só. elk
não - ela.e a família, que é grande prá,
burro: O marido da Apar_ecida, então? Vo

cê 'Sabe que êle é fiscal, não passa pro_:-es
so lá pela Diretoria sem levar:_o jamegão
dêle. Pode botar em cima elisso trezentos
votos., Êle é 'que veio me prometer, não

peelí nada. Falou em mil, rnas'o degas 'aqui
não elorme de touca. Se fôsse som 'ar tLlCI\o,
me candidatava era a Sznaelor. Vamos �lei
xar por trezentos mesmo.

-.Lá na' Repartição; \ apesar de eu

ter saído hú mais de cinco anos, o pes
soal está comigo, firmão.' O motorista

de lá você conhece, o J\,1azinho. Adivinha

quem é o pai do' Mazinho! O Jacó, da Bar
ra ele Dentro. Oficialmente, o Jacó está
com o Macedo, não pode fugir� d Macedo

, é 'qLle arrai1jou' o emp'rêgo para o Mé)zi�
nho, vive lá na Barra ele Dentro, puxou a

,

luz, e tal.,.' lvfas, que diabo, o Maceclo
ni:io se mánca! E', a quinta vez que, se can"

didátá, o pe\ssoql já anda cansado� Tá cer*

to que -o Macedo é um cara baiTa-limpa,
mas tem avô que Clesde criança só vota no

Macedo: já encheu. a Jacó me disse que
êle anda muito desgastado. Não pode, ' é

'ç1arg abrir para mi �s,. lpS ,mil, mil !', cJe trezentas famílias. Ela \e as amigas- do
�i'�'11e�ts'U'le me �% fI_ -n1\il, é :1fy��ri.ba, ,M�ltipJjca isso po�' quatro, ,dá
quinhentos, máis uns trezentos qlle o mari- �lals de tres mil. Vamos dlzer qu_e eu con-

do da d!la. Conceição me dá lá no a'to da siga a metade __.::. a metade é ul1).a previsão

Barra, mais o resto do pessoal, aí está: lllodesta, vamos e venhamos -, são mais

dois mil. Aliás. o que eu fiz pelo marido mil e, quinhentos. ,\

ela dnà. Conceição não tem qu::m faça,
não. Êle ti:lha um centro espírita, más a

polícia foi" lá e fechou; centro- espírita coi

sa l1enhuma, era' terreiro no duro. Conse

gui a reabe;tura, canil, alv',lrá, e tu�o, çliz
"salão de danças". Não' deixa ele ,ser . .', O

homem comàntla mai;" de oitocentos votos,
mas eU1 escrevl 'aqui 'na cade�netinha: t:e

zentos. Olha orá mim e vê se eu tenho ca-

ra de trouxa,- Tenho? '\,
,

- Nàs uI'nas da cidade, i pode' botar
uns dez votos e'pl cada uma. Tod,o mundo
,anda aí se borrando na tclevisão e eu, nem

hola. Estou fazendo' a minha propaganda"
zinhR sublimilial: um abraço aqui, ,um

apêrto de mão alí, e uma cartinha na por
ta ele cada casa. Essa carta está' um pri
mor, foi o Pacheco que escreveu. Que crâ

neo, 'o Pacheco! Depois, todo mundo me

coilhece: fui membro da' diretoria do Fi-
,

Qu�i rense, elo Conselho Deliberativo elo Li-

'ra, do Rotary, e o meu cunh'ado, o Lelé, é

I�ão. Moro na cidade há quanto tempo?
D�z por urna. não ,é nada, não é nada, são

quase elois mil votos. Anotei aqui: mil e

quinhentos.
- E a minha mulher, que vive meti

da ',em filantropia desde qüe casou? E' bar

ráqlrinha prá cá, é chá prá lá; todo Natal,
a campanha do cobertor, não, do cobei·tor
é, no in,/erno, no Natal é do presente da
crianca pobre - 'se isto' não ,der voto, o

oue i qlie pode 'elar? Não tem morro que a

'minha mulher não' conheça. Ela não sim

patizava muito com a ieléia da -minha can

didatura, mas agora pegou o peão na unha.

Fêz uma espécie de fíc�ário, já visitou mnis

"

tiva do' Governador Ivo Silveira. Criando

o Depaltamer\to
.

Autônomo ele Turismo do

Estado' e o Conselho Estaelual de, Turismo,
o Governo que é\stá para tennj�ar o seu

mahdato acresceu de uilla mais oportunás e
"

impórtante,s ,realizaçÕes o vultoso, patl'rnô-
n,io que se fica, elevendo à sua operosidade
e ao, seu eliscánimentõ ,da mode(na arte de

governar. Eis que, aquêle, órgão de ,coOJ'de

nação e incentivos elos serviços ,tUl'isticos·

catarinenses pártiu para o'utra fase decisiva

de sua expansã9 ,e eficiêtJcia� qve é 'preci:
'

I samente a de' incorporar, numa unidade de

orientação e 'de prôpósitos, todas ,as iiücia
tivas lílunicipais, Para isso, está sClldo pro
movida a 'onianizac.ão de comissões' ele Tu

rismo,' nos'" MUI;icíoios, cOm o resoluto

apolo dos I"espectivos -Prefeitos; que se têm

revelaelo muito' esclarecidos a,cêrca ,elo que
si0:nific:} para a economia a indllslria turís�
tica,

Não é preciso procurar muito pani'ell-,
contraI', por tôcla parte elo 'território, de

Santa 'C:hã!ina, ime:lso 'potellcial explorá-'
vel, que. tem sido até àgora' apc1as objeto
ele contemplação e palestra. Trata-se, ,já
ag,ora, ele c!i'1(lmizá-lo, p�Ha o que cumpré,
ant<:s de mais nada, que 's,e 'forme uma men (

Já ganhou!

ta'lielade acessível às grandes vahtagens des

'sa rcalizaçao, que tem feito ti j'it]lieza de

outros povos, mesmo 110 Cohtlnéhte SlII

Americãno. B certo 'que nein tudo podel'a
, f,icár dePrndeqdo da' açãd dtls P(jdêres P-Ü

b;icos. A simples evidêl\ein de se Uatai' de

uma indústria, exploraiido uma fdnte de

riquezas natul'ais, está indicanelo que não

deverão ficar à margem dêsse plano de a-'

ção, os, llomens de empl�êsa, com recutsbs
de investimerito,

�

que serão abundantemen

te compensativos.

Faz muito bem o DEATUR insis.tinc1o
nessa fiÍ1alidnde ele integráção

-

aclministra

tiva dos Municípios catarlnenses num am

plo e 'bem' elab9rado pliOgrama de incenti'"

'vos turísticos, senelo ele esperar que não

lhe falte tambéi11 a cooperação empresa
rial, onde lião são pOLlCOS os meios fil;ul
ceií'os 'e anele os home'lS de emorêsa pos.:.
suem felizmente visão dilatada s6bre o -pro
-111issor panorama em que se ]Jod� expandi�
o _turismo,' atestan\lo caoacidade, de ,prb

!- f- moção e'.ê.xito, ante:o ,.d,esafio de tama'nlio
, potencial de valores naturais." à espera ele

i'lteligênci3s que o aproveitem, incorporan- ,

d)-o às demais fontes da ecohomia do Es-

taelo.
'

......

Gustavo Neves

I

- Agora, o segredinho: sem base ,no

irrterior, ninguélll se ele-ge. Ninguém! E eu

já te contei que o Andrico, que foi Prefei-

to de Santa Rita do Sul, está ,comigo. Blí
gou com o SeveriHo e se, abriu. Mas não j

pense que é pelos meus belos olhos, não.
E' no tufo, uma em cima ela outra, ali. Já

,entreguei a êle três mil e quatrocentos con

tos e mpa ruraL Se eu bBnhar, a rural fica

sendo d�le.' E' de segunda mão, mas vale'

uns três mil contos. Já viu, não é? O ho�

mem está na J'nrnha mao, Não cOlilparecen
elo em massa, perde a rurál e eu. vau pedir
as contad do dinheiro ben1 direitinho, que
eu não estolJ a,qui p_ara fazer despesa com

macho! Mas o Andrico tem :voto, isso tem!

Cinco mil no Ínínimo. O diretório de lá,
que me indicou, diz que ele Sahtá Rita eu

trago 1.800; de Lopes Costa outro tanto;
p resto vem de J apurá, anele eu dou uma

mordidinha no Fernando ,Bastos, de Duas

Voltas 'onde o Antunes está fraco, da Ser-
'raria do Meio onde o Andrico' tem os ir-,
mãos e' o pai. I

- Pingado aquI e aH, afinal já anelei

por êste Estaelo inteiro, bota mais uns qui
nhentos, pode dar até mil. Mais'uns cem

na Olinkraft, eluzentos na Klabin, ' é uns

duzentos' nos Ganchos, minha mãe é ele lá;,
você sabe, dá mais de doze mil. Doze mil!

'

Estou eleito!
.

- Agora, cá entre nós:: é bem capaz
do papai estourar com uns dezessete mil

pór aí, não tenha dúvida! Ma,s não espa
'Iha, senão vão começàr ,a dizer que eu já
estou, eleito.

'

Paulo da Cosia Ramos

". j--'

TRIVIAL VARI�DO, I

Marcílio Medeiros, filho.
I f,�'I

f I'� ,�
I

,

CLUBE MAIS QUE PERFEITO

Um amigo lançou a idéia de fundar um clube camp'2stre' nd interior

da Ilha, aproveitando um dêsses terrenos que ainda sobram' nas nossas ,í

praíâs, com fundos para o mar. CtJnvidou-me, até, para fazer parte tia dlre-

.to ria do clube' dos seus sonhos, numa vaga, se não me ehgahtl, cle têrct:l-ifti

ou dtliúttJ S,2cfétárl.d. Declineí
-

dâ 'honraria rnas.: à fôi'ça M· mêlhor Hhe-'

cer os pormenores ca idéia, pedi-lhe que me atííantasse alguma coisa 'mais (,'

sôbré o projetado éden ilhéu.
(

_ PfÍta íhlclo de conversa, veja você, será Uni clube campestre com to- , 1,1
elos os requíhtes de um clube 'campestre mas que, ao mesÍ110 tempo, offete_
ce aos seus associados o extraortiinário desfrute de. uma inala de mar grns-

I \ '

"

50, água limpa e areia Iíría, começouêle.'"
"

_ Não está nada mau, em tese. Mas por favor,pfossigl3. qUe q assunto L
, ,

está me interessando.
_ Bem, como dizia, além cio campb a praia. Para as crianças penso em

fazer no clube nada mais nada menos que um play-ground com balanços,

gangorra, éscorregador e aquelas outras coisas rnaís, 'Assim; enquanto o

socío anda � cavalo � porque hão me esqueci dêsse detalhe: os cavalos

_. as criancíhhas pedem ficar bríneando à vofíjade no ,p'lay.gHiUntl, tranquí
laménte. Havéf'á ainda um restaurante especializado eth carnes _ prjhcí- I

"

palrriéhte ofiuí'rascos, pois é clübe dê campo '- e hutos db mar CC- pdís se l, '

,

trata também' de um clube de praia. 1 '\
,-;- Müito betn. Mas parece que você se esqueceu tia boa. Há os qUe

: t gostam de diversõys nCiturhas, áttl,lht2L ,

_ Aí é que,'você se engana, Haverá boate, sim. Luz negra e Um som qLie -,

" será o maior barato, com" amplififadores até no chão. A, decor,açãa, COi'p;1
projeções ,luminosas e outras bossas que só ,existem 'riEi EUt;opa, tiara ii va-

I' c!3 a, imprElssão" de 'que elltá debaixo, d'água.
I _ E o bar, como sera o bar?

c

.1
_ Penso e� colocar no bar 56 marcas de uísque diferentes,' sem contar

'I

as nacionáis. Fâço questão de botar cachaça" ],TIé!Smo -que hingüerri nãb ,tdmé,
!

m�s bar que se preza não pode deixar de ter uma cachacinha paJa a batida.
! Terá ainda vinhos, liéores, cOrihaquês, cervejas, Q que você imaginar. E corri,

um detalhe: ilfngu'ém pagará maiS de cihco cruzeiros pelá dtJ�e do melhor

's�otch. Comigo tem que ,ser assim, O' cluJje tem que existir ,Pira o benefí-
I I'

;'

,

cio do sócio.
'

,

"/ I
,

_ Par€�e que você esqueceu da piscina.
"

' 1

),
_ Vo� lhe confessar que no início eu não _pensava em fazer piscina;

pois já tem o mar 'dando sôpa: Mas 'refiois,me lembrei qUe há pessoas alér-
, gicas à água 'salgada. Farei" então; �ma, piscina, ,.Mas não 'será uma oanhei-
rinha qljalquer. Piscina olímpica; ,mm filho, com, cinquE!r1ta por vinte e cín

co metrOs. Se me der na telha acabo colocando aintia instalação para aque-

cimento da água. ii
-P�lo visto",êste seu cltlbe vai ser o máximo. E qu!lili fará o projeto? i

II:
_ Ah, eu nunca raço as coisas pela metade. Estou p,ensantlo no Niemeyer

ou no' Lúcio Costa,' Os jardins; l)em é pre�,iso dizer: Burle MaÍ'X� Que tal?

_:_ Perfeito, meu amigo, perfe\ito, Será com certeza um clUbe fechado,
, mais ou 1nenos uns quinhentos ,sócios, não? ,

'

'jr
_ Fechadíssimo, no máximo duzentos e cinquenta Sócios q�e ,é para

,

não mistmar<A plebe não terá, vez. Não cot;lte Tiara ningUéin; 'mas voq tra, I
1
:;ler o Sinat'ra ,para a festa de inauguração. O Sinatra, veja só! 'I

"
.� Olhe, eu lhe desejo, tôda f.slicidade nêsse empreendimento. Vejo que

I,

você' é um homem de' coragem. . i
,

i" \ _' Isto não é n�c1a. O resto nem te conto, Mas me dê ,licença agora -que
I

:Ii,t preciso ir indo. Vou dar uma passadinha' no esc'ritório do Dr" Salltaellif e
;

,

' depo}!:! vou para casa. Estou ,?sperando W;11 telefOne)na do Onassi�' que me

! ,confitinará se ad�ita ou não ser o incorporador do �1eu clube.

,A NdvA ASSEMBLÉIA tias para evitar a dii\tsão dêsse

l'i1:li entre � juyentutle, pripbipal
ll1:ellte prevenindo, Agora, coi1tta os '1-

thlflcantes nua terá -contemplação' W
e usará ele todos os meios legais ��L
ao seu �Icance para enviá-los à I, i
-púsâo.

I :
I

GHIPE E SATI�Fi\ÇAO ,_" '.' I

\

O nõvo edifício onde funcionará

iII; o Poder Leg'islativo, euja inaugi:l-
\

'; ração, foi marcada para o próximo
mês, é a l1:ais arrojada e mónu'

'mentàl obra arquitetônica de San

ta Catarina, concebida pelo talen
to e pela trabalho do' arquiteto
Pedro Paulo Saraiva. Há dias, co-

,meçararh a aparecer 110B 'corredo-

1��S da atual Assembl�i,a sugest.ões
[paxa a denominação que receberia,
;
o nôvo ptédio, sobressaindo com

maior .insistência' os seguintes no

'n'l:2S: Ahita Gáribaldi, Barriga-Ver
de 'e 25, de Novembro.

O Go'vernador' Ivo Silveira che

gou ontem forrem211te gripado de I,
regresso ,do Rio de Janeiro, onde

se encoptrava desde a Gltima se

gunda-feira.
Apesar da gripe" porém;' não es-

ébnt!iá aos àtixiliares que foram

tec'=bê,lo n� aeroporto sua satis-
1 I

Apesar de todo o respeito que fação, ?slo êXito-,' qHe
obteve nos 11.

me 11'1�reçem os ilustres parla- encontros ,com os escalões da ad- ' 1

: mentàres que sugeriram êsses' no_' 'minis!tração ,superior d� Go_vêr�� j,
!iihi��i�;.�

gMo.

A�i
.

F,dml, 'Ofi vi"., à

hb,,"ça�i 1,1'1','.:
I'" ;"'Sj I'
melhor para que a nova Assembléia da I',venha a ser batizada com um no- \ '

, ': me à altura da .sua,.grandeza. Bas- �COMEÇQU ,CEDO 11,1t� �llxar um pouqumho pela ima-
,

, ginadi.Q que se encontrará' algo "Mesmo ant'2s de terem sido re-
"

, muito mais original. eleitos _ o que, no reu caso,- é I
1 : '

'

'

quase certo _ os Deputados Epi- 'I'
i DESENHO DE HUMOR tácio E!tencourt, Fernando Bastos

e Celso Ramos Filho J'á estão dia- I t
i

logando em têr],TIos de Presidência 1.,

da Assembléia, tendo em vísta a

r'2riovação da "Mella Diretora
,

só se dará
\
em fins de abriÍ,

da pl'Ó2ima legislatura que

,início em mârço de 197.1.
<

_ J I, Últimfl, �forina no cancelamento
da Exposição NacionliL1 d,e Desenho

de Humor, conforme foi aqui no
ticiado. O Diretor do Departamen
to de Cultura da SEC, professor'
Carlos Humberto Corrêa, informou

,
, ,

TÓXICOS

ont�m a esta colUl�a que a promo

ção será efeti'o/amenté realizada no

período previsto _ d= 5 de 'no

yembro a 5 de deZelTlbrQ -:- e que

a Secretaria da Educação dispõe
de numerário suficiente para arcar

com as d�stlesas do
\
empre'2ndi-

mentd,
,.. ,

E' un'la retificação que faço com

o maior prazer, pois seria' profun·
damente' lamentável se esta, pro

mocfí,o, qtle vem mereo2ndo desde

já as atencões dos críticos de arte

dq Paísc deixasse de se efetuar por
falta de verba

TELEFONE
\

O cronista Paulo da Costa Ra

mo� exasperou-se' na tarde de on·

'tem, quando teve que esp'erar 45

minutOS ao tel�fon'e; para con(>e
guir uma ligação para o Estreito,
dtide seu carro o aguardavá nurria

oficina,
Mãi.s ainda porque, depois dês

se ,tempo todo, na oficina Lhe 1h-
I

,formaram aue o cano não estava

pronto a êl:2 teve que ficar a pé.

JORGE BORNHAUSEN

o Vicp·Governador Jorge Bor-Inh�usen retil'a�se com tôcla digni
dade do cenário polítiCo, deixa_ndo ,

de candidatar-se a üma das vagas

à Câmara Federal para recolher

se às suas atividades partIculares.
Aos amigos que lhe tên; pergun- i

tado se em 1974 não' retornará às I
atividade� políticas, êle responde,
invariàvelmente' que nao. I

I r

�������'�K��,���-�__����������§f�, t

O Secretário da Segurançn PÚ

blica, G�neral Vieira da Rosa, está

impressionado' com a escalada, dos

I tóxicos, � POSSLli 8m mã.os dados
:I' estarrecedores ,a ,respeito do ,aS-I

sunfó.
I

Di:3 que os órgãos subor_çlinados
à, sua\ Secretaria vão tomar _' el já
o estão fazendo _ amplas, medi--

"
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CINEMA
\

,
.

_.------::---
.'

:-----------t·-------
SAO JosÉ \

\

-�.---_. ----,-----

15 - 19,45 -r-c- 21h4pm.
g�ll� vji - Laudo Buzzanca -

"'01lY Curtis Mirei.le pare
�S L\ÍTREPlbos �9M?NS 'EM

.

,cUS CALlIAMBEdUES VOA-
�J.t . ,

,

DORES \

,.'

G:)jSl,ll'� 5 anos
,

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

-

17 -r-r: 19,45 - 211145m.
, .

Vi:\Ce,lt Price -- Debra Paget -.
I .';

pctc r Lotre ..

dViURALHAS DO 'PkVOR

CC ,SU ra 18 âlibs
J

JL_:..-·------------.::..-�----

CORA,L �:

]5',__j, 20 - '22h.

Mario Bcnvenul:i ___;,. '�era Barreto
Leite
ATÉ OUE O CASAMENTO NOS

SE'PARE'

,"

�
;

. � .)
<�.--�----t-----'-

,ROXY R.

Censura 18 ands

�--:::---------r--·--
14 - 20h. .�

prograrna Duplo J'

\

.

,.

Tutd3A' EM FURtA�- CRtM�
SEM PEÍu�Áb

,
. . )�

CenSL1rH 18 a�TOS
. r

,i·�

--_ ...----.-'.----.-,----- -

'�.17 - 20h.. �

Ugo Tognazzi - IZfl�ella Rei
LA BbMBOLdNA

'

O!nsura l8 anos , ;1
" .

.
JAI.ISCo;:

l', .

-

----------:ír----
17 ----' 20h. I"

Jirii1 Bl'Own - Geor'i';e Kenllétiy'
" ,,""1J

ô XEIffrE DA CiDADE
.

EX-
·PLOSIVÀ

:énsul'j 1 O an'{Js�
_:,__----�.:--___f}_�-

I

,20h.

Pro,grama Duplo
APAIXONADOS IMPETUOSOS
- A VOLTA DOS MOICANOS
CeJsura 18 alms

20h.·

Alain Delon -; Marianne' Fait)1-
Jtr I I �

,

.

,

A GAROTA DA M�)TbCICLE-
,

"�
.. ·,s� ;�"zé ":"';:"'"'',.,.',.;,; ;:'.!".C�l'llS;Jt'!(:l!f;."i����#;:'::d;i"-�":f�f(t�"f.",;.c"",�J#:.".' , ""';'-'<" -·'·t::<· ... ·:,·

,TV COUGADAS CANAL 3
I'

.

lfihOO Clube da Criança
.....\6hí5hl --;: As Aventuras de Rio
!in"Tia - Filme

.

I hh45m � Ses�ão dó; Pastelão
Film:c

�

17hOO -- H()j'8'io PoL�tico
17hiStn 1-"- Mulhel:esl em( Van,
VW'11'da
lSh15rn '.- S�mta Catai'iÍla 2 Mi
nutos

lRh20tn - 'TV Educativa
1%00 - Santa C�tarina :6 Mi-.

.

,
.

nutos

19hQ.5m L Piomalião: 70 - No-o
.

[.

,Vela
�

k
191130111 - Tele EspOrte
19h40m Tele JOI';lal Hering
2oho5111 - � ir;:hãos Cdi'ade'1Ti �

�
b '

Novela I

20l135m � Santa Çatflrit1a 2'�.
. t

nl.1tos

,201140111 -- Balanca Mas Não Cai

21h50m - Reporter' Gatcia
22h05m -;- Horário Político
221120111 -:- As§in� Na Terra Co-·
1110 No Céu - Novela

22h50111 Santa, Catl.lrina 2 Mi-'
nUlos

?2h55m.
_jOlf,erdade.

Quem Tem Mêda da

, .

"

... I, 'I

\. ;.

amversano oe No bem decorado apartamento na

Lagoa, o casal Francisco
.
Schmidt,

recebeu C011vidados para comemorar
o acoo tecímento .

"
,ros que aos sábados, frequentam [l

Sauna Brazão.' ;1< Amanhã, a Socie
dade )-1armonia Lira de Joinvilte,

. estará recebendo seus associados e

convidados com noite de gala 'e

apresentação de Debutantes. * Está

com I sua equipe treinada para uma

partida de futebol dei s�lào, amanha,
o Grêmio Esportivo Cartório Luz:

'I� .Quern deve estar chegando a S5;)
Paulo, procedente da Europa, onde

. representou o Brasil no Congresso
de Cabeleireiro Masculino, e Mário,
que' tem seu salão montado no

Comodoro Hotel.

Comemorando

casamento, -anteontem, o cas,al Isae

Seieme Isac, em pua residência de

veraneio, em Canasvieiras, recebeu
convidados para um jantar,

'\ >I< * *

*
Já 'está de volta e' com' a'

recentemente lancada no Rio
"" /1 ., '.,

t di-auto, para as elegan es c

sociedade, a proprietária
"Walbur's Boutique",

nossa

moda
'e S.:\0BAiLE INTERNACIONAL \

No dia 31 próximo no tão cornen

tado "Gclden-Roorn", do Copacabana
Palace, acontecerá a noite de elegãn
ela e caridade, Baile Internacional
uns Debutantes, promoção do. [orna
.Ilsta Barão José de Siqueira J1'. O

ruo vai rec(:])(':r lindas jovens para
seu "ddJL1L" 'e -entre elas '

Mar ia
.\

Tereza Loyola Colin, representando
Santa Catarina. �

* *

,
-

ue
Numa dessas lindas tardes da >I< * *

prirnnveí'a em que estamos, foi visto/

visitando "o' L.agoa late Clube, 0,

'se�hor Mário Meyer, �ní companhia
de sua linda espôsa, donà Maria,
Olívia .

CASAMENTO
I

Edna Di Bernardi é. a .lihda no'va
"

de hoje, que às 17 horas, dará entra

da mi Capela -, do Divino Espírito'
Santo, para' [unto- de seu noivo, D::.".

Armando, Vàléri:o de Assis. Filho,
receberem a bênção .

do . casamento..

Edna e. Armando, receberão. .. cumpri-
I 'f ,I

"

mentes em elegante re_c�pção no

S31itac.atai.'i11a Couritt'y Çlub.

*

. .....
As informações nos vem, múitas

vêzes. pelo' te1efone. , Está sempre
mb�i�eJÍtadb :

com a boa música
-

de �, .'

Páulirihof' � "simpático bar do Oscar .

', xTABAiA'!(A.
Pil�t;e ',I-Íotel. Ta'mbért1 nos infor..

"

A tradicional sociedade do' mundo
;'rriáríHh :q�e�' o �itrid() bar, . passará eleganté de' 'BÍumenaJ, Tabajara,
poi' ;,l;in� t,efàl'J�a' p<:ú:a ,n�eihQr:.e,o�l, . ,dia. 7.p,róxirno recebe seus

-

assoCia.\
..

fôrto·d,ir aos.,seus ftequentaéÍores. . . dos e convidaçlos para a "Noite das
. .

"'! ,',"
"

.

' . f> �. •

"
"

,

Gíndeí:'elas". A poite de .gala, pro·
.

. :'moção da
'. ·efici�nte· Diretoria. <'lo

Tabajara, te�'ã' coin'o 'patronesse a
· Senhora 'Deyse WerNer Sane�. '-

,
' ,

�

*. *, >I<"

..
".

:* ,* *,�, .'
.1"

",.�
, :".'" •.

'

.. ..
' '.

.

Em certa rodá;, era çomentaqa a

h'laneira, sim.páticâ é. t�o gentÍl como
atende 110 Pront� .. Soçor1'o do

Hospital (Celso Ramos, o .. jovem
médico LUii Carlos Eêpíndola.

Debutantes o'l'iciais do �aile

Branco,. promoç'ã� dó Clube 'D6�e d$
Agôsto,' a se· realizkr êin 19 de
'dezembro próxiin�-vindoul'o. Olcidr.�.';'
filha do cas�l OÜce ii'.' Caldas; .Otflia

. :. '-' ," '.

. , .

Regma, flIha: do, casal )rmeu Lopes;
Rita, ; fil�a do casal Armando G .

Guedes; Rosângela, 'filha do casal

Ennio D. Cavalazzi; Ros3nja lVlan,
filhé! do casal Aldo Souza;, Sand!.'a,
Regina, filha do casal Jairo Lisb0�1;

. \ ' .
"

..

. Sandra Maria, filha 'do cas\,ü Milton _

de Mello; 1'hais, filha do. casal Arno,
Lippel; . Vera Márciq• filhé! do ca3al
'Ar'isteu li, G. S�hiefler-' é Vivian,
filha do casal ,Arnoldo J. Braga.

"

* *. *

LIRA fêNIS) 'CLUBE
• Já qU� o assunto é noite de gah,

· �ãô poUéHi1mbs deixar de comenbr
.

cjtte ser:á anHttihã, no' Cltrbe da

Cdliha; 'a tão espel'áqa NoiJe de

Gala êtrl colnemoraçãb ao ,449 aniver- .

· sárib' do Lita, Tênis' Clpb,e. : SUa

sirhiJáúca DU·etdria· vili recepcio�:1t
convidados e ássociád6s, bem COh1i);

,

as bi!ljutáhtes' que' seião j:lohto ail:o
no ii1ifcahfe aC.dIitecüri�nt6.

r ,
r'

.1. '.>I<.�l! *
"

DeixDU Sãó Raulo para fixar, resi·
dê�r-ia em' nossa cidade, .0 casaÍ LU,iz
Carl<fs de Queird.;>:. O senrlor QU�iroz,
há Ilha, contihua ,em ath!idades 'com'

a. cq�ceituâd� " ,fii,mfl;. p�l1li:Sta,
"Atigl[stüs ' PÚ)Ihb�ões. e

I Vl!ndàs" '.

. , � 1,,"
.

.

,:.
I
«. '*:- * ,'�{\ "., ..

" �

>I< * *
.... ' 'ANiv��SA�'16 :1\16 d�lb ..

'

),

'Nossos "�urripriiHe:iíto§ "à joVem" e'
. b,'�r1:t;'ôprietáriõ' da '$aüna . Braz,ãd, :

• bói:üj.!) selihotiÍ. Jíéjdis� � L�z' Có�ta 'nlim. grupo' de .amigos -càtrü:�ritàv>t:
Sehrhick .p�io'·s�u an'ive�sãrití ciJ1lefu. '

..
: ,são' àpr6xiflladani.ente, êem cavalhiii·

.,
',;:- ;':�' '."', .�_: _, ,�

'_' ,�, .. "; I
�-' .�

Pensamento do Dia:· Vou aonde o'
.' am'dr" �âh. ?off� bu�h�'� 'querli a.rh�·
é·fêliz.

,
..

'

1\

" _'.

,
J

t."
.

·1
,.

Dinheirô i:1ij�adó .� miiú inegócio, perde o V�lOl�, $e:�yàéê.,telil ;111
.. dinneil'os ,])pde' i�v,e8tir, cQmo quizer. M�s? s�·· tem. POU�Ot é aio.ii

.

prê6��'� 'môviméntar.dé ,Y·êz em quando.,,()',�eu'·caf3() é uma Cad'
...�. neta ��.e P.Qupttnx� da- Caixa, �:conômloa. Esta,dtlJ;11,'de S,antt\

-

'�ifi�L P-Ó� �jnal, êsse é b ,tipo. do. negócit:{
'.'

rá· q'Uem quer
'prar alguma' coisà e está 'economizando.,·· as 'ainda não. tem:, o
uheU'o

'.

sUficf�b.te.
.

..
"

,. '. .

;:'

'. \

,
�

f

O) s�u D'�,HlURO RENDE' JUROS i. (I!OR IU1<;1O MOMETÁRiÂ fRIMiST
Voc'Ê PODE DE$COMTAR l:;.%'.D.O SÀ1DO t.dblO AN� .•ú. D4 eu
BRUTA MO UA'OSTO DÉ RENDA � PODe!'MOVIMEHTAR O DIMHEIR
NA H�RÂ 'QUE QUlZER..

.

,

.

\ '

HirtA
Fl-ORIANÓPóUS se �

\

Santa -Câltarina 'em 1;etnPQ de paz e préspetid�de
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FESTIVAL INTERNACIONAL DA CANÇÂO

. Hdje eu vou cumprir uma promessa 35"'''--;/'') )1" coluna da terca-Ieira:
,,:

.

I ", 1 r •

dâr urria visªp geral do que será o 2P. espetácn'> (',.'�:" nacional do V Festival
Internacional da Canção. Espero que tenham ':,,� ,lo d;\ seleção d�s principais
compositores' e intérpretes do p+imeiro espetácu' o , .t�le" s50, na minha opinião,
as' figUl:as de maior' destaque (a se apresentar: 1 u' noite dOI dia 15 -;- data

de abertura do' certame.
I

\,

--- �
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\ Agora, os destaques para o· segundo' es .culo . Vocês devem êstar
lembrados que Antô.nio Adolfo vai participar rio primeiro espetáculo, (Lid()-
rahtli:l a Brii�ticli ê1i:� vai derráhiar tôda 11 sua .i<

' lj lade, 'iid igÍlâhti�nte geiin,l
piano eléirlco, que êle tão' bem rios mdSÜ:Üll ,'. i t -odução - principalmente
na intrndução _ de "Julia'l11i";

No ·�egtinçl.o espetáculo, porém, êli} VaI (r� ��e·,().sitoJ:, . ao lado d� Tibério
mlspai'. A mÚsica chama-se BR·3 e será int.: 'e:da por Tcmy Tornado C),
Trio Ternura e. Conjunto Dom (-Salvador. ,

< A' titia b'o�a�lH:l,.jâ- esUi pt�seRte, a comecnr pelo título. I Espero qiie a

músicã e, a ·lethi; : cdHesptliitl?lii. 'Talento, ll('s;l" dupla 4e ctii:hrJbsiWres,' é I)

que não falta.
: '

.:
I'

___,_ � :......--".�-l.,..

("') AIgHhs i:1:üÚ)S sõhfe To�y Torrlatl", Bem, n' """Yl2r;al' já vou dízerído qHe
ête. sê charrüi; hà verdade: Ahtônio Viana Go"o • 'To' "i parte da rióva corrente

. da . ii1u�ií;;a vb,Dui�r brasllbira, aberta por Ti''''' '".+j. o �odl. Si.;a princip:jJ
gravacàb ihtHí.lla-s�' S1ü Naotci, que YOl'ês já (lpv:"''Y] tê-lo. vi�to interpretá-la na

tel,�vi§ão;' Já' pass,oU /B rlleses rio' .Hariem,: €1l1 l';j'ew Yóik, orid�' pesquisou a

músiêa ''fI�gd ahíericana.· ,

.' tIma opjhiãó 'dêi'ê: ' ,

-. O soü1. ê' ápeDélS Tmj estado de espd'ü. Posso cantar 'tango ou m'arch8
denü'o do esqueIria. do 'sou!;

._-------:-=-.-:--
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Êis os ·�i�rlrb§ ttestaql]e� do 2:f; espetácpJ0. A� ���u!"tinho da Vifa vai inter�
J'JJ'eiríf;;� 10;'1h tia T.ú{'ro�'do Samba uma có�"";"'��o' de sitia autoria,-intitulaÓl ,

Miju� L�iá'rai�. ", '.
-.

-

_. .

� ,
.

�

'. ,Hi ��h"'i) t�riiÍJo. eíi taHva sô�re a ,�')�n'" ·li.-J,;,f1e de uma 'investida da
rnü1>i';;J sert�l1en no Ín'ovimento' d�' renovaç!'(' -d" l11Úsica' popular brasileira _

no ensejo éh
.

pül:ílícado, na re�ista. Vej�,' elo? lP'1,,' entre�ista com o maestro
-

�O!:1ério �
Dnnrat últimamente' ne'squlsador

<

dk"na tino
-

de 'mÚsica. Pois be!)'),
'Tonko ·e. Tihot:o tamj)ém estarão' no .FIC. il�+",�.. O 'tinido uma mllsica chan�ad 1

RIi:l Pararia;' ,dê Aí:y,'Toledo é CHico 'de Assis.

. .

'.
.

Ethjjif�b
.

Sbl:lt�' '("Cantiga' pai' Luriané) p F,;f""+" Bitte'ncourt, inandarar,�
a6,FÍC ·tlrila, cbm1Josi'Ç�d rha-fiaai! É {toisa -e Td, que será Cint�rp1'etada pet'!J
Gru,po ..

,

.
. '. .

> 1
.

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

.

Wil·hdi1!f'�à· eshi;á Di€!c;êht�· � ·80 lado de ,Maria Inês e :,Slla .GeJite pata'
iRtêttll'etar A '(;l1ár"H9a; da auttJha' de Dom '", rl.A pr,ópl'Í(l Wanderléa, Aliás,
ª�síi tlàh��HIi ja est� Hiuldo b -que falal:. Falx- que 'o pà�ceiFb de Dbm fifi
ve1'í:lh tle,' e 'Ràvel; seu >irmão .. '

' "

,
I I .

-

,T�iail"�iI 'tlef,enderá m{rsica dp 'sua auto' ,�< ',� i'vers'b . nê"" no" C'i)rpo.
! I:j.JÍY 'Gbriiáoa' dr: ;:._ -filli6· do" fihnoso Lut-} ,r "'7�ga �. ',vá!' ítiterpÍ"etaf Utn
ASffiEI) ,t�r"b em· Vbtê,' viu Mãe?,. de'sua. 6)ilj()lJa.

. " . ."

'. ·IjHffli' nrf'sehça' lilit\rl,l'ta'rlté será, a 'do ('O"i t!�,tfl Go!d�H 88ys ("Futhacê"1.
ê.JiiH1ia-�t;l, Hi,.,Rosê, -a ·.fuuSkà ã séi' i'lternr0h '

.
.4 'lfMjli CarlOs t%to e -José

Carlri� Fi"llpirecln s1ci' ds-àhtljf'es'; fjilra mi � r1 rO'1heritltts'.
' ,

Cés'ar é;�t" !=ilho--'que no "'no ]1q�e,"I"", ). ":'/"r)lj ,le':Hltli':1lJ e�special á 5'1<1

j'Íhl�pfiiia; "('oh, :r.l' fa-l�nli:.J;,a r(i1i1nosi'1'30 ''\'Tt'::-{I ."í" ,.:......' far-se!á �reseli'té iro
'v F'tê; hbli1' Biva: Q\!dnto' à internretac30 �·l" 1, -r]0>;tm'Í dúvidas�' .

·El.- têirriifiahflb esta· série de deÚaques. 1l'1'� i'i;:;ura fol'a' dê '�éj:ie; ri{lmei:o
,d: 'J6Fá@ �êti.' :Illle tràz· úma c'o'nbos'fci)o de �nl autorià, �q�é se chama Eu
i'lIffib'éml- dU�fo. Md�ofô� Sêi.'á ibter'pret"d� pt'> �'3' ,e' peio' trjt) Meicofo; qne

liti: áHti ,p:l���Hn ,irHpf>:fpj�,,' roro-'o Jorge '3.-} 1:amb\ém, a origU;alíssim,i
"Ch-iifJes' AJijd 54" '(Jdrgé Beri)." ' ' I

\ Pôf shla( "'CHa1'l'es' ,Ar]jb 45" .ê "Gotham City",' foram as' músicas mais
edthehtiHias; dã tase naerbnal do .. IV FIe.' ,

.

_ t,
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, tEIDE-SE" VOLltS �� :':�1� 8.000,'00
,

O saldo finalíCiado a longo pra�o .. Trai.ar cc)m ,)clmi:;do pelo fqne 3499, diária-
. meiité. "" .
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.l-<õ Cristal e Vidro
Tudo para _ Restau�antes' _:'�.Hn - - aótéis" . '.

I Artigos para presentes (Bôd;s �le 'P ;'\':1. � O�r�� etc)

I ,Peç<is avulsas -- pratos -;- xicar:as -- 0C'ib - vasos' - bibilô!:>
: I !_" leiteiras - açucareiros, etc:·

'

[ I Faz reposição de peças de jôgos dE por(" " I". dt' qualquer marca 'e ,'I,�iII . 'de cristais Her;n- �
)- \

.'\:

�r""" z �t""'T��,_,� '",�'H�!:;;::�Tei':��-&i"1i!'-,���1
/.

,3.'TENCl>\t"1
VOCiIJ QUER TRABALHAR E GAl'{HAR Cr$ 2.000,00 }?OR .Mt:S?

ENTÃO VENHA FALAR CONOSCO Ã RfTA """NS ·'LHEIRO MAFRA, 45.

DIVULGADORA
O Livro�rgue os fracos e domina 08 forb;.

.I -��_._----
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CftMU1iICAr' ii n ". ror-' � t'O ii}. .�
/
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u· !�.. �.ftIU' A :
.

';iHr� ,
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.[ LOtU8 y:.eículos S. A. -;- Comércio e Im 'ortação _ Revendedol'2s

'1'
Ford Willys tem, o máximo prazer, de comunkar' que a partir desta dáta,

. NHócará a flisjJósição de seu� clientes e arni
.. '" suas davas ihstalaçõés,

í. àRu.a'S�ntos S�raiva � ,Estreitb.
.

I ,

: •

•

I [_. FlonaiJ.�pohs'.;3 oe outubro de 1970./
• C'

,

�<.'"""",iO�...iiíi, �,_,Sí__
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PROBLJ:,MAS CO,. OS C,�!J1E�tOS?,
RESOLVA-QS 1):n�'14\!

.
.

'-

A demonstradora I técniCa dos prod�tos H"kne Curtis, enctintrRise.
'nesta cidade, na Drogaria, Catarinense, atende 'do gratuitamente as edn-

I sttlta; sô'9re Problema� de beleza dos Ca'belos, L Zl ado inclusive aplicat;>ão
na

. �ora. dos produtos Hele�e· C1,lrtis� Maiores detal.hes à respeito, na \1
I DNlgárla CatáNnetiSEl -:- Tril:iairb, 5. i

I.,._L.
:....""'""'"'..."Q��.--;;;;;;GAji ...; ,V.

-- .�

,.....

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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erroviário cega ama,n ã p ,ra' jogar
, '.

Falando
'de cadeira'

t

.
'

Avaí e Ferroviário disputam, depois
de amanhã, no estádio "Adolfo Kon-
der" um amitoso de alta envergadura,
aproveitando - li folga que o primeiro
tem no Campeonato Estadual em sua

rodada número 'nove e o 'fato de 'nÇ!
mesma ter o Figueirense que atuar fo

I:a de seus domínios, jogando em Rio
do Sul contra o Juventus.

A pugna entre ós dois garndes esteios
do futebol dos dois Estados vizinhos

cuja rivalidade chegou ao auge nos

bons tempos do Campeonato Brasileiro
de' Futebol interseleções, mas que ain

da hoje desperta interêsse e entusias

mo, populariza as atenções cio aficcio-

.

nados desta Capital ,e adjacências. pelo
que desde 'já se pode prever uma ren

da que cercará a casa cios dez mil cru-
zeiros.

o Avaí 'ainda no páreo para a d�n
quista do titulo máximo do I;staslp,
vai ter que jogar o fino do seu futebol

para levar de vencida .a pugna,' saben
cio ser o Ferroviário possuidor de um

conjunto ha rmonioso e aguerriso,

FERROVIÁRIO IRÁ COM TRENS
,

:1

A Rede Ferroviária Federal,
colocará domingo trens a disposição
dos, torcedores do :Ferroviário, qQe
queiram sé dirigir à Criciuma, para

as�istir o jôgo número 1 e decisivo
do certame, reun.indo Ferroviário x

PJ"óspera. ,Reiha graride exp�ctativa
em Tubarão ,por essa partida. No
turno '0 "Ferrinho" venceu ào
Prospera por 3 x O: Há promessa

de um �rande prêmio e� caso de
vitória. O Ferroviário mercê exce·

lente campanha no campeonato,
com uma equipe bem treinada,
disciplinada e bem prepa-rada faZ"

, .

j uz a colocação, que ostenta,
FIGUEIRENSE DISfl'ENSA MAIS

A direção do Figu..,eil'ense continua

LINHA DURA NO CAXIl:\S
A cúpula.' diretiva do Caxias, es·

têve reunida Ipara analisàr os fra·

cassos' da' equipe especialmente a
,

.

\

derrota dia�te, dp H;ercílio Luz por

,5 x -O. Chegou a conclus,ão que al·_
gUllS atletas' estavam se excedendo

na bebida el que, perdiam horas de

sono, vivendo a- vida 'not�rna em

Joinville. Conclusão: penalidade de

20% para todos os. jogadores- que

pal'tici:earam' do ,êotejo com
_

o Her·

cHio Luz.

CAXIAS ENTRA NA FASE DE

DISPENSA-

Tendo em v(ista a colaboração em

que se encontra on'de nada mais as·

]?il'a, ,a diretoria do Caxias resolveu

elaborar, uma lista de nomes dispen
sáveis do elenco, Fala-se que, mais

de 10 jogadores ser�o dispensados
começando com Chiquinho que foi

autorizado a procurar clube.

VICE CAMPI;:AO MUNDIAL VEM

Aí
es·O Ferroviário de Curitiba que

tará se exibindo diante do Avai na
,

tarde de ,domingo" li pa_rtir 'das 16
I

,
, -

praticamente um futebol vistoso e téc
nico ao gôsto de qualquer platéia;

PARANAENSES ESPERADOS
eÓ,AMANHÃ

Os paranaenses estão �enclq, aguar
dados amanhã nesta Capital. Virão o

conjunto harmonioso e agressido,
às primeiras horas da noite de amanhã.
À noite dirigi;'-se-ão para p' "Adolfo
Konder", a fim de realizar um ligeiro

r treino' para conhecimento do local do
encontro. /

, AVAl OBSE�VÁRA

• a

Ao que soube a noss areportagem,
diretoria do Aval observará o con-

APRONTO E HOJE,'
1

O "apronto" avaiano para a sensacio

nal match de domingo está marcado
para hoje, sob as .ordens do tecnico

Carlos Alberto Jardim que em prin-
.cipio, cogita de lançar o, mesmo time

que domingo, perdeu para o Paysandú,
realizando as alterações a medida que
o prélio fôr transcorrendo.

FIGUEIRENSE TAMBÉM
Também o Figueirense hoje estará

junto das araucárias;' a fim de ver a

possibilidade de contratá-los para' a

temporada de 71, quando procurará
armar um conjunto capaz de" propor
cionar " aos florianopolitanos à s�tisfa�
S�o do retorno do galardão máximo

que o interior cio Estado detem a tan

tos ano.

Notícias Diversas·
/

a dispensar alguns atletas conside
rados disponíveis à equipe. "Assim
sendo Felix e Gerson que termina·
ram' contrato, fQram dispensados,

\ enquanto outros estão para tomar
o mesmo caminho. Para a partida
de domingo em Rio do Sul, A�pino

'

não tem pr_oblemas � e escalará o

mesmo onze que vem, atuando' nos
últimos -jogos.

PALMEIRAS PODE PROTESTAR

Segundo se ,comenta o Palmeiras

ele Blumenau irá protestar a partida
que efetuou o Juventíls ,e que ter·

mi�o� empatarl!l .. Alegam os "Peri·

quitos" que o Juventus colocou em

ca\llpo atleta que teria sido expu15õ
em ltajaí quando do amistoso lá
realizado contra � Marcíli'o Di��.,

'I Súmula'

aprontando, com vistas ao confronto

horas, trará como grande atração o

vice campeão mundial de 1950, o

médio José Carlos Bauer, descobri
dor do avante Eusébio, haje conhe·
cido como o Pelé da Europa. Nesta

capital; Bauer, fará sua estréia co

'mo treinador- do clube paranaense.
MÃO DÊ ONÇA SEM CONTRATO

O arqueiro paulista Mão de Onça
que /andou pelo Figueirense e Avai"
eI�lbora sem qualquer vínculo com

clube, encontra-se nesta cal?ital 011·

,
de vem ·treinando entre os azur·

ras para não perder a forma.
AMÉRICA VAI DAR SUA

VASSOURAD�
�
Com o título' do 'compeonato es·

tadual perdido, dirigentes do Ariíé.
rica já anunciaram que' aguardarao ,

o resultado do jôgo 'Próspera x Fer·

roviário. Se o clube! de Tuba,rão ve,n; ,

cer, a diretoria voltará a se reunil:
para 'estudar uma lista de 16 ilOÍnes
que- serão dispensados. A notída �

não diz quais os pomes dos atletas'

dispensáveis. \

, GERSON PODe FICAR NO AVAl

A
. diretoria do Figueirense dis

i

de domingo em Rio cio' Sul, contra o

Juventus pela 91). rodada, do Campeo
J;ato Estadual, de Futebol de 1970.

Pinga que foi 'uma boas 'peças da vi

tória 'de domingo contra o 'Carlos, Re- .

naux deverá continuar ao' lado, de Jar

bas. Poderá haver alterações pnncipal
mente na linha de frente que não' tem'
se desincumbido a contento nos últi-

1 ,"

mos jogos. Os zagueiros Souza e Bi-

guá, dos bons valores do desistente

'Guarani, de Lages, foram conseguidos
por empréstimos pelo' alvinegro.

Apuramos contudo' .que o atlet

realmente �foi expulso mas o ârbitrc
da 'Ügá' de Jtajaí querendo' ser
bonzinho" e em se tratando de

amistoso 'não colocou tal na
I
súmula. .J

AVAl TREINA-MUITO OS JUVENIS

O Avai,' com G'ercino, Lopes no

comando" tenta àrmar exceleIlte

equipe de juvenis para, o' 'preselzrfe
, I

certame. Assim é que. vários atletas

estão em treinamento, e "Gercino já,
tem delineada a equipe que deverá
jogar no sáhado pelo campeonato da

modalidade. Diz o l'residente
Amorim que é certd que do atual

plantel, . quatro jovens jã tem quase
certa a sua presença na equipe
titular d!l Avai para o ano que ve'm,
face ao

I excelente futebol que pra·
ticam. "

pe,nsou o médio Gel'sen e o Avai que

'já havia demonstrado in,terêss� no

,jogador, poqerá �icaT
�

com o atlera
para a temporada' .de 1971.'
AVAl FAZ COa.:..ETIVb
Com um,' coletivo ,marcado par::t

hoje- no estádio dr. Adolfo Konder
o Avai v�i terminando o prog�ama

- de preparação' visando o jôgo inte·
, .

A

restadual ,amistoso marcado para /

.

domingô, ,no mesmo local. Amanhã,
os ,avaianos farão uma física leve,
passando a aguardar o momento do

prélio com os paranaenses.
'

FERROVIÁRIO FICA NO ONY

A 'delegaçã,o do Ferroviário, viajará
para a capital catarinense n osába

do(i em ônibus, tendQ acorriodáções
,

"

(reservadas -no Gny Hotel, no Es·

treito.
AMÉRICA VISA 71 -

,
I -

,

Dirig�nte_s do América conside·

rando o título e�tadual \ perdido em

,70, voltam sua� vistas pàta 71. Vá

fios nomes' estão
.

nas cogitações da

gente americalia.' O arqueiro Ru·

, bens, q�e foi do Metropol, encabeça
a lista de . 5 nomes.

,

Capital· vai·mesmo aos'Joues Abertos
Com a viagem do presidente da

Comissão Municipª-L yle Esportes,
sr. João Pedro Nunes a cidade de

Concórdia, foi c6nfinnada: a parti
cipa�ão'· de Flo-rianópolis mos Jo

gos', Abertos marcados para aque
la: cidade com iníciÜ\previsto para
o próximo dia 16. .

Inclui-se assim, ii capit1;ll do Es·
tado entre os trinta municipios
que se farão presente. a maior fes

ta espbrtiva amádorista em nossó
Estacl"o. 0'

QUADRO DE IN�CRIÇÕES PA-!
RA OS .rOGOS ABERTOS ...

Eis o, quadro estatístico dos 30

municipios qui se irtsçrevcrem pa-

\

ra as disputas dos Jogos Abertos
de Carabina '-,. 08 masculino.

dade: ,
'

•
...... .I

Atll(tISIUO 27 masculino e 16,
feminino

, "

Basquetebol - 19 masculino
Bochas - 17 masculino
Bolão - 19 masculino e 9 femi
nino
Ciclismo - 21 masculioo.'
Futebol' ele Sal�o - 27 masculino
Natação '-'_ 14 111asculino e lO-fe
minino
Saltos Ornamentais - 05 mascu
lino e 04 feminino
Tênis de Campo -,- 10 masculino
e 07 feminino !

Tênis de Mesa ,- 22 masculit10 e'

14 feminino
Voleibol - 23 masculino e 22 fe-
minino
Xadrêz, � 23 masculino
'Tiro de, Revolver - 09 masculi

\
no

"
de Car'abina - 08 masculio.

CAPITAL TEM HOSPEDAGENí
RESERVADA

Segundo o último Boletim dos
II os. Jogos Abertos de Santa Ca
tarina' a 'delegaçã.o .

de Fl6rianó
poiis, ficará hospedada no Parc,IlIc,
São Cristovão não se sabendo até

agora rrwiores' detalhes da' Slla lo

calização, tais como proximidades
do centro, locais próximos aos da_

realizações das cómpetiçõqs, ,etc�

W L, W'
.. ....:..�t

t
1
.ii
.�

al
I.

Gilberto Nahas .:

i,
I

;\

. O campeonato catarinense,
I não demora muito chegará ao, sei]
fin al; após brilhante jornadas de
algumas equipes, que êsse ano, q
bem 'da verdade, cuidaram-se.
contrataram, tornaram-se mais, fó�
r-s, imprimiram um' profissionalisj
mo mais verdadeiro em suas equüt

/ res, fizeram concentração, e algui
r.ias

: destas equipes, conseguiram;
excelentes resultados em todos of!
s .tôres; outros não. A imprensa
então, se deve quase todo o suces-'
80 do campeonato de 1970, se bem

que algumas equipes viviam mais
em função dela, do que própria
mente apresentando futebol. AI�

gumas equipes, mercê comandos
eficientes, com bons diretôres.. pre
sidentes dinâmicos, fécnicos 'éom
petentes, acham que con,seguiram
melhorar e se impôr, outras pelo
contrário, graças a direções meio

frágeis con1 pOllCOS recui:sos fi-
,nauceiros para. armal"em melhorés

equipes, com técQicos S�1ll capa
cidape 'para dirigir, não apresen
taram nad'a de útil, restando-lhes
llllla vir!iJcle: cumpriram todos 'os

jogos do�estadual, ist9 é, _pelo me

n'JS 'até aqui. O Guarani Ide L�
ges, foi um caso isol<-tdo, Aue me

n:ce ,ser estudado com atenção e

"0111 o coração. Eu ainda' ,acho
I que face as alternativas que sem

ure existiram no transcurso; do

certame'- com uma ,t1é]uipe em pri:
meiro, outra vez 'descendo, ou

tra subindo na táboa de coloca�

ção, com poucos casos' surgidos:
'na questão àrbitragens, o que é

"

normalo em qualquer campeonato,
com o Tribunal julgando sempre
ràpidamente os processos, com os

clubes dando exemplos 'dignifican
tes de. aceitarem derrotas em seus
p'rópÍios cfominiô'�, .

eu acredito
mesmo, é não serei 6 único, que
,o, certame de 1970" foi dos melho:
res realizados. O equilibrio de. for
ças foi evidente, e a luta foi cons
tante têntre' as prime.ira,s equipes
colocàdas .. Nao se pod� é neg@r'
qUle isto tudo 'se deve a ação fir-

� me dos dirigentes, qut: lideraram
realmente tudo dentro de seus

clubes, impri,miram nova, dinâmic�,
exigiram mais' dos atletas e o que
é mais importaI1tes, fizera,111 d:êles
autênticos profissionais.

'

As mudancas pois, surgiràm'
eféito's, posj'tiv�s, benéficos ao nos

so'\ futebol, que tenta a redenção
totaL Algnmas inovações intr9du
zidas na FCF foram de efeitos ..su"

mamente ótimos, corrü!.iram al
guns defeitos viciados Cib p�ssado,

b
I

h
> •

em ora se recon eça, e o propno
Presidente da entidade já reconhe
ceu' t�mbém, 'que nem tudá foi
alcançado como se pretendia,! pois
algu.�is entraves ainda

- \

pasislem,
cprtos defeitos e vícios contilíuani,
cifíceis de c.lir como "ostras agar
radas ao mchedo?' ..

Por outro lado, em tod"S as fC-
'

�íões, ém todos os munícípios, as
,

ligas continuam seus certames re-

i-' ';nais, sem n�uita .

esperança de
a

1
gumas equipes subirem" I e, n1P�-

11.0 porque não lhes intúessa tal,
f!iCe aos gástos que existem nlÍm

c;lmpeonàto. Aqui contudo, nos

sos clubes da divisão extra de pró
hsionais, parece que não se in
clinaram para nada. Ficaram co

mo estavam: parados, arriscando
se a morrerelli" devagar, o que é
lamentávêl sob toclos os �spectos.
A. não realização do C3múeonato

regional de 1970 na capital, foi
um passo err3do dos nossos diri
gentes ele clubes.

contra .0 ,1

'Remo
'< ;

Não vai haver, nó próximo mês,
a disputa do Campeonato: Brasi
leiro de Remo que, por decisão
da C.B.D., .íicou para o dia '11 de
abril do próximo. anos, consoante

�

divulgamos em primeira mão ..

Mas, não perderam tempo os nos

sos três clubes que já no próxi
'mo dia 25 estarão em Pôrto Ale-

neiro, Azuir
-

Soares, J Mauro' SOá
res, Luiz Carlos Dutra de Mello,
Arnaldo Limá, Adernar Boeing,
Jaura Soares/Renato Machado e

Carlos Alberto Dutra de MeIG.
Como, 'reservas' vem treinando no

4 com Osvaldo Silveira, Celso Du

tra, Francisco Carlos Regis e EI
rrur Thiago Honório.

gre com o que de melhor possuem
em material humano, pará' parti- x x x

cipar das regatas .internacionais O Clube de Regatas Aldo Luz

que têm COmo atração os" alemães . 'já decidiu que vai a Porto Alegre
que são os' expoentes máximos da

\ competir com os alemães. Para
canoagem mundial. Alem das com tanto, prepara seu double e qL\ã�

, - ' j • .:' tro sem timoneiro, estando êste
peuções acima, outras vrrae, em

constituido por Hailton' Haertel,·

Pôrto Alegre e nesta Capital, num -

Manoel .Joãó Teixeira, Alfredo·

verdadeiro "tour de forçe" da
FASC e d� REMOSUL pará me. Lino, Quadros Filho e' Edsori Alti-
lhor intensificar o intercâmbio en-

no Pereira, e "aquele pela dupla
tre os dois Estados, com "benefí- campeã constituída por Antônio

cios qlJe já no próximo, certame, Y-il�la e Nelson Chirighini. Estão

nacional poderão �er' obsetvados.· rendendo bem' os- _40is barcos, no-

: tadamente a dupla q�e espera út!-
x x x '. .lizar .o doub1e que está sendo coas

Ontem êonversam6s' com; o es- traído rio estaleiro gaúcho de U-
portista/ A�'g,�111i1'O Cabral, prim,ei- ? go Le?ia�di. "/.

'

·

1'0 vice-presidente 110 exercício da ec 1,3'" X, X x

presidência: dÓ Clube Náutico ':� I ' Q���tp a9;.·Riac��flo"1 o que. se

Francisco Martinelli, que rios re- tl'�f; sal)e!i!é ';que.�,':e�:tá, C(Jihi_,,!li:\lm .elenco

vel/óu ter remetido para. a_ entidade f, i ;:respei�,�ve.iW ;'d.e�p:?nta'ntl'ó;.JJp.ridFiP�.agaucha de �'em� a 1l1scr�ç�0�? ru- _ ,�mente �;'1;-Iff.ltlJO f
I, ?om t!tl'�onell::9

bronegro, no pareo de clgth das - ":formaqQ;�.P9t I?1,PildJO 4\tijhgo, Tn·

regatas jdci. dia 25,;. lj_uando, no ;;", lha, 'lH�lÚ�{ é"Al�tedllt�o, êst-es
Guai?a, �e exibirão os ?lemães. O <" iJ dqis . úªirÍ}�k �aicfõs ��e��ntemente
Martmellr s7 .a�!·esentara .

com a do Ald_b ::V�z'fÉ qua5e Acerta ! �á
. mesma gum;mçao que t�e�nava pa-, presença, do 'barc;o em Porto ,Ale-
ra as elimÍJlatórias que não mais gw, dia 25, assim como nas �reg�-
vão aconte<!er dia 18 ,e que prosse- tas de am�nhã 6 'domingo ,em Blul
guíu treinando' ,pbetivando Uma' menau, 'marcáqflo' o início das c@.
boa pe'rform3nce em, "fórto,Alegre. memorações do" Jubileu de Ouio
:t ela 'cónstituidá pOl�\Jobel, timo- 11'0 Clube Náutico América:

i

,

", �:'
, l

" .i.
.

r

i.
i; DIPROMAI.

l .
.

-: Ru� i'etipc :Sc1unid�, 6\1 - ,Fone, 20:5}
'.�. DEPARTíllhENTO;'i DE CARROS UiSÁ,lJOM

ITAMARATI cinza .. : ó. _, ••••
,

•••

JTAMARATI vermelho :.- .

ITAMARATI beje ...

'

•..
"
....•••........ " '.' ....•", .

,AF�RO ,WILLYS ciJ;lza .

AERO WILLYS verde ; .

RURAL WILLYS 4 x 2 beje .' i ..
'. J _ "

�OMBI marron •..............•................. , .l ..
KOMBI cinza .'

,

-

r'� .l, .

JEEP maFron : .. .- .. : "'," .. ; .

.t
.(c. /'

'

EEP m,arrpn ,

..
,

.

VOLKSWAÇEM azul , .

ano 64

ano 60
ano 63
auo) 63

ano '59

1 /

ano 158
66ano

ano 66
64
63

ano

ano

'_ ... -

i
• '''''1' i

",

'JENDIR08A AUrrUNO,VEIS f'Financiamento até 24 ou 30 me�es j
I

" l
Rúa Almirante Lamego, 170 - Fone: 2952 � Flor'lI�ópolis. - s. C I
Ford F-IDO :'; '; : .. ' , .1, •••••••••.•.•••• ,. .'. . •. tjr,

Cor.cel cúpê' luxo , :
.. _. . . . . . . . . . . . .. 6H, .'

��::���ta��ia-_' : : : :,: : : ': : : : : � : : : : : : :: : : : :-: > : : : � : : : �: �: : : : : :': : : � - ���
,

Opalã, l�xo ,'
'

,

, '. . . .. 69 '

Itamaratl '., :.. . . . . . .. 6üb.:'1 IrReg�iife ; " .- "" .J",., .•••.•.•••

Emi Sul,
,

, , J
i ,.·.: .. , :._. 65,

Chevi II ..
,

!
••• !� ..

,.:.:
; ,., ;., ô2

Rural 4 x 4 -.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. 6$
Rurql ...........•.......... ,

',

,', '_','" ".,
"., .. ��

!��:� �iii; � : :': : ; : :: : : .: > .� .: : : : : : .: : � : : : : : : : :: : : ': : : : : : ir : : : : : : :,: :: ��
Aéro ,Willys' ,

'

; '. :,,,,). , , . , " 65

_I Aé'("o Willys v!côres, , (
_ � , .. , .. , 64

. Gordini : , .............• Lo ••••••••• .' •••.•••.•..••••. , ••

Gordini, j'••••••.•.••. '; .•.••••••••.•.••• : .-; ..••...•
_.

. , •. � .. ' .••.....

,

Kombi : � � ', .

Chevrolet '
A •••••••••••••••• - •

LANCHAS A TURBINA '
.............•..... : .

FI]\,IAl'fCIAMENTO ATÉ 30 MESES

--L; - -,

,l 'r

I,
j

j I
Volkswagen Sedan 1964 "

Volkswagen Kombi semi - luxo .,................ "'" ",. 1968

Vemaguet 1001 \ ,:,,'
'

,'.. 1964 1
VoJkswagen Sedan -., '., ' ', ..

,

' 1,967 I

Volks'wagen Sedan •............................ �.� _.,.'; OK r

,.. \
','

.. ,fK
- {"I:, 66Volkswagen Sedan . "., " '.c,. ,i .,." 1\ ••.•••• '., 19 i.'

FINANCIAMENTO EM ATÉ i6-lpeses
' ,

,I

----, _- ,--------- ---
--'--- ____!._,-�--I---..iJ\

_____
.

_,
-:__�__......I.J

,.,� .
, ,

'

Ipiranga - Automóveis
COMPRA VENDA E TROCA DE VEiCU�O.s

. Rua 7 de Setembro, 1� - Fone 3886
,

CENTR'O

L_

k'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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=Dl'...&m�lllr a leJ.6!!j_�J!!hI� ,

_ 1I1n,(i;�K0�_[�QI�l
�J �'-�"-R T A M E N TOS

E'p�FI�i;6, 4LDJEàAR�N y
, ,i

ô
'

I 'u:.-'. ;:'.:..uJ.V�' ,tU' i>.ullÜüru'li'!'U, IlO�t!:nt� \!.�n: � [
I --.4au.LlJ..,:!,-Ul1J. �t.)UllHb�.: -\.::j.-%: ltu�� ...O�, t. Udllút;ll'QS, 'I gl·üFjY.«
! ! >;,u,-,. J�l"U1lH ti" 111Vt:nw, aH:a til;! lSe1'VIl;o, <lt!l_-)e�lUeHCiaS

"OHiJ!i" Ld" UI;!, t:H1pl't:,l;;-....UOlS" l;;i;lJial;;t;UlS pdl'a � Cal'hJ3.

Vl'lt,UH; UI:! ÇiH'! l,..u,xo 'L\llll Ui:1J.� ue t!flll'éiUa em rrianrl<ii�

A.(_;�b.�1nemo u.� P_Ór\lI:!U-\l e t<)_t1a Vl,;La aa Jj,a�a-.\jOJ_-l�.
;-,uJ,'l,e4Le Cl':ji 5. UyU,UU dr entrada. ,-

,,/L,t-i�lV' J.\L\..ION
c:tm iÍuaIlclaHlenbO enl 10 anos eJll pleno eeQtvo,
, '

da cl<i1"dt! ao latlo' tio l'ealI'O; l:-'-l'ojJ1'10 ,para (:asi;l,l lieu:j,
! lil1Ll,O��0_U_ pesso# s6" ljI, f.1WllWI' Q.ferta do momento �J.i;lJ";':_
elL\l"h't)ig.O de' ca'Ritat "

'

!!=,!J',FiCIO 1I,.. tI�!JS ." ,

�pa_rt�.r_n�nto cf,� q_ul_lrtos" sala, banheIrO)? e <illflitl?Ik,
, dênci_�! ',' ••• ". "

I'" "i!{#" 1',' I,'
,
,', ','-

t.,;ul �� q;i:f:l ({�1�tti�j{+ ;'i ,_ .1R��ÜI�, ..HJ.' ';í *�,J���h
. 4r, salas, seildo çluas eom, ,05 m2 e :d),las qo,r,n .

,. 30,96 �2., sito a r�ª _J,);e04or.o Ul.
,

, E,DIFíCIO CEISA '

�o l?ontb' m�is
�

çel1tJ;al �e FlorianópQlis, conj,tmto�
p,ar? �esc�·itóI'i?s e Cql1sultótlOS. Entrada pequ.ena çom

:\i'
gran� fmanclamento.' ,-

,

,

-

I " S6iFíCI0 BERENI:-IAU'SER (

I I ,Mo coração' de I<'l,orililiL1.Ópo.�i�, �ua, 'lh:.alt:!<no, n. 16,. ,

.

I it Últi��;S u1\Íà:ades 'a' venda 's,�� r�ajuste .'�Cil:, ql(lalq�l�'
I' naturpa., '

'

� CASAS CENTRO
CASA. à rtw. Rau( Machado, casa de material c!2

f!\I:<lrtos:- 'sálã. eosi:ril{�'" banheiro, uma área envidraca
dn c�m 62m2.. excele]:lT,e. vista, têm lugar pl,lra gará·

I'
gem � Custo Cr$ 25,o,Q,O,O(l, ,

. qASA.. ,Avenid.a �el,'cí,lJQ Ll)h' iii. 1813. ár�a <'1.0 ter·

ren.o f250nits2 .. c�sl;l, clporã,o h,�.p._itável, ?, qu...�rtQ�; �, (lç.

";' p�J;l.d�n,('ias C�stQ Cr� i 7Q. 000.00.
. .

Rua Álvaro. 'de Carv_alho., casa c/4 quart.os 'sala

-pan lH�iro, casinha, copa" lavanclel'ia, dependênciJs.,
p�*m. ,

I

: " fí.tta, Gener�J lH�tencoi1l't, C'l-sa de II,la��ri:y, áI'e�
oi 11 pqr 4., Cvsto Cr$, 2!U)(),0,0.O..----, _

II , Rua, Alvar.o de t:arvªHío. casa c/4 q.uart,.os, �ªll!
I hanhJir.o; c.osinha, t:!opa, lavanderia, de\)cl1,d,ên,ci,a,s,. ga,

ragen). "

. I . .

Rua, Esteves Jumor, Casa c/3 paVImentos. r'/4
qum'ths, 2 banheir.os, 1 sa�a de televisão. e 1 área. de
verão_ no 29 pav�m,el,l�o. 1 quarto, 1 sal1;l dft ja,IJ�i;tr" cQ;

�in,h�A y living, sÇl�a h.�ll de entr'ada no 19 l?.avW't�ntQ"
Cw;tq, Cl,'� 3p{l_O.Q,O,OO a combina,r. .

�11?�Ql\lõ.M'CA
Rha J.o3f1uim Co.sta.'· área terrell

.
.o 10x?7 áreA

"n�t, ��f)m2, ('as,� «;>/2 'ollartos s,alA. ('o�inha, ban1;leiJ:o
n�111 :<;,�r�1;l(:>m, 'Cll,slio er<li;, 415 o.oQ,OO. CJ;$ :Q ':�DQ:,QP., Ü'_

nm;1,r(.t1.o Tlpl,!! r*f,x-:\ Wf.mp�AL.- snldo a c.oJl1bmaJ;,
Rua, S.e,r�id;l,(l Vçª:n�.(lni... çasa de matp.rial. ('/�-

quartos s�I�" "o�inhn
.. copa e banheil'o. (C,a,l!.ª \Q.c!a

nlurnrl:1 I. �rc; 2R,OOO,OO,
"

fONT'NEN'-e

I� I H \ I 11.0 0/'«

í-' « un ,,'in 1 vista, Tratar ('('H)l S�r>.do r« i ", r' I. )1

r�� r= lu telefone 21 17,
,

-

VOLK.S

Compra-se um Volks US(1,",v Ill:� v2. a,64. Interessa
dos tratar, pelo telefone 2620 com Sr. Edelzíto, diária
mente Jas 13 às ] 8,00 horas. /

.

. \

� ----

------'CÁR-rElRA EXTRAVIADA
Foi éxrraviacta a carteira de motorista pertençgnte

ao's'. Oda.LI' João da Silveira.
. -- � �

.

'i
-

-éel'tif�ç@(I,Q, Ex.t"av(á�o "
Foi extraviado de uma carniohonete FOJ:d P"3-50

Motor LAõ I - HG 16548 'ano ] 908 cor VermyHíl@
Jvw"Jim do Sr, ] Oe-l Francisco Sevériao.

'CARPINTEIROS PRECISAM-SE
Precisam-se __ ele c,ªr-pi,l;]teiJiOS para trabalhar em

FÔflil;1a para coaçseto. Os interessados _!!),0çlpli�O, a.Jil,r.e
. seflcar-:se I'H. Búse Aéuea fialar C(Jm sr. Ruy QU Tav,�J&s,
ua Fi; r..la ,!. C. lrIac�elilli).é�g. Paga-se bem,. \

--�-,- :--.,.,--'--""-,-: =-=- ,�-----,- , ,

çQ!:tR�rOR.� pE J,JU�LICIDADE
�fel'c€emOl;:
C$ 300,UO Fixo Mais Comissões

, Exigimos;
.

Ot.:ma, n.Jílt'�.eljl!�açã,p. T�J;f;lp � grava!a..
DesEmbaraço, comunicabilidade

'

�gqd� de ',23 a 45· ªNO�, '

Ca!'t�";çle ,apresel-itação
D;;CÚ�{11' Jação cJ:'lI11P-e1;a e fbtos 3 x 4.
Dinamismo

.

c
pi'ov"i dy conhecin1enfo cl<.;! vendas 'no raJ;Tlo, nj'íl)
ate�:L,Jbn.6s Sell,l eA:périência. /'

E .1rqyistls à R'úa Fç.lirc Sçhmidt, 6l-- 8°. An?,
r:o,) iil:�107�A !ii? HRr�ri'o das 1 � as 18, Horas. .

! J�'.

\,$-lt, �,.,,�. ,

«'1.. " ... \" ;�:'';i,h''': , I

\ II" ,j!lHI. I�y ,'j '_
ç,'l.n('illl \�},)fll' hor& marcad&
(c'''1 f" ('itnwrci,!I de Flpri':lnóP()li� ,_ sàha.t. 1;1'(;;

. � '�'cr"\�:!;,;�, "�,�,�:lra� 'f� .)�� j'::l)����:Óp(JljS --= Sç

-4-

>

E'ID;(,U;B:INfU..,I'G,ISTA '

.

_-
'

, /

,DR '" ifl. C;!\�I,»_$, F.S._,tNnO�J�.
I)nl.�td,IJ' )�. Je n::;;JAtr,:llqli !I'} Ii,l,'l_tll uru dr- EndncrlJ;l"O;.
IU]?li:li(l!,i, '(lil:3_ (pr,i,ll. Jo,-W- S.;I,lCfQW,!II1)

,
..

--:- �)(lS �r,IHju::t(Jil p��a PLtç (prof.. ! ayme Rodrigues),
Dil;lb��f'-S . ._,. Ob,t<sjQ_;'Ide - Tireoide - Distúrbio",

01<ln�h!I.�.res 7'- º9�ag_�Qs lIo.n:nonais -=, PlilJ:.
CQN;';;�!'·T�Jn()· . RF:S1nltl�(:.t�··

H,��.ri�al Ç!<lsq, R@),'il,\
.

.Fone �,J..l
·

P\)I)e� 3699 7'i"" 3H,�l)'
.

�:�;', E_?S I ��s Qf�d�p1,er)te'
rJ .

�

.
' .J., ... __2>-_.�

Df· ALDO A "li:.;A DA LU
;":., �,I)YOGl\DO '

,

crç = 0I;lJTI€l,6Z,89'
R. '1 cn�!l),te SllveiN:.- 4)' """'_ fonç. �168.

i j ,'.
I:

I

i
"I

I
'R1J� Hllm�iH "1).sn f'/� (:111artos, s::!h, Ii'r�;Tlde eO,�;:I

• "",S i,!;',J ',:l" pS!i'ri:1;r.r,i,o. l;l::!r,íl�,.;'ir�,. depenctê,I)('i13,'! ·de, f,!,Tf1-

nr,p.p'�;(l,o�." "9':ll l!,hr.�g.o V,ara çarr.o,', ãr�,a do teli'ren,n,
410 n;t?) m�treit.o).

�lla. 'rpn,ente JoaclUim lYffl'"haõ(l,. ãrp� construírln
lW�-ni� _.' 'T'prl'PTlo "om �n() m?, flnro'('imnrlflmen1>p, ('!tl

II (j1T�rf,n� <:",1::! rlP pot'lr sill:l nll i�':Ibr' h'lTllwiro,' ('nsi�l�a,'
j

, �,'X1(l"�{N""�
,

"" .....oh-,.lí.rj� w!�,' ,WorJYlinlf\� so}il ,pl,�d;i,l{lf!
"". ("'),�t,f.) ('r,� fil) (lf.\l.il.?_(l n, Vi�t;:l 'frflnSVPJ;sil,1 f'-0J1í'l' S�nt(ll5,

rlZ��l:)
f""-'-'
-.- ,

" .v . IS, iOt�, k:! 1.1.' .' '<\U:-: I )lJ:,L�4: :."-L �j

p Ir B�r:nerJJ,e c-s lJ)n(l,(lfl'
VBJ'!J ):iE;.::�:

1 sala de :aflt21' em f'órrrtica, cr-m baJ,d�o. ITPr,a (" '<,

tica e a cadeiras; 2 poltronas estofadas; 1 r;onjun(-o (e

'fen:.o para varanda coro 4; �adeiras e 1 mesa; 1 estante-Ler.
/Vêr à Rua Teófilo de Almeida, 12� - BOl\:I ABRIGO.'

Aluga-se apartamento no Ed. Eduardo, situado FI

Praça Getúlio' Vargas, Op interessados deverão, telefonar,
Pp.:lia �?;2;8.,

QI;Ph.RTAM,ªNiô Alii'ON'ÕMQ c"DE
-

�NYENH.(riIA
SAMITÁ�IA

EDHAL DE €:o.NCc,RR,;NCiA 4DMIN�S'TRATIVA

_

N. 05/70
A V I S O

, O Departamento Autônomo de Ji;ngenhaJ.'ia Sanitária
comunica às-emprêsas iJiltere,ssada.s' que está w�ca<la :wal'a
às �!? bpra.s do P1i�Xb>n,O çhª ?8 Il.. ab#rtura gl,ls p)10PP!>,tIl.S
para o fornecimento de materiais e equÍ-pa-meFltos visem-:

do a instalação do Laboratório Cer{tral do DAES .. A flber
tura dar-se-á na sede da ,Autarquia s��a no 49 a1:ld�r dQ
Edifício das DiretQI!i;IS à'. Rua Tenenlje Si).-veira, nestílo Ca-

pital.
.

A d�sçriminll.ção, qUWltidades e cwac:;tl?rÍsticll.,S d.os
materiais e equipámentos' a serem adquirid.os, bein com.o

'

as especificações, condições ela présente concorrência e

'o Formulári.o F'Ji.op'osta, que 'fa,zem parte' integra.nte ,do pre:
sente edItal, p.odérão se-r adquiridos no' eser1t@rio Ce'lil�L'al, ;

do DA,ES, 'no ,enderêço a�iIP-a e no hQrário das 9 às 12,

horas e das 14 'as 18 heras; de !?eguiUla, a s.e�t<l·f�ü'a,.
'

ComuFlÍf2a a.inda que. os iNteressados p.oc;Lea:ão :fi��11' sua,s '

i'fjscri('Qes--' como- .forneceGores� do D.AES .3oM o d�a �4 ,do
eOlTen�e na sede da· AutarQuia" Ol\,de set.z�o. prestad.o,'> IIl1).io,,:
res escJal?eeirn,entos.

-IIR. ,EV'ILASII CIO" ,.
,

,Advo'gade
. OAB�SE 668� � �C'F'· OQ18e6�19·
'':1'.1 TrajeuiQ 13,� ç,giuntQ.9.

,

,
'

JLBATE.X
,

I
- ENiJ?�.0IALIZAl;>A EM

'l;'O�,��l.�� '��' bJ,lJil,hQ, � 11,Qsto, pisQ,s ,; �u.l,l,L'nj;gõ.es, .çl;e. n:lelli:l.,

jogos de,' cama e panos de CQZinha.
,

V,à.riª:dQ �st.oque das mais afama{l.as fábricas de
.

1l>,aJ;J,t� Cata,rim;l': '-,

A�'FEX" CR�ME-�, G;ARqIA, IND,AIA,L" KARiS':I;E)N:,
I J);VE�NRICH.

OS MELHORES PREÇOS.
YE:NDEMO� PELO CREDIÁRIO.

Conselheiro Mafra; 47.
-, -. .'

r"

_' . : ,

, , .. ..)

Veallendo
I,.

Sataiva.' " ,i",,.

C:GQUEIR0S ;

I'I'A€WASSÚ - RlI,a, .. Pli.ojet,'ada s/l;1 ..
,' cas;!, c/�

. q�i)�·tos, sal�, rosinha;, bJ,l_�}\_éirg, c(fen:eno· çle 330!u,?,
. f

ta,s,""
. <,:/6�0l6, çusto. ç.l'$, �o. 00,0,;00. I I'
BOM ABRiGO � Rua, Hermíniô Milles, casa c/2 ' .

,

quártos, 2 salas, cepa, casinha, banheiro, garagem, vã. , !
rljlT;lda, parte 'de trás; ,sala, banheiro, lavavderia, 2 : 'If!uar�Qs, cosinha, churrasqlleira, terp�n<>o de ªflQ ll.l.?, ;

.cQ,ostrl!-çãQ, l{lQ m?
.

, I' 1-

Çp,QUE,I>RQS J- Rua, 1j)es!,!mbar@dpl' �edl'o, S,llVI,l, i I,
casa c/4 quartos, 2 salas. co�iT,lha, 2 banheivos, em ter- II' 'I',

rena de 14:<"29. casa de alvenaI:ia .Custo Cr$ 55�000,00
l_lee.i;t;! propós ta. I '

-';E�RENO €E�17*º .' I 'I
" .,: R\Í�" ,"A" L.ot�. 59, q.o 'LotgaIJl,eTL�o Bto.d�eck, c_o.m ! II,
12..SW f.r�nü' p,ara.' l'lIi' '.' IA''', lat�ral·24,40. Preço ,-' '�'" I ,I,

/ Cr$ 13: '�iH" ;:�ft';�1;j.�lt�jlMit�4'l�1;' ',��
, ,o

hf;� :

ls
'-'-AG ,9�qA�i·J.;: 'l'tüãt'-ijl\l'l�U'oe�(' ,,\';'1 .15';'

.

.j
mm 12' líl.or'\,Z:t metro'$.: '.Rr�gQ (çt'$".tt0!,i�.�9,;., ;,: i

" 'I, ,[,IC4P_OEIrRAS - RWi, JQi;l.qU.im C�rn.eiJ;(i) <lot� �,Ú" I '.'
Custo, Çr $. 6.00,0,00.

\
'

ÇPQ,I,J;E I,ROS 'rRua.,: 14 <;le Julho Jl: �20, 7 IQte,s para Indústria, i
mee'indo 16,20 - 16,70 - 18,20 - 12,20 - ,12-,40 � ',I

I:_G,GO' e' 19,60 metrbS; de' fl-ente. Preço C:u$ 819. tl,O,(),(JO,.

IIIBOM ABRIGO ---t-
-

�U�'t Apt�nox l\�e,�ais" � ál'l?i!- <!� ; ;!
30.0,IJ; ? - 1?,x25 (lote !!: ?,,9),:

" ' '

'.' " I '

ESTREITO '-' I ! :'
ii;li.' iilJpf Neves ,p. ��, .�4, 'e 3�. três lote!'; sendo

g.-t}_ Cr$. 5.ono.. ou e -I � Çr$ 4.,OOO.{OO.
I'

TRINDADE,
'

! I

,R:'ua, Lauro Linhal'es, s/n. á.J:ea 15 metIlos, até 5.0:
'

metr.os de f;un.dos, CJ!�tG. 0:1'$ 8kl.. OQP,QO· co�, g,O a:--
t:liO� , t,l,e sJ.i,I))J, o saldo a �o,m.b.i..n�X, '.,

RU,a Ll_l,l,!TO Linhares, casa c/3 quartos, uma saIa"
çO$ÍJ;\h� tô.da de azulejo, área da casa 72 m2, �rea, do
tel:reno 16 x 45, casa com menos de 6 roêses de ·habite- i 'I

se: Custó Cr$ 18.000,00 (TrÍl)da��).
LAGõA DA. CONCEI<;:!<O
Tervéno çle 20 ppr '{O me,trf?�,

da, L,ªgôa. J�, tod.o mJ},1'I!d_Q.
Ç�N�$._VI.EIRAS

' .

.

3 J.Qt�s co:m 1.26p,J}.l� ;__ 30x42, CustoÓ·; ... '

.... ,.

'

Cr$ 11),060'.00.
'

PÂNT-ANO DO SUl.
Localização, Armaçã.o ,çla 'LagpiI}l)a,. �re�, 1�x3Q"

e.i,Jsto Cr$ 5:,000,00.
A L U G O-E L :,
Âlu-ga-!ie uma loja, 'e sôbre-Ioja na rua Trajano.

201m2
'

j
.

Aluga·se uma lo.�a c�mercial, na. rua C.on,seloeir.o
MAfrfl �

.' '"

A�,UG;A-$,E um sªJA9,çQ.m 90 m3no',�ndar'supeI1�or
çla i;\ll,l d,Qs Uhceus; n. J�.

,

\ ALUGA·SE
A luga·s� para es.crl·t.ó'i-io· ou' consultórios .o andar

,mperior d..a R\la dos Ilh�us, n. 11').-
VENDE·SE,

'Rua, Mn.r.e.rh'al G,amfl D'Eça (Çh�,çarª, dª Molen,da)
0?Sfl, ('14 fIlIArtos. Lj:vi,n!'" s�lfl de jantar. l)alA r1�

PStll.r, q,lIllr,tl) np pmnre�;)(1,(lS c/banhpiro. garagew b,em
�r�",.d.� ('n�r," pm'tmtid(l,. t,elefone,' lavanderia. P,reço
Cr1(l; ':ln!) MI) no a romhinllr.

,

PROJ',TPT, _ Pl'�mótora 1'1-1'1. Npll;lcios. Ltda.
'}1\'I;<'_'.7-,;'T": �

.

'

.

-

�";I.!1 �p",p,nj", �n\,,111t;:;t.. 21 - �'l1� n� -- fO,n,e �5!.lO
1i"orifl:�óJ).olis _ ,Sflflt� Catarina '�

-=--:.11;,"_;4,9.�

, ,

·'Ui·�.1 j,_ 1J11i;l�J�(, if:j 1".�;J/' t .... �{.t t_i'.I·�J LJ�

C;;;Pii,!)l

''''liA DI' {!'l<C-:,O ('OM ( PRi.!fO fi= Rli'·".b

,"�')l1lt'!'
r, li, IJt,or PAITTD PFR,Fr,RU':O [<'I; RI;tÍ' JH i\.,

ílliz n� nireit,o na 2:1 Vara Cível na ('nI11m'cll de
F oríanópolís, Estado de Santa Catarina, na for

I
ra' da 'lei, 'etc. , .

_-FAZ SABER, aos que o presente edital de citação
virem' ou dêle conhecimentô tiverem que, por parte d.;)
MAH.lA DE LOURDES BRITO ÁLVES, brasileira, casada,
çlow.éstiç.a; residente J',lest;;t Capital, f,o� requerida em ação
c;le W',u.c�:pi�,o urna iÍ�ea de terras com, 384- metros '(1lJ.adl�\I
dos; sendo 12, metros de frente e 3� metros de fundos,
s!�� el,líl Coqueiros, à rua 1:1 de Julho, fundos, confr9r.J.Lan,
no p�1a �reute com U�11á servidão existente; fundos (lona

quem ele' direito; por �m lado com Almi'r MoreÜi e por
Ql4tro lado com, Amaro Florentino de Andrade. Processa
da ª justificaçào foi a mesma julgada procedente por seu
tença. E, para que chegue ao -conhecímeato de todos,' -Coi.
eXj_il,edilidiÓ o' ]íl,resIHl,�e, e,di,iJá1- que serÍí. pulilliea,c_!o .l-\a. 'forInf" Çl,_�
�ei e ,aJiix,a,f\l;o IJ@ kt,r;gar 4'� CQStllQl0. Dado e pélssado llIts,jla
çi.d,l_l,t\� de F(QJ;:iªn.ól�pM-s, IlIi,a de Santa, Catar:ína, aos seis
àias do í(lhê�: d.e Q-tituoro do ano de mil nov�ceQ,tos e s.etenta.
Eu, Jair Borba, Es'crivão o subscrevo.

'

f.'-aul'o 'F'el'egrino Ferreira, .Juiz de D�];eito.
�- -::- .. _ �- -� - - ----

IQ l,niv@r�ár:0, de Faleéim,enh)
A ,Farrü1la . do' satldoso WALDEMi}R CUST6.DIO-

VFElh1!A, CO.llltV�d,Cl, o,s ppre�te,s e pessoás alllig-as para missa

Clj1,l" s,el!� çe\e};>n,l,da em intenção il sua alma, na Igrejp de '

NO!>!?'l SenJ{Q,ra, da BO,a ,Vi(lgem, em Saco (los Í,imõe's, às'
19 horas do diq, 9 'do corrente.

A todos que' comparecerem, antecipadamente agr',l"

Florill.�l,(>iPP.�i.s, .7; ��. o,wtubro de 1970.

Ciíniea ll�,àl ..,._ Píi"ü�ése -." 'Cinil.'fhl
Vll.:� El.lMQ BAIU�OSA 54111:$·

. [ ,

,
, CjrlJ.g_i�(J Dtl!tista. , ; .

.

.. ','
Hór'áfi()': de- :'8. :a �a

-

Fell'a, ó�s, �4. li!! l!j, �,Qrª.I1:
""ua . Dead.oro, . 18\, _ Edihcio S.orªii �: �l!.lª. t.�.

� 4'fE�E: .l?-AT:RQNiAL DO IJN'P�
,

�= ...,.� ..._. ....� ,.., �;
..

_ .... - I �.

··IUl., lHTo�n(l SAr�T�El.LA
P'!1(lJJ�'tP,1,��i'C!1/ p....'?JQ,t_JISíI Ne'!rQª-�.�

f�Ç��,\io.r c;_l�� rl§;,q;l!iÂ�nª,· d.a Paculd�clp< O;f}. i\�;�mrla�
-, bQ�NCAS MF.NTAI�

OqnslJ_ltório:
'

.Ediffçio . Associaçãp. .ç!!tª"tlI1eM� Iil_#, _.
UerUeina. 'Sala 13, ,--' ;.F.qro.e, 2fl"08 -=. J&,u� ,1�'iõr4ml;'/

'I
.. ('!mB-1;hp :J.&;i -;: VHfH'il).nÓJ;lIilJi$. , ;

'l'Rl.' 'Ct:tÕNtCt.}1�'�JMMljMARf'-'"
LARCURÂ

eS'lQUU1'HIA lNF'AN�n, ',.

{JlS�lJ.r:W_@,� d,e ;('::p��'\;ta' ..... Dj<:tú�hjns :da 'psti;órÍ''1()},l:teJ.;
jª,�.e = 1)_e1!ros,e,� e Q!?JçÇlfes iryfantis _' l)r.ient,�ã;f1'-

, . -

PSiCOÚ)gica d� país _: : :: �
.

'I

ConsultórifJ: n,1l; '�NU�es
�

Maehado,. til 1� ,:""' ,� and�U
",,'" sal? "4.' Nta"",�r,:'hora àp ?ll r-l �a fp.in{ (las-'14\ As ·tll-' ,

f:LfNJCA, ('Hm�J,,� ,P�()'ff<'_�EjFT'XA E, lVrÕ-V,EJ;, -:--
COR.OA nF.' �A01JETl'l - GHll;mm,.-\

'
'

o' "

,-

. nq1(,N�-;A.'i 1;;/�r i'Et,�'
�.t.

:�'�--
.��

.-;: Das QO,R<!? =": Do C:ot.lr0 Cab�11)4fl' = MtC(f)fi�
- AJergià - l"r.atam�T:lt() dll IV,ne> Rek Ne.v,�r:Ç1--.;M-Q.�"'"
-ea f""'peel;i'ngh, :1

PF.PIL,\CÁO
,_, ... �r. Rob.�rto ,Morei,nl Amorim. ..

'

.

Ex-Estagiário do Hospital das Clí-l)lc(!li da_ lJQi.v.�:
,;,q�@ � S. l]r,;ú'"., - .

�',
.... '.

'Ç�NSUlf,Tf\S� - Diàtían.ente" à 'pa�rtiT Ql!_s. U
haras: ,__,� .i, ,;

.

CONS\JLTÚRJO:.- R, Jerônimo Cpeltbl.), �,�� ''''':,

,Pã. lúliilia. =- ��ó \I-"daf ..:._ sala 205.,

li,",I

I,

I

......J- ".'� ....._�",k �·_... .....o.."__ "'_�·_""'_""F· _

,

� I)R. A. DA Il�IS'rA Ji[
CFnif;a flp rrt'anças '

'RJT A l'i(t!NE'� MJ\rRAJl!0. 21

" fr.nn.1L\Nf'IP.-H.TS , "

4UTQ VILlCllEJi CÂf�fi<INEN-�' J
RóR�-rtlO$ o,�A-;Jt.1b� 'DE FLOltt1\lNÓf9L1$,.1,_!-;,\R�.

c;�n�rrmA -,.c 5.QO -:- 7 (Ih - 11.00 '=. 13.00, -"" 1,7..Q,Q:
JQ�NVI�L:g. - 5.30, - 9.00 - 13,30 .,,- 14.,;iO =- !.(i,,3p -

\,9/'
.

t�i,l'"
�

lM�.:J:çiir,�J9'.:;.J,�...}9·", .• " ., _ ""'..•. , ?!!
JAJM,OVA 1;:>0 E?t:J'L _ 16,30 'I 31,30.

'

PARA TI.roCAS, ,�A!"NE.ARm GAM�QRI-q .<2:-11'�-lAI .",.

,f0DOS OR HORÁRIOS- ACIMA'
'

F.XClrRsóES _ m:'}SPACHO DE'. �NÇfi�'NJ)I\,§!, -:

VIAGENS ESPECI�I$
1l!$'f.ACAO R0DÇ);VIÁR.JA. FON_F ?��60.

-'

HorárIQ,: C.ª_mbQr:iÚ:, HaJa! e Blumenau - 7.30

II,,;W. -=- 1,,0, _ l.� _ 15. -;- 17.30 - e 1� h�
'::ª,pelil),i;,.ª. t?ã,o Joªo �atista" No�� 1:t:�:D,tp .,

e_�lI,S.ÇW� - fi - l� E' III hs.

J;'�g:i,P.-iÓ,. M_:jIipr Ge,1'f.i,IW e NOVR Tieª�o = �� 'l. t� .1J4
P"',S.flAQE�$ E' ENCpMEN!>A� !i"��A, \

�U\l,çª�., Ç.ª,�l);Ib,oÜ\!" ltaja,.. Blumenau,_ Ç:!nel:inhª, $,�o
'oão Batista, Tigipió, Maior GercinQ. lN:Q,�1! 'rt:el'1�C;l. �

Brusque
..

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

MUDANÇAS LOCAIS E PAR,A OUTRA$ CIDApE,s,
DIS''i'ENSAM3S ENGRADEAMENTOS. B.-U� li?AJ;:>R,E
R;OMA. ,53 FONE' 27'78. - ANE�O, AQ. DEPó$I'1'O

MÓV'lT!IS ("IMO

I 'li;'" 11 1(. \It"'� I

!'e,"lIili\rl0 d.. Lol'''t'h
p 'Pl11 'i. o

�' P -êrm 4.2 I

A, cautela c' n'",

prémios, não f iram d,s,
Próximo sorteio (l

.

deral, mais dois Vol«:
I PUi..-UCiDADt! J ',' ,

'Iüw da QLíiülll(h,
Carta Patente n. 2 I

•

I 'I I, J I j t t �II T t

i[ ã,) o�, (ha li7 1(;:,7<1
l� ...

I <1j..:(!q -', -.lu I�L(,

swauen ' - 1 �O(l Dl(,
1

" 'ao pr imetru e segundo
/

cvembro pela Loteria Fe

o Quilômetro.
.:TADA.

ia 404-G - GH.

.c. 3:.:l.4eS.735.
-AulorÍ';�lção J.\iIF. (:.) ", ti.

p.,� ocesso n. 3.001.;�;j' i.

•

��'L I;'§' �1�RÀi-"
,
v<> N, I>oí1.Q,j,'f

DEPAfHAiN)É �:
1'-()ívi/",UA ;..

"-A ;;, O
O Departamento '-- Compras torna Jilúblíco,

p�,Jia COJi�l!;�i,;ÍI;ncrLto ciG" , .r �/�cLOIl, qu._.e receberá 1)1':)'

l?.oli,t?-li <1'& 1h\f�1J;I,s n#l;>üitau,i� 11L ':,Ü!íJ.i.nd,F�íl,eQ,�e" nos t�'l1l �

�GJ :IP�4r�,t@, G,E·loj�2/liil -'. ?,t::J, ale ias L3, rwli�S do. djJ
22 de '10, de 19 i0, p,tlll ( ), 'ü.l:"nto de material cir Ú"
gico iastlumelltal, dê;,,', ) ,i.I "ücômio Judiciário,

O EcÚtal (WCQi,ili'ii '; , iJ" sede do De[Ja,l'Wmeiltn
Cen!�t';J,l d:e Cm-npl'i,i,S, r 1lÜ'.o Mi,l.11;el', J'iI,. 2, FtorÜl'
nóPfo��iJ?,. onp.:e serâo 1).t lo:.

\...
os esç��reci.I1ileutQp 1�eee3"

sàrÍt@,�" •

Florianópolis, Of) ue olltubró de 1970.
- D.ifBtor Ger;U.

-,-,_.__._----- -_ .. ---._---�--,---

.- �!U.. ElE, q;t;iMP@!ÂS
a-

'd"! Com]ilJias, tO;r:lílt� púbiico
. clns,- qhl_e €;i;ee a,o a,:i'.,;(l

, : il O[i�ial, os j?xoo,ces::;os
" Las d,e a.b,el'ÚLlI'q do PI,)·

ecO, ilS 1:5, l!J.O,liU,S, em Sela

o, Del�artamelílt,o ,('( "

paJi'� cOllheeimento dr',
verificado, na ciJi'culU,
&13;;;.,1,'(0 n!lacionados, Li
pos4Jas . dáa,dz,s 'pm'a 10

s.ala. de reuniões.
PRO,CESS'" �.
TP 7011.00;:l
'TP 7011,060

.. Fl'tol!i.anópolis, 07 de

R-ub,ens Victor da ,';::'
O'.jtu�rb de, 19.7'0 .

- Diret0r, Geral. .

._;��...-

. Qçl?ARTAMI,:NTO �\lT'r::AL D§ .€QMP,IM,$
A V I fi O

o, Jj)el?,aJitam,�!ílto Cer � 1 y.," CQlJ,lPL'�, torna. públi-co
para conheciment.o dos;

-

.�'ssados: que face .ao atraso

· �'�.���iea,d(), na, cirçl��:;l,Ç50 ao Dhri� Ojiç�l,ll, Q, processo n.

7,Ol�._@5'Z, teve a dato, (li" ��,wtura 4,e PFQP.ost3s' ;;td,iadR,
p��;� �:? ,de' outublj'Q" 'às i" -

'''-, e;:n, st_{a s.al� de reura,iões.
FL.orl�ópol,is, 7 de r--

.

') de l!'1!O.
�uQ,'ffl,s -Victo,r c_!a <7, ''"� - Diret(),J; Ç;era�.

, .

- .. )_ ...... ---

'=-eEPARTAME'N'Y'O . C:F.:N CRAL
--

DE _eOMBRAS
A I i li O

-

() DepartamE"'lto ç r '1 de Compras, torna público
,

' I

pFlril C'Qnll,ecimento do" ; ", !....;;�:1(16s, que face. ao atraso

-ver�fica,do- na circulaç; (" " ..�, lo Oficial, o processo n.

CP_ 70/1.056" teve a daw l(P a.'eriura de, proposta adiada
para, �3 de outubrp, às 15 'V'S, em sua, sala de reuniões.

,Florial)ópolis, 7 de o'
'

,bro' de 197-0.
Rubens Victor dá Sr " - Diretor Geral.

.,.-----------'-'--

'I:)�F'ARTAMENTO CE'lT!(AL DE COMPRAS
, CONCOR!H�I\!t;:!.e., ["í)�)UÇA N, 70/1:093

"'C" •••• ALIENAC.� ') nTi:': VEfclJLàS .: .. : . .-.
h i S O

o l()epgrtamento Cc p'�l de C.oml?ras torna público,
para eOJ�líleci!TIento dos i � crp.ssados, que receberá pro·
po!>tq,s, nos. têrm,os do D "'rUo GE-15/12/69 _: 8.755, até
às 13 horas do dia 02-11,�{), para-a alienação .de: Veículo,

· da Palácio do Govêrno.
O Edktal encontril-{le afix�do na, sede do Departamento

Central de Compi'as à � '-;',: _,1'0 Müller, n. 2, Florianó,
polis, onde serão presí c 1, i t qclarecimentós necessários.

Florianópolis,
.

7' d," 0C '-bro' d� 197Ó.;
Ru,b,e,IlIs Victor da S: - Dire'tor Geral. ;'.

'--ÕEPARTAMENl . r '_.··.. ",AL DE' COAAPD,AS.....
....

'\
'(WJl.ç;.:

T,OMAOA DE PREÇOS N. 70/1.075
t. ,,. ! S O

O ·D.epartqm(mto O,' , 'b Co�pras torna pú.blico,
p,,!l';) eOl;;I�ecimento (k:;; iç 0ss�dos, que receberá pró·

_ post:>s, nos têrmos elo 'C) '') r..B·15!1�/n'9 _ '8,75(5, até
àE- 13, horas horas/do dh "1 [lê 10 de 197'0, p'ara o forne,
(,'jm-linto de Mate1-iais Di "os, desti.nadQ ao' )Vlanicômiú

·

J,ud,j,eiál'i.o."
,

o Edital encontra .. se r'ixado na sede do"Dep,artamento
Centrol de Compras à np","" I�"'JrD Müller, n. 2, Flo,rianó,
j_)oHs, onde serão presi,;.3t' A'1(escIarecimentos necessários.

FIC!l:ianópoli,s, 5 d" (' '. '0., de 1970',i _, , '

.

'.i i��?��f�,,��li:L,.- -� ,)?ifi�����!.�,\����d·' :;
�-

-:, _�õ��AR��k�NTO ('r=NT�AL' t)i ,'çg�p��s�
TOMA,O,A DE "''?�f:OS .N. 7,0/1.119,6

A VI! 5'0 ,

o. Departamento C01';1":)1 de Compra_s torna público,
·

p:;l_I;a conheci:men,to dos in"-Ql"Pssádo�,' que receberá pro·

l?oi?,1;�s" n,os têrmo� do n""""j:n GE·15/12/6,9 _ 8.755, 'at0
�� ��, hQPIS el.o g\;;l. 26 (lA '" clt' 1970, p,a,a o �QJ;'neçir.l(enlo
d;e.'m-ª'tel1�al de co.z�nha, ,ô0dcinado iao Mª,nicô,m�o Jud,iciáno.

O �d,ital. encQ:nt,a-sa r <'''",do 'na sgdf! do l)epa,r�aUlento
CeJil,tl,'al de Compras _à p,.. -" �'n'o Miille�', n. 2, Florianó·
polis, onde serão pres< �"�larrcimentos necess,ários.

lflorianópolis, 8 de '" "') de 1970.

�y4-�.ns VictQ.r da .' - IDireto,r Gera,l.
--- . -- ._----_'�_.,----

ÇON::�'r::LHO NACION" � ""� COMÉRCIO EXTERIOR'
ft-. V ! S O

O CONSELHO.' NACTANA� DO COMÉRCIO EXTE·

R,IOR torna._,. público que ,"�.s de sua Resolução, n. 63,
de 2;3·9·70, foi estabele(" ',' 'vo sistema de comercializa-
çã.o para as exportações r' P 'la·mate.

Os interessádos po'" -" \ .obter exemplares dessa Re
soluçãó nas a,gências do °"('0 do Brasil S. A. Icomponentes
d? G,ÍJ,l/O CACEX. ,

R,.io de Janeiro, 29 ('"

ê�nec_!it;h? Fonseca, ,Morr. �
SELHO NACIONAL De

setembro de 197-0.
- Secretário·Geral do

-

CON
_

-:RCIO EXTERIOR.

EVALDO D0l,\1Il\V'r-' 'hT')ERING � família aind3
pro�undamente cono·� ,-,, l�s eOI)1' o desq,pa,ecimento
p1'ematm1O de seu' esti �', .'1!1O EvaldQ JQ.sé B-roerin,l';,
vem d,e público agrl)tjp "'3 manifes.tações - de pesar e

s.olidaFiedade re.cebidas, l',�;n como em \ caráter especial,
aos senhores Dl'. Ern�. i V"" e Justino Avelino, e aos

demais funcionários (1 n 'vC1'�Í{lade Federal de Santa
Ciltarina que os confl" 1:'1' 1 e aju_claram no transe por
Que passaram.

, ,

CART1�1n � VY'f�AVIAD�
Foi extra'ô ad a "( ',; '1 de ffiÇltorista de J () ",",

Lu�z;
.

Save de Freitas all1f.

,t>rno-:2 mos

só de al.egria

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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, Duas confeÍ-ências foram proferi
da� 'nó <luêlÍtório do Curso Seriado
de Ciênci.as Econômicas, em se

quência' ao' Ciclo, de Estudos. sôbre
,Segurança Nacional ·e Desenvolvi
mentQ, promovido pela ADESG de

Santa Catarina,
'

,

Falaram sôbre' "A Educaçãb etn

Santa Catarina _ Ní;veis Univer�i
táfio e Técnico Profissional" os Pr,�
fessôres Samuel Fonseca, pela Uni

versidade Federal ,de Sand .Catari

na, e 'Celes,tinp Sachet, pela Uni

versidade para' o.Desenvolvimento
do Estadó.

Ao efetuar sua exp0sição, o Pro
fessor Samuel Fonseca apresentou
útri panórama geral do' ensino' supe
rior em Santa Catarina,: com o le�
vantámento histórico de sua evolá-
ção gradativa' no Estado. . ."

"

Apresentou, em' seguida, 'iis'pe�-tos
da Reforma. do Ensino Superior no

Estado, preconizada' por dispositi-
-

vos da legislação vigente, como s�-,
te!1:la a s�r adotado para' fazer c�
que as UniversidadeS possai» gal- "

,

gar os postos de lidél'Hnça ::em re

lação -aos trab�ího� realizaçlos n�s
unidades, súperiores de pÁí��s: de

!>I).n�olvidos. ,

Esquematizou
Fonseca, através

o P)'ofessor' Samuel
d'a / projeção de

ii
ii

I,I .

I
Iii
1[1

.

,
"

"slides" e transferên�ias, as estru-,
turas' administrativas e, 'acadêmica
dentro. da nova estrutura da UIii

versidade Federal d� Santa Cata,ri
na, adaptada às exigências do pr�7
grama de' ação· 'paJ;a o Ensinó Supe-
rior det�rminado pelo Govêrno Fe

deral. \

Fi,nalmente; :na conclusão de sua

exposição declarou o Professor Sa
muel Fonseca que "devemos, adotar

urgentes medidas que planifiquem:,
a expansão do Ensino Superior co

mo' fonte, de Recursos Humanos' em,

Santa Catarina, dentro de .bases

',estritamente r,eais, 'auscultando ,o':
mercado de. Trabalho". E ãcrescen

tou textu"lmente: "PreCisamos es

g06lt a capacidade' çI'os cursos exis

tentes, aprimorando-os em' 'lugar de

criar novas escolâs com finalidades

idênticas; devemos estender o� re

gÍlnes de te)npo integraJ ao corpo

docente, incentivando ?" pesquisa
científica; promover .o' aperfeiçoa
mento do corpo docente; ,atrav,és de

em'sos. de' especÍl:üizaçao e pós' -gl:-a
duação, Cllr,SOS de, atualização e l;e

ciclagem em todos os níveis, de . ena'
,sino; pugnar. pela criação de' cen

tros Regioniü� de Pós-Graduação 'er):!
Santa Cataripa .. ,única forma, �e
transformar a Dniversidàde em cen

tro cri�dor :de ciências,' cultura e

novas técnicas;, rado/nalizar . ·as es

truturas adrriinistrativas para que o

enSll10 'possa fluir' sem' percalços;
',realizar o slogan "A Universidade �
a, consciêrH)ia �a Comunidade", pur
Ineio de' cursos de extensão",espc
cializà\;ão de" profissionais, prestação
de serviços. e elaooração de p;rogra-'

.

mas I e pesquisas' para ,a indústria,
curs'os de tre,inamento de pe�soar de
'orgal1Ízações públicas e privadas e

/ 'incentivay ,as prOmoções, eultu.i-aJs,
sociais e artístü;as".
E argumentou o Professor Sa

muel, Fonseca em suas c9nclusões:
"Devemos, ainda, integrar, 'em têr-

. mos d� extensã� 'universitária, ,as
�

,�ti�iclades de patticipaç�.o dos alll
EI.s . �: no processo de des'envolvimen

mUI1lClplO:, �(*Ol p�'omoV'en(lQ também,

I'

I

,l
I

\
I

,
..

.

A seguir, o, Professqr I Celestillg
Sachet. apresentou a política· de a&
sistência, orierifação e expapsão. d9
Ensino Superior no Estado de Santà

, .' , l'
. Oatarina, que vem sen'd'o prec,onizà'
da pela Universidade para' o Deser�
vol�imentol do 'Estado de Santa C�.
tarina-UDESC.
,DeClarou quê "li posição do' Es-

-

taqo no Ensino Superi0r não' é boa,"
,
q1:ler em relação às demais� unidad�s
da Federação do Centr.o e Sul do

PaíS; qJét em r�lação ao univC!'
so bras1Íeiro".

(
"

E disse:' "A eyolução numel'lC'a

'das ma,trículas nos últimos anos, em

bora ten'ham melhorado de; maneira '

sensível, '�!i� é suficientê, tanto' pe-
'

la falta de representatividade em

relação à,população t6tal, quanto à

qualidade e especialidade dos
_'

ra-
I t

"

mos de ensino que. se estão desen-

volvendo".'
'

)

i Afirmou que, embora. no EstadD'
existam atualmen�e sessenta e três
cursos superiores" a médiÍl relativa

. .'
. I .

entre ,PopUlação e: �univers�tárioll, es-

tá aquém das reais r necessidades de
Santa Catarina, poi� a evolução é

:mais intensa nos setôres· humacnísti
cos do qué nos tésnicos e científi-

..

cOS.

Revelou o Profe'ssor Celestino Sa

c):{et 9J.le o Estado car:ece 'de uma

estrutura integrada de, Educação,·
Ciênêia, Tecnologia e Indústria, s,ig
nillicando que um sistema educaCIO
nal bem "disseminado, sem' íll!'�con
ceitos contra o trabalho' e que inte

gra cf �ndivíd90' ria �ocied1;lde.mo
derna, amante do esforço, da ,mte

ligência_../ aplicada" do espírito cna

dor, poderá ,e d�ver'á mudar subs

'tahcialmente o atual panorama do

ensino superior em ;Santa' Catarina.
Defendeu, finalmente, 'a tese se-

. gundo a qual caberá à UDESC, com

recursus da comunidade, do Govêr
no Estádual e· Feder�l, 'ditar a 'polí
tica .de fundação, instalaçã.o e ex

pansão de unidades universitárias
no Estado; devidamente englobada. e
énfocadil dentro' das. características
do Pi-ogratna Estratégido de Desen.

volvimento do Govêrnó Federal.

. i

'ponte' já�estão,
� I

'dO;0pI:::�::::;!�r;:. :�r::ni;���: Fa'r'mra"ceAu'tllllCO a-c u s' a' dora Viana, comunicou "ao:Governador
Iv� Silveira que o Ministro Jt>ão, ,

A FundaçiÍ6 Ibge recenseou du
rante o' pi'imeiro \mês de· atividades'
58.113.572 pessoas. em t�do o 'País,"

gia; na, Trinda,de. número· pouco.maior do. que 'a' me-'
� taxa única de inscrição é de

....
tade da estimativa, r�aÜzada� e111 ju-

.Cr$ 10,00.. .' lho do �mo :passado, cuja população '

, <? curso será realizado no 'Ginásio estava -pre;ista em 92,290 mÜ' 11::1-
'

Charle!> Edgard Moritz, cQm os .as- .J:;>ita�tes ... Além de Santa Catarino,
ioéiad�s' do Sesc l?odendo se Íns- três,. -Estadps 'úrfrapass�r?m,. a� pOpLl-
créver na segunda-'ft;:irá mediante e 11)ção registrada há 10 ,anos: �spíri�
pagamento da' taxa de Ct$ 2,50. ,to Santo, Goiás e Paraná. "Os resal-'
Na noite ;de hoje, com a -possível i tádos, parciais do� -dados coletados

liberaçã\) da, censura' para apresen· indicam 'que o reçensearr,repto geral
,

tação depois d<ls 23 horas, a TV-CuI- do corrente ano se desenvolve den-
tura, em vídeo-tape, apresentarã ir� tro do esperado.
teressantê entrevista éoJIX o Pe. -Qlle�' DADOS OFICIAS �

·vedo, que far;í algumas demohstra· "

Os res'ultados do primeiro· mês d�
ções de fenôrhehps par,?psiCOlógicos; "coleta sã%s seguintes:

. Brasil ..

Mesa do'AL vê
2a a data

. l,/

da· mudança

58113572.
32016Rondônia ,.

Acre ..

'

.•

An�azonas .'. " ", '.
Horaima .. ),

.

Fará .'.

Amapá
'Maranhão' ...

_
J.'iauí .. .. ..; ..

'

)
Ceárá .. ,. ,. ..

.

}"�o G.'dq NQrte ..

Paraíba �. "

113388
5442

279727
, : 52 52�
11192340

29� 7-91
2857663
90801'1
9383<12

3634177
!l 041580

695759
4 91B 508

7388881
1211643

3381425.
2783013

1091207'7
,4,342370

. 2,2,52692
5512370

5,42 :33(i'

A' Mesa da Assembléia Legis}ati
va éstqrá reunida na próxiY1a sema-'

na, 'sob a presidência do deputado
Pedro Colin, quando deverá ficar

a�ertada a possível data par� o iní
cio da mudança CIo t"egislativo para
sua nova sede da' Praça da Bandei
ra: Na mesma ocasião serã� trata

dos detalhé's sôbre a reforma admi-
I nistrativa da Casai cujo antepr�jeto
está sendo elaborado p�lo ITAG, de

vendo ser ,entregue nos' próxi�loS "

elias, \

Pernambuco, ..

Alagoas ."

Sergipe, ..
Bahia, " ., .--;

Minas Gerais ..

Espírito Santo ",

Ri0. de Janeiro ..

Guanabar� ..

São Paulo'. �

Paraná :
..

Sánta Catarina·

Rio G. do, S.ul
ll!fato Grosso

, "

.�

•

VI do ontem

. /

ecursos para a nova
êólomoo apresenta.' seu

..
' Paulo dos Réis Velo�o,,' atendendo

I·
,

,

C· (I d ESG
determmação do Presidente da Re-

'p ,8'n�o . n',O . -I'C ;·0' . a,:, .', .'

�
"

�r(

p�:blica� autorizou _a; 'liberação -de

"

uraa .vérba de, Cr$ 5>Ínilhões' desti-
nados ao' início

.

dos' trabalhos
'

de
0/ , / '(: ,

. construçãç .da nova p.Qn.te. Na, men-. .

O ',Sr. Colombo Salês apresentará O Secretário da Educaçã� fará Em .sessão do Juízo Singular. pre-
o seu Projeto Catarinense de' Desen- palestra hoje no Ciclo de Estudos, :;'. sagem o secretário-geral do Ministé-

-

sidida pela Juíza:; Tereza ,: Grlsólia
1· t' 10 h d h' b d d

'

rio do Plane)'amento -comunica 'que, avo vímen o as oras e' oje aos a 01' an o o tema "Panorama Psi-. , ," , Tang, i
titular da .Ia. Vara Crill1inal,

estagiários do Ciclo' de
.

Estudos cossocial de Santa Catarina _ A" verba correrá por conta do, Fundo. foi julgado e absolvido o falmacêu-
sôbre Segurança Nacional 'e Desen- Educação' (níveis primário e mé- Especial e será, liberada em duas

' tico . Edegar Altenes Costa, da Far-

volvimento, no auditório da .Facuí-
.

dio)", parcelas, a' primeíra em" outubro e máciaPrincesa Estreito b- acusa-

dade de Ciências Econômicas. A, palestra está marcada' para as "
. do de haver incorrido. nas penas do

, a segunda em novembro,O Governador· eleito recebeu o " 20 horas "e logo .em seguida o Secre- i artigo: 281, parágrafo 29, do Código
convite da comissão executiva do tário da Saúde falará sôbre "A Saú- ,. Penal, 'combinado corri o:' Decretl;-
Ciclo de Estudos; que lhe comunicou de Pública em Santa Catarina", O Governador Ivo Silveira reter- Lei 385, de 26' dê dezembro! de ' 1968,
o interêsse dos estagiários pelo Ao- dentro da fase conjuntural do Ci- ,;' n�u 'ontem, a tarde ,da G�anabara�' que legisla sôbhi o comércio- clan-

'

cumento: ,

.

" . elo .. Essa fase se estenderá até quar- acompanhado do "Secretário da Fa-' destino. de entorpecentes. i"
'

'Após a exposição o 'Sr, Colombo ta-feira, quando se inici� a última : zendá. No Rio o' Chefe do Gov�rno' O. farmacêutico havia sido prêso
Sales 'dever& debater o .Projeto CO'I11 etap d C'" 1 / C preend d

"
, . -, IA' d b '1 d' , t

'. ,;]

, a, o rc o" om
.

en o'· VIa--
manteve uma série. de contatos na

em ;x. e a 1'1 '

.. es e ano; quanco
'os estagiários,' gens, pesquisas e' reuniões dos gru-. i ' .

,

.'

I agentes' da Delegacia de, IÍepressão
JALDIR . FALA SÔBRE EpUCAÇAO "pos de trabalho já designados.

,'área' do I\Ünistério da Fazenda, ob- 'ao Vício e a Inspetora Yorie Ferret
--�--------------"-'"""""".""",""--"""'''''''-----------''''

'

[etivando 'conseguir recursos pará a Eertoldi constataram "itr6gularida-
"'Represenla�les da tJf�c e Udesc fazem palesíras .

I'

no�a,';oht'�: Seg�ndO fonte' da Agên- (les" no levantamento das' d:rogas em'
. ci�' Nacional os .contatos "for�m os 'estoque na farmã.ci.a. f' , .

as"práticas Cívicas e desportivas, pe·, �;.' ",' ,A Juíza Tereza::,Grisólia 'ljang, coÍ1-�
la -significaç�o çOlllo fator. indispen- \ m�iS:; p�oveitoSGos e ,dur-ante sua per-

;, '['.; ".

sável não sÓ da formação física, mas '. m�pe,ncla na
. uanabara ó Governa- •

ainda na formação _moral! e 'espiri-, d�r �entiu.o interêss;e do Govêrno

,Ci"rllll@n'ç::/as{,lesleJlla)m"itual da juventude; promover um sis- i FE{der,al pelá .constmçãb, •
da n_ova "'

..tema integrado de cr,éditos� acadêmi- ';, po�t� q�e ligará a Ilha de Santa
cos permitindo. a transferência de �.' ... "

Catarina ao Continente".
1

ali.l'1os de uma Universidade para;' 'i y
, ' 1

,

outrfl sem maior "'-prejuízo e, dan- �, 'Xll{anhã o liovernador do Estado'
.

,

el"
': ' •.

d" E Jdo'-:he. ,amp1a liberd�de para real,i-'� vi�jaJá' )lara o Oeste, onde presiéii- ,S,·, DIa·n:a ve' n·· ·0.·... '

.

.

,

'

zaçaq do curso, dentro do prazo ma- í ' l� 1 'd d
-

d ,. - '. .-', ,' _

_ , ,'.,
't'd l'

ta as so em a es e mauguraçao da,
XlrtlO ou mlmmo perml I o. por el,.

.
.

•
. II'

dependendo de' sua -c�pacidade- inte- 2" Exposjção-Feira Agro;Pecí.lãri� ':\ . 'oi: c'- - .• '. � "i",.,.,' .

lectual ou' disponibilidade de tempo;
.

Industrial, prom<:lVida. pela Prefei-, Os estabel,ecim4íll.tos, de ensino, prt- cional cOlJl OS profissionais dos vá-

aumentar as vagas rio ensino' su- tuta 'MuniCipal e Sociedade Amigos, mário da cidade trganizaram, inten- / rio.s setôres; levàr ao educando o

perior, principalmente nas áreas de ,de Chapecó, 'P� p,ro�ramação J�omem?r'ativa
.

da conhecimento cultural,' e recreaii\lo
saúde, tecnologia' é 'educação, obe- Semapa da Criança, ofereceNdo aos A -prog;ámaçâo do' Edlical�dário
dêceildo, áo .planejamento conscieu- , alunos programas externos' ,de fun- Imaculada :Conceiçã'o, r�lativa ,a Se-

te; dar à Universidade as condições
\

OU"eY'e'do' / dp educativo. O �ducandário Imacu·'"
.

.

mana, Çla Criança, foi iniciada no dia.

de t(ansfo,l'mar-se' numa comunid1j.- . I�da Conceição, que )conta com 346 6 com festa para os pais e exposi.
de de trabalho, em que 'todos, dire-' aNuos, iücluiu em sua programação cão � dos tcabalhos sôbre a "prim".
toreS,

..
profe3sôres; alunos e' fúncib- '",

�"
"

T'V
uka 'visiti,'l a redação e ofi�inas de �era". -No ;me;mo dia os' àiuuos vi:

hái-ios possam juntos partiCipar efi C,' e:'g"a "e" - 'd EST'ADO" fendo as crianças leva- sitaram () �Museu do: ,Col'égio Cata.
cazmente no proc�ssQ global, Ú, '

'_, --,: •

..

'

. ','
,':

"

�

-,', /-, I .9�' como lembrança' O name· grava- rinense e o Conteplan (>;ezytro
promoção bralliJeira;' procurar inte- do em 'chumbo. A ·pro.gramação ela· Eletrônico 'de Processamel1tQ de Da.
,grar ao'.máximo a UniverSidade Fe;:-

m' 'O"':'slt'a'
.'

'

c" u'" 'r'so' Qpr-ada, pelo corpo �oce,nte' do ,edu- dos. Dia 7 as .crianças paSSal'al;' wn
. dera� de. Santá Catarina, nas metas

" '.'.,,; '" .

"

c�nd�rí'o' obedece· a q'uatro \9bJetivos: Idos 'tU!.'llOS' nó Parque Infarítil Dua.

é B�!>es para a Ação, do Govê.mo Fé; '.
; ,:_, _

-

.. '. '. 'valorizar o mei,O ambiente da crian· Tilíl1ha e untem recebera11l a visita

deral, o qlÍe virá béneficiar', extrttf
/,., é" ..; ,

•

ç� pêlo conhecimento do que a cio do P.ré-Primário do Curso Elen;H�'n-

Ipah1ente a educ.ação el1} Santa Ca� O cpphecid\l psicolo�isÜl padre d�de possu� de po�iÚvo;'
'..
desenv;)l-- tal' MeilÜU'l Jesus. Hoje', t�rão �.ine-

t!lrina." Oscar Quevedo devllt;á chegar 'H Flo- : ver o, relacionamento humano at1'\1-' n}a no Cine Rit� e amanhã visitarão

rianópoÜ,Ii na próxima segunda·feira, . ,,,és da observação e do contato'
.

Caldas da !J:nperatriz ft, a 'E,scola de
a fim de ministrar, <�ntre 12 e, 16 do �essoal; despertá'r o in.terêsse voca-)' 'Aprendizes de Marinheiros.

corrente; um curso de introdução à J

pa�p;���:::�"� da Associaç:ão de 'c':, e o Sc", o �Jli1a' ap' 'rese"DtO"UEducaçã,o Católica, 'destÍl,

Capital", \
, ,,',

I

'

"

'

,com--a '�arti�ipação do' Departamen-
,to qe �sicologia da FacilIdade de i:

!!�:: =1;r:�i:::..�'�": :OS' ,re'S··•. u·, Ilad-OS� ,pa' rei-a' IIIISinsheveu 'pára o curs'o, e as inscri-'
.

"

'

ções estão abertas ainda ,no Colé- I • I •

gio' C,oração de Jesps, Colégio Çatá
rinense, Associação 'de

(

Educação"
Católica' e Departamento de Psicoío·

siderando os medicamentos aprecn
didos e suas, respectivas Iórrnulas
e

\

apoiando-se em jurisprudência
firmada pelo .Tribunal .de Justiça
do Estado de 'São Paulo -emitiu a

sentença
,se na fato

absolutária, respaldanclo:.'
\ .. '

de que "os produtos
-apreendidos e que servem." de ,SLl"

porte à denúncia não estão rélacio-
nados entre .aquêles capazes de cau-'

Sal' dependência física ou psíquica".
'Conclui a sentença prolatada que
"a ação praticada não �onstitui in

fração penal, razão pela qual julgo
-' 1·\,

,

improcedente 'a, denúncia".
A denúncia contra o farmacêutico

Edegar Altenes Costa fôra apresen-
"

tada a Juizo pelo Delegado Délio
.

Solon_da Silveira, titular da Delega
cia de' Repressão 'ao Vício.

sua

f

_

.PartiCipantes
do.PR ..6 são
elogiados
'I'odós- 'os 'estudantes universitá.

rros ,que participaram da qperaçáQ,
Rondou-f receberão hoje. os elogios
'e 08 certificados' de ,sue!

.

ação no

Projeto, em solenidade que se rea-.

lizará no auditório da Faculdadé' de
• Educação, presidid� pelo seu Dirs.

tor, prof. Lydio Martinho Calladá,
na

.

'presença do Coordenad'ór EXeCI(.'
", tivo do Projeto Rondou, prol. Carlos
Passoni- Jimior.

'Á Coordenação E�adual do Pro-
.

jeto .farâ" ai seguir uma 'explanacilo
à r�speito da§ "pr'ogramações I previs-

'

tas para o .empreendimento dê já
neiro 'que levará cêrca de 150 uni

versitários ão Amazonas, Piauí.; Per
namburo' e. Gdiás. A Supervisora do

Plano de' Ação Co,ncentrada
PA'C-MEC· _ explanará' o trabalho
,de pesquisa de 26 universitários, alu

nas da 3" Série' da\ 'Faculdade" de

Educação, que durante' o
.

mês de

agôsto VIsitaram vários illúnicípius
do, interior· do Estado, pro�edendo
ao levantamento dOR problemas da'

I"
,

área \educacionaI.

Essa 'pesquisa declarou o

professor! Carl�s P,assoni Junior -

deverá fundameptar com hase nos,
"da�os apUrados a pólíticá assisten

cial do Ministél'io dei Educação e

Cultura às, Prefeituras MÓnicipais.

O Çool'denador Executivo dOi Pro· i

'. jeto Rondo� elógiou o: trabalho de·

pesquis� das universitárias consi�le-
rando-o "altamente meritório".

'

,

,'Já no sábado a Coordenação F;s-'
tadual estará promovendo', uma rem.·

l1ião de 3ub-cool'd<:nadore;:; de Bh,-.
menau,< R.io do Sul, Lages, JoinviJJe,

. Tuparão' e Criciúma. Nesta ",reu"nião
será levado ao confleciment'o d9S

.
)

. .

sub-coordenadores os segum,tes a:s-
suntos:

.
Análise 'geral do comport'a

mento' verifkado durante o mês de
, ..

julho ao 'projeto R.ondou 6;< estabe-
\

.lecimeilto das diretrizes firjÍladós
para o PR-7, a se t-ealizar ,em janei
ro e fevereiro do próximo ano e a:

instalação dos campus avançados.
.

,
.

\-- O Projeto' Rondon _\ asseve

rou o lJrofessor Carlos' Passoni Ju

nior _. tem s� canicterizado até aqui
por um' trabalho iriterminente, rea-

,
'

,-

hzado' por' ocasião ,das l'él'iâs esco'
.

2J07 1590,
,

. \'lal'es', O '1[16VO pensamento do Pro-.
, 423 402, jato Rondon, de comílm acôrdo com

"'0 Ministério, �o,Interiór, é <;> de quê,
êsses trabalhos passem a se desen

'volver em caráter permanente, atril

vés do' estabelecimento de campus-,
. '\'

, .' avançado!; em regiões d�sassistidas
'e 'localizadas em pontos disqmtes. ,

,

,Goiás .

Distl�ito FedeD,al
PREVISõES

O 1Í:io Grande do Sul, ao que :'u

do indica, se;rá o primeiro Estado 'a
encerrar a coleta: Se nad� ocor;r6r
de extraoI'di:nário o censo ficará

,p�'ontó' antes 'd�s � 'pí'azos previstos
·(60' dias para a região Sul, '90: dias
para ó Nordeste. e ,120' dias, pa'ra ó
Norte e Cenh'o-Oeste).
Até o dia 4 dêste mês, foram

í
1''1-

· censeapas· . cêrca de 3 milhões _ de
pessoas na Gua·nabara. No, setor' ur

baho,. foram vi§..itados ,'70rq96, domi
cílios e nas favêlas, 97917.

\ 'ÉXODO
. O' grande. número de casas fecha

'dãs Oll abandonadas no i]�terior de

'Minas Gerais' ajuda o' IBGE a estac

belecer os J1úmerós que do'cumell
tam.o êxodo rural no Estado, cujos
níveis são considerados muito al-
l' �

tos. ,

f
O deslocamento dos mineiros é

-.

feito prÍllcipalmente p<;Ira o Paraná;
Belo Horizonte, Sãq Paulo e Goiás,

I
, 'd d

.J

t',As ,pequenas, .CI· a es Gon ll1UéJ.E1

quase com a mesma população d;�

1960, tal como Jacutinga, na regiaú
de Cai1�pos' das. Vertentes.I ,

ESTAGNAÇÃO
Jacutinga tí'nha 9543, habitantes

·

há 10 ano's e, agora,' 1Õ 674, Como

'esta, há outras cidades. Papagaios;
tem 1446 domiciÍios, dos_ q\lais 196

cstão vagos; BelmÍ'l'o Braga< 'teIuf
1342 domicílios e' 146 foram abanl

donádos; Símao Pereira, com:722, do- \..
micmos, tem 83 fechados; d�s '."'.:'.

,

1 325 domicílios, ,de }-I.eliodora, 171

foran� abandonados; Comendador

Gomes, 'com 882; tem 124 fechados.
,

'c

. '1., I:' I

Para Sà'l),tá Catarina -T c.onti-
nuou _ já /foi ofereCida uma fazen::..·,
da localizada no municíl}io ,cearense,
ae Itapii)oca,' a 70 qU:ilq!:r{�tros de

FOl'taleza .. Essa fazenda possui Up1il
,razoável infra-estrutura'

.

e

"

poderá
.ser utilizada desde que a "pniversi-'
dad� Fede�'al d� Santa Gtih-iitna se

l1l,ostre ih-teressada en'Í ti:ansfohná
la no' primeiro campo experimental

"
.

. I

do Estâdo.

Nesta reuni:�o _ finalizou o·

professor Carlos Passóni Junior ---;'

os S4b-coo�odenadores' terão oportu
nidade de' oferecerem suas imp'res
sões à respe,ito do comportamento'
dos universitários que. 'p�rticiparan1
do PR-6 em suas local�dades,' além

de opinaremJ sôbre a progrflmação
,prevista para a Operaçãb de; âmllÍ'
to nacIonal a te1' início em janéiro.

-

\ ,\ 'I.
•

A Operação Rohrlon 7 se qes\:)n
volver'ã em toClo o t�rritório nado
nal, tendo como área operacional< a

região norte-nordeste. Dur'Gmte trin- I

ta dias,' do dia 4,'de janeir'o"vind?U-
1"0 áté a' ÍS de, fev,el'eiró, '·ôs univ!,r

sii__ários 'atuarão nos Esi:bdos de

Amazonils. PifiUí; Pernambuco e ,
. ,

Goms-.

·1 'll
'
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