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e .ICI se reune com overna ores e eitos
-------------

Criança teve·. se�
.

dia
clunemorado,no p�rque

Os parques
dos, bairros 'r�ceberam ontem grau

de afl�ência d�' população üÍfantJI

que passou' q�ase todo o' dia .entrc

gue a �legre�' brincadeiras.jNo dia

dá criança, as escolas ptimá'rias li

berararn 'dos recintos' fechados das
I '_ "

---��--------�---�

Gen. Aragàb
novamente
na Capital

(Última Página)

Cr$ 0,20,

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

J

SINTESl
,------
Terá início no próximo dia

1'7 em Lages, um amplo pro

gral;a das Santas Missões, que

fiá várias semanas vem sendo

elaborado nas' quatro paróquias
do 'Município, devendo

r
contar

cllffi 'a participação de' 25 sacer

dotes, entre Capuchinhos e

Redentbristas. O programa

deverá prolongar-se até o dia

. 2 de novembro,

TUBARÃO

'O 'Engenheiro, Hennique
t\randão Cavalcanti, Secretário

Getal do Ministério do, Interior,
'ehcerrou ontem o' Ci�ro de

Estudos e 'Debates

projetos eatarlnenses e micro
regional de desenvolvimento.:
que 'se realizou ,na cidade ,'d!l �

Tubarão, seb o patrocínio' 'da:

Fllnda�ão Educ(\cionaj.-, do Sul""
de Santa Catarina,.

BLUM;ENAU

Sob o patrocínio do Departa
mento de Cultura 'da Seere

taria .de Educação e Cultura
de Santa Catarina, será 'insta
lada dia 17 no Pavilhão- "B"
da 'PROEB, em Blumenau.: a

IIIa, Feira de Ciências de

Santa Catarina. Prefeitura

Municipal de, Blumenau e

tôdas as demais, Prefeituras'

catâ'Qnen�es, prestigiarão : o

acontecimento', ;, "

JARAGl,IA DO SUL
I

Regressou da Capital
-

do

EstBdo, o p'refeito de Jaragl.!� .]
" c , ''I.

�Q -;5111: ",�r"'_���ú�eJ:ha.r�t _j" "
,

Maver, Em contato COln o

PLAMSG,
'

o' Prefeito' fêz' a
doação 'do te;réno que �' �és:
tina ii construção de um grupo

escolar n� rua Jolrwllle,' na,que,
Ia cidade, O PLAMEG conf;r'.
mou na oportunidade, qué', I)

e�taheledmento-
r

escolar' Será
dolado de 10 amplas salas -de .:

aul,a,

ITAJAí

)

Chegou em Itajaí o barco

"Mestre Jerônimo", � da Supe-
I Intendência do Desenvolvi

mento da Pesca, empregado
em pesquisas oceonográíícas.
Atualmente, e$!á realizando"

estudos 113 região sul brasi

leira, já tendo terminado'
'

a

primeira etapa compreendida'
entre Tramà�daí e a Úha de

Santa Catarina, 'Segundo in,

formes oficiais a coleta da

primeira etapa do roteiro;

alcançou 6 ,niil quilos de pes

cado, resultado que os téeni-
• cos da equipe responsável pela
pesquisa, consideram índice de

alta significação para a mis

são que lhes está confiada.

fnpri-,m / ,
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El\'IPRltSA EDITORA
O I�S1'AJ)O "TOA,

o ,Delegado da Rec,eita Fed�ra-r

8.1', Jairo Lisboa, lançou ontem
Dia da .Criança -:- em entrevista co' I
letiva, à Imprensa, o concurso de i
âmbito nacional denominado "Corno I

o atual desenvolvimento do Brasil é,

ajudado pelo Impôsto de- Renda". o I

certame eerá dividido em 2 etapas
- Norte e Sul ,- e concederá prê-I
mios ate, o 5<1 lu�a� que �e�á, de via Igens e llvr?s.," (Ultima Página).

ESllllrtiva
teve -".

144
ganhadores

O 19<1 teste da Loteria Esportiva

,do Brasil foi vencida por 744 peso

soas, Cada um dos apostadores re

ceberá a quantia de Cr$ 10.421,00.

'Dos ganhadores - número recorde
291 apostaram na Guanabara, 38

no Estado do Rio e 415 de São Pau

lo. Durante todo o dia de ontem foi

intenso o movimento na sede da

Loteria Esportiva, onde os vencedo

res 'do teste foram a busca do prê
mio.

Agua chega
ao Ribeirão
e à Costeira . D:CBI0$slra.ções ;",:'-

" ,.F�lan:do \ o ESTADO. Padre }�u(,
vedo afirmou que' pretende 'fazer

"

uma série de demonstrações de fe

.nêmenos ,parapsicológicos - levita
, ção, catalepsia, telepatia, etc: - nos

.l�róp'r�os 'iútegnintes" do curso, apos ,

as' aulas teóricas. Disse que a pa-
.. -,,'

rapsicologia. 'é uín dos assuntos que.

atualmente desperta. maior interês

se nos meios científicos. (Última pa ..

gína),

Até o final do corrente ano, além

de Canasvieiras, o DAES concluira

as obras de implantação dos siste

mas de abastecimento de água das

localidades de Ribeirão da Ilha e

Costeira do Pirajubaé, ontem ini

ciadas. Os novos sistemas permitirão
'>'0 suprimento do líquído àquelas
comunidades, especialmente na tem

porada de veraneio quando os baL

neárlos abrigam grande número de

turistas. (Página 3).
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CINEMA

�.......,__1j,,;,- 1;9,4:5 ------. f[�45m,
Warren Beatty .:.._ Elizabeth Tay
lor

JOGO DE PAIXOES
Censura 16 anos

�., I ) \, i "

__ :, ,,' 17 - 19,45 � 2�M�I,)1,
,,\ :':'Teixeiriulha � Wal,ter P'4,vi(a
ii)", li

'MOTORISTA SEM
"

,

Censura 5 an,os
j • r.'

'i··· ..

j ," ""15"_:_ 20h, ",1'
, ,

,Richard Crenna -+:- J\.ll,ie 4.:ndr,ew,s
( �" f

t, I t r; \' I _ ! �

. 'J,' A"E$r�BL�
Censura -lO ailOS,

, }
;..t(·!II,I

,
". J.r.

14 - 20h.

Programa Ouplo'

.,"',,)�os SAQUEADQRp� - COMO
',- VIVER COM TRf:S MULHERES

, j' ....,.\\1\ Ce,nsur.a 18 anos

,.,·.:i

GLORIA
1'.()(t},llzl-

"';" 17 - 20h.
,,(, I' "i'Rock H_l!ldson

'na-le
Clau.clia Ca.rclJ-

'''''!'' • '�' /
"

"'A GATINHA Q[JE EU QUERO

I 17 - 2011.
Mil !'LQ ijenvelllJti

"

" Leite
� "

� . ,

:' . ATB, .qup {.) C4-��M'flNTD :NQ§
,SEPARE

C�nsura �·8 am_os

•

•

:.;,; � ..

l�/; :\

·
. � """,""'."".-""-�'�.'-;-0:,.----,---,.'""-....,...---.-

: .z'2bh. ,
'

,
, !

Prqgrarna D,:uplo

MURA ;LP;I-*,S qo, P.AVOR
,TURijA EM FVRI�
Censura 1'8 anos'

� 20h.

i' ;?�:,rt waq�er,,�' �a,:�:�;e, W�'�d
� 'APArxON -�'''':���
i' "", ,y'l\' .', �, S
'I

�.

Censura '18 anos
.l}.

l ' (;" (.',:" "

1
\

:1
, ,

� .

, "·1 '.

TELtvisAD
- ;1 "

.f

J� TV COLLG4DAS CANAL �

'r
1

, ;,: 16hOO _ qul;le .da CriaJilça
16h15m - As Aventuras de Ri]l\ � �, , ,

Tia Tin - Filme' \

t,
l 16h45m - Os 'Três Patetas
Filme

· '

; 17h90
, 17h15m

;'g�arda
I 18,lJ.15m
; qutos
,: 19hO§m
; vela
:'19h30m - Tele �sporte
I ·19b'4.om �,Te.lé Jorn aI Hering
:�10h05m - Irmãos Cora�em -

: Novela'
; 20h�5.m -=- �t;t,nta çatad.m,a 2 Mi
:nutos
� 201140m - A Discóteca do Oha

; crinha - M�lsical
'; 2Jh50m ,- ,E�pôrter G�rcj\l
f�,2IJQ5r:u � Horpri.o Políti,c,Q
?í!t;201TJ -f\�sim N? 'fefffl Ca
mo No ,Céu -=- Novela'
22h:50m - Santa C�tarina 2 Mi-
'ft'tltQS ,

22.h55m - Grande Cinema

;Horário Político
..,- Nlulh,eres eJj.l Yan-

�3;ljl,ta Çflta,.r,�na 2 Mi-
,

Pigrna-liã0 70 No-

---:---v-- :---- --�-_-- - :-

i

t'

"

,tl'
"

CASAMENTO EDNA E AR
MANDO VALÉRIO
Poucas vêzes se vê a capela tão

, p�� geger;lld;a S?<0I�6) ,esta:y� s"e�:tq=
.f.?ira ;(I Lti\fl1 a, e também um,a noi�
�';a tã.o �if.eren-te das d�,r'nais.E,_Q.!1a,

, ��)mp,a,ll.:h�cla d.e $,ebl' irm�,o JS..�-
,

;?{»I:I �j Jl.er:l:tl:!;<;I�, Glawa entrada na

capela do Divino Espírito Santo,
às 17,30 horas. para o �tU, casa
mente, com;t> Advogado liAnnal)-
'do Valério de Assis Filho. Edna
usava U-Fl� despreteacisso rideagot

, em s,c'h an tung e de um a,r,l\aJl�o ern
,i.ag_os d,e fita, �ai,a o ,Ip'�o Ye� .�m
mh�. '�,a pa1_'),e1fl, tamb.ém �{)j no

, (a§La a ��,��ft.!�fj,a ,(;tps ç.o,f'!v��:ap:Qs,
! fl,tja§j��Jm�Iíl,t,e n,Q� I�u��is cl(a,ij;');a,r;):1
; �Jl,Q � 'fll��,ºçJp·: � r��W&Jj,o �Qi �,o
j �1·J;)�f.I:F�J.:;tfHa .ç;:Plli",tr�' ,OlJQ;. ,QIij.4�
f..9l, 'il � �P�J� ':-,cI,o Yal�rip" }�,p"e

: tll-:T�,I�l fHmf',!·,j,rrir(ntq�:, Os ,G.O,IW1�
,

,tftf�qs sí\Q ,os In*j� e'!:ogiQsos cmn T�
.f.htê.ticj:a ,ao. ,e�c,elept,e se,r;viç:o .io
.'1i�stré fJa,mi�,tQn,
�:.

..t.. :_:r
lI,. 'f .'"'\.' y'i"

, "
," l \ .,'

1

: �JD: \ ES.,tá �,� p:afil'r,ebs 'Q ç,asi11
H�,á�j,:�l ,e" �\G'b.�,rt9 �{o,u;'f S,oa)'jl:s,
r��,t\?. f:)ascl':J�,ento d� �'Üb�r�Q, .-

.

1 I() se'!1her ,e. $f.�lh.ora . .4J]J,q,o" M.!-
,,;'al�:ll, d:a sop�flªd� ,çie �t.ap�, ,na
,:ú�.tj;f)l:� S�mªlf\la ,estiv�ram .n.o �io,
'�ail'{l ,ha-tisar S,l.\'u f'd,�neir_Q' n�t.o.. .

. ,

. . .�...

-.- .........

,.' , \ 'i
Cr�SAMiRJrb EM. �R�stLJ�
Marêàd� oará ,'o ,dia 1 Fi ,de de-

I • ..- - � . o" •

77"ljl),br�, ,�s �:9 �o:as: �a C�tedral
cve Bf.iasilra, a Cel'llllOJiJ.lfl do CflS6l
m,�.f.I\tll ; d·a !i.n,da ca:t.adm:ns,� �r-Jli-

,

'la.. �1al,�ja Çü�;ha, çort} ,o ªr,(wj.te
to, ,tk):v�sio CardosQ' de OJj��i-
ra.' ,

, ,

I 'I i ' .'

,,:Bl1f�.rll(!)U-Se onlt�lnl no M�lseu
d"?' .

'bQ Q 'r
.

:' AFv,e '-Janta ".�ta,frna, a �XpOS1-
çao do' wtor Enco da Srlva :::
A.s �o{as Per.n�tnhlJça,r:ras estão
com o -seu, festival Bangú, o teci-

I ,
'

--T'"":>-._-= ..... _...,_ �

,

1
'

'I,

J)eD,�,mi �m I J�aI'lUI!� 99
'�rim h Dgo#l�: JmQrff6 #I bol=
s�s ,!In G-JS.9€R IIJHl. i ,�w. I)it�fn".

. ciwfR �o }MSIM' f�€;1W � b9l,sn�,

I

J1�W fI»Ii#!S, �Mii IIp �aI,.. ç IIfRª
, ,.J! ��)
C3,"'I)I � �� wmid#�,,4n, ,II

�,.,jJI,..� n J�
,

.C4IJA 1'414 W!w!.= IV
�

W;?��e.r a�igQ, � S,empr�.
�iio p.atl'�§i .gpa e jlil.a.Çr?dÍtf:.á.y�L

que �l:á '�,u�sp ��',Jil) ililíl,Ô t1�0 saj.btt
Inps :qm cip Nl:t:r"O?

O �,�lce hQIJ.Y�" :I'!.9�m ql,e J:)�J�s?
QUfib,ras # '� p.e,fl ,a .QlJ l.Pff'tP;;�t,e
COJY;l .os a,Jl�iJ.0s ,�6l sul?

l}OJ1.S il'�,()vas t,en,ho p�r� t,e Cf)tIJ-

,
,

\.

do que no '{'erão veste a mulher
elecante �:� O costureiro Lenzi es

ln
-

bnst'am.e -preocupado com as

!].9JV:ll-S e §S �ebutalJrt€s g� <ilf�em
bt,o, ,ls.t.o fni ,0 -que m:�t�:n1.@s IiJO ir-

,i·�m:}1.et()} FPs,t.urei,ro. ,em r�§e;f),t(> vi
.;;Hfl a .s,t,,:� ,C:8Lsa de )l�.0\Gjl;l * Co
,rorr'� fI{áFlll $.l>flíl um gf>l!lI[J.0 de I!i),GM ti,
COS: sua bapagern é grande. não

�:"r:í 'W',rfSf) para nós I) homem
da Vanguarda Adolfo Zigelli ser

eleito.

Tf,\fR,o
rk! l,q �,O nMm t\;l�'!;l')',Q fl@

C::IT:}':Q,I��,o, .�:s � � �q�'ª$, �rr.� -ªrr.��
S�'I��';l;_�:1 !ii W€@ !iH�m'iq�!? fV" " 1]'),e
J:a Ç,Qm��j11�j� 9F ;Zi,�lf.J��j��'$,k;i: ()
j)?I):í),r-t:lil-';p-!'.',)1�n �? f.JS,t!'!)�·�n Ç!;I\tll-'
r!-J gp pijjt't"rSi,��lkq,e �,� ��'-11:tf) C,í)
:t[iFijJ:3 rmw,:::,r� fi. r�m(ll�p1;cla de

,Zi�lTJbif!.s�i ?m .ro,o.ssa ,C,ip;ade.

*.

'C�lm:J.1\dm�:l)\tªffl..,qg .0 Jló'!:1�)t;l),ç!,o
fl,�w.Q'i,� L�lH:;r.:F@j., p��o spp a.1'1,jt'rr
s��"in ,QIíIJ�m. (.). il!l4str:� p,eplJta..cl.o
pr.e.oPilP,JiPio ,C,On;J S-!l3 plJ���,q��J�a
pa-rRl .vp.ltar a �.ss�mtMi;3 �e,gis�;ll��, .

t,j.va, ,clfJ�Q!) ct.e r,e,c;���r arnH�,os �l)l
$�ll !clPf.lf,t�ai)l�n�,o) I".oH�.Q a,c.Q.u_t,e.ce;
-aos ai�'PS a.E1tey,ioT�e.s:

q .Ç�s:a) J.."ep � 4/')\tl),f)�o ,c;;.r1.QS
d.a �o.ya fITl Ç,QifijD,a�hi.q 9-.0 �.eltJa
dor Alcides 'Ferreira, dom'inqo,
.ülnt3�laTF).' Q6l r�sta\ur�M,� Br-ªs\\+
1'0.

_..
..... ._� .

� ,)1.0V9 ,Jj;DJia em tepid.os f}:illlg�
d�sfi''l dia 21 nró�h�o nos .s-ª�õ�s
"do Tab-aiara T�n.,is Clube. tluma

promoção do Clube Soroptimista
de B1umenau e loias p,ernambu
canas,' A renda da

-

tarde de e1e
l.Q.â,Qé:.ia ,tl.ná ,�,11;;t reNd;;t de.s-t,i,!íJ,ada
�o natal da criança menos f;vo-

Zury Mach?do
tecida. A informação veio ao Rio,
"�('i'i�fl; in C,o t 01. da co.iceirua-:
da Firma Bangú,

Qfm rrf !\NTES :EM FOCO
S,<,�{.a-,f.eira. li!'lcl::!s meFl,i,!lRS-l��O-'

cas ele nossa soei -dade esriv-ra-n
'la sede do CltJ7C Doze de '\erôs'
t,; :1nra a reu -,ião (]11: decidirá os

hnl+'ins para 0S 'Cl1"SOS quo serão

chebs, às :G>�hllt,�,Ht·� de 1·970, Os

PI)'S0,� s�"�,,, mi 1is.(""0h� ,:,ehs se

!1)�0,r('J5:; '>-thueta M'1 ":_" �t nR'170
t4..".'�!li0 ,clici$'"'1 � 'yd" r",�tn e

_e�-.eg��,ti�,
.

AJ,i�inha' Damiani e

�1:á:lif:l !)jivia M-,eyer.

M.nvi,1iPt,"tR-S;" a SQ.Çi,ed.'.l,0e .0".
J'.c,i.,i '1;1"1.0 Ca�fl,l1lento de �'Hi,q'
\liDi'ra 'Çarçia � Celso Ramos Mi
n�;!),�la. m-arcad.q �ara o dia 30 às

'[8 '�1,0r:·a,�. na Inj''',i::r Ma,h? cJ,� -S'l1l
tissilll� $a::r::wrntn, No� S'l1.õps
d.� �1:ara'nh:1r.:q �1�t;,,1 rm Ca;n
h0F,i'Í).. a.ç:.o.ntc('er� R ("]eg,a}�te re

�.}F&:,�,o ,aos c,oovidaclo�.

D0is m.ar,a;viJA,Qs,oS painéis. tr;;t:
)

ba·ihn .do rj,l�tor R�d.ri��· de Baro.
• 'I \ '. �"

f'.�,tarã(j) no salã.o W,nhi·e. do novo

paÜiio da Assembléia Legislati
va cio'Estado.

,

rnflOGAN
N'0S t°J'1·".nns da P'r,f'feitwa, dp,

f"{)J'I,te' a Lif),dac:;I!", drram irr{ci,o q
IJ.'l' [l:jlJ�6}ue ÇOlll o tão comentado
T,Ql'l,QQ::1'1, A�ora, tO,d,ns nernJn

.t�lm, q�,lf)nd() s"'rR,::r i,r]'Ulgur,a.ção
(��$t(' ,?arque de di.versão.

.'.
-,'

PFNSAMENTO DO Dlt\: Nun
€� d,i!!.a,j·s I\lHI,1 de vós mesmo, por
que ps f::rls.os ami(Tos s'e encar

regam ,di,sso.

tjilJ: <\IRGl p,e,m. :b,@m ,ês$f?, f11)� está

ª-c�(hJ'l;Ja.�o. Pare\i!t . ��)� :as �,oisas
9�ª!l',�:a�irn

.

r§!,ra 'p ,�lf\�1 ill�p, Con
(s\ef!,�l:i �7S.çQh:fir ,�';m �,rtca\tl.t,o em

.-

't'..:I· ,_..in)·s"s·e �a' "'a-o 11a' Ver televisão SIm, San UITlA tE'-G!'Huse ,Ot�as 3S ,,,,�,' ", J' n (

agliel� , procuI'a
"

desesperada que lf'snecladora atenta e empolgada,
, existi::! em mim.-· Ou' será que en- ;\reio tlldo, desde os anúncios at€

"c,c,l.ltrei aquela forma de ac.O�lO- h" horfirios políticos. COfllprome'
cjfi,gJío

I
tãe própria ,das p.e,<;s,oas t�-m'e comi�o m"SI1)a il tom:u Til--

'mai;s vel1ws? Que ,s,ej:a, �s,Ú P'lui- cafen quando, estiver resfriada,
bom �ss,iin. ,,'psar Detefon quando houv;e�, �osr

.. ,",
'

" : - ,;,";<'�>,.'", l�,i'�" ;;'-_"','\":Jfl/f';''' 'q:T;ljtos ",{l,.��El.ooRl�,,·m'f.,"tlS'y!\-r;_fl'tii$:ttde$
s �������r�����·y;�,0�1��:>'·,; ,

\:�.;U�' ���'�;?}' ú'tç�;'J��" t�ci;h6' �m,a
ol:ail�) '':_l��s ----,. com ,�*,c�ç_;lq ,q._t' d�I::ls tl'l���za 1I)�;flSa de, )lao c,omer Um-

on_ Jr,es - que, m�QG;\(H\Q WIO en- c,a com pao porque, detesto man-
.' li< I" • I' " �

G,Q,:m'ar ;��liIjlto, As ,Qutras �1�gJllll,
falar)l é fazem de mim o querem.
E eú nl;>' sinto boa e doce como

I }tI

, '

, ,

!'J,I,I'I�g.;;.t :f!)j ..
'

4-(71) p.o:tJ�os Y,GI.t;J fl,�f.,cledil,º,fI aque
�'ª ,1Jl%1i� d,e '!�,ej!1li §p�.o . eu

,

q\Y..�(O � nã_e p,om_o �p,§t-s s�o", e

y,q,,!! ae,G:it.imP'0 t;lil,q,o ij�,e �ai me

,ap,a,r,e,ç��J�o p.�l� Ü'�n:t�, ç,omo se

�& c,Qis;;ts �jye$s,�,1)íl fl-l;l� 8,fr assim

'lT-!<e�mo � i;l\l.��pnl,dessel')J de um to-
,t'

q",l� m,e�l f'1i1Ja se tO!'.A:'Jrep:;l razoá-
,veis,

4p,re,ij.dj ,3 h�m�J�;i).qr, a virtu
d� p,r,eferi�a 4G S�,I\I�lPl', � estou

�1ílíI r,í!7 f,o,lílílj,gO m��ma. Era o ,qüe
.

�Re t�:llt9f:íil, �� �.lJl� ���,ç� ,tiMI\t.o t�m
.Pf� çm �e:$,ccÜh�'�f' Q �\!il@ m,e aho�'
f�,Ç� é nJlG)glM�� t,er fflt tnsin�do
j�S.0 PjN��S, �)\I j� F.Q�@fi!il �@r olei

x,íl4,Q &i,� ,llJf :bç._l,�r ,çI� I,lm l�do pa
ra, p o.lJ\tr,0 h� !�!iljt_(\) ��mp,�.

4,$ .pf,ll!p!.lÇ,Õ�S f.0�·;3m ç�tgando
lM:;lS pP�.ÇQs .. § h()j� ;r:t,�0 '�1J�6) tem

f"-Q p,aff.l Plélis ,��\ll,a: JE ,é f,om llijui
-tp W,ª-?-�,r � ç,G)J� I!>!m ,Ç,çf,t.o org.u
l�).o Ai!iIt '��:\lq �,s �SS'(HIS �,Q.Ip l�m a

,ç,ílrjl]�)� ml,� Q�@r '�r ,d� contra

m!4!j: "�;ií.-0 poSs.o, !fJlª.o. t,en)lo tem

p.o". 1'''1 sf,l.brs, �M s�W!PJ�1.\' five t-"'l

Uu 'Pedrosa
p,o, Âg,ora não llIais, QU,�'ldo �ch'
'y!f:p tce)�1]1inho para ler e ver tel"?·

vjs�o, fic.à e)1Ca!'lt3;da.

teiga, mas furno Presidente com

r,nuitq propriedade. e graça,' !\.plico
m;�'))las �.cono.m,ias na C::).derneta
de Poqpé1Pca e 1,eio com f:Hande in:.

t.erêss,e a EnciW,o!"édia Catarinen
se. Afinal de contas sou catari-
nense por convicção e

acaso,

não
I por

Das noyelas, est.ou pOr dentro
de t.ÔQ3S: tenho uma penioha da
nada da dona Lalá que vai cair
na mão do Carl ito, tôrço muito

, pelo João c.o'n,lgem e ach.o o Pa
dlre Vitor um pão, Gordinha é en

graçada e a simplesmente Maria
tem um fiJhii)h,o que é Uilla graça .

Os fi:lm�s também não esca-

pam da minha TVmania. E sem

pre • .çom Ulll novo envanto que
v.ejo ".o. Fantasma de Cantervil'e"
tantas vêzes renrizado.
Ao lpdo disso, já ouço ,delicia

d,a O fanto c1,os _p.assarinhos ,engaio
lados e .des,ca,nso deli.ci,ada à som

br,9 elo abac,at,e,iro que já não me

deix,a enciumada.
EH te espero e prometo que não

vp.is te arrepender.
O,m abraço, e a,té, lira,

�'í�·;"r1S; uij jj1f1I�'1 j' j�'lCq �Ci'l
-�--------:-

Augusto Buechler
-----------------�.,.._,_ - . --> -,-----

, MUNGO JERRY

Quando pela primeira vez falei sôbre ,a grav(l�.ã.o ,In The �Ymmtrtim,,,
fu] p primeiríssimo a fazê-l,o. em FIo:'Ü1I).ÓPolis - n_ão podia 'imaginar qUe fi
f?sse agradar tanto, como fOI e contínua sendo, Nao que Ih, faltassem qqdades para vencer na vida; o que acontecia 'era que se tra�va d� um e�'
diferente e, como tudo que é nôvo, está sujeito a causar um cflrto, imp"ct() ,

tanto pode ser dissipado - e, então, o disco passa a ser sucesso - co;no�fJ�produzir' o alheiamenta total do público, pois êle pode muito bem dar
omhos para êsse disco e concentrar as suas atencões sôbre outro,' QuantidM
/' vvrird-de é o que não falta ao comércio discófilo,

E ln the Summertime não foi esquecida, Alguma (?) coisa ela d,eve t�
E esta coisa, certamente, é o tipo de música: diferente, "Nova'" não seria
têrrno certo; fico com "diferente", Pois não é qu.e êlys misturaram ro,ck�,
blues mais country mais jug mais jazz l ? E que resultado foi obtido! 'JIu
!']rn1:l a nOSSR atenção, seja a percussão contagíante, seja o piano, es,trategi
mente colocado, nem sempre totalmente perceptível, mas desernpenhanríj, Pa�
importante. O banjo, também.

l\1úsieé! e Letra são de Ray Dorset, que é o vocalista rio ,cQI}jun�o, �,léll] i
t,Ql!.a,r ,glJli:l{arra e (mtros instrumentos. A contracapa do comp,?cto traz 6s nllll!
d,Qs instr,umentos qU.e foram u�ados.pelo conjunto, nas 3 faixas do disco, U
instrnmel'ltlJG?O um bocado original. �

As outrRs faix�s do disc:o intitulam·se: Mighty Man (Dorset), '4,43 e DUI
P.�,eYITlQniil q!Y!lS (Guthrie), com a duração de 5.49, É um .compacto muito hpm
Vamos esperar um LP clêsse conjunto, É tI:11 estilo muito bom, diférente.,

,

ql�e b,em merece ir a um 12 polegadas, para ser melhor sentido e entendido,

FESTJYAI.. lNTERNAClpNAI.. DA CANÇÃO

A grande pedida esta semana, em matéria de televisão e d,e música, e
'início do Festival Internacional da Canção, na 5a, feira às 20,30,

Éste ano, o Festival terá um atrativo todo especial, para nós, que rpor�m
em Sa)1ta C,a-tarina: êIe será transmitido em 'linha direta, via Embratel. o G�
,signifka assístí-lo na hora em que esta se d�senrolal�do no Rio de Janeiro,

Quem vai realizar a façanha é a TV Colígadás, que fará a retransmi�s'
com exclusivid.ade para o Estado de Santa Catarina, com imagens e som G'
serão mandados pela TV Globo desde o Maracanãzinl).o, totalmente reco
truído e com ,aq,yêle sistema de sol1}, cientificamente planejado.

.o V FIC ter,á, repito, uma importância tôda especial para os cata.rinens�
H_ay,erá u):pa pa·rÜcipação mil vêzes maior que a dos anos a'!)teriores - mui'
embora tive;sem sido apresentados os espetáC).üos, em vídeo-tape, no

'

seguinte,
\A persistir a eficiência técnica da EmbrateI, teremos mp.a imagem Ir.

!:luila e um san'! perfeito, Isto nos garantirá uma completa v_articipação
festa, que já está sendo chamada de Campeonato Mundial da Música.

Um aviso: na quinta·feira, dia 15, quando você al?rir o jornal, pela manb
vai encontrar a� relação das músicas que serão apresentad,ils naquele di,a, porq
eH a farei publicar nesta coluna, .Já estou, de posse delas - a do 19 e i

espetáculos, fase nacional - e serão publicadas no dia, exato em que el
tiverem a sua utilidade.

Quanto à cobertura do Festival, em si, acredito que n�o poderei trau
muitas no:vida,des. porqué vocês verã� tudo pela televisão, Mas, mesmo ass!.'
estarei tr.azendo algul1s com.entúrios sôbre as músicas apresentadas e Os detall

Íl)te)'essantes dos bastidores, Não pensem, entretanto, q�le eu irei ao Rio, ct}"env�a,do eSPJtcial", ou coisa parecida, Eu vou gravar - n,a medida do POSSlf
- o ,que fôr dito de importante pelas emissoras de rádio que farão a tra�
missã,O .d,e l,á e qt.te darão boletins durante o dia

'.
Êsse material gravado, ser

t.o,Q.Q t;l;;ttil,ogr.afado, pO'steriormente sofrera um!" triagem para, então, ser leva�
a vocês, T.enho certe_í(é! de que vão' gostar.

Restaurante rípí,co
Rua João Pinto, 43 - Centro

(Bem perto do HO,tel RQY�})!, i
;, !

Pratos Di�.er--sos
Diãriamente Bacalhau

e Caldo Verde
Ambiente Seltl,ç��nadp

Ab,erta desde às 10 horas da
Manhã até as duas da Madrugada

..
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,
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"Casa da � touças ,.
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'! ESTREI'I'O - RUA GAl} LlmI:RÀí

- Em frente à churrascaria "Faü;â,o"
Jogos de Jantar - Chfj, - Café -- Jogos Clt) Cri�tªl e VidrQ ,I

Tudo vara Restaurantes _. Bares - tIotéis. ..-'

Ârtigos para presentes (Bôdas de Prata - Ouro,'etc)
Peçi:l.s avulsas - pra tos - xícaras - caL1eca� - vasos - bjbilÔS

- leiteiras - açucareiros, etc,
Faz reposição de peças de jÔg08 dE po:r'celana, à.e qualquer marca e

--.�'-mm vii��_-.,. '" .• �k; de, ::.:�:��,��, �:,r��!1g.>, ';'�;". �.��-=- i:w;;-d,

I,

',í/lir.......·-5uw.,.
__ �iõi..

-
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iii...iiõ,iõi-..L.....-iijõiii.=-"nn_iii"';;,;....__iiiiõiiiw_...õf;-..._iiõ_ii.i��a;:�!;wi_LfJryt I
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, PROBIIIEIYlJlS COM OS. C.b.Bfi.tOS ?
RESOLVA-OS lGO'RA!

I
A demonstradora técnica dos produtos Helcne Curtis, encontrq,se i

nesta' éidade na Drogaria Catarinense, atendenr..o gratuitamente as �(1n' :

suItas sôbre �roblemas de beleza dos Cabelos, fazendo' inclusive apli!!a�ão
na hOl:::J dbS produtos H("lene Curtis. Maiores detalhes a respeito, na

Drogaria Catarinense - Tra;jano, 5,

.���_l"ifc_!l'i-'I1I,.�-.g�-rlret:r-_�btw_ii!õ"iõ_.__iiii..iiõ'!IQiiiij_ii,iiõliiiiiõiiíjiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiii,!I!!.. im.iIii'�ltiíiii9�Il�jiii,.< � I

MÃO DE OBRA PARA CONSTRUIR E
'REFORMAR NÃO É MAIS PR'OBLEMA

R, Andrade, firma empreiteira e�pe(}ializada em mão de obra pa,r�
construção, reformas e acabamentos dA alven�rias e mad,_eiras, preçOq j
módiços. '

ACAita-se construção pela Caixa Económica e Ipesc. '

,

rs

Trata�
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�,Nune� Machado, 7, 1° andar, �����_ 4.
-

=-IO�ian���•
_ -,ir: !.nr.......�--.-.wj pp

-

••IiI •• 1.1 fi ,-

�

GA!,.EIUA A,tu AeuII ,

Em exposição permanente os melhores artistas barriga-Verdes,'Artesanato. ,16jas, cerâmica'
Etc & etc & etc

: I

,

i l Blumenau - 15 de Novembro, n. 1.176
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Santa Catarina

,:tursl de 8ntr,8:plJlBiia
:"religins.1 tO eça d.ia ,3
,', "Antro,p,ologia ,Religiosa", é' 'O cur

"so que a Professôra Maria Isaura Pe-:

.. ; .reira de Queiroz, da Universidade

FedeFal de São Paulo ministrará, de

3 a 7 de novembro, na ex-Faculdade .

p3yt�m('nto .ide, Extensão , 8,�lltural
da UFSC,. o . prof. Roberto Pontual,
crítico de arte' na .,GuàI1à1:iáta, .vai

pró ferir hoje; 'te'i;ça-feira;: às ::20 .ho

ras, uma' conferência sôbre A ��te
C��tem!êor.âl1ea . no: ,BtasH.-,··

,

A .confer�n'ciil\ �e�<1' �:�at�ip'(Úí no

auditório do. Curso ele. pir.eito. do

-Centro Sócio-Econômico. � ;.
.

,

PREVENÇÃO' DO ',CRIME J : ,
'

De 20 a 22 'db �o.nieiif�.;�-.à:{�Ô ho

ras, no auditório ,do �1:0v(flÇi�i;tb',�do
Colégio -Coração de Jesus,. á 'prófes
sôra Armi�da Bergamini' 'Mi�tto:<da
Ur iversidade Fédéral ,d�': -GoJ�s,; Yai
ministrar. um :curs,Q is'ôP'�ê:

.

,Proey,en

çiio do C'riine ,e, Tra-tameOip '�o< Cri.
, minoso_ As' insc�iQàe� acham'-�eHlher
tas no Departamento' de .Re.gfsh�o e

Contrôle 'Acadêmico, na, Tril?dilde.
P,ESQUISA MÉDICA

A Pesquis.a· M�ic'a 'e -a ·Ex:pl,osão

da !nf,ormação Científ.ica;,;� :0, teina

do curso a ser iniCiado.)lo gia 29,

até o drá 30, ,a .p.artir das .20- horas,

no' ,auditório do ;Provincialato ,do Co

lé"io Coração -de Jesús. "

O curso vai ser -nti\1istrado pelo

professoF Madol' :t:Jeghme, 'qa . Biblio

. te('a Regional çle Medicit;l3 de 'S!1o

Paulo, .numa 'Jilromoção do ]j)eparta

'mento ,de Extensão ,Cllltural, em ·00-

laboração !,lóm o ·Gentr.o-,B;io-Médico

da tUni\"ersidade Federal, de .Santa

CéJ..taril�a.
11

de Direito.

A JlrCmOç20 é do Departamento (!p

,,:Extensão Cultural e do .Museu" de
Antropologia da Universidade �F,ede

".;"1'al de Santa 'Catarina, senda que as

. '. íns-rícões estão abertas no .Departa- '

'i'émento de Registro e_ 'ContJrôle Aca

"d!3mi<:o, na Trindade.

. 'MERCADO DE CAPITAIS

O Prof. Ledo Blaulio Leite; da ,Es·

:cola Superior de Administração e

,'dGerência vai ministrar, 'no, período

de 26 a 30 do corrente, tim curS'J

sôbre .Mercado de Ca,pitais.
Ãs aulas serão realizadas no au-

\ditÓrio.
,do .centro I 'S6cio-'Econômico

[da Universidade Federal e destim

se. em especial, aos alunos do con

tador e aos terceiranistas do Curso

,ele Adm�nistração,
CURIOSIDADES ARTíSTICAS

Chegou ontem a esta Capital a

".,professôra Helena Lapa 1\I[ara-nh:ío,

da Faculdade de Biblioteconomia e

,Documentação do Rio de Janeiro.

1)11' Ontem, às )20 .ho�as, no auditório

d0 Provi!1C'ialato do Colégio Coraçáo
.",.de .Jesu�, deu início ao cui'so Curio·

.sidades A-rtísticas do Mundo, sob (I

"patrocínio. do Depart'amerito de Ex,

,i> tcnsão Cultural da UFSC.

ARTE ,CONTEMPQRÂNEA

Também numa pnomoção do De·

Inscrições no Depadamento ,de

Registro e ,ContFôle Aeadêinico, na

[[lü-nelade ..

.�'.-
------- _ .. - ------
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YOC� QUER TRABALHAR E GANHAR Cr$ ·2:000,00 POR ,MES?
ENTÃO VENHA ,FALAR CONOSCO À .,RUÁ CONSELHEIHO lVIA,F.RA: 45. t

DIVULGADORA

O Livro �l'gue os fracos e domina 'os fortes,

r=------
---__:_---------� �-'-,_.:._--�------� ...... <\

Fabricamos. os mais

B 'I fi U I Nr �-'S
modernos biquinis' e1l1 Ciré, Jersey, Reridã_o,

Vendas por atacado e varejo. Rua F�lipe Schmidt, EdifíclO Florêncio �

Costa, l39.andar, sala 1.309 (Comasa). M, K. R.' Canfecçõefj fabrica o' melheir

Investirou fazer ...

seguro paraa familia7
NoFundo Crescineovocê faz as duas coisas áomesmo tempo

..

Basta você aplicar pelo Plano de O outro garante a integralização de

Investimento Mensal SeguradO - PIMS. seu plano de investimento ..

É um nôvo plano de aplicação lan- Procure ho.\e mesmo,um agente BIB,

çadQ pelo Fund0 Crescinco. . a Sociedade Coprelora de sua pl'�ferên-

Ele funCiona,assim: você aplica Cr$ cia ou uma das agências dos Bancos

'loo,bo mensais durante 60 meses em autorizados. .

cotas do Fundo Crescinco. Aproveite ,esta chance para ganhar
Com a. valorização do Fundo, suas dinheiro protegendo a familia,

,

cotas também valorizam.
Para você ter uma idéia, em 1969 o

Fundo Crescinco rendeu 130,29%. E des

de'seu início, em 1957, mais de 12.000%.

O que diferen'Cia a aplicação pelo
PIMS de outras existentes no mercado

é que ela está cobertw· com dois segu
ros de vida.

Um dêles .garante à sua Yamilia uma

'quantia correspondente ao valor atua

lizado de sua aplicação,

. Administrado pelo

� BAN�O DE.lNVESljIMEI'NJO DO �A.SIl
Capital e Hes('l'\'lu:: Cr$ 50.3R4.005,16

Cartl\ Pat('nte A"29,11 "66
.

São Paulo: Rua LibE'ro Uadnn'l, l!H:\ • 6.� andaI'

Fones: ;17-1-;..'170, :17-601)1, :\7",9;-;;1, :N-;�7H),

:�6 6;\:\7, :\r;�6a�S, ilf'i-ti:tl!) (' RI; mt3�
Rio de Jalll'iro: Av l"{lo Br,'I\('o.IH� W:'e lL"Rndll,

Fones: :::!:!2-;')11,-1. 2::!�·;j114. �:.!:!"'11:1 2:.'2,5112,
231-1103, 25�,:3:J;19 c 25i-6S,íl

Escritório ,Regional de Santa Catarina

R. ZIMMER'MANN
'R4)a Tenente Silveira, n. 29 - 'Florianópolis

Hua' 'i'5t ele ��'v�mbro��b:l1.312 :_ BlJmenau
----, ,-_,_--_.,

._- - ".

_ .. �-'---,.. , . ......_ - -- .-

., ..... ,,.. .. --:-:-.-,rr-r--_,...-.��-=.:;;::.

() ã'n!'itit,-P;h') 'Ele "Pl1,,'"i�lp';('in ,clt)

ESÚIl'1o .de Santa (]ntnri,ua - )pe�c
--,-;. ilbriu sua !flrÍTj:í "iR D3ra .ó ateu

+imento . aos. hrneriri,iát:iO's. '. vendeu

dI): medi;-amp..,tos à �réçQ� 'icrssí
veis.' A f�ril'Híf'h fUYlC'funa, no, 'eoifí

d� se'cl-e, 'c1�' Insf,Ú\ii-�: 'a' rrua ml,�j�no,
1.: QopárlÍo '�\·nOl}1P1i(ÜAl. ·d"-01'üsive .. aos

sábados, -atendendo A .todos
' os .seus

'\
. "

?sso�i:'!dos "e'
- iI"·'endentps nortado-

(l;"res� dI> idp,riti.rh(l<�· forner-i+a pélO

1;';"8;".: O rlr"::idp,nte' (lo 'Instituto.

Sr Rulw.ns -1\T�?flr,(:'n() Noves. in·f.ol'-
.:

)1"Op 'qÜP 'f�m:hpm 'o lnf�rior d� Es

tPrÍo ;l�o sf>rfo esquef'ido. pOis é pen

samento .dl1 aótRrq\li" 'levar atrflves

dr> ,délegaclas r�!!iôn'�is a se�em ins·

t�l�dflS U1'1;1 mpll1,oF assistência mé

dica. e' previdênri� ao� ;ssociádos
dn '''''se residentes. '1)0 . in:terior do

Estado.

Ampla vai',
reunir·�e ini

.
. . .

.
�

.
,

Itl_'"
"

. ,

A .cidade ,tle :ItãiÓ'polls ':��rã�':sede
da plló�ima, meunião ,da; Ass�cia�ao
dos ílVIuÍücipios' do· �Planidto.. NOl!te
Catarinense

-

___:_ !�snpía- .0" en�ontl!o
está niElrcado ,para ,o IpFó,ümo ,'di.a ·31,

�egpl1do
.

iilfonmou .0 IFlnttfe'it'o.,de 1\1<':

fra, :-81': Edmflr Renê' ,i-Evéfs', :mresi
dente 'da, ,enti'dade, ITodós ,Os ,iPtef�j
tos ,tlHS ;1l'lliniq'Ípios 'gúe integll!lm a

Amp�-a jã conf;�rmaram, '-surl�Pl'es�nça.
,.

.
. �,

, ,

.

BhlmeTÍall.'tSúcúr·sat)· -',0 YPréfe.Üo

Horst lDomÍl1ing,' ,de: ·Tim.hó·, sugerhl
a AssodAç'ão ,dos MuniéÍ'ni9s do ,VIde

do itajaÍ 'que'ns ';�uriiõf,s; eritF� os

seHS. ,c ch�fes de 'Execttti'lZO '. sf'jar·,

centralizadas e 'tenha-m'
.

'por s.ede

Blum'E'náu, consid-er<Í-nd6' qí.re 'é à

ddnde o centro geo�('onÕniic@ ,ela
mif'ro-re�i1ío. <:Js 'Prefeitos ,.re.ilnírl�!'.
no MuniCípio' de Bél1;êmto ,'�'A�;o
derirlir3m ,acolher a

'd' d t li"
" t' ,

conSl epm o �.!l10.� ,�J,tt.,;,��"
conélúíclo o rodtzio,�"tr����i
nidade a que tôdas a,s ;Prefeituras
sediassem' () conclave'. O 'l\'1:unicí'Plo

de' BJu�enau passou ii ser a sede

perm�1l1er\te da Associação dos

Mttni<lípios do V:ale do (ItajnC cuja

próxima reunião está marcada para

o dia 7 de novembro.

Atlelas ,�de Ih'ilBenaU
,:y;io aos ,lA

,

A Comissão Municipal de 'Espor-
tes de Blumenau, acaba de concluir

os preparativos para o emharque

ele sua delegaçno para Concórdia,

onde seriío rel1lizaelos. ,de" 17 a '24

do corrente� ,os XI Jogos A:bentos d�

Santa Catllrina.

A viagem i'l!" l'É\ptesentação hln

menauense ·foi confirmaqa ,para fi

tarde do dia 15. em 4 .ô1"ib1JS que

permanecerão nflql1el:l Cidade par�

o transporte dos atletas.

Men,ar Itsaltâda
Em plena Rua 7 de Setembro,

.

11m
.

indivíduo até agora não identi

ficado pela polícia, assaltou uma

menor, roubando Cr$ 340.00. A me

nina carregava o dinheiro num pn

cote ,de .(plástico, que ,pecebera ,de

seu .pai para depositar em um ban

co e o allsaltante ce'Ftamente "in

quando o dinheiro era entregue à

menor, pois a segniu, até achar ,o

10('a1 ideal para agir. ,O ,fato foi ·(l0-

municado às autol'idades ,policiai'i,

que ele imediato iniciaram diligên-

, __ _;_ <C�I,l�_J2�!'il__a _:.a.l2.!!:!.ra .

do_�ssalt_apte.·

J;o'ram iniciadas ontem as obras

tIe; implantação do abastecimento

pltblieo de água -do 'Distrito de Ri"

beirãõ da liha. A éq7<}e técnica dó
,j;)�bart�rriGnto :Àutôno�o de -Bnge
nhàr.fa Sanitária, .atendendo .aos

'

es

tudós 'realizados, construirá um sis-'

tenÍ'a . 'de
.

captação de dois' córregos
da IpcaIidãde,_ tendo em> vista a 'ih

viábiiidadé para este.nder o sistema

da a-dU�tor� dos lF'ilÔes _que .abastece

a Q�pltal� 'Concluíram ós técnicos da

DAES' que. tendo -ern vista .a .distân

cía .dõ .centro da cidade e as dimen

sõ�� de" Ribeirão :da Ilha, o sistema

local' não podia ser integr-ado ao

sen'iço, da. adutora dos Pilões.

o sistema' de abastecimento de

água' ·de 'Ribeü:ão ,da ilha ,conslsht'fI

no "aproveitamento de duas fonte:.;,

cuJá' contribuição oonjunta é ·sufi.
cien�e' para atelilder � -dobro da de

ma�d�, ··'conslderando' o . consumo

diál�i(� .de. 150. iitros por pessoas. A

cap,taçãQ ,dos cÓtnegos será feita ,em

cót� süficiénte para 'a dlstribuiçõ Q

'da.,'água I>or grà�'ida.de e o. tratamen

to·',do Uquido' será, ,efetuado- através
d�, 'hipocl,orito de, cálcio. O sistema

pre.v.ê aÜlda a, distrib'uição por r�,

dç "(l� ..
tubos pláfitictlf! �é ,�Q a' 125

mitrmehos .e' (l{Il1�tatá de ,um t't':li:!er.

vat'ófio de 250 lnll litr�s para atéH-
,'., .\

1 �,
,

ar """

i ,
I
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A

Joilt\vUle - vai ).&1 ,. usina
.

de Leiie

der as emergências e as oscilações
:de »consumo.

Os
. trabalhos de implantação do

sistema
.

'de abastecimento d'e -água
de Ribeirão da' Ilha .deverão 'estar

.concluídos até o firial .do corrente

ano, atendendo 'com seus 10 quilõ-
.rnetros' de rêde tôda a população lo

cal 'e' o 'grande número de veranis

tas que demandam anualmente àque
la .praia.
N:A.. 00S'J1E�RA TAMBÉM

Com a finalidade de elaborar o

projeto té{:lilco para a Instalaçüo
de 'Usina de ;Eeneficiamento é iudus

triulizado de leite a ser 'brevemente
construída 'em Jdinville .a ',Acares..:
-está unantendo entendimentos I com

-sua co-irmã do .Itio Grançl� db Sul

- a Ascar :_ no sentido de ·káze�-
a Santa' Catarina um tér')üçÇl �.l'SY,

�ialista' em latíeíntos '. 'F1,SR;); [111it'l .

tria deverá, numa }'ltiIÍ-teir-<t, ·�uiP'.
receber díàriamente �ért'át�: d� jj

mil litros ele 'leite ,plÍoduziêlos heI'

associados. da Cooperativa .i;lé 'Lar!,
cínios de Joinville, em .fase �lE)0'�,org ,

nização. O empreendimento; rÓS'llJ!,l

de uma ação' conjunta- ,pro,�bviln
pela Prefeitura Municipal, t{md
ção 25 de Julho, Srndicátos ;,Aur:üs .

139 Batalhão· de Caçadores 'e,:: :\('1-
resc, no sentido . de

. melhoi'ar' 'fi pe

cuária leiteira da região .

DIA DO ENGENHEtRO,
'. �':,

Simultâneamente. o ,DAES deter-
',' .

minou o início das obras de cons-

trução .do sistenla de abastecimento

de água da Costeira do Pirajub1é,

:ltendenelo antiga reivindicação da-
.

quela' comunidade ilhéu. A 'loca,,

'dode,' que ·não ·contava ,com um su

primento regular, será abastecida

através de derivação da' adlltora ri;)

R,io 'l'avares que já fornece. à'gUR p�l-'
ra o Pantanal,. Trindade e Saco dM

"Limões.

O tronco principal s,erá estendido

sôbre a estrada geral e comtará de
dcriv"ções qll� atend0r�0 tôdas as

r)lfiS transversais daquele �airro, �\

rêrlE" distrihuirlora de água, da Co.:;·

teira do. Pirajubaé, será, !mplantaçl'l
coin tUQÇlS de 30 e I5!) .milímetroS
de pLtstico- PVC rígl"lo e' atet1del'J
-ç�rça (le g,500 PéS5Q\l$;

\
Comemorou'se 'ontem em todo ;)

território nacional o Dia �o ·:·�';!Je.
Íllieiro Agrônomo, cujas - fes'l.ivi Ia·

.
eles. ctilminaranl em' ,P]orüln::ípolis
'com um aÚnôço_ de cOl1rrai�tll��aç."o

'I ,.)-

na sede p,rabn8 elo Clübe Doze de

Agôsto, em Coqueiw$ A iH.'.1ativ.l
ó do De; '31 b.:'ne'l!1o' Sod�l d::; ·'Asso.
ei'ição 'ele

-

E;Wi:mheil'os AgrÔi)'olllos
'de S" nta Catarina e ,de. seu .'níl"leo

reFloria] 'em.
.

F'!ori?nó,)õlls.' "Xtu31-
mente a Asso('i�'c:ío d� E�-içieJ'lJ\;-il'()S

,
�,

.

.
-

"
. ,

A?l'�rom(lS cj,; Smt:!, Cat?ti1a:" co,,-

·gre<;a· 300 nT,n-."is"ionais em Àgl'ono
Inia ,organizados ,em' i3 'l1ú�1,Í>d-s J''''
1'ion;o18 e. ncÚctlcentcll ,los. tij'iÚsos
13er'ví�os' li��d(!� à a:5TopecÍl "111a e

-llS emprêsas .pl'i"r.dHs 'I' ,h

r
,,..,,"::. ..) .

�!i1io�r

Rua 'T�l')eCIte �jvgira. 21- Sala 2
- Te!: 3590

"

Rua Anita Garibtlldi, 35 - TeI. 2932
"

.,
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Santa Catarina tem sido, através dos

.

tempos, lIm exemplo de ordem e civísmo

na vida brasileira. O sentimento patriótico
da sua ,população e a dedicação que o po

vo devota ao trabalho constituem os íatô

res mais importantes do equilíbrio que se

registra em todo o Estado, em qualquer eh

cunstância, demonstrando inequivocamente
que somos um povo amadurecido pará as

grandes tarefas que cumi);� realizar não

"ó no âmbito regional como também em

todo o País.

A vanguarda que temos ocupado no

plano nacional em vários setôres são. o fru

to . do esfôrço que aqui temos empreendido,·
em busca do desenvolvimento econômico

e da tranquilidade social. Hoje, temos ra

zões de sobra para nos orgulharmos das

conquistas obtidas pelo trabalho que 'temos
sabido realizar com o patriotismo que ca

rscteriza a nossa gente. No entanto, ainda

não estamos satisfeitos e queremos realizar

muito mais. Em primeiro lugar, porque te

mos plena consciência da nossa capacida
de: em segundo, porque a esmagadora
maioria dos êxitos que. dizem respeito ao

nusso desenvolvimento foi obtida à custa

ú:� dedicação e do sacrif'cío exclusivo de

::68. caturiuenses. Poderíamos dizer ainda

• ' J �. ,

/ 'ihl I!!

.,'
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o deoutado Fernando Bastos, líder

governista na Assembléia Legislativa, fêz,
há pOUC8S dias, a êste diário algumas de

ç:arações que! estávam sendo redamadas
antes a falsa iÍlterpretação que tem sido da

da, por elementos alheios à ARENA, aos

prorlunciamentos do Governador elçito En

genheiro Colombo SalJes. Tem-se visto

que agora, p'recisamente quando· está ;;ara
", .te'rmioado o mandato do Governador Ivo

Silveira, é que aparecem oposicionistas e

críticos, de sua administração, que supõem
ganhar a confiança do eleitorado· com es:
sas atitudes postiças e extemporâneas. Há

L mesmo, entre- tais críticQs, certd candidatQ
da ARENA, fazendo côrô com os adver

sários, como se desejasse competir em zé-,
,tos com êles; acêrca dos interêsses da co"

munidade.�Êsse nem \ se apercebe da incoe
rência em que est� i'1corn�ndo. tão tardia-

te vindo denunciar os erros dum Gn
vêrno a _que esteve ligado até véspera do
: ) 'it::- nodendo po�tanto, se não fôssem
i:rconsistentes as -acusações que faz, ser

também censurado· pela convivência çlo si

·'Iênció, quebrado com tamanho atraso, ..
O dr. Fernando Bastos, que tanibém

__ ,é ca-ndidato à reeleição ;>ela ARENA, re-

�'. '__,'. vela, pois,_apreciável, atitude de bl'm sen

so, ao permanecer na posição em que tem

SçJ�lpre estado, na chefia ou não da ban
cada governista do Legislativo estadual. Ivo
Sílveira e Colombo Salles não represen
tam polos opostos, na política de Santa Ca
ta;i.ia, Nem um, nem o outro, deixaria o

/

que os méritos de que nos julgamos pos

suidores, como consequência do nosso es

fôrço e do nosso amor ao trabalho, nos dá

um largo crédito- a que nos julgamos com

o direito de usufruir, por ser da mais in

teira justiça.

Mesmo nas horas mais difíceis da vi

da nacional, Santa Catarina tem sabido se

manter serena, digna e equilibrada,· com o

'Objetivo de dar 'O melhor de sua contribui

ção à grandeza da Pátria e a edificação de

um Brasil rico, poderoso e feliz. Nêsse

comportamento, contudo, não permanece
indiferente aos problemas. com que se de-·

íronta na sua luta pelo desenuvolvimente e

conômico, do qual não divorcia o aperfei
çoamento das instituições e a tranquilidade
do País, cujo alcance 'Os catarlnenses têm

almejado através dos tempos, repudiando
110'. isto mesmo qualquer tentativa de. agi
ração ou quebra de ordem, Há muito os

'catarinenses compreenderam, que sem tran

quilidade não pode haver prosperidade. E

foi levando o pensamento popular na ele

vada consideração que êle merece que aqui
jIÍ se criou o feliz "slogan" de que vivemos

"em tempo de. paz e prosperidade", .co!ldj
ções essenciáis para que possamos ·atiJlgir

um e·'·:0' ·S,,;D.

I "_

..

_"l
' ';.

'OS altos 'Objetivos que o pOV'O e o govêr
Dantes dêste Estado vêm perseguindo atra

vés dos anos.

Hoje, os catarinenses podem confiar,
.

-com sobras de: razão, nu futuro do Estado

que estão construindo. Encarando com rea

Iísm« o processo de desenvolvimento que
conhecem e deixando de lado II ufanismo

provinciano, têm a dimensão exata das suas

po�si6iÜdades e das �u<is potencíalidades,
E, à vista delas, com confiança em sua ca

pacidade de' trabalho e com (l sentimento

patriótico que lhes é inerente, esperam

poder levar adiante o muito que já conse

guiram até aqui, a fim de le�ar às gerações
futuras o fruto de, um esíôrço afinal recom

pensado,
,

Na pequena ·dimensão territorial que

possui e a despeito das deficiências que
ainda te� em alguns setôres das realiza

ções públicas, Santa Catarina Sic' esforça

!:,ara vencer I) sub-desenvolvime-ito de de

ieimhwdíls áreas para integrar-se num tu

do capaz.' de unificar o seu POYO em rela

cões de maior convivêucia, a fim de

igualar-se na prospcr)idade que hoje é um

fatp real e na tranquilidade que, felizmen

te, sempre manteve-

",,�
,

. planalto das convenlel1c;ias gerais do Esta,.'
do l1ara, ao invés de trocar idéias sôbrc a�:
melhores sol ucôes nara os IlI'oblel1làs ca·"

...
� - - j"".�, � f "

; , 'ses, permutar insinua00es, qLl'é d;·;,

poriam contra a franqueza e "a lealdâde re·
.

.conhecidas como tracões mais característi

cos - da pernàlidad'c de ambos,

"O Plano de Desenvolvimento é uma

tomada de posição que .tem ppr base, en

tre outros suportes, as fontes de riqueza
,'01 disponibilidade no Estado e a infra-

tum implantada pelo Govêrno Ivo <'

Silveira - e incl'usive pelas administra-
� les anteriores". Nestas palavras, o depu
tado Fernando Bastos sintetiza a verdade

.
do que ocorre, no processo da sucessão

governamel1tal, em que um homem da con

, fiànça do povo e do Presidente Garrasta
zu Médicí tra"<;mitirá a outro, com idên-

·18 credenciais, as, responsail>ilidades uo
desen.volvimeiilo cararine"se e dos ptincí
ptos revolucionários que integram na co

m·unhão nacional·o Estado de Santa Ca
tarina.

Como bem acentwou, ainda, o líder

i!l�re, "p,oder-se afirmar que um Gov�r
no é complemento do outro. Pois se o én

genheiro .

Colombo Salles terá de pros
seguir na orientação polítiCo- doutrinária,
a que o Govêrno Ivo Silveira obedeceu, o

m'esmo se pode di2er em relação ao aspec
to administrativo, pelo mei10S em certos ca-

,

sos".· Ê o que tem-os, com insistência, pon
deraqp àqueles que, porventura, e�tejarrJ
antegozaildo U111(\ absurda pretensão con-

.1

tfa a Gontinuidad� da paz politica e da

,confhi�ncia de esforços e'm que vem de-

_ í; .�gn�hd? .� "exPl��ão int��ral do ��tad�.
- '� . �\� �'::Nãb_'·pMtettélÍi -s�h>�à:damenté:� gs�lque

ttrdD fazem por'turvar :as águas para o .pro
, v\�itb pessóaJ da pesca do voto de eleitores

incautos. A verdade é que a ARENA, uni
da em: tôrno do Governador Ivo Silveira,
gllc a representa no Poder Executivo de

�anta Catarina, absolutamente não autori-

?ária os truques de qllem, sob a reçomen

dação dessa gloriosa legenda representati�
·va dos ideais de renovação das velhas pra·
zes político-partidárias, sacrifique o bom

�enso e a justiça, visandQ ao ·iuterêsse pes
sfJal na equívoca atitude de oposlcionis
mo. Que 0- façam aquêles aos qüais nunca

: faltou coragem moral para fazê·:lo, vá que
se compreenda. Mas quem, só agora, cor

tejando o voto que seria do Partido oposto,
venha tentando bivaler-se duma e doutra

.

corrente, despindo o traje da própria· au-
.

tCJltic'idade, para travestir-se camaleônica
mente a fim de insinuar-se' à prêsa, - isso
áberrà de tôda a linha de pi-egação revo

lucionária que terá de concretizar-se no

melhor con;portamento dos candidatos ao

próximo pleito eleitoral.

Aliás,_ o dr. Fernando Bastos bem re

vela, através das deçlara<_;ões' que acima

comentamos, a sua, alta identifiçat�ão às
normas e ao sentido da política ora apli
cada a tôda a Nação pelo honrado Presi
dente da ·República.

Gustavo Neves
"

EC QuerMaisCampusUniversitários
A .:;onstruç'ão de "campus". a raciona

lilação da distribuição e melhor aproveita�

.

me do' d.os fatôres d\ produção das univer

sidades são os objetivos dos projetos 9 e

10 cio MEC, dentro dos 21 do setor edu

cacional que compõem o Plano de Ação '

'" 1\Iktas do Govêrno para o período 1970/
74.

r.'

O objetivo do 9° projeto é selecionar

certo l�úmero de universidades que deverão

Sf'1' beneficiadas com a criação de "çam
pus", elaborar os projetos e obter financia

!1Jt'lltO externo para as obras. O "campus"
é uma co�djção física necessária para a

implantação de cursos básicos e departa
t11entalização, aspectos essenc-iais da refor

ma >universitária,

O [Q0 pr\)jeto - "Operação Produtivi

d;�de" - pretende racionalizar a distribui

ção de dai· melhor aproveitamento aos fa-

,tAres da produção da universidade, Isto

ensino,' como permitirá a expansão das 'va

gas. Essa expansão, segundo os técnicos do

Govçrno, depende muito mais do. melhor

aproveitamento da capacidade .das univer-:

;idades existentes do que da criação indis

..:riminada de novas escolas.

·AS tINHAS
O desdobramento do projeto compre

ende três 'linhas de ação: 1) Implantação de

um sistema de coordenação capaz de ,zondtr
a' i:lstalação e .as áreas geoeducacionais das·
universidades .. de modo a compatibilizar o

'nsino superior com as exigências do mêr

cado de trabalho regional e :com os proble.
m\:]s locais de desenvolvimento 2) Implan�
'lção de um sistema de coordenação entre

as universidàdes de uma mes;na região, pos
sibilitando o ajuste de programas e de.
curriculos, e o intercâmbio de alunos para

preenchimento de vagas; criação de seções
técnin:lR ,de ensinn· c neOilrt:lmFlltm_d_e_alu-

nos com sistema de avaliação e acompa
nhamento do ensino e da 'aprendizagem
permanente e sistemàt�camente.

A implantação será em quatro fases:

1970, qu·atro universidades federais (Pa

raíba, EspíritO Santo, Estado do Rio e San

ta Catarina); em 1971, mais duas tiniver
sidades; em 1972, mais ] 2 e, em 1973, a

operação atingirá as 14 escolas de nível

superior, particulares, existentes. Na pri
meira fase, o projeto não provocará eles�

pesas além do deslocamento da equípe de

assistência: técnica, que ficará a cargo das

"-óprias
-

universidades. Na fase de implan
tação,

..

poderão surgir ,necessidades de re

cursos, que só serão quantificados no cur

so do projeto, Para 1970, o projeto conta

cOm recursos orçamentados de 2 milh'ões
da FDAE (Federação do Desenvolvimento).

Para os outros exercícios, os recursos virão

do FNDE (Federação Nacional ele DeSeUi'c""'9t I

IR I V I,AL �VARIADO
Mardlio Medeiros, filho.
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Há pessoas que jamais ficam gr,ipadas, há outras que grip3fU-se com a

maior frequência e existem outras, ainda, que apenas raramente se deixalll
gripar. Alinho-me entre estas últimas, cultivando no decorrer dos últimos
anos uma gripe anual que me apanha ínvarâavelmente entre os meses de
.setembro e outubro. A versão 1970 já estava demorando a chegar, mas eis

que nêste fim de semana ela veio triunfal, surgindo com tôdas as inovações
da série que a fazem um pouco diferente das anteriores.

'

Estou aqui, abatido e alquebrado, conduzindo por onde posso esta caro

caça de músculos doloridos e ânimo fraco que nem mesmo pelas melhores
emoções se deixa sensibilizar. Para falar a verdade, não, sei se devo dizer se
a semana começou bem ou' mal, pois mim sequer possuo aJucídez sufici
'ente para discernir 'entre as coisas que agradam e, à�" que não agradam, Re

médios, já experimentei vários: Naldecon, Resptin,· Conmel, aspirinas e

um preparado. de fabricação caseira que, consiste na .mistura de sumo de

limão, uísque é mel de abelha, devidamente aquecida .em banho-marta e re.

sultando num chá que, se não 9ura minha, gripe: pelo menos: me ·delicia o

paladar.
Tenho fumado, sim. Mas o cigarro, não in.é' dá/ nenhum: -prazer. Fumo

pela fôrça do hábito e logo em seguida' abandono o 'cigarro no cin2'leiro
após as primeiras tragadas insípidas. A cabeça anda tonta e em consequên: I

ria à concentração se torna díficil. Os olhos lacrimejantes permitem-me' l�
ver as formas a meio-tom, distantes como se fôssem imagens fora de foco'�
proj�tadas numa tela. Aqui tendes, poís,

..
um cr�nista compa�ido pelo víl'\)S li'

,

maroto da influenza mas que, nem por isto, deixa de curnprtr com seu de. I
;.. ver diário de preencher com palavras um espaço em branco numa fôlha de

jornal.
.1

Pela manhã, ao sair de casa para passar num banco e descontar um
I ,

cheque, constatei que várias pessoas na Cidade também estão atacadas pe
lo vírus da gripe, O verdureiro 'e unia velhinha da vizinhança. que examina. I

vam uma cesta de nabos espirraram quase que"·àp
.

mesmo tempo ao vento'
brando da manhã e não me contive 'ao desejar-lhes com tôda sincerIdade::
"Saúde, irmãos", No guichê do banco, um senhor contava um maço de no.

tas de 50 mil e, de vez em quando, levava o lenço ao nariz, Aí' eu não sei se I

era, realmente resfriado ou se se tratava de alegria ao dinheiro. 'Mas, em:
compensação, o caixa executivo deixava por detrás dos seus óculos ,escuros:
um par de olhos mortiços e, na voz, o anasalamento denunciador de quem

I

carrega no corpo o microscópico ,veneno
, dêsse mal para o qual a humaní, :

dade ainda não encontrou cura.
<

, •
\. I i

Formamos na Cidade essa legião" de sêr�s, .grtpados e, combalidos, a
I

transportar pelas ruas, pelos cinemas e pelas Ianchonetés .b' minúsculo dia- Iibinho que: vai de péssoa em pessoa a provocar espirros e todo o -mal-estaj I
. que acompanha -a gripe do .nosso infortúnio, Triste' e irritadiça>confl'aria
essa nossa, que prostra e abate a irmandade grotesca, incapaz de pronun] I

ciar os "m" e os "n" do nosso comum linguajar e tiritante aos calafrios da·
febre que nos domina, Sou um espécime dessa fauna apátíca e nã'a resisto

à prostração a qüe el� �e leva, Estou, a ponto �e -deixar-rne levar ao leito II
restaurador, onde curtíreí o mal da mmha desdIta que, espero, seja breve,

I

Rendo-me, pois,· à inclemência da gripe. Saúde, irmãos! I

,,\ GRIPE TRIUNFANTE
..

,

II JY[ELHOR CAMPANHA

A direção da Arena está preocu- Glauco Olinger, é quem responde-I
i
J pada

com os baixos níveis da apre- rá pelo 'expediente da Se,cretaria',
I �entação dos candidatos às elei- da Educação enquanto o titularf

, ,I f ç,Pt:;s.,de,. )5 �.� !-lÓ;�,em]Jro:no�)10l";?:: Ji,;. ji'aquela pasta, p�ofessor Jaldlr ,!\ ,

," h·[ós 'púHt'ic"bt:dâ.S.' estaç<1�s��tJ.;l.h�iê� .. .," ';\�ustino da Silva,' estiver nos Es· j

visão,' Com isto, demonstra que é tados Unidos. Isso quer dizer que

sensível às criticas que estão seno a pasta ficará em boas mãos,
'

Ido formuladas à grande maiorfá Na súa viagem pelo exterior, que
1

dêsses candidatos e que também . começará em Pôrto Rico e termi·
reconhece os efeitos negativos que natá em San Diego, Califórnia, o, I
uma apresentação desastrada pode professor Jaldir Faustino da Silva i
trazer aos concorrentes do próxi· estará ausente 3tté o final de' no·

mo pleito. Desastrada, aUás, tem vembro, observando os sistemas I'sido quase tôda a campanha pela do ensino· primário e médio dos.l
.

TV, na qual os candidatos demons· EUA.

trum úma absoluta falta de pre·

paro para enfrentar o público atra

vés do vídeo, tarefa que requer, .

,além de conhecimentos básicos da

técnica de comunicação, dotes ora

tórios capazes de tocar á sensibi

lidade do eleitorado.

Infelizmente, os candidatos qua·
se nada têm trazido de nôvo à

pregação eleitoral do corrente

ano, limitando·se a repetir velhos

e surrados chavões já desgastados·
nas campanhas políticas do tempo

, ,dos antigos Partidos. Um bom par.
lamentar não precisa, nec'essana

mente, ser um bom orador. Mas

um candidato que se· dispõe a con·

quistar votos através da· televisão
deve possuir uma oratória convin
cente no bôjo da qual dê o seu

recado com um mínimo .de- origi
nalidade e correção. Caso a abs-

tenção nas eleições de 15 de no.

vembro superé as expectativas
normais em pleitos dessa nature

za, há uma explicação mais que

( raz0ável para êss'e fenômeno: a

mabllIdade dOll candidatos em

frente às câmaras de. TV.

F"
--

Visando minorar a influência

negativa da televisão sôbre a ima
gem dos seus candidatos, urna co

missão da Arena estadual, tendo à
frente o seu presidente, Sr. R.ena.
to Ramos da Silva, vai coordenar
a tônica da.· presente campanha
baseada no tnpé Govêrno Federal

- Govêrno Estadual futuro
Govêrno Colombo Sales, unificando
a mensagem arenistas para levá-la
ao vídeo pelos candidatos do Par.
tido em programas melhor estru.
turados e, se possível, até mesmo

preparados com algumas antece
dência. A medida é· das mais opor
tunas e talvez produza até o pleito
os resultados almejados.

Ir'
O MDB - que não· está vacina-

do contra êsse mal - be� que
poderia fazer o mesmo, pois seus

candidatos - salvo as, honrosas
exceções, que por sinal são pou-
quíssimas - nada ficam a dever
aos da Arena em matéria de apre-
sentações na. TV,.•T .,tllo<,A;I to,

EDUCAÇÃO . II
O Secretário da Agricultura, Sr, I

ADERBAL R. DA SILVA
I'

, i
t

I
O ex-Governador Aderbal Ramos II

da Silva chega quinta-feira, de vaI·

ta do Rio de· Janeiro, onde se en·,:
contra desde fins de junho. . I '

No seu regresso, conhecerá ·seu f Imais nôvo neto, Fábio; que nasceu I
ontem, filho de José Matusalém �,
Sílvia ComeHi.

I'
"

·MENORES

Outro dia, um menino engraxa· �
te ql,1e Jazia ponto na Praça '15 te·

Ive sua caixinha ambulante apreen· I
dida por um fiscal da Prefeitura, f
em virtude de ser irregular a su� ( I
situação perante o Paço. pOif"
bem. Im;pedido de trabalhar e IIdesconhecendo as providências que I
deveria tomar, pouco tempo depois Io menino foi bater na Delegaci� :,, I
de Furtos e dali encaminhado a:

de Menores, por haver roubado i
pequenos objetivos.

I'
Sabedor di:> ocorrência, o Pr,e·

feito Ari Oliveira teve a idéia de '

amparar todQs os menores engra·
xates da Cidade e os vendedores I

_
de' torradinha, providenciando uni: i
formes, caixas padronizadas e ate:
mesmo alguns conhecimentós deS- I

tinados a fornecer aos turistas as i
informações necessárias. Para tan

to, espera o Prefeito contar com a;,
colaboração dos clubes de serviço,
SENAC, autoridades policiaiS e

Imprensa,

VELOCIDADE

I
O asfalto da praia <;ie CoqueirOS i'

está se tornando· numa p8rigosà I

pista de corridas, ameaçando a in-
1

tegridade dos moradores do bair·1
1'0. No último fim de semana.; doiS:
Volkswagen apostaram velocidade

tinaquela pista, imprimindo urna

marcha que, se não chegou a 120.1
quilômetros por hora, andou p�
to. Seus motoristas, indif.erentes a I
tudo, voavafu .ferozes nas asas da 1._

irresponsabilidade,
E' só o Detran colocar um OU i

dois guardas ·naquêle percurso, I
punindo os illfratores, que a vela',

t
cidadll\l.Già1ÍFulLo, r·· i "3

._----Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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malhas

balhos deverão ser entregues ato

o dia 15 de novembro, sendo julga-

HeriIlg

Aéro Clube do Vale

festeja .

aniversário
BLUMENAU (Sucursal)

Em ato realizado sábado último

nas dependências do Aero Clube

Blumeuau, o Sr. Jago Lungerhau
sen presidente da entidade deu a

conhecer os principais pontos do

programa a .ser cumprido nos pró
ximos dias "1 e 8 de novembro,

qua..do será comemorado mais um

a rive rsário do cube. - Na onortu

n idade, os associados e autorida

des presentes foram cientificados

que foram enviados con vites .as

seguintes entidades é pessoas para

participarem das festividades: Es

quadrilha da Fumaça para apre
sentar os modernos aviões a jato
Fóuga Magister; Alberto Bertelli

para realizar saltos acrobáticos;
Centro Técnológico de Aeronáu

tica, de São José de Campos, pa
ra demonstração do aviao-execu

tivo Bandeirante fabricado .pela
Embraer; além de expediente en

viado à diversos clubes congêne
res do Pals, visando a' participação
de paraquedistas que participaram
recentemente do Campeonato Ih

ternacional de Paraquedismo rea

lizado 'na Iugoslávia .

"

.

Falando na ocaSlao, o presideri
te declarou que tem recebido

apoio do 10 Batalhão do 23,,° Re

simento de Infantaria nas' obras

de melhoramei.to da pista .:;. taxi�'
menta. Acrescentou que convênio

celebrado rece .ternente com a Mu

.. icipalidade, asultou na constru

ção' da nova estação de passagei
ros e a sede do Aero Clube de

Biurnénau, constando ainda de

ajardi .amento da área ri o esta

cionamento.

Brasileiro ',de Descontos ,S.ft

� '- I �.
-

A TI V o

124.766.995,13DISPONíVEL' ,,:••• �
••••:.:, ��. ",. ";'

• -, • r
••••

�. j'
••••••••••

:
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'.' REALIZÁVEL
".1

Eml'lrésHnios: ".

t�gS��tI6 ::.:::: :'::'>:'\ .,,: :':-:.::':<::: :�::: /:?::'�::::::::::
ATIVIDADES NA6 ESP.ECIFIqA:QAS..: "

.. :. ',' .. : .. ;, .. : � .

l��:rIDADES püBLIGAS : '\,,:�; ;' '," .. .' .. ; : :' ': ..

' : ..

INSTITUIÇOES FI;N�€EfR'l\S'·,.' '. : , ; .

;}l LETRAS HIPOTECÁRIA$ '

',o •••• ,
•••••• ".:

• ; •••••••.

,. \
567.412.621,15.

,
364.870,520,30
169,228.291,36

701.?21,72.

,
"

• t' .

.

TOTAL pk APLICAÇÃO

OUTROS C.RÉDITOS ,

1.102.212:754,53
.

ANr:O CENTRAL -,-'Recolhimentos 129.400,817,84
180.789.540,07

1.7'83.752,30
'neques. Doc. e Ordens ·em Comvensação ou a. Re.c�lJer .

.

dim1tamellto sôbre Càmbiais e Contrato de Câmbio '

,

.

"ionist<ls Çapital a Rea{izar "' .. ,': . ,
' .'. , ","

. , .. ,

'.orrespondentes nQ País·· ,
, , :

'

.

-atriz. Depé1rt. e Corn�sp.· no Exterior em Moeda Estrangeira ..

i�triz, Depart. é Corrf"SP: no Exterior em Moeda: Nacional .

')en<lrtamentos no Pais . '.'
; . , : ; : .

'utras Contas

._.-

16.016.676,45
10.056.947,78

'349.871.841,63
60.100.857,11

.....

/'
,

,.

\SUBCTOTAL :. :; , ,
, . . 748.020.433,18

VALõRI=S E BENS "

Tít1l1o� � 0n:lem do Banco Central

Outros Valôres

206.719.561,97
;3Q,166.580,9:3

SUB-TOTAL 236.886.142,90
20.035.173,74

2,107.154.504,35

ens , . , "

' ,
.

TOTAL

IMORILlZ.ADO

T,."f,,,,,i� rjp Uso. Re:lvali:tção e Imóveis em Construçiío .

'\'T';'111in�rins . ,-. ,
, . , .. , , ..

3?'.075.471.44.

"TI1Vds e Utensílios e Almoxarifado ,.... 19.367.090,75

142.488:031,00

51.442.562,19

Tnstal�çi'io d:l Sodedade

TOTAL 193.930.593,19

. 63.504,083,31

1.192.878.425.66

PE<:lILTADO PENDENTE ........•...•••...'0 ...•.••.•

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

TOTAL GERAL ,
; .. Cr$ 3.682.234.601.64

PASSIVO

NÃO EXIGíVEL

,. CAPITAL

,De DomidliadoS no País ..
,

.

. De Domiciliados no Exterior .

'SUB-TOTAL

131.250.000,00

.

. 131.250.000,ob

AíÍmento de Capital _

.

,

Correção Monetária do Ativo .

.

Reservas
.

e Fundos .

SUB-TOTAL

À MéDIO PRAZO:

Do Público:

19.612.771,87
94,363.977,20

245.226.749,07

1.322.223.919,89

86.406.889,63

1.408,630,809,52

À Prazo Fixo ,
'

.

Com Correção. Monetário
.

SUB-TOTAL

1)e Entidades Públicas

12.665.131,34
11.136.625,41

23.80���751
1.432.432.566,27

34.6'H).098,51
. 3,678.195,45
94.á23.492,30 .

18.440.554,41
'v

465.511,56

314.891.373,16
32.274.324,47

SUB-TOTAL .

OBRIGAÇÕES (ESPECIAIS)
Recebimentos por Coata do Tesouro Nacional .

�{edescolltos e Emprést. no Banco Central .

Depósi�«:s Obrigató�.ios F. G. T. S. .

.-
.

Obl'lgaçoes por Refmanc. e Repasses OÍlc. . ,
.

Outras Contas ,

.

SUB-TOTAL

-498,692.549,86

2.514.072,92
88.895.860,71
27.400.'721,82
80.002.009,25
2,552.737,28

201.365.401,93

,

VISTO DO CONSELHO FISCAL', DIRETORES:

TOTAL .. ,
, .. 2.132.490.518,11

RESULTADO 'PENDENTE . .. .. .. .. .. . 111.638.908,80

CONTAs DE COMPENSAÇÃO , 1.192,878.425,66

TOTAL GERAL Cr$ 3.682.234.60i,64

BANCO BRASilEIRO DE DES'CONTOS S. A.

d,
'1) Dr. eyro Pinheiro Dória a) Dr. J. Cunha Jr.

·a) 'Donato Fc:o. Sassi

a) Amador Aguiar
a) llJiz Silveira

a) Basílio Tronc;oso F!).

a) Leonardo Grác:ia JI".

a) LáT"'�O de M. Brafldão

a) Mário Coelho Aguiar
a) Altino Avian

a) Raul Passarelli

""'a) ,Jarbas Meirele's',' ',\ ':ih

ii

Cl) Luiz de Souza Leão

Sã,o Paulo, 07 de outubro de 1970

•• 1N'. ;'-36.611 •

a) Manoel Cabete - CONTADOR T. C .
.:_ C. R. C. - SP.

"

.
.

Capital .
ganha DCE realiza

. .
'

.

VlveliO concurso para
de plantas . ter bandeira

Foi inaugurada em Blumenau, a SE, nesta Capital, através de seu

Ala .Infantí! do. Ilo�piiqJ I y"jlivel��it�';:'I t.ttulilr, acaba d� .
fornecer os se

ria, iniciada na administração do guintes esclarecimentos, a respeito

sr. Hercílio
<

Decke e em cuja cons- da abertura da carteira de emnrés

trução foram aplicados recursos fe- timos simples. daquela insl.ituiçâo:

derais, estaduais e municipais, a) as inscrições serão feitas no

O, prédio ocupa uma área de órgão de pessoal da repartição em'

1.844,70 metros quadrados, com ca- que .o servidor estiver Íotado; b) em

pacidade para 80 leitos, distribuídos consequência, nenhum Iormulári

em 12 enfermarias e 20 quartos, de inscrição será fornecido ao se

Com todos os serviços .auxiliares. gurado, no IPASE; c) �as propostas

Os dois pavimentos &uperiores' de empréstimos, decorrentes da::.

são destinados às crianças que ne, inscrições, também' se'�ão entregue�'

cessitam de hospitalização, enquanto ao segurado pela sua própria reparo
que no pavimento térreo serão ins· t.ição; d) os' emprésÜmos serão de:

talados ambulatórios' médicos, clí- Cr$ 123.80' - Cr$ 303,88 -

.

nica de medicina pre�ntiva e o Cr$ 562,70 - Cr$ 787,85 e ", .

Prpnto Socôrro Infantil, contando. Cr$ 1.012,95, resgatáveis no prazo

com· serviços de traumatologia, pe- máximo de 12 meses e respeitadn

quena cirurgia, hidratação, um Pôs' a margem consignável do candidato

to de
I

Enfermagem Especial e

M�niCíPios . �:y:a���as
ganham novas para cursos
saIas de iI U Ia Fonte d, "coi, de Polid, inlo,

mau que o início das aulas dos

cursos de Auxiliar de Administra

ç50, Escriturário e Servente, foi

transferido para o dia 19, por mo

tivot; de ordem administrativas. 'A
abertura dos novos

..
cursos contará

caril a presença do Secretário Vieio

da' Rosa, da iiegurânça; que dirigir,,!
.

mensagem ao.s riovo's concursados

nas carreiras poli�iais burocráticas.

o Prefeito Ary Oliveira assinou

ontem contrato com firma especta
Iizada para' a . construção do Horto

F�restal de Ribeirào da Ilha obje
tivando a formação de viveiro de

plantas ornamellt� para os jardins
e praças da' cidade. Por outro lado

o Prefeito sancionará a lei aprova

da pela Câmara Municipal conce

dendo aumento de vencimentos no

O Secretário Executivo �o Pia·

meg, en,genheiro Cleones
- Bastos,

atendendo despacho do Governador

<'. '! ,�, .. , ,

:
.. : ·Banco

, <r,...�., -:;, c, 1,
" . .Sociedade de Cé!pital' Aberto, 229.784 - Acionistas

' ..,;�. Cadasu o. Geral de Contribuintes - Inscrição n. 60.'i46.948

" .. ,
.

,
, MATRIZ -- .cid�de de Deus - Tel. 48.9000 - OSASCO - SÃO PAULO

�' ..
'

<,'< ,I::" AGÉNCÚA NDVA 'CENTRA'L _!_,Av. Ipiranga, 210 -

..
SÃO PAULO

,
. AG:tN,cIA CENTH.AL Rua 15 de Novérribro, 233 e Álvares Penteado, 164 à . II - SÃO PAULO

..... '.

,
CAL\.A POSTAL, POSTAL, 8.250' - ENDER:tÇO ',rELEGRÁFICO "BRADESCO"

_.., ..

'

CAPiTAL Í<� RESERVAS , : ,
, , Cr$ 245.226.749,07

BALANCEiE EM 05 1)E' OUTUBRO DE 1970, COMPREENDENDO AS OPERAÇbES'DA lVIATlÜZ E 438 DEPARTAMENTOS

" .

TOTAL
EXiGfVEL
DEPóSiTOS

À Vista' e a Curto Prazo:

Do Público ,
' '.'

.

De Domiciliados no Exterior .

De Entidades Públicas
'

.

TOTAL DOS DEPóSITOS' .

OUTRAS EXIGI.BILIDADES
.

; ;

Cheques e Documentos a'Liquidal' ' .'> ,

Cobrança Efetuada em Trânsito, ,' , : .

Ordens de Pagam�nto ,

, .

Correspondentes no País ,
.

Matriz, Depart, e Corresp. no Exterior em Moeda Estrangeira ..

Matriz, Depart. e Corresp. no Exterior em Moeda Nacional :

Departamentos no País. '., ,., : , ..

Outras Contas I
•• , •••••• , •••••••• ; ••••••••••••• , •••••••••

II ,·",10 o c;lndiri"lil} apresentar- o tr

funcionalismo do município, .inclu- balho em f-ac-símile. As côres bási

sive inativos, dentro de alguns dias. (';].� :wr'Q I) azu l '(' o branco. devendo

A lei tem vigência a partir de 19 0011n:1!' maior área da bandeir« que

de outubro.
' ostentará a jnsrriç:{� "DCE"., OS tra-

Finalmente, o Presidente Jago O sr. 'Rusdolf Walter Wuensche,

Lu.igerhausen apresentou O avião diretor-superintendente do Instituto

Fair Child PT-19, destinado para Brasileiro de Estatística, procedente dos 1)01' uma comissão de três ruem,

treinamento de acrobacias ,e que do Rio 9� Janeifo chega hoje a esta

estava sendo pilotado pelo, avia-
\ 'capitàl 'com ta finalidade específica

dor Haroldo Frech, de ,Nova �gufl- de mariter
'

contato com o sr; Ary

çú, Estado dd Rio, que' pertencia .Oliveira, , i

��se ;;�r[I���ep!�:���e�: r����
H -I I d Ipase informa

;�!;';!r� i?ofj;0l��{'�:,���f:� ,ijS�1 ra . Ue
.

. .,..
.

..
�.

nova administração;' afirmou, tem O·.lu·me'nau' tem.' �'ohro, t'e·u ..
ainda dois planos a serem' execu-

. II U '" d
tados brevemente: a aquiSição' de

��:;�:.,es
e a construção de

nôvoala infantil emprestlmD
,

Ivo Silveira, autorizou a construçao

de salas de aula em vários muni·

cípios do Estado, através ,do Gntpo
Executivo d'e Prédios Escolares -

Gepe.
Os 'convênios foram firmados

com as Prefeituras .de Ilhota, Bom

Jardim da Serra, São Bento do Sul,
Rancho Queimado e Alfredo Wag·
ner.

Arena de
Blumenau
fêz· reunião

"

O " Diretório
_
Regional da' Aliança

Renovadora Nacional realizou uma

. nova reunião no· recinto; da Câmara

'Municipal de Blumenau; quando 'fo

ram, inclusive, criadas as cOmissões
. que se encarregarão de' coorden ..r

a campanha eleitoral, através da im

prensa.

Foi definida, ainda, a pOSição do

partido, em' tôrno dos candidatos

de outras regiões, que :estão plei-

O Conselho Executivo do Diretó

rio Central dos Estudantes instituiu

o concurso "Uma bi1l1d'�ira para f)

D"E", visando . "i"omover o órgso
mrximo de representação estudantil

dos universttárlos . de Santa Catara

na. O regulamento estabelece ,que
'l1l:')_'lU':'t' !JPSSr.·1 física ou .jurídica

poderá participar do; concurso,· de-

r

bros, a serem iniciados pelo Con

selho Executivo do DEC. O vencedor,

receberá como prêmio um troféu.

O Gabinete do Delegado do IPA

obrai vai
p'reparar
monitores

"

Permanecerão abertas até a pró·
xima sexta·feira as inscnçoes ao

concurso de preparação de monitlJ

res para alfabetízação, a cargo do

Mobral. Os interessados poderão
inscrever-se no horário das 14 às 11'

horéts diàriamente, no COlégio Ca·

tari nense.
.

O curso de monitores do Movi

mento Brasileiro _de Alfabetização é.

promovida conjuntamente pela Pre·

feitura Municipal de Florianópolis c

Legião Brasileira de Assistência, dr�·

vendo ser ministrado nos dias 19,
20 e 21, das 19 às 22 1101'<11'1, no Co·

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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AUTOMóVEli§
Ford F-ouu , .

Ford 'F-oUU
Forde-3"50 ., . .. . .... ,.

69 lugaro Próspera impediu, anteontem,
que 'o Ferroviário .

se constituísse

pràticamente no campeão de 7D; "aó
levar de vencida por 1 x Q; a pugna

- disputada em Criciurna, presente' um
'

dos maiores públicos, verificados
neste campeonato, O gol nasceu dos

pés,de Hélio,' que cobrou com perícia'
uma falta. Com' o resultado, reno

vam-se as esperanças' de, .Avaí e'

Próspera de alcançar o cetro máxi
mo, já que o Ferroviário ,teve dimi-;
nu ida para dois pontos' à vantagem .

sôbre o segundo, com 'Avai e OHm'
. pico -atds dêste um ponto. O

América;' com 1 ponto atnás do Aval

e Olímpico, ainda tem chance.

FlGUEIREN.SE EMPf'TOI:I 'EM '-RIO
I

DO SUL
'

Na cidade' de Rio -do Sul foram

Internacional, 21..a -zero .bem -recebido entre '.OS torce

dores -do .alvinegro ,

DEMAIS ,RES'�LTABO'S

',Foram os seguintes os demais
resultados da nodada .do Estadual:

65
b4 79 lugar - q�"lxias e Hercílio Luz,

Gilberto Nll�a§
Ouve-se aí pelo interior, que

existe um esquema montado na
.

Capital" denominado "esquema
70" com um certo intuito, que

. possa t;'a;;:êr.\-beneficios a um e

prejuízo a outros. Não acredito
muito nisto, custa mesmo acredi
tar, ainda mais se relembramos
'sempre as palavras de nosso diri

gentes no' início do campeonato
com referência a lisura do mesmo,
as exigências que se fariam e as

inúmeras observações que seriam
feitas no transcorrêr do mesmo.

O que posso salientar e isto o

íaço com prazêr, é que desconhe
ceado tal esquema, fazendo O jô
zo da verdade, não silenciarei ca
;0 descubra a!guma coisa, pouco
me importando' com as consequen

I cias que por certo poderão advir.
Nem todo mundo "dorme de

têca" e nem todos são tão .Í'1!"§
nuos como parecem. Eu acredito

piamente na capacidade dos árbi
tros, tiara se deixarem envolver
mais, ou duvido, que' .a resposta
não venha sernnre no diasim-dia
to.. quando certo� 2,r�lPos' in�res
sados, pensam uma -coisa, é dá
.iutra. Ê uma coisa muito séria,
trabalhar pelas costas dos outros,
mas se existe algum propósito dr
de oreiudicar, isso não aco itecerá
tenham certeza,' mas se estão .rne

xendo em "casa de maribondo", é
preciso cuidado tiara não serem

picados pelos próprios marimbou-
dos.

- - - .

22,

89 lugar - Barroso, 24.

9° lugar - Figueirense, 25.

109 lugar, - Paysandu, 27.

11° lugar __:_ Carlos Renaux, 38.
'129 lugar - Guarani, 42.

Em Join;ville -

Barroso -O.

Em
.

Brusque - -Canlos Renaux O

x Internacional 1.

Em Blumenau.. -' Olímpico 3 x

América 4 x

PRÓXiMA RODADA

Ga'xias '0, Em Joinville --'- Caxias x Juventus'I,

Em 'I'ubanão __:_ Hercílio Luz 1 :1( Em Lages
. '- \Internacional

/:
L

Hercílio Luz.

Em Itajaí - Barroso x Avai.

Nesta Capital - Figueirense x

Olímpico,
Em Brusque - Paysandu x Prós-

x
Palmeiras 1.

A CLASSI,FICAÇÃO
Com os resultados acima, .a coloca

ção dos concorrentes passou a ser

esta, por pontos perdidos:
19 lugar - Ferroviário, 13.

29 lugar -- Próspera, 15.

39 lugar - Avai e Olímpico, 16.
49 lugar América, 17.

59 lugar � Juventus e Palmeiras,
19.

I �lt� ra �!," �
, J n. ,01'o,m''O"'V'e'I·"S·t:�r' � ,�" ..��': :1

I'i'�""" ,•.:a<, "��'ií ,',

,

COIVíPRA VENDA E TROCA DE VEíCULOS
Rua 7 de Setembro, 13 - Fone 3886,

CENTRO

pera.
E1TI Blumenau +, Palmeiras x

Csrlos Renaux .

Folgam' América e Eerrov'ário,
êste por desistência do Guarani, de

Lages.

protagonistas Juventus Figuei-e

-rense.voue, como' no turno não .con

seguiram abri o escore, sendo o zero
, Volkswagen Kómbi semi - luxo

, .

!'Vemaguet 1001 �
.

: Volkswapen Sedan ..•.. "" .. , , ......•....................

!', Volkswàgen Sedem . ,

'

, .

i Volkswaven Scdan " .. , , , , , , , , . , . , , , .

i F!NANC!AMENTO E.M Alfé .30 MÊ'SES
"-\!' I,.

'����a:�·;.Fi!"'\""-:-i".f)._"s;;;i?"-_.;;p------'-�-------;:":.

1968

1964

1967
OK

1968

Rmistos' ferrnviântJ e vaí eeu
,rej 12ft \e at"F J 8 -'o' agradau

---_._"

.", .1��:··é�ii§;���"'"��iiii�.,;;':'......�ÍIÍI"'���'�··.�._.!I--�����ioí"!���i!i!ii��oiiIiiiii�'u1

DIPROllt
. Rua r-etípe Sr;hmi'd�. 60 - Fone 2'().,Sl

Ot<:PA'RTlU'l'lENTOS 'o.E CARROS iUSaDt).S
ITAMARATIr cinza :, '

.

ITÁMARATI vermelho 'r" •• '.
ÍTAMARATI beje .

AE;RO Wlf"LYS cinza : .

Bráulio Zanato, que
a' delegação do rubro

desempenho não con-

'bastante em campo .à procura do' gol
que acabou não, ·vindo.
'Em que pese o maior volume' de

. 'Jôgo dos .Iocais, o resultado de zero

a .zero pode ser considerado justo"
pois falou com exatidão sôbre a

impotência tias duas 'vanguardas que

éncontr;lram pela frente duas verda
.deiras muralhas. Um trabalho

,quase perfeito de defesa, onde

,ninguém foi ponto fraco, a nãó ser

Eita que claudicou bastante e acabou
send'o substituído no intervalo.

APRECIAÇÃO INDIVI,DUAL
No. Avai, Jocely poi pouco exigido,

míls ,6 fêz com' segurança. A zaga

".exéelent�, com· Juca melhor no pri-,
"meiro tempo .e Raulzinho ,rio segun
'do, Rogério foi absoluto no meio
'de-campo. Moenda melhor do que
llita, O ataqué 'teve em Cavalazzi "
SUá peça principal. Os demais

apenas regulares, severamente mar·

eados que Joram,
No FerFoviário, o goleiro Divaldo.

como Jocely teve pouco 'trabalho,
mas revelou firmeza. ótimo o

desempenho do quarteto de. zague\·

Avai e Ferroviário foram. preta
gonistas, na tard'e quente de' ante:
ontem, de um cotejo que só deixou
'a desejar; a julgar pelo movimento·
.ãas bilhetenías que não, correspon
.deu, pois, ao invés de' lucros deu
prejuízo.
Quanto a parte técnica, o primeiro

tempo ioi fraco e·o segundo ,bO'm;
já que as, .melhores ,a.Ções fora,m
proporcionadas .nessa' parte final,
,com ·as .au,as .retaguardas bem plán:
'tada!>; nóhiüamente .'a "dos paranaen
ses pelo ,maior empenho em, razão.
do maior ",oIúmE:! de itlvestidas, ,dos
locais.
O Avai revel!'>u-se. 'mais cpmhàtivo

e sua maior disposição' qtlémto aos
.

'a1;<:ques podem. ser '. evidenc'iadas
pelo número' de incursões que� efe-
'ttiQu, re\\elando-se, ., porém, pouco
objetivo, Quanto' ao . Fcr;ov.iário, .

é

um time extremamente' câute-Íoso e

,no quarteto ·.de ,zagueiros: reside' o
ponto alto, tendo ainda um arqueiro
preciso, e ',um meio,deccampo que é

,

bom no policiamento dos dianteiros

contrários, mas que leva desvanta

gem 'quando em disputa(com o meio,

-de·campo adversário.
O jôgo correu por inteiro à feiçãu

das' duas retaguàrdas que levaràm

nítida vantagem sôbre as vanguaL'das

,

paranaense

acompanhou
negro, Seu

.ano 68
66 '1

i
I
I

ano

ano 6t:i
64 venceu, tantos os erros que cometeu,

nãq influindo, todavia, no resultado.
QUADROS

OS dois quadros jogaram' assim
constitúídos:
,A '(AI -, Jocely; Juarez Vilela,

Deodato, ;r�ca e .Raulzinho; Bit3

(Moenda) e Rogério; Gama (D_ainton),
Nilso (Gama), Cavaiílzzi e Carlos
lU; 1"to (Ney.).

•

I

FERROVIÁRIO - Divaldo; Eira,

Mario, Natalício e. Zé Carlos; Pedri·
nho. (Léo) e ,R,eginaldo;, Farle,y, Ney,
Natal (Ademk) e Pepe.

PRELlMI,NAR

ano

.

RURAL WILLYS 4 x 2 beje .

HuR:'\.L·LUXO vermelha .. " .. " ',"

ano 64
ano 64 Eu ainda acredito que tudo es

tá sendo feito para que tenhamos
um certame normal, sem casos 'de
arbitragens,. que são os pióres, em
bora irrecorríveis, de �nalfadadas
1embrancas do passado.
A verdade é â s�guinte: ninguém

embarca em canôa furada, de li
vre. vont.ade ou a mando d� tercei
ros· 'o que muita gente não C0m�'

preendeu é que cada Um tem sua

púsol1a'idade nróúria,· e nós fint
mos até tl:anquilos e· felizes· da �i
da, quando vemos o feitiço virar
CO'ltr3 o feiticeiro, permanecendo
intacta a condutr' dos t:iUc' sãó a-·

tacadas pelas costas. '

' .

Di dó de vêr tanta coisa ser de
batida Dor aí, com susDeitas de
má ÍrJt;nção ou pretensa má <jn
te�·ç?,(1. Como ju]ga'n os: outms

por si, j'ubuid'os daquela aualida
de r::eFativa ele que são possuido
filo, não "aquela corrente pra fren-
1'50, não àqu�la' corrente nra fren-

• .t .

te." mas "aquela ,corrente pra
trás".

!CORCEL 4 portas , , .. , , , . , .. , .. ; , , , , ....

'JEEP marrou :., .. , , , "'.'" .

VOLKSWAGE1V[ azul : .. __ .

ano 69

,59ano

ano 62
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...................• ,64

I
' , -..... ,62

I
'

Aero Wiilys 65
ti Fissore DKW 67

I

�.',I
DKW Vemag .: ;. 63

� Oordini 68
.

. .�,,�.Ii Gordini '...................... 6'6

�
Acrü Willys , ;........... 63

"I' Karmangllia 66
:�

, , , .�� ,t Cllcvrolet Ir ,pala '.... 68 ã'ee���� I

�·lt,���;;r�iu- iiiiiiiiiiiiiii_-----__õii.M"'�'

ConiO partida preiiminar, valendo
pelo certame de juvenis, foram

�dversarios : ,Colegial é· AvaL
.

ve�)'

cend,o o primeiro pelo, escore
.

de
�"

2 xl, lVIarlédo lVIüllei apitou o

encontro, )\RENDA

('1'$ 3,112,00 a renda do espetáculo
de domingo no '''Adolfo Konder", o

que desapontou a diretoria do Avai

que estimou em dois mil cruzeiros.
o prejuízo. atribuindo i:sso ao di:1

muito quente que fêz anteontem,

.
quqndó

/ f?i constatada gra:nde
afluência de florianopolitanos às

atuou o
'

, pnlÍas,

motor S

ro� que teve em Natalício ó seu

ponto' alto, Reginaldo bom e Pedri

nho e Leo ·l'�gulares, Na linha de
,

frente Ney foi o melhor,

ARB!TRAGEM

Na �lireção <'la partidamovimentai'mll-se.que, no entanto
,.,..,-'Vivendo e aprendendo; escutan

do e guardando o que se fala por
aí.

.
Ainda acredito nos t10SS�S' diri

gr;'ltes, e de forllla alguma posso
c0'1cordat em que se pense que
existe um sindicato tipo paulista,
do João Et7'Cl, que éra o dono, do
futebol Dáülista, mandado

'

pelo
S!3U protc;tor Mendonça Falcão,
de tão triste recordação.

N§o� Ni(;ucm arlui\ se passará a

isso e _:lar
-

i�,,(). p'n "se--<;p- em {"'Ir-
mos de rcndenção do fntebol Ca
tarinense como diz o "Catarinão",

n . s I�r amadorista
AUTOMÓVEIS

GINÁSIO E PISCINA INACABADOS tentou levar as finais para SU,3

cidade, vetada tarnbém pela F, C ,F, S,

por falta de local que Orel,)ça con

dições aos jogadores e público,
.. :'"\

CAPiTAL PODERÁ VER AS FINAIS
Com às eliminatórias realizadas

em Florianópolis, Blumenau e Drus,

que e já se conhecendo' os finalistas
a diretoria da entidade salonista
tle.verá brevemente determinar a

cidade sede dos jogos finais. Coma

Lages e Tubarão estão fora dos

planos dos diretores salonistas, resta

Hajaí que também não tem condl- Il!
ções para sedim: um certame est�
dual por falta de estádio. Em vistn
disso acredita-se que Os jogos finaiS

poderão aCQl1tecer aqui no .estádío
Santa Catarina, ou no Ginásio do

Colégio Catarinense . que ,está enl

fase de acabamento, no próximO
,mê,s de novembro, Porém, ati o mO'

méTI!ô� 'iiJic1â Tlá'· dê -"Qticiâi sôbre a

locais, apresentá como líder do cer

tame a equine do Desenbank com 1

.ponto perdido.
Os' jogos ,vem sendo realizados no

,estádio
.

da rua Bocaiuva, no Paula

Ramos na Trindnde .e' no Abrigo de

Financiamento Até 24 ou 30 meses,

Rua' Almil'ànt� Lameg�, 170 � Fone: 2952 - Florianópolis - S. C
O presidente Joãri Pedro Nunes da

C, M . E " estêv� visitando os loca is
,das disputas dos Jogos�Abertos, na

cidade de Concórdia. Afirmou que

68

69

6fJ
62

61 I
65
65

64

65

67

�j9
ti7

66
!

67 '

6:>

.6tj

DKV Belear .' .. "" .. ,." , '.' ; ; . , . . . . . . . . 63

Chevrolet .... " ... ", .. , .. ".................................... 5t:i

II I"ANCHA.S A TURBINA

'.'
'

'. '.' .'
. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. 70

I·1 1�'INANélAlVIENTO ATI� ::lO lVLE;SES
.. . ,

_-'_"�"\�--__.fS!IIIII'''.''�''''�f'� �� ..;,,'�__���__�_

.,q.ali:nde . , , .. , .. " " .........•....................

Opala luxo fi cil ", , , ,

'

.

:'Fo-rd F-100 ,., � ;.: .

o ginásio ,e a piscina, estão inacaba- Menores, simultâneamente.

dos, porém o ginásio já apresenta L>A:GES TENTOU SEDIAR. FINAIS

condições para a l)rática dos jogoS DO S:AiLONISMO

'p"us não SPnlos cle rendenção do de futebol
.

de salão, voleibol e A cidade de Lages, através de

futebol Catarinense como diz o basquetebol: A piscina, está com sua diretores do Grêmio Es"ortivo I-léU,)
.

"Catarinão", mas não ,se pense
obra atrasada mas acredita que tam, .Moritz ",e da Liga loca'L ten1'aram

em termos dé desttuícão de nosso
bém no prazo terá condições para conseguir junto a diretoria da Fede-

futebol, mercê manobras qUe ain- serem disputadas as provas progra- ração Catarinemie de Futebol de

da não se tornaram muito claras. madas. Sàlão, a sua indicação par� se.di�l·

Não ,compactuando coni sUJeIra, Quanto· a pista de atletismo disse os jogos finais do campeonato esta·

indecência, silenciosidac1e,' não fi- que viu muito barro e. areia,/revol· dual da modalidade.

carei "sentado à beira da estrada", vidas, túdo fazendo crer que, se
.

Acontece que a diretoria negou tal

disto podem ter certeza, esperan- éhovei', na época das disputas, pretensão da gente lageana, pois
do acontecer sem nada dizer. Irei causará grandes transtornos. ",iria prejudicar ,os demais ,partici·
mais lOl1!_'.e, e comigo irão outros, DESENB,ANK É líDER DO ,pantes que teriam' que dispender
tenho pleno certeza, pois CERTAME BANCÁRIO DE FtJrEBO�" Vl!�t,osa importância· para cobrir as

liz8c;ão' de )lOSSO futebol, O campeonato bancário de f!1j;e.hQ_l, . pe.�p�sas ... .'de lOCQmoção, de. suas

1i.--.êl.l'cI.'Ií'!.ll.e•.•'íl(.1•.eirit;Sli'·idl('iniJ('i-I(111:'lllÍii••iliiii�i--iUiei·'iviéimi'."lo:'If:é'IOflldiOj'I·":I"i·rioidiadáS'�-m-t'ffãã§"" �,"1ítêj[Ii';�'§�'"'��··=�';'� .;:
--

�-' '-',' "'",

Chcvrolet Chevy
Aéro Willys
·Aéro WillyE
Aéro Willys

........................ 0.0 •• ' •••••••••••••••••••••••
. ,

••••••••••••••••••••

0.0 •••••••••••••••••••••••••••••••

'.' ••••••••••••••• '. ••••••• o' ••• " •••••••••••••••••••••

'Aéro Wil1ys v/cõres ,
"'.

í
.'" " :"',,"'"' "' .. "'"'"' .'.

RuraJ.. Wíllys " .. , , .

I
Rural Wil1ys

, Corcel' stand
••••••••••••••••••••••••••••• o •• o •• o o •• o 0'0 0·0 o o. o •••

�t!��t�lTIi �S'l�l'
.

'.',',',',', '.'. '.',',',
,

'.''','. '_'.'_'_'_'_'.'_'_'_'_':'_'_'_'
PINANCIAMOS, ATÉ 30 lVIESES

'Volkswagen , . ' .. , , , , . , , , , .

Gordini' , .. , ",." .' .':

'J \;

GOl"dini
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o impermeabilil2lite

CUBe' veda m�is
• lmperrneablltzants
líquido para argamassa

• Fácil de usar

• Mais econômico

Um produto de
qualidade

I
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ENDilCiUNOLOGiSTI
OR. LUIZ CARLOS ESPtNDOLA

D01s anos de residencia no Instituto de Endocrino-
logia ela OB (prof. José Schermann)

.

-, p�s zraduado pela PUC (prof. Jayme Rodrigues�.
Diabetes - Obesidade - Tireoide - Distúrbios
Glandulares --. Dosagens Hormonais - PBl.
CONSIJl,l'óRIO RE8mF:NCIA

Hospital Celso Ramos Fone J147
Fone %99 - 3R99
f):1� 1'7 às J Rhs. diàríamente.

DR I\GeAMENON R no AMARAL
ADVOGADO

CAUSAS: CÍVEIS - CRTMP-J A IS - TRABALHJSTAS
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS

.

LQTES E CASAS A VENDA:
PRAIA DA SAUD/IDE, PRAIA DO MEIO E

BOM ABRIGO

Escrit.: ,Rua João Pinto, 39-A Fone: 2413

FIÇJrianópolis - Santa Catarina

PROHEl

APARTAMENTOS

EDIFíCIO ALDEBARAN

UM SENHOR APARTAMENTO, somente um· por

anc)ar com 230mts2., c/4 quartos, 2 banheiros., granu.r
sala. jardim de inverno. área de serviço, dependências

':o!1)Plel.aS de empregado,s, garagens para 2 caáos.•
Prédio de 'llto Luxo com hall de entrada em mármOl;e

<\cabamentç de primeira e tôda vista da Baía-Norte.

SCllmmte Cr$ 5.000,00 de entrada.
ED�FíCiO ALCION

Com financiamento em, 10 anos em pleno �entro
da cidade ao lado do Teatro: Próprio para ,casal $�lP'

filhos ou pessoa só. a melhor oferta do mome.nto ;p'ára
,
pill)Jl'ilQO de capital.

i EDIFfCIO ILHillUS·,
.'

.

:�')j�q��?Q����;lt����'�������/.:k����a�.�7�,d;:;
i;'·'\· F.D1FíCiO SORAVA.

", ,
..

' '.
'

! "" •.
' 4 salas. sendo duas com 22,05 U)� 'e dua� com

: � 3Ó�9R m.2 .. sito" a" rua Deodoro 18. ."\,
,

EDIFíCIO CE"SA ., ' ,'" .

i ' No ponto mais central de Florianópolis, conjuntos
,,' para escritórios e consultórios. Entrada pequena com

.!I!
granrl" fin:méiamenio.

I I EDIFíCIO BERENHAUSER

J�,:, '[I No cOl'açiío de Flol'bnópolis, Rua, Trajano. n. 18.

üJtimas unidades a venda sem reajuste de qualquer
natureza.

!"I\<:AS CENTRO

<:ASA. à rUn. naul MnchllClo, casa de material c/2
-

O1111rto!';. �pla. cosinh:J� himlwiro, uma área enviâraca
dR ('om fl2m2.. pX"I'lpntp vista. têm lugar par.a gara:

f[f'm ("1�tO Cl'$ ,2�.000,00.
CA�A. Avenida Hercílio LllZ n, 186, área do tl'r.

reno 250mts2 .. casa c/porfio h;.1hitável, 3 quartos e de,

pen(liln('ial'i. Custo Cr$ 75.000,00.
.

Rua Álvaro de Carvalho. casa .c/4 Quartm: S:l1.a

:banheiro. cosinha, copa, lavanderia, dependências.
"",r� "'''m �

,_o - ....�.."

, ! .

1 á
,

R.ua. General BittenNH11't. casa de materla, rea

11 nnr 4. (;ilstO Cr$ 20.000.00. .

nua, Álvnro de Carvrdho. casa c/4 QUllrtos. sala

hanhpiro, cosinha .....opà, l;wllnderia, dependências. ([fl·

��.
'��

Rua: F�tpvps .Túnior.· (;il�'l ('lê'. n:wimplltns. ,,/4

011"1'1'OS. 2 ljll)1hpiros 1 s:l,l;"\ de televi�'ío e 1 iirea ele

\' vP""o no ')0 n:'lvil'Ylpnto 1 fJu'�rto. 1 sll1a rlp iantHr. (',o

I sinha I' livi'1O' s'�l" h;Jll 1'1" ""trada no 1° pavim.e;nto.
{'11�'''' (",."" 'ln/) /)1)0 00 a comhínar.

" '-:"""''''IIAICA

"

...

J'....

, <.
>,(

I

I I
'''" I

Rp" .TI)�nllim rmit:l :'\1'1':1 terrpllo 10x?7 �rp.�
".,.,0+ !1(\"1') ""�� ,,/2 """r{f);: ",,1ll, N';linha. hllnheiro1

"n,.,., O''lr"O'pr11. r"do rr� &1'; O(\!) (l!) ('1'<il; 9, !'i(\O OI), fi·

,n�nf'l�,ll\ nnh ("ATVA Vll:nr.'l1AL. sflldo a comhinar.
('ll�::l rlp matpl'iill ('/�

e banheiro. . (Casa iÔda

'li) "
, I

i

�a�jZl.J:..U r!j"dS:',,;;� riO ��úJtr.i·E !

EXCURSÃO AS CATARATAS Dl]

IGUAÇU'E PARAGUAI
O "TOURING VIAGENS S. A.", sob os auspícios do

Touring Club do Brasil, fará uma excursão às Cataratas

do Iguaçu .e ParQg,I,I:;1i, em 16-11-197.Q} e, outra :;10 norte do

Brasil em 26-12-1970.

As pessoas interessadas deverão procurar '0 escritó

rio. do Touring Club do Brasil, para melhores informações.
... A Direção

DEPARTAMENTO AUTôNOMO DE. ENGENHARIA

SANITÁRIA

EDITAL DE CONCORRêNCIA ADMINISTRATIVA

N. 05/70
A V I S O

O Departamento Autônomo de Engenharia Sanitária

comunica às emprêsas interessadas que está marcada para

às 15 horas do próximo dia 28, a abertura das propostas

para o fornecimento de materiais e equipamentos visem

do a instalação do Laboratório, Central do DAE'S. A. aber

tura dar-se-á na sede da Autarquia sita no 4<'> andar do

Edifício das Diretorias à Rua Tenente Silveira, nesta Ca-

pital,
I

. .

.�

A discriminação, quantidades e características dos

materiais e equipamentos a serem adquiridos, bem corno

as especificaçõ.es, condições da presente concorrência e

ti Formulário Proposta, que fazem parte integrante do pre

sente edital, poderão ser adquiridos no :escritório central

do DAES, no enderêço acima e no horário das 9 às 12

horas e das 14 às 18 horas, de segunda a sexta-feira.
.

.

Comunica aind� que os interessados poderão fazer suas

inscrições como fornecedores do DAES até, o dia 24 do

corrente na sede da Autarquia, onde serão prestados maio

res esclarecimentos.
.

.

Da. ,EVILÁSIO CAON
,< Advogado

OAB-se 668 � ,&PF 007896239
-

.

.Rua Trajano 12 - conjunto 9

,ILHArEI
ESPECIALIZADA EM

Toalhas de banho e rosto, pisos, guarnições de mesa,'

jogos de cama e panos de cozinha.

Variado estoque das mais afamadas fábricas de

.Santa Catarina :

ARTEX, CREMEIt, GARCIA, INDAIAL, KARSTEN,
KUEHNRICH.

OS MELHORES PREÇOS.
VENDEMOS PELO CREDIÁRIO.

Consélheiro . Mafra, 47.

-_.� ---_ .. --- -

---_._------------�---- -

w.&

Vendendo ..

,S,�raiva.
ÇOQUEIROS
ITAGUASSÚ - .dua, Projetada s/no casa c/3

lartos, sala,' casinha, banhE.Íl'o, c/terreno de 330m2_,

asa <I/68m2. Cústo.· ,Gr$ 40,000,00.
BOM ABRIGO - Rua, Hermínio Milles; casa r/2

.,quartos: 2 salas, copa, cosinha, banheiro, garagem, va· 'Il.ralJQa, parte de tI;ás, sala, banheiro, lavavderia, 2

qlJtlrtos, cosinha,' Churrasqueira, terreno de 360 m2,

construção 180 m2.
. ,

COQUJ!:IROS - Rua, Desembargador Pedro Silva,
ca's� c/4 q1:13rtos, 2 sala:;, cosinha,' 2 banlléiros, em ter

re)1o de l4x29. casa dê alvenaria. Custo Cr$ 5,5.000,00

,a_c,eit::)' prop.osta:
. .

.

� TERRI;NO CENT�O
do

c ··;i2:.�põf 2S�tnetÚi;·S,''Preçó 'Cr$' 6 .ftJO�'LOO;.,·····�1'i' .",
.'

. �'{;:.C�O]!;IRAS· -'Rua; -Joaqúim Carpeiro. (lote' 21).
ctsto' Cr$'''(;', OÔO'tOO��\ú' ':ii'" ,,,�;,,, .. \7, /P ," '" ",;';' '" ,1, ":r,"""

tOQUEIROS
Rua, 14 de Julho. n. 220, 7 lotes para Indústria,

medindo 16,80 - 16,70 - 18,20 - 12,20 - 12,"0 -

Új.60 e 19.60 metros, de frente.' Preço Cr$ 85.000,00. i
,

BOM ABRIGO - Rua Antenor Morais, área de I

3QO � 2 - l2x25 (lote n, 39). IESTRElITO ,

.

R�a, Filipe Neves n, ·23, 24, e 33. Três lotes sendo !
2 ·a ('r$ 5.000.00 e 1 a Cr$ 4.00.0,00.

TRINDADE
Rua, Lauro Linhares, s/n. área H;i metros até 50

metros de fundos. Custo Cr$ 80,000.00 com 50 a

60% de sinal o saldo a combinar.
.

Rua Lauro Linhares, casa c/3 quartos, uma, sala,
cosinha tôda de aZlllejo, área da casa 72 m2, área do ,

terreno' 16 x 45, casa com menos de 6 mêses de habite

se: Custo Cr$ 18.000,00 (Trindade).
LAGôA DA CONCEiÇÃO
Terreno de 20 por 40 metros, no mel)lor ponto

da Lagôa, Já todo murado.
CANASVIEtRAS

3 lotes com 1.260m2

Cr$ 18,000.00.
PÂNTANO DO SUL
Localização. Armaç&o da Lagoinha, área 12x30.

custo Cr$ 5.000.00.
ALUGUEL:

Aluga-se uma loja e sôbre-loja na rua Trajano.'
201m2.
-

Aluga-se uma loja comercial, 1)a rua Conselheiro

Mafra.
'

ALUGA-SE um saliio com 90 m3 no andar superior

d.a
.

rua dos Ilheus, n. 15.
ALUGA-SE

Aluga-se para escritório ou consultórios o anc�ar

.mperior da Rua dos Ilheus. n. 16.
VENDE-SE

30x42, Custo

tAP!'fl\l,

[[Q)11A� iJ� rcl'UAÇAO COM O PRA:I:O. oa 'URiij\.j1A

«Z@) i2lIÃ§

O Doutor PAULO PEREGRINO FERREIRA,

.Yuiz de Direito da 2G. Vara Cível da Comarca de

Florianópolis, Estado de Santa Cata- ina, na for

'ra da lei, etc ...
FAZ SABER, aos que o presente edital de citação

virem JU dêle conhecimento tiverem que, por parte de

MARIA DE LOURDES BRITO 1\.1,VES, brasileira, casada,

doméstica, residente nesta Capí: 'ü, foi requerida em ag,50
de usucapião uma área de terras com 384 metros quadra-:
(los; sendo 12 metros de frente e 32 metros de fundo'l,.

'

sita em Coqueiros, à rua 14 de Julho, fundos, controntan
do pela frente com uma servidão existente; fundos com

quem de direito; por um lado com Almir Morelli e por,'

outro lado com Amaro. Florcnt i'10 de Andrade. Processa

da a [ustificacão 'foi a mesma julgada procedente por sen

tença. E, para que chegue ao conhecimento de todos, foi

expedido o presente edital que será publicado na forma da

lei e afixado no lugar de costume. Dado e 'passado nesta ..

cidade de Florianópolis, Ilha de Santa Catarina, aos seis
dias do. mês de outubro do ano de mil novecentos e setenta.

Eu, Jair Borba, Escrivão o subscrevo,

Paulo Peregrino Ferreira, ,Juiz de Direito.

ALUGA-SE'
Aluga-se dependência de uma residência (parão), para

escritório ou depósito. ''Pratar à R. Tenente Silveira, 114.

�KI� .. l'_I!�hl ",'{i/, l'.ll'l<l!U1.!'r ... ,L L; .: A."UK�L-Ü�dPOLJ.',
SECRETA'�"']'A DE OBRAS

TO'llIiAnA 'OJj<, j�\t,'�CO:l\ I�o 03j'í'fi
,/\ SECRETAR A I)f-i ú,�RA� da Prefeitura MLl�

nicipal de Florianópo is, de acôrdo com a legislação
em vigor, comunica aos il .tercssados devida e prévia
mente registrados nesta Prefeitura que, em data de 23

de Outubro de 1970, até as 17,00 horas, na Secretaria

de Obras, serão recebi.Ia- e examinadas, propostas pa
ra as obras de construção li, "PRAÇA DOS NAMO.

RADOS" defronte ao L�r��o São Sebastião, conforme
projeto e especificações Ic.necidas pela Secretaria de

Obras da PMF.
Somente serão consideradas propostas de firrr s

já rég stradas na Secreta ria de Obras e que satisfaçam
as seguintes condições basicas para julgamento 'das li

citações.
a) _ Na proposta deverá constar o preço global.

bem como orçamento c1io�rjminado da obra, conte=dr-,

separadamente preços ]' "árias d- materiais ,e de mão

de obra para cada serviço a executar.

b) :._ O prazo de conclusão não poderá ultrapas
sar 'a (2l meses.

c) ._ Devem ser anexas as propostas: um crono

grama de execução dos serviços e um cronograma de

pagamento, que contudo, não deverá conter etapas re

ferente a instalação, início de obras ou quaisquer outras
de serviço não realizados,

d) _ Em çaso de dúvidas na cotacão do pr

ço total, prevalecerá '" "OS »reços -unitári�s.
p) _ A proposta deverá' ser apresentada em '(2)

vias.
Melhores detalhes noderão ser obtidos na sede

deste órgão no horário ll::: i4,OO à 1'8,00 horas, todos

os dias úteis exceto aos sábados.
A decisão da Sec 'Pt". 'ia ele Obras, sôbre o Julga

mento das propostas s?,fL preferida por comissão es-

pecialmente designada.
.

A Secretaria de Obras reserva-se o é:li'reito de

'rejeitar as propostas, que julgar contrárias aos inte

lesses da Prefeitura.
r

SECRETARIAS -DE OBRAS

Em Florianópolis, 09 de Outubro'de 1970i
.

ENO° MANOEL PHILIPPI
gECRETARIO DE OBRAS DA CMF

yENDE-SE casa de alvenaria, com c-s 10.000,00 de

'entrada e o restante a combinar, com (; peças, ed'iÚca
[1a em terreno de duas L2ntss vara as ruas Delrninda

$ilveira e Aristides L"1hf) (fi .al do ônibus Aiú,c;n6.hli"
cal. Tratar no local, CGm ') -v- ":,rietá;'io, no n

à 1 s-i:

VENDE-SE

BARBADA DO ANO i·

Vende-se uma casa de madeira, com 2 quartos, sala.

copa e cozinha, Situada à Rua Anacleto Damíani, s/n. .(Es

cadaria). Tratar no local com sr. Arolde. Preço Cr$ 6.00.0,00.

.

Necessito de um sócio com 2.0 mil 'cruzeiros, para
o ramo de Bar, Restaurante e Sorveteria. Tratar }j. ,.R.
Conselheiro Mafra, 139 "'''>''1 Sr. Luiz. (,'i'.

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

BARB].Al1llA no ANO

Necessito. de um s"'_;r, ('0'11 10 mil cruzeiros. Ra
mo: S,orveteria compkta "'ti vendo.

Tnitar à B.. Cô""" - .

'C" Maf.ra, 139, cmn Sr. Luiz.

T E II B, r: �! [j
Vende-se um terre'lo, IO('i1lizado à rua Sta. Lu�ia, na

Trin,dade, medindo 12 x 26 111.
,

Tratar com' Osmar nc::;l') redação.
...·t

CHn,:ica G�r�1 - �rr@�g;lSe Cir�rgia
DI. tDMO R! 'R���l SANTOS

Ciru!!ião n('l1tista
"orÁrio: de ?Il. a 6a Ff'fnl das 14 às UI boraR

RIJIl Df>Orlf,,:O. lI! - F.,Hfl�io �oraia - Sala 13

ATENDE PATR,ONAL }JO TNRS

- Prohleml1tira P!':faU!!;j:I' Net1roses

J':Ir('fpsRnr de P!,doni!ltrh'l Õ'" PRI"11Jnadp Õp Mpr'liri",,,i

DO�1\TCA� MT1':1\T'1'ATS

Cnnsult0l"iq: Edifír;() As<:nf'iR.ção r1f1,tm,r"l'lp,,,c:p 'iI'

Menicina. SalR "� 'Pont> ?' O!l Rl1l'! .Tprflr-';:mo
r.nplhn. ll!)� - '!l11rn'innt'innli!O

� - -

-,

nRA. CLl!o)nt� ,� 't!tMMEBMANN

I"AJlCl'''l!9! .k\

PSIQUIATRIA T'l'J"f<'ANTIL

f)jstlÍrhtos dA conduta ._ Didl;rhlOS da psfCOml'ltrl(".

:lade - ;né).lrOSes e psicor;:p<: 'nfantis - orientacÍÍA

p!ilico16gicR dr> pais

Consultório: 'Rua Nunes Jljl'Hch'ldo; n 12 '_ 2" anda�

",.. sal" 4. Marrar hora dp ?�' q Ra. fpir& das 14 8S 18

r.J.fNTCA .��F,'B�I) '- P'Rn'r'C>Ç! .•� FI�," R MóVEl,

C;,ORO� Dl!; JAQU .<,T,fo. - CTRÚRGTA

nOENCA� . r. PEl.:F'
- Das Un-has - 00 ('OU'I'O Cahi-.Tudn -:: 'Mt�fl�e:;

Aler!!h, - Tn'ltam-mto r'la ,A,cne Pele Nf've .f'"rhAni�
"ii f" "Pet'ling". .

n1ZPfL�'C4.0,

Or. Roherlo Mo"'''i''j'! i\morim

Ex-EstaQ'inrio do Hospit:11 das Clínicas da U�ive.
.idll(Jp ele S Paul!).

, CONSULTAS: - Diàrialt,ente. à partjr <J�� l'

�or�s.
CONStfLTóR r� - R TerAnimo CoelhA. 3?� .,....

.

Pel T1l1if>t� - 2.0 aíldar _ sala 205.

eUnjes (}� Crianças
RUA NnNF� 1',Jf A. ,·'T.; ADO ?,1

FT,f)'RH�Jr)p' L1S

0',RGANIZAÇõES KOE;F.IC:l: ?RO]\WCAG> 'lO, inf9rmam Q

resuUadá da Loteria Federal, exlraçáQ do dia .07-10-70,

,1<'> Pl'êmio 37.BB5 - Um Vàlkswagen - 1.300 OK

2<'> Prêmio 3.4.241 - Um Volkswag.en - 1.300 OK

As cautelas corre�1')or>rl?,.ltE'S ao primeiro e segundo

prêmios. não foram distribuid'1s,

Próximo sorteio .dia 7' de novembro .pela Loteria Fe-

.
deral, mais dois Volkswagen Zero Quilômetro.

PU�LICJPAPE JOALlS LIMITADA.

Ru.a da Quit,anda, 39 - Sala 404-.6 - GB.
Carta Patente n. 274 - CGC. 33.488.735.

Autorização MF. de 02-7-70.

Processo ri. 3.001.633/70.
------�c..-.,�.. ����--�-

MóVEIS - OPOr:::"rUN'DADi;; .eXCE'L.,l:NTE
P�r sompnt.... Cr� 1.009,00

VBNDE-SE:
•

1. sah OI' .iantar M'

lica e � ccadeira�: 2 '
'

ferro para vara.Frda. CO'" 1

Vêr à Rua Teófil"
'

'·l'l;'�il. com balcão, mesa eliís·
c "stofadas;' 1 r:onjtinto de

'";�,,s e 1 mes.a; .I' estante-bar.
�"V >Ja, 12f - �OM ,ABRIGO

: ROl'\' �..TQS OTARTOS DE FT.fl!11\:TANÚPf)pS f'MU
CUfUTTBA -'- 5.0A 7.00 -, .11.00 - 1�.00 -_ 17.00.

i,l1tN'iPiJ,L�.""7
.

l*1fp�f'
'

it'kJt :b

18_OO fdihitol"':_:' ifl,30 ....
TÁR,AC;Uk,DO ST]L - lô.:'lO - �UIO:

.

.

'.

pkR.�"TtftJCA:�·.""13'5\tNE1mr0 CA�BORitt·o #.ÂJ':4:j !.,i
T(1n()� O� HORARrf)S ACIMA

RXCTTRS()ES - UF,SP4CHO 'OE· ENCOMEN'OAS '

• VIAGENS F,�PJl<;CIATSi

E$',l'ACÃO RODOVIÁRIA, FONF 22-60

Rodoviária Ejq!'res�o Brusquense

Horário: CamboriÜ, nalai e Blumenau - '7,30

9.30 - 10 - 13 - 15 - 17,30 - e 18 hs.

8anelinha. São ,João Batista. Nova TrentQ ,

�rllSCltle - 11 - 1:l e 18 hs.

'rigipió, Maior ,Gercino'e Nova Trento - 13 e 17 1)$
PASSAGENS E ENCOM'ENDAE;! PARA

rnuca'!. Cambmiu, ItairtL Rl11menau. Canelinlia, São

loão Batista Tigipio, Major Gercino. Nova Trento fi

BrusQue

AL� WJ"; li�TE
E

C0S""TTRT<:mO

�:'�k"i,:í!!-t/ .. � i%). I'k'
.. i' '. ,i '.

.

i

i"�4i'f�,M {.i,;�> ··Nh.,,!.�t:.;,.·.�tn...�f,..�, ��,!t...,::t.· .(�;.i ";>'�:' �r���O��'i - y "
� • �

�_

�COM' DIPlJ E·'t'ói',;i.; ""'-ic'*En:í1:N FÃ" E":PAfhs\<
7 de 'Seternbto{ 16 - J<'> anel.' 8/3 '�. FH)ijv�óPqli�, .�

__,.,>,r. ."..� .. ,w,>.�e,,** s,' _,. _ �
j\A.;.-,,(·wJi_" (?_��"l;:� ..i..;.,; ;�,...

, D.OCUMENTO.S PE�DJºOS

Certificado de PI·�,,,hrhrJ8, Certificado de Se,?un

do Jeep, ano 54, n]pc:1 "A 01_:H, de propriedade do Sr.

Aldp Antônio de Souzp, "oh�m,se extraviados.

• MUDANÇAS LOCAIS E P_II t;' A OUTRAS CIDADES
-

CARTEJ'fv'.fo, VJ!'1fQAVJAÍlA
Foi extraviflch a c'l"Hra de motorista de

Luiz Save de Freitas,

MOl)tamos amplo e moderno estúdio de gravações

comerciais, equipado com o que há d� melhor eU) grava

dores e microfones. Além de spots, estal1)os produzindo �

grqvando vinhetas, abertur�s e encerrameJ).to.s de progn

JTl9S e tudo que possa. S0r ME a uma programação dinâ

mic? Dispomos 4e ex""lAnfos lo.cutores. Elevado padrão

técni�p e profissionaL 'Ppn,."s especiais paré) p;rograma�ão

e.oJTln�l"(a. Cons,l,lHem-nos!
RÁDIO CUJ,TlTTlA D� ,TOINVU�LE

Cl1ixa Postal. 336 '17'''l1''S 3306/3345

DISPENSAMJS . ENGRADE 'TTOS RUA. PADRE

ROMA, 53 FONE 2778 - ('NEXO AO DEPóSITO

MÓVI<:IS CIMO

/) 'I ! S O

.o D�n"rt"iTI�nto jl" �- ....��''1g de Rodagem de Sanh

C�tl'lrinl1 (DF,�SC). COr,�l' ln 'OM i.nteressado� que se ,achn
:;.hprbl 'J'omild:j ,de Pre(""� '""l;+:jl n. $i7Q, p,lIra a execucão

O,OS s,ervicos de Constrl''':'''' rl,., 'lma n.o�te .em concreto sô

hre () Rio (i.abjróba, nci "MIA'ria SC-54 trecho Armazém -

Silo Ma,rtinho, com CO'Yln,"r'�'1to aproximado de 28. 111,

COm prazo de entre!!" r',>o """no!"tllS até às 16 horas do

dia 22 de outubro do c<,,·,·,,"1n (lno.

Cópia do edital " A<;c'larecimentos serão ohti.

dl)s na Sede dQ DE'fISr' 'dar do Edifício das Dire.

to'rip� em Florianópolis.

D:F;RSC.. em Florümónolis, 2 de outubro de 1970.

F.'lP'<'> Civil N ..",ton T"5<;erolli - Respondendo pela

Direcilo do DEJUSC.

Oq. . I!.! r:: I"'ARACÇ)
Rei": ;�". � cHnica

Rua Felipe Schmidt. 4fl - andar térreo

Consultar. com hora marcada
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vai tratâf da Comandante
,', �

,j.1
da 5a KM faz

CIVil visita a SC'

"

Co.nselhü
defesa interna

S�gundo o Sr. Milton Leite da

Costa a pnofessôra é uma das maio
"

" res : a�toridages brasileiras no cam

Receita lança' C,OO"UF'SO t���:���:&���;���:�:
sôbre IR para':cd�nç,as P;;i;ii��;

Catarina".

País, e ,-9 'c�rltlidat,o onort-lsÍá- 'rê,cebe- "
- .s

I'· tiá u�a'Vi�g�ni:ao,,��IE�o;�t��il.· ��. poe, 'aJo as 'emsas .viagens, .ãcrescetttou, aerao Ida'
"

por via níà.rítinia" � 'o "regrêsso' por
'

,�:�:�iia�,i�!!:;�o r�:��s���i:��r;;��'d: CrUlamentoserem récebidos pelo .Presidente
Garrastazu Médici:' 0,; prêmio, englo-.
Ilará ainda uma;", passagem para

"acompanhante d�' ·estudànJe.
'

Ao segundo itig�r' 'qe : ambas re

giões será conferida, 'uma bolsa de
estudos para o curso ginás;al com

pIe to e ao terceiro coloc�do está re·

servado o prêmio de 'uma enciclopé
dia editad� no P�ís, ênquànto que
os 4<:1 e 5<:1 colocados receberão li

yros.

Durante a reunião' do Conselho de
Dt�€sa Interna da 'Região Sul, réa

lizada sábado em Curitiba, ficou de

cidido, que a entidade vai d�r ênfa
se á defesa' .mterna c�vil: incluindo
em seu campo de ação todos os em
preendimentos civis que tenham ne

cessidade de segurança, A informa
ção foi prestada pelo Secretário da

Segurança Pública, General Vieira
da' Rosa, acrescentando que no eIÍ

contro 'ficou constatada que a 'tran'·
quilid3de.�'do 'País continua 'existind6,
"dando :oportunidade ao povo' ,de
trabalhar em paz".', ',' :
:' Participaram 'da reunião' do ,C��.
s�lJ:;o.;de Defesa Interna da: Iiegi�o

convocar reunião com os governa'

dores eleitos, quando será: debatido,
o plano de total integraçãh do� 'E8'
tados . e Municípios no pr�césso .de
desenvolvimento do País, 'para evi'
tar que o esquema administrativo só..
fra solução de continuidade.

'Através ?O Ministério' do Planeja
mente; o Presidente da República ,re'
comendou que sejam feitos levanta
mentes em todos os Municípios e Es·

,tados, relacionando as obras'erri ari

damento, a situação de cada uma,
os recursos existentes e a prevísãe
de conclusão,' Quer o Chefe do ao·
vêrno que tôdas as obras em and�,
mento tenham absoluta p.rlotiqa'd�

-Em áto que .contou com a preseit-'
ça do Sec�etário Jaldir Faustino .da

Silva, da Educação e Cultura, �;Í>�.
legado da Receita Fede'râl em F.lo.
,'rianópolis" Sr, Jairn Lisboa, lánçó'ü'
ontem naquela delegacia durante en

trevi�t� 'com a Imprensa dá Capit�l
,

o: concurso infantil de -cartazes e'

compósiçõés, intitulado (j:orilo (I

Atual, Desenvolvimento do Brasi] ê

*fudadQ' pelo Impôsto de Renda: O

�ertamé, que foi lançado. símuitâ
-ile3!�l�ilto em tod-b' o País no dia

cOllsélgrado à' criança, cônstará, de

seleção entre composiçqes sôbre o

tema e car,tazes infantis ,com .frases
alusiva's ,à idéia, central,' bem c,omo

ilustrações que segUIl'aO critérios
dos próprios ,cencorrentes', obede·
cendo � três etapas: a de' nível, sub·
regiol1al; 'a de nívei regional e a ,de
nível 'central.

' -

Na 'oportunidade, o Sr, Jairo ,Li0'
boa revelou que os trabalhos serão

julgados pelo, órgão central da De·

lcgaciâ da Receita Federal e a.'Fun.

dação Itaú Améric;:t concederá ,prê
mios) até o, quinto,' lugar" reunindo
duas etapas: :Norté ,e SuJo ,Ao pri
meiro ,111gar do candi,dato do' Sul,
caberá uma 'viag�m a�' No�té,

'

ao

Sul

Por s'ua', vez, .0' professor Jaldir
Fahstino da Silva assinalou que a

presença da, Seéretàr,i� da Educação
e Cultura' no,' lançamentQ de, tal con·

curso tem duas razões:' aplaudir a

iniciativa da Receita Federal, que é
de ordem profuildamenJe ·educácio·
nal; colocar à disposiçilo do, órgão
federal 'á rêdE1 de ensino da 'SEC à

serviço do concurso, C;omo o Atual

Désenvolvirttento do Brasil'� Aiuda·
, �' ,

'

!
'

do pelo !mpôsfQ de Ren·d�. "

.
' r.

'.' Operação omissos enlra em ,n'Ova fase
para passar' ao processamento

/
ele·

trônico da!?- declarqções.' Os
,

omissos,
segundó o regulamento da' ,campa
'nhá erice,tada pelo órgão federal,
serã'o intimad,os por editais, afixa

dos' em locais públicos e, ,divulgados

Em declarações prestadas' ontem à

.

t\gênci'a Naciona-Í <;> Sr. Jairo Lis·
., boa, Delegado' da Receita Federal

em Florianópolis, ; informou que a

Operação OmIssos 1970, abi'angerá
tôdas as pessoas jurídicas, isto 'l,

,

fj_r'l)laS 'individl!ais, coletivas; linÚ'

tadas, sociedfldes civis e anônimas: A
�

operaçã9 será desencadeada após 'ui

'trapassada a fase de conscientização
e alerta aos contribuintes.

'

Escla-rece,u o Sr. Jairo Lisboa que

depois de terem sido alertados os

faltosos, a Operação Omissos, 1970
entrará agora na etapa operacional
pn)priatnente dita, que compreende
o levantamento e avaliação dos re·

sultados obtidos com a promoção,

através da Imprensa.

Finalizou o' Delegado da R�ceita
Federal em Florianópolis, afirmando
que a fase final da Operação Omis·
'sos 1970 prevê o can'céramento das

inscrições das pessoas jurídicas fal

tosas do Cadastro Geral de Contri,

buintes do Ministério qa Fazenda"
além do lançamento do trib,uto, por
arbitramento, com aplicação àas

,sançõel! penais vigentes.

O General José, Campos de Ara

gão, Comandante da 5f!. Região Mi-

"Iitar, que está na cidade desde on

tem::"segue hoje pela manhã para
Blu�enau a fim de ultimar os pre

parativos 'd�s Jogos da Primavera.
Amanhã o General Campos de Ara

gão presidirá as solenidades' de
inauguração das novas, instalações
da Vila Militar; em Joinville.

O Çemandante da

cio "Econômico de mais uma pales
tra .do Ciclo de Estudos dos Diplo-

-, O 'Sr. Milton Leite da Costa, pre
�idente .do Conselho Penitenciário
do' 'E�tado, está recomendando aos

sociólogos, :psicólog�s,' psiquiatras c

a todas as 'pessoas ligadas ao' assun

to; o curso sôbre Prevenção do. Cri

'me e ,Tratamento do Criminoso, a

ser,ministrado nesta Capital' de 20 a

22 do corrente pela professôra Ar.

minda Bergamini Miotto.

A Secretaria de Obras da Prefei-

tura Municipal solicitou ontem ao

Departamento Estadual 'de Trânsito
a, interrupção ao tráfego do entrou

camento da Avenida Othon Gama

D'Eça com a rua Bocaiuva, a fim de

'proceder a substitulçã(i) dos' paraIe
lepípedos por lajotas. A obra fOI

'iniciada ontem mesmo, devehdo as

làjotas l'evestirem apenas o trecho

do cruzamento entre ,as duas vifls

públicas, trabalho que, a Secretaria'

espera concluil' em dois dias.,

i

Iniciada
Semana do
Silêncilr

, ,

Foi iniciada ontem nesta Capital :1

Semana I do Silêncio, promovida pe·

lo Departamento Estadual de Trân

sito. Durante êsse período o Detran

vai recolher todos os veículos que

infringirem as normas estatuídas pe

lo c;ódigo Nacional de Trânsito, so

mente os liberanou após a compe,
tente regularização.

Segúndo fonte do Detran aquêle
órgão, espera � colaboração de to'

dos para o êxito da Semana do Si,

lêncio, ,Para tanto, está, solicitando,

aos motoristas' que obedeçam as

normas estabelecidas pelo Código),
evitando o uso de businas e de des·

c�rgas abertas em seus veículos.

r I !

Têrça-feira, 13 de outubro' dé 1970

':�
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reunia

menos realmente existem. Não" são,
obras "do além'; senão do "aquém";
Nãó :dos espíritos des'mortos, senão
dos' espíritos do' vivos."

'

- - Na Europa - prossegue; 'pa·
'dre Quevedo - 'Wiessenger e ou",
tros pesquisadores fundaram uma

sociedade destinada a investigar ês·

ses fenômenos. Não comprovam -ne·

nhlJo� caso tFanscendental, confir·

mando' que a ienomelogia' não per·

tencia ao mtindo 'dos mortos' 'e sim
",' ào dos vivos.

- J;>arapsicologia - disse Ó,padre'
Quevedo - é a ciênCia :C!lue estu:da ,

todos, os 'fenôme:t;l.os "m'isterioso's: re
lacionados com o homem.

, ; Q1,lêndo procurava desvi�r' de '-tr��"
..mencres que,: correndo atrás de uma

'b?I�, ','llir!l\r�lssavam. a Av. Rubens de.
ArI',uda Ramos, o comerciácio Wal

. tej:;'Eliseu da Silva, casado, 23 anos;

,:---', ';i'e�idente na 'Costeira do Pirajubaé,
-

qu�" 'éonduzi� '.o' Volkswagen de plâ:
um

Pb�te, ;' a(Xopefando v antes um dos

�e'ri'Ores, Ó m'enino',José Araújo Ne

'to"de l1,à�os, filh� de Dalton Àraú,
, Jo", e'/de,"LÍa Belo Araújo, residentes
'1Í� -N<:I' 464 da'quela avenida' e em
-c�:rás 'Ím'ecÚaç5es deu-se o acidente \

O, choque ,contra o poste provocou
ferimentos levesr'no motoristas que

juntamente com o menor, foi 50
,

corrido pelo condutor, do automóvel
de plpcas 8,03, sr. Fernando José da

SÚva, que passava pelo .local e que'
c"

, : cQ�Qu�iu os �eridos ao Hospital CeI·

'so,':Rarnos, onde foi 'o motorista me

, dicàde,;, -permanecendo o menor in

ternado em observações,
1\ D,elega�ia de Segurança Pessoal

registrou 'a acorrência e instaurará
o 'competente' Processo Sumário.

•

"I'

"Censo em -S.
'C'atariDa vai
t •

<_

até fim do'mês
-

"

, , "

,O Ce]lS\)' em Santa Catarina �eve·
,rá estar concluído ainda no corien'·
t� ,mês, segundo informou. o delega,L
do e�tadu�l dà Fundação IBGE, Sr.
,Américo ,G?mes do,' Amaral. Segu�
do: Q mesmo informante os traba

lhOs pross�guem" nor�almente, de1h
tm do, cronagrama estabelecido, já
tendo, sido � termin<J,dos os trabalhof
'_em 99 �mimicípios. ,

.

Afirmou o Sr. Américo Gomes do

Amáral que os dados
'

computados
'até o 'último dia JO constataram um�
populaçãó de 2.444:163 habitantes
Em', Florianópolis, até aquela datA.
,0 'número' de pessoas recenseadas
era de 114.087.

• t_ �

"
'

'�dohheça' ,'agor�, ,os' âspectos I

i ,culturais da Franç�. Seu' pov'o,
cultura" aÍ't�.

'

" _l

': �'IH 'GRANDE ÉXCURSAO
CUl:rtnlAL, "DÉCÓ,UV,Enfr nE
,LA FRANCE" - 3i dias ines

cll!ecíveis.
Sàíq,a 29 . dezenlbro:re�orr\o

28 j:meiro 1971, Promoção con·

j�J!1,ta YARIG,ÀLiiNçi.<\· FRÀ::-J·
C;ESÁ e �'se)l Ag�pt�!Jje Via·

'gêPê, '1'JJRISMQ . HO:b�M':A.NN
LTDf\.,

,

, .

"

Por ou�r@ lado, está sendo espe

rado hoje de manhã 'nesta Capital�{tl
professor' Rudolf Wtiensche, dir�'
tor-presidente do Instituto Brasil�i.
ro de Estatíst�ca, da Fundação
IBGE,' Sua visita tem por objetixo
ve'rificllr o andamento do Censo .�r ,�
Santa Catarina, que se desenvolve' I

sob sua orientação' c e direção. 4s
9h30m visitará o Prefeito ATi Olivei.
ra; às 14h30m o Governador Ivo

Silveira e às 17 horas concederA 'ela

tr�vista coletiva à imprensa, na '0a

sa Ido Jornalista.

.

I
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