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RENTE FRIA: Negativo; PRESSÃO ATMOSFERICA' ME

b'Á: 1011,7 milibares; TEMPERATURA MEDIA: 1 R.So cen-

'Jados; UMIDADE RELATIVA MEDIA: 78,9%; Cumulus

��alUS - Chuviscos esparsos Tempo médio. Estavel.

OTErDO

SINTESE
SÃO FRANÇISCO' DO SUL

�e� sequência em São

FrancIsco do Sul, arravás

inieiativa do Rotary Club

FralH:isquense, a Semana ,da
Juventude, iniciada a 11 do

corrente.. devendo prosseguir
até amanhã.' Competições
esportivas';°e palestras, constam

do prog�am� que está sendo
\

cumprido.

RIO DO SUL

Os trabalhos de construção
do prédio do Corpo de Bom

oeiras de Rio do Sul, prosse

gucm em ritmo acelerado, já
que é desejo do Prefeito

Artenir' Werner, dar-, por con

cluída a obra até o dia 20 de

dezembro vindouro, de acôrdo

com contrato firmado com a

construtora encarregada- pelo
serviço.

JOINVILLE

Será realizada no Pavilhão
da FAMOSC, em Joinville de

20 a 25 do -próximo mês de

novembro, a Festa das F lôres.

Trabalhos neste sentido, já
forám iniciados, sabe�do.se que

todos os turistas que compa

reçE!rElm à Joinville, receberão
110S postos que serão' instala

dOlj no, Aeroporto e- ao longo
da BR·101, ramos de flôres

naturais.

BRUSQUE

A la. Olimpíada Sesíana �

Catarinense, vai ser realizada

na cidade de Brusque, entre

os dias, 20 e 25 do mês, de

nov�mbrô. Na mê�ma oportu
nidade, será promovijla uma',
'ExtJ,osição

' 'de' �Qrq'uldeás:
�.

a

cargo do Círculo Orquidófilo
Brusquense ..

CAÇADOR

Funcionários da Prefeitura

d� Caçador, 'acompanhados dI!

perto pelo prefeito MlJnidp�!,
rsªli.:aram testes com a LAM.4

A5FÁLTICA. nêvo sistema de I
rej'!jnto 'para calçamento, (que !'
iii Prefei!u;';, pre!ende, lnt�o. I

�i:�::rien� I
tis áp'fslmbu resultado satis- I

" filt'6ria 'e em breve a primeira,
r4� .�e1:;berá I;) me,hor�!!'lento.

du:eir.. visi'!nd'J

bSlP'o, da cidade ,

CANOINHAS

Em' ritmo acelerado, 'prosse.
guern os trabalhos de conatru

ção dos prédios, que futura

mente abrigarão as instalações
, do Institúto Nacional de Previ

dência Social e do Banco do

8rasil, no Município de Canoi
nhas.
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� �--------------------�-----------o,------------------------------o Ministro Jarbas Passarinho, da

Educaçáo, pronunciará em Londres
U11I" cor.rerencia sôbre � Brasil, de

Ilagrando "uma verdadeira ofensiva

para revelar' a nova imagem exte

dor do brasil - um pais que bus

ca o seu desenvolvimento." o 1\11

nistro da }!;ducaçáo embarcará pa

ra a, 'Europa 110 próximo dia 18 e.

antes de seguir para Londres par

"ticipara .

em 'l-'aps de um encontro

ua u.les,o. Sua vrsica a' Londres
• I ..

atende a um convite .do emuaixador

Sergi� Correia da Gosta. Na capital
IIlgú,sa - revelou o ::ir. Jarbas J:'db

sai iuho ,- pronunciara' Ulll discur

so "vlolentamente crítico, 'destinado
a abril' polémicas no exterior".

"

, "/

Médici a par ela campanh'a de difamação
da 'Nação a "importância po

recebeu das mãos do Deputado Flá

;io Marcílio, documentos, discursos
e páginas de revistas européias com

Iotomon eagens mostrando ':'torltj.
ras" em prêsos, -no Bl!asiL. o

Segundo ',.
o parlamentar, o Presidente'cda Re

públjca "mostrou-se muito satisTj.;i.,
to COÚ1 os resultados" da atuação do

, .' 'J. '1 I;:;. ,,-. "

�on-lr() 1)); 511ClI'U a, CQ1'j!etenC13 1"

terpprla'méntar. ·6 'IrreiiiJente d,hCO'
missao' .de Relações Ei:J:CteI'iocr�s o

da, '

Câmara' Federal eqfat,izoll eOl)1:'

Neta de Anita'

•

raSI

.A Sra. Giuseppiná Garibaldi Zi,

íucca, neta .d'e Anita Ciaribaldi, a
I

heroína de dois mundos, chegou on

tem a Fiorianópolís, sendo recebi

da pelo Secretário Sem Pasta Ar.

-mando Çalil Bulas; em nome do

Governador do Estado. Residente, no

Estado de Connecticut, nos Estados

Unidos; Giuseppina Garibaldi visi
tará Laguna, "em uma [ornada sen

timental".

..
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Vêra
"

Rçgina
Iam tiénl,00de
ser amáis bela

Vera Regina rl'ô�és dentro, em

I)re�e" vai ser' uH1ª\idoxável profes
,5oorinh;. Ela' compreende e justifíca
'fi

.

rebeldia da juventude: "todo ío
vem é, assim mesmo, irrequieto e di- -,

nãiwieo. Vera Regirla acha que a

liberdade, é' b maior patrimônio a("

homem e por isso 1!erá a maior pa

I'ÚJn'Cla com os' seus' futuros alu

no�.' "Ensinar també'rn é sublime"
I ',�

- -diz.

. ,

pre)U,IZOS
,
/ ,

Vera é uma das', vinl e uma cano

didatas ao título .de- A Mais Béla

Ncrmalisfa, concurso que o será rea

lizado 'no próximo' dom.iJ�go, à noi

te no Estádio da FAC, A Comissão

que elegerá a m·a.is"rela terá uma

dura 'missão, A Iiçâo da beleza tôo

das elas aprenderam.um caminhão

plãc1;l� 86-40·18, f�i de encontro 'ro

.barranco para fugir a' uma colisão
, ,

j

mais grave com um ônibus. O aci-
'dênte' deixou o motorista' com feno

"

mentes leves, além . de danificar

parcialmente a carga - de açúcar
- do caminhão.

Aparecida
traz beleza da
mulata do Sul

.> I,
'.

Maria Ap</-recid'a-' de Souza, mul:1·

ta de 18 ,mos é terte concorrente ao

titulo de A Mais 'Bela Mulata de San·

t� Catarina, que será disputado no

próximo dia 31 do ,'€orrente no· 'Eg.

tádlO da FAC.' A representante d,�

Nova Veneza conCOlTera com cêrc"l

de .20 representailtes de outras Cl·
,

dades, inclusive duas repreSentantes
da Capital. A pi"omoção da EscO·

la de Samba Protegidos da Prince

sa está desp,ertando grande 'interés·
se do público, tendo em v,Ísta o' su

cesso obtido pelo certame 110 ano

passado. Além' de Miss Renascénça

1970, Sônia Silva, convidada para

preSidir a comissao julgadora, esta·

rão no 'juri autoridades e membros

da Imprensa da Capital.

Dias Leite, .e:ncerra hoje visita a S. Catarina
O Ministro das Minas' e Ehergicr

encerra hoje sua visita ,a Sahta 'Ca

tarina tomando o aviã0 à tarde 'em
Criciúma. Nesta cfdad,e o Sr. An·

tÔnio Dias Leite vai manter encon·

tI'O com os mineradores, quando <.j.S·
sinará protocolo considerado de

grande' impórtância. O Gl?vernador

Ivo Silveira acompanha o Ministro
no Sul do Esta'do.
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._ o sei
programà

CINEMA

SÃO JOSE

" (5 - 19,45 - 21h45m.
, f/
Ian Bannen - Jeanne Moreau

Vanessa Redgave
o MARINHEIRO DE

GIBRALTAR

Censura 18 anos

í7 19,45 ..;_ 2Jh45m.
James Can - David Sutnmêr

SUBMARINO X-I
Censura 10 anos

"';1 t ,1'

15 - 20 __:_ 22h
Giu:iaho
worth

Gen1ma - Rita Hay-

"
o BAstARDb
Cens',lra 18 anOs

14 - 20h.

Pl"Ograma ÍJliplo . .

TARlAN CONTRA o MtJNbo
-- 6 XERIFE DA CIDADE EX-

\"i .. PLOSIVA .

. Censura 10 anos:,,':';:.,i.��'�';�,..:.. :.:(t; �,'

:. ..;�J(...:�i;..;.: ..

:!:r�:.�� ��
�

;;.;...:;. ....:;;, .. ,,, .... GLORIA'

17 - 20h

M(j.rib Benvenuti _:_ Ver� Bar-
reto Leite
ATi: QÚE Ô�C.ÁSAMENTO NOS

SEPARB
CeslÍra 18 anos·

17 - 2Qh

Tony Curtis. _:_ Monica Vitti

Jº CINTURÃO DA CASTIDADÉ
CelTsura 10 anos·

RAJA

Censura 18 arros
,

,,4J.f,It"
20h

,Censütâ 18 atIos.:i'?1;·�:�j->···�,..� �;,; •

·�;�:li��::\.\,f.;. :
'(:';'-;:_" ., �-�_.

, ;::,

, ..
,� t

.. ------'-----=----'--�

20h ..

.

;
I,

1BLBVIIAO

TV COLIGAOAS CÀNAL 3

16]100 -;- Clube da Criança
. _lP'h5m - A� Avehtutas dê Rih

TÍi1 Tin � Filme

cú",19h45m _:_ ,Sessão do Past�lão
(,;� :':L:.. F iltn"e

'

'i;;�':�"·" ,_"

::�J 1'hOO -;- Hb'ratio Politico
,;11h15m Mulhêres em Van-

·',.g.uàr,da
,::1�h15,m Santa Catarina 2 Mi-
"'DutoS

l�h20m '- Tv Educativa
, A� "1'91100 - Sabta CaÜltina 2 Mi-
4.. :��1:;;.-')· '" .

.

•

Jji.�ma]jao _:_ 10 -

-r rele Esporte
Tele 10rnal Hering
Irmãos . Cdragem -

,. I.

I

"

TEATRO
L00:0 mais às 21 horas no Tea

tro Alvaro de Carvalho, famosos
artistas do Teatro t' Televisão Ca

rioca, vão dar início '3 terrr-ora

da de Teatro, CO'i1l a peca H�I1;'i

que IV. Mi�L1e' Carraro� o Mn
nojo da novela Rosa R::belde)

.

também faz parte i10 elenco.

:X: x x :x:

CASAMENTO
Amanhã às 11 horas na Igreja

Sànto Antônio, realizar-se-á a ce

Hrl1nhia do casamento de Rosari
f R Wendhausen Brito e o Médico
$é""io Porto. Na Izreia. anós a

cerimônia Rosarita
�

e 'Sérglq" re

ceberão cumprimentos.

:x: x x ·:x:

- �---------_----

Rale e amanhã, são as noites
. h'ne nrornetem arande rnovímen
��.' o" sirtroárico bar cio Oscar' Pa-

,

"qce . Hotel, com a boa música de .

'i;�i'l1i,nho com o b(lte':isfa e' ,eHn-

:;01: Hf!lil1ho: r,,,'
:x: X x' :.'5:'

;;'As' Próf�ssôras da Escola Ma..;
,��í-!' (ii e .T a I�<i im de 1nfân�ia,
"MUli'elb da Cri anca" a riJa :Bn
càiúva 164, prom�ve' grandes fes
t;i'� \"m comel1:mração a setnana da
;tiançá.

.

�,

:x: x ·x, :x:
) �

suarda * .t:, o Jornalista Lauro
La ra, oue vai apresentar o 'desfi
le de modas Bangú. dia 21 próxi
mo no clube Tabajara. A promo
ção é das lojas Pernambucanas e

Clube Sotomlmista de Blufrtenau.

o Darjllta'dô 7r1ny Grjll-;tatta.
que está -em francas atividades
com sua campanha eleitoral, foi
procurado nor Um grUDO de arni
? 1S· Seu tclefbríe respondeu: O
Dsr'utado encontra-se no Oeste
Catnrineitsr.

,Toí há a1onrís'c1il'ls encontra-se
1io Rin:' o senho!� Ernf)'1i C. �iv.ilá,
-pr'cjf,JrieUíFio' da' loja Gift *. :rúdÓ
indica' que hoie'. no Teatro Nva

:�
.. :. 'ele, Carvalho, vai cornpal'ecer
(��Sd' I11Ú�d�' elE'?ante pal!� ap'.l��l�
J;". os: al'tlstas da peç.::I.'�Hennque
f\!r .* Rocaliar, não será bar com
11';"d,� fnaS sim. uma c.asa pa.ra
'á\i'ché:" ponto. de' bate-'paDo ".' que
tÚ'lhét1J .�' 'pode reunir,' a'" :io\FelV-

. - ',\

'::�,�>::.:,��;' p:.
.�.';?-;��:'" ,.� �'

.x: x x :x:

:X: x x :x:

Participando de uma reunião
esr-ve em Pôrto A lf'�l'e esta se

matta, o Diretor do H.RD,E, em

S<> 't,l Catarina, senhor' Ary tvf:es
(quita.

o Se ihor c Serhma Fer-rando
Fatia que regressaram de sua vis
",,'11 a Eurona. cheios de' histn;'i::ts

....
do v-lho mundo !'t'C"'hf>"1'" 'l;"i,

.

fi(lS �ara comentnr o que viram.
O cnsn' FAria; ficou encarrtad-
com Portu g-al.

;. .;: J 'r .. �:
,

",

. ,'.' , '"

.)'
.....

.. }/

r:

[ltlje é dia de 'teatro. Estréia do elen
ti) ,.Ilhe está fazenUo sticesso por' êste
país, ·nllm� promoção do Serviço Na-

,
,

ciona! de Teatro. Henrique IV é uma

fáblda. Vocês irão gostar muito do tea-
• tro elite qtie est:i corilllhicahíÍ\} à Uessa! ..

UMA RÉSPOSTA �ARA LAYOE

'"

Minha cara leitora e telespecta,
dora Layde:
'Aqui estou eu com sua cart� cheia

'de Ilàlávras amáveis e qüt)' �u agn�,

deçõ comovida.

tlf-hi1rle (iiI o �0ltlerq de ami-
!:TOS que quaftà-feirà c/jin1Íarec�- '

tam ao aer6ôbfHJ Hêrdlh:l Luz,
rial'fl dáf. bbi:n; \rlhdts a6 U:..gover
rlfiâbr ' 60 E�taáb e s�iihljht Dr.
Aa-'fl1h1 :fhrhds dá Si1ytt que pe-
1'1 Vaí,jh fe�r�ssavl1fu dà témpora
da Ma Ttio,- A btj� disp�si�i1o do
casal � à'rriI'JS da Silva; irnpressio
nau seus amigos,

• iX: .x:

Pst\mns sf'"do informados (111f'

o
.'

atquíteto Moysés Liz, pensa
seriamente em e-itrevar a bnat= dn
C'ube Doze de Asôsto totalmen
te rrrmta. nos nrimeiros dias do
próxim'o mês, Aiiás. podemos afir
mar qu> está de apurado costo o

projato elo conhecido arqi.l!teto ..
:x: ,

,

"ptm AtJ 11Í1;; "

Áffiâhh� '. iltl grilhêMitl tari'lbo:
fill. El bbate"Ptll'ãtl 17b; tlim Ó
ctiHillíitó "ds 'tudan!!.ôs;'; terá
umá lidite ba\;tatí'te ltio\iiniehtada:'
A prothdç?íd

<tAt)' Mêstre d1fu Ca
rll1htl'\ é db pí'tlOr!Nó1'i'ü cTa Si'l1-
rJatlÊft' l1ôflte;

-

flbtnéha*ll'1 ao dia
dtl Prdftissôr.

�
.

:x: x x :x:

01]0<;1 est.1 d" títu!n <ie snCln

ii p:roh"ietário .do J61Jliei Clube San
ta Cfltari'lH, é o Dr. Hercílio LU7'
Colbco, um dos !lra'ldes �ntusjas
tas tio custoso eS!_1orte, em nosso

Estado.

:x: x x :x:

:Tild'o se sali� e111.sn('i�df1de, on- I

fe';l fi di·fpthHa tih Clühe da .Tll�
ventllde, m:1s.·· ainda não DOS, foi
'elaclrL a rp! atnf) cltis novos )'f'qnon
s;ívi'Js pelo Clltbe Sodal Painei
ras:

'SÂDIA� .. � .

�:ldia Trans!_1ortt's Aéreos. Ja
recehf'rani. aviões sunE'r J3t para

'

a; tão t'sneraclfr wiJia qUe 'sf'rá
.

'j"<>l1óllí'hdá, "dado-'+lds a oportu
nidade de 6heQ:frrmos Sãb' Pau
lO, em apenas- '45

.

minutos.

• :x: x x :x:

:x: x x :x:

PFNSAMENTO DO DT":
M-<mlO na tristeza, diqa coisas
alegre.

'.:
....• , , .

.1; ';
.;

.1 .

':,'

Não t�nho á men6t idéia de q\l'em
você seja, mas confesso" q,�e

'

gosta.
ria imensamen.te que' você apare·
cesse por aqui pâra porlermos falar
mais um' pouco; ê qüe desfá manei,
ra você me' dess(i o dIre�to. de Coh·

. versar corri você também iÍ4andb eli

qUIsesse, ê não ápenàs quiulda vOêê
beln enteriâésse.

Isso, 'já tem acontecido muitas vêzes

êÕftHgb. Mas tenho resistido desespe,
radamente à essa preguiça e a essa

irresponsahilidade que quer" apr,·
rentár ter comigo,

.
"'

..

,Voc.ê me pegou con. sua cartà nu·

m�:· dessas fases. E foi lendo você

quê eu dê 'idi contint�r. Enfim, \To·

�ê
-

se preocullólI tal1to em me apon·
Não sei de que dffereh'çãs você tal' algUí'i1\is faihas a serem' sanadas,

rala. Sei que é uma ltúHfier int.eli· e 'sé prceH,:uritiu mais airida em não

geÍlte, héfti tflfotíriada é rruüto en- me magoar.' clizendo as coisas de uma

tendida, .em ,assuntos de teleVIsão. maneira tão. delicada que eu senti
Você aborda os prbbÍemas e as fa. que: não podia deS'apontá·la de ma·

lhas exi�fentês nÓ' pfÓgf.aihá com neirá àlguma. A partir dêste momQn·

mUÍtfl preêisão, ê stlgerê coiSas boa�. t6 tenho uma dívida com você. Con-.
Pot quê não \Tein trá'l3aih�Í' ctmoseo? tipue na' fuinha pista, e tudo o qtÍé
Estou certa. dê que tétia muito quê hoUver de errado fale. Fale ou ber-

. no's ajüdiíf. Quê tal. à idéiá? a,·· '#ão _.n:� im�r�p.Cia. Mas dig�
, '" .,,'. Fico muÍto;liii()ngêa,Ua etti �er)el-,...�:,.,.:; _

'

"}tc.Qi�,é!.: .É,.,ªi�J:,(i;;,}IN,.e"'i�g;",R>l;�f�l'. ';':"fJ.t'H;161�j����t�'i!1fÍi'f��1W6'$V�K"Vf;'\;'/fr ;'q',Jé')�;td�":o'"vi�ssê selrlpre amá'·
Não s�i aí nenhuma dos�' de brinca

.

vel e delicada como veio desta vez.

deira. É vertlade ilH�sllio, é crê ia que Mas quando o negócio estiver müito
a impressão qu� você tem- de m�m ruim, não tenha constrangimento,_
é verdadéii'a. MáS lião se· preocupe, estrile .

se você me estudar maiS um pouco E me telefone, como você prom(',
com Ô iiit�rêssê �om que o vem ta· téu. Escréva, apareça, enfim dê um

zerido, vai çÍ1êgar à conclusão que 'g!Ütd de t:lstilr sempre em eontacto

palavras como as SUas não vão me comigo pdis Slla� opiniões sãõ vált- .

deixar convencida. Apenas lison- dãS, assim como a de qualquer outra

geada. E isso, acho eu, que é, um pessoa que me leia ou me veja com

direito que me assiste. Ficàt lison- interêsse .

geada quando bem me aprouver. Pense bem na minha proposta de
Certo? trabalho, Quem sabe não faremos
Você me irtcentiva dut'àntê tÔdá .á coisas muito boas juntas!

sua carta. li: isso é muitô bom para
.

Agradeço a confiança e a certéza
mün. No comêçb,. reaÍmtlnte as coi- qüe você déposita erri mim, e para
sas são müitb i:lifíc�is. É qüas� sem· qüe você tehha certeza disso,' aqui
pre chegá uma hora em qué se a resposta à sua carta, no meu cano

. quer jogai' hitliJ para ti alto e des- tinho tio jornal, beln como você
frutar das delícias dé Uma prâia, p�tiiu.
di:! uma Íàzéflda no iIl.�rior· eli:) .E�. tnh abrat;o, e até.
tado 011 de lima ê§taçãb de {tgtia!L lára Pedros'

DEPARTAMENTO CENTRAL DE tOM�RA�
TOMADA DE PREÇOS N. 70/1.1Õ9

A V 1.5 O
. O Departamento Central de Compras tbrnã j:>t'blÍ'co,

parI) Gonhecimento dos interessados, que rl!cebétá j)hj··
postas de .firmas habilitadas preliminarmenté, nos têrmos
do Deci'eto GE - 15,12,6Q _ 8:755, até às 13 htiras dj
dia 03 de 11, de 1970, para o fornecimehto de material
de .expediente, destinado ao Tesouro do Estado.

O' Edital encontra·se afixado na sede. do Departamento'
C�ntral, de Compras, à Praça Lauro MUller, n. 2, Floriano·
PO'4il, ',ond!:). serão prestados_ os esclarecimentos necessários.

:' $i:;;�;fJtif.iÓl'í.nÓPJilis,ü3 de", ôútuhro"'d� 1,97.0. ':":"_'OI\"'.

- Santa Catatii:lá 2 Mi�
DEPÁRTAMI:NTõ I:ENfkAL DÊ é:ONlPRAS

tOMAI)Á DE PREc;ÓS N. 70/U()6
A V! S O

b l)�partanlehtb Céntral de Compras torna püblico,
para cofiHecimE\hto dos interessados, que recebel�á pro·

postas de firmas habiÍitadas preliminarmente, nos têrmos
.

do Deçt'eto GE' --'- 15-12,69 _ 8.755, ate às 13 hotas do.
dia 03' de 11, de 1970, para o fornecimento de móveis es·

cOlãj:e!l, destinados à diversas escolas isoladas.
.0-.Edital encuntrá-se· afixatlo na sede do Departamento

Central de Compras, à Praça Lauro MUller, n. 2; Florianó,

;, ". pf;?liS" onde serão p�est�dos\ os es.��arecil11entos necessá�'ios..,*"�,:,, ..
'

'Florianópoli�, 12 de outubl'o" de 1970.· ;

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

Música' Popular'�
Augusto Buechler

---_........--- ...---------_ ....__ .._'--_..

_-----�
O 29 Espetáculo do S9 FIC.

E os convidados e participantes' do Festival continuam Chegando
guns artistas estrangeiros que participarão 'da fase final, chegaram ante�nl �I

ctrmo é o caso do conjunto Wallace Colection (Bélgica) e do cantor Sam CI
Itr,

." &rn
repl'est!l'lt.ante' do Líbano. '

A vêndu de ingressos está muito boa, o que já é uma garantia de'"XIIpára o V ��IC, E ôs. [jtet;bs não são nada suaves; a arquibancada çusta eiS 1
(para <;l espetáculo de ontem e o de amanhã) e Cr$ 1200 (para o tlÓlllingo:ij
finalíssima).

'A notícia-bomba foi dada ontem de manhã.. descobriu-se que Marl .

desde o du 2Í:J de set�itiiJl'o está com cartão ikü:;' entregue que foi pela ;�'
sôra de TV promotora do certame, a qual não pretende renovar (bhtrâto c
Marzagão _ contrato que expirará no fim dêste mes. A trfbue-se ,isso, pa: '

da desorganízação que está havendo' no Fie e a antecipação, inê, olicável '
I

,.
_

_ IÚ
início do festival. Domingo, no Caderno 2, os detalhes.

O programa para smanhê:

1 - Meu Lai,árlliá' (M.artinho da Vila). Int: Martinho da Vila, 'turma"·
Samba e Rosinha de Valença. Arr: Severino Filho.

. ):
;i - .E:m Qualquer Rua de Ipanema' (Biliy Blanco). Int: Clara Nanes, A

Bruno Ferreira.
S _ tão Prêsó Pelo' Teu Olhar (Valgênío Rangel e Marco Antônio

S. ftRl:ilo�). Int: Os 3 Morais. Arr: Briarnonte. ;,;',
4, � Rio Paraná (Ary Toledo e' Chicó !ie Assis). lnt: Tonico e Tinoco, A

Rogério Dupr.at.
'.

'.;

5 _' .Onocêô"ekotô (Nelson Ângel�} H\.t: A T1'ibo. Atr, Nelsoh Ânge!,

6 _ E Cãisa e Tal (Eçluardo Soutol e �érg.io Bittencourt). Int: O GI'U
'Arr: Carlos M. ·Souza.

7 _;_ Três, MÍI'tutos Pata Um Aviso ;Imporfilnte (Luís Eça e Novelli), ln
Jorge Neu. Arr: Luis Ega.

'

8 - Conquistando e Conquistado (Carlos l'mperial e 'lbrahin Sued), In
'Guilherme Lamouniel' Arr: Bruno Ferreira.

.
.

9 _ A Cliâranga (Dom e Wanderléa). Int. Wanderléa e Maria Inês e S
·

Gente. Arr: Rogério Duprat.
10 _ Sombras As Cinco da Tarde (Aécio Flávio do Rêgo). Int: Nilza M

nezes e MárcIo Lott. Arr:' Aécio Flávio.
'

,

�l _' A última Vei Que Eu Vi Rosane (Lena). Int: Lena. Arr: Paeh
.qüinho,,1 ,

,. .

12 _ UIf.Íve�s& 110 Teu torpo (Taígual'a). Int: Taiguara. Arr. Gaya,
13 _ BR·g (An-tôf:Íio Adolfo e Tibetio Gaspaf'). Int: l'dny Torrüldo, TI,

·
'fernura. Ad': Bruno Ferreira.

i4 _ Rêino (Adylson Godoy e MarCio Borges). lnt: Sílvia Maria,
·Luiz Arruda Paes.

.

15 - -Alnb'r Piá Ficar (Alcyvando Luz e Càrlos Coqueiro). Irit: Ana M'
garida. Art. Paulo Moura.

16 - Um Abraço Terno em Você, Viu Mãe (Luiz Gonzaga Jr.). 1nt: 11
Gonzaga Jr .. AtI': Luiz Eça.

17 _ l'Iipnôse (AntônIO Carlos Pinto e �osé Carlos Figueiredo). Int: '

.,,: den Boys, Arr: Orl,mdo Silveira.
.

18 _ Diva (César. Costa Filho e AÚÜr Branco). Irit:
AtI': Ivan Paulo.

19 _ Atia (Eduardo Lages e Márcio Proença). Irtt: Quarteto Forma
.' Agostinho dos Sahtos. Arr: Carlos M. dé Soüza,' �

·

20 _ Eu' Também Quero Mocotó (Jbr�e Ben). Int: Jorge Ben e Tri �A
rotó.

Para amanhã estas são as' músicas progi'arriatlas. Domingo a finalíssi

�ase nacional.

GALERIA AÇU AÇU
Em, exposição permanente os melh�res artistas barriga-verdes .

Artesanato, j�ias, cerâmica
Etc & etc &: etc'

BIUmenau - 15 de Novembro, n. 1.176

..
-

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

x -·eB.Ita&B35·--- JAA-" 1ii···i·:�-a;;r-·-_L�J.i:· .ii
-," -. - - ---- - ,-.- _--- __ o"�

(Chilrem Netto & Cia..Uda.)
A MAIS ESPECIALIZADA DO RAMO - OS MELHORES PREÇOS:'

ESTREITO - RUA GAL. LIBERATC BITTENCOURT, N° 200
- Em frente à churrascaria "Faisão" �

Jogos de Jantar - Chá - Café - Jogos Oe. Cristal e Vidro
Tudo pára Restaurantes - Bares ,- Hotéis..

Àrtigos para presentes <Bôdas de Prata _. Ouro, etc)
Peçâs avulsas - pratos - 'xícaras - canecas - vasos - bibilõs

- leiteiras - açucareiros, etc.
'

Fãz reposição de peças de .iôgo� de porcelana, de qualquer marca e

de
-

cristais HeriD,g.

I
I,
I:

't7"

"

'TAVERNA PORTUGUESA
Restaurante Típico

Rua João Pinto, 43 - Centro

(Bem perto do Hotel Royal)

\

Pratos Diversos
Diâriamente Bacalhau

e Caldo Verde
Ambiente Selecionado

Aberta 6lesde às 10 horas da
Manhã até às duas da Madrugada,

I_
_ =f5i7EJ'5ããW t

� .

T' ?

'f?s=.-., .. ---���,����-.---'� .1.rIU_MIMI '

--�-

:·��-.���-�·?��-,.--:-�?f':�I'iiI .

'

voct QUER TRAB�H�REENG�Nl�:ROCr$ 2.000,00 POR MES? I
,

ÉN_TAO VENHA FALAR CONOSCO À RD;A CONSELHEIRO MAFRA, 45,

I,bIVtJLGADORA
O Livro''lz:gue os fraco'S e damina os/fortes.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



..J, FIOnanopoi1s, ssxtu-teíra, 16 de outubro de lB',,-

Vestibular da UFSC iá
,
tem data para lnscrição

,

€} calendário universitário para
(j)' próximo ano letivo, elaborado

pelo Departamento de Registro e

Contrêle Acadêmico,' e aprovado
pela Comissão de Ensino e Pes

quisa da, Universidade Federal de
Santa Catarina, fixou para o p-e
dado de, 27' de novembro a 4 de

janeiro a realização das inscrições
ao Concurso Vestibular Unico e

Unificado 'da Uísc.
'-

As datas Ioram fixadas. através
de portaria baixada pelo Reitor
em ' 'Bxetctcio, nrofessor Roberto,

Lacerda, estabei'ecendo ainda o

documento .que as 4 etapas do
CQDC.lirSO' ,de Habilitação '- serão

currrpl'iclas 'nos djas 11,' 12; 14 e

] 5 dé: ianeiro do próximo ano.

PO, out'ro J ado, o

-

cal'en'dário es

Cúl]ar de 1971, sofreu alllumas mo-
, dificações. fixándor&e. a �12, de mar

Ç0 o inicio do'- primeiro semestré

•

letivo que será '" encernado a 9 de
, julho, O, segundo semestre será
desenvolvido no. neríodo. de 16
de, agôsto- a' 1!6 de dezembr@,
.Em cada semestre. segundo o

docum en to. serão utilizados 90 \

dias nata' aulas, distinando-se os

10 dias restantes _'I-ara avaliação
dos conhecimentos, d,JS alunos, de
acôrdo com a proi!ramação' de, ca
da Departarrrerito do Ensino e pa
ra eventuais compensações. decor
re=tes de sus,!1en:sões obrigatôrias
\_das atividades em

'

días. previstos
corno letivos nos .periodos; regula
res. Os . professores da Universi
dade Federal' de Saita : Catarina
terão direito a 45 dias de" ténias
mm ais, d�, acêrdo

.

co-in as- c0ml1il,e
.
te�;tes ó'sr.al�s visando ': asscQU'rar
j o cúm,:,rilJ;jf'nto do, disnôsto�'. 1iI�
pará?r�fo ú:i-iico do art. '2,8, dÇl' Lc:i
?
o

5.:540; d'e 28 _d,e No,vembro de
1968. A ',:" ,', , •• , .;

Corpo de o'mb'eiro :val
ter enVB equipamento:,'
0-' PJ ano d.e Metas do Govêmo·

assinou convênio' com a Polícia.
Militar do Estado obietivando a

aqUislçao ele materiai e equipa
mentos para o Corpo de Bombei
ros.

De outra parte. o- Plameg fir

I'1GJU contratQ com a emprêsa. A.
C. W<!rn�r, para a 'cr..;::_strução de

um, viadut0 sôbre a Estrada de
FC'rm DO'la: Tereza, Cristina, no

aG�SSO que> liga Lag,una à HR-l01
e para a r�aljzação de estudos, to
p.ográficos e projeto da estrada ae
Ii�ação entre' Urubid e Grão Pa
Lá, .nüm'Í f:xtens,ão aprox}mada de

25' nllilômetros.
i \\ Segu'ldo

- fO'lte daquele ór?-ão,
fo"an', :1i�da fiUl1ados os seguintes
convênios:

_:_ com a· Prefeitura de Tan2:a
rá,. ohjetivanQo os- serviços de �'e

�. tifiçação e encascalhamento ela
estrada niunici!Jal que liga a, rodo-

via estad7jal' ent Gram8dki, 1l1e- 1zi
d ros a ,Passo 'da Fel iiieftjiile,. Ill13-

,

kit'!m e Imasa;'
,

com- a !?rcf€it-til:a ·de. Sã!;} Ltld
ge�'0, 1'1nra a exeC'ucf'io! 'de. melh0-'

,

rame�tos na estrada municipal
. ('UO ljn-a a secle do mlHlicín'io a'Rdo
P,i -h_°f.ros e _'Iara re_::J3l:0S ém di
ve "sas pontes;

- com a Associac<'ío Eva'1cC!é
lica Be:1eficie'lte de Mondá�, oh-'

i,ti"'1lldo ,3' cnnc;lllsão, do Interna-
to, "Lar d'o Estudante";

,

- caPl a' Prefo:itura de ' São
Jo,ão Batista, Da ra a censtrução
d � 11'" ""'édio d"stin ado ao Põsto
d� Saúde;

- com 'a Prefeitura de €irão
P8rá" f'·ara, a CO'lstrucão de' estra
d'l municipal Dartind� da sede do
dist'"ito de' Aimê até a divisa com

o f'1lJQic{nio de Urubici,. tendo a�
-p,oximac1íl'llente nove quHômetros
de extensão.'

"

Requerimento para· ti
'·�8gora é com a uletoria4

i Investir ou fazer, � "

seguro para a familia�
No,Pundo Crescinco você faz as duas coisasao mesm(i), t€�P(i).

'Os formlllários ge requerimento de

carteiras de idelltidade serão 'agora dis·

tl'ibllídos pela Coletoria EstaÇlual, e não

pelo Lstituto 1\1édico-Legal, conforme

vi ha sé"d:J feito anteriormente, A pro·
vidência visa simpli·ficar o processo de

expedição das carteiras, de identidade,
que paSSO,ll a ser o seguinte:: o interes·

I
I,
I!

, ,

,�-
\

'I

i
Bas,ta você aplicar pelo Plano de

Invqstimento Mensal Segm-ado - PIMS.
E um nôvo plano de aplicação lan

çactQ pelo Fundo Crescinco.
Ele funciona assim: você aplica Cr$

100.00 mensais durante 60 meses em

cotás do Fundo Crescinco.
.

Com a valorização do Fundo, suas
cotas também valorizam.

Para você ter uma idéia, em 1969 o

Fundo Crescinco rendeu 130,29%. E des
de seu inicio, em 1957, mais de 12,000%.

O que diferencia a aplicação pelo
PIMS de outras existentes no mercado
é que ela está coberta com dois segu-

•. ' ros, de vida. "

Um dêles garante à sua família uma

quantia correspondente ao valor atua

lizado de sua aplicação.

sado compareçe à Coletoria" onde
pree,'che () requerimento e paga a taxa

de G.:r$ 1'8,00; com orequerimento pre
e chid") (firma reconhecida), títlllo de
eleitor 'ou certidfio elF! nascimento, e

m :;s dllas fotografias 3 x 4, vai áté o

IML e' encaminha a documentação. A

cartei'ra_ é, for."ecid3 em dois dias:

O outro garante a integralização de
seu plano ele investimento.

Procure bo.\e mes'mo um agente BIB,
a Sociedade Corretora de sua pref,erên
cia ou uma das agências dos Bancos
autorizados..

Aproveite esta chance para ganhar'
dinheiro protegendo a Yamilia. '

AdmlJlistro.do pelo

� BANCO DE INVESTIMENTO DO BRA,Sil
Capaal c Hcscn'as: Cr$ 5U .. m4 005,16

Carta Patcnté A-2941/66
São Paulo' Rua Líb{'r0 Badal'ó, :W:\ - 6.� andar

Fones' :H-8h70. :l7·60ô1, .'7·iH5:1, :34-3iIH.
. 36-G::I37, 3(;-6:1:18, :1tl-t):I:IfJ e :-\6·fi;\30

Rio de Janelro: l\' !{Lo BratH'\), IH - lU." e 11.� ands.
Fones, 2��·jl t;j,,2:!�·;') 114, :!::!:2-,�,I'I:I, :l2.:!·J112,

2:U--llGi1, 25:!-:!:}:JU e ::!5i-6S5i

EscritóriQ Regio.nal de Santa Catarina

R. ZIMMERMANN

,

P.revencão
do crime
tema de turso

SuinocuUura do Esta.do recebe� 120"
reprodutores dos··Estados Uô'idos:

'\

e
Os 120 reprodutores importados a

seuern utilizados no' apr-imoramento
, do rebuuho catarinense ji" sê: en

contram n� fazenda l-tessllicad-a: '>m
I Florianópolis. sob' observ;ção::,'e, con
tiôle de, rnédi :08 vet�óJ'ii'l1�ibS, �do
Nlidsté,j'jo e, Secretai-ia da A-gt'(Gu 1·

tura. .

Uma carga' ,de :),20" re_p.xoclutol';S ridos, pela Secretaria .da Agricultura
suínos destinados ao Íl;lelhoramento, j unto à, Associação de Criacló[es de

da su'inoc{lltura' cafaúri'ens� chegdu Suínos Puros da Virgínia' � após o

ontem no áero):JllI·tct' Jtbrj'(cíÍi0', Lu�, período convencional' de quarente
em Florianópolis; tnansportada' por na, serão vendidos a, criadores e ern-

companhia aérea peru�na direÚu.1ft;j.' ., .presários catarínenses, Segundo ?s·

te de Virgínia" Estados Unidos. Os i'(!',
c

, péciálistas, Hampshire+.é atualmente

produtores elas raças Duroc 'Jel1s,�,y
,

considerada a melhor raça de pro,

(60) e Hampshire (q�) foram" a,dQ�!i�' - ducão do suino tipo c�rn,e.
-----------------------�������--

",11, ':'�/p,ND�tv�i, draga� Rio B�Una em nevemhre
, , .-, --'------.:__---------...,,-------,-.:,...:;"_,'_

Os trabalhos de dfpga,.getrd 'd:6:"'Ti:j� 'j" �
,

rio é consi'derado come', um "empreeu
D'l.!Jn�' ser5� iniciados', f�O ,", J,'1l'6ill110: :,:,�, düne�to'· de ' 'vital 'lmpoáhíitcia para

• 'I ",1, \ ",' i- '-,; :.11 ,"

mês de novembro, 'lil:ili'l:anc\e,""ct;estái ", 'ii economia agrícola da' região, tanto

.Iorrna mais:' de ,,4, mi,Í\ h�ctares " 'lie ',':.:-{ 'p,!:lla'� liberação de :no,-:'l-s áreas para

tÚra' 'para utilização' �áicoja' "s-it��;·' !:,:' a agropecuária como "péle."" saneá

das n�s. municípios d� p'�q,io' \L�p��;·\. :_., 'mento, das" 'regiões atingidas por
I��an\í e Imbihlba, "Ú iníorm"'e' �J'. ;..: ,frçc1l1.entes �Í'lu�daÇÕes:. ." '''" ,'. .

'prest8go rer:entementa 'í)�lo' ··I),�iíá'f. '�';,';',,, "J,OVI�N:5 P.�AlTICAM"·"'Ê'f!).I:J,€A,q:Ã�
l.amentó Nacionnl de (jJ)r�s.l�e �sàl-i�ã,:<r_, . FLOiÍ�êSÍ1'AL" .. ,

'

J)1enJo' ,salientando., in�itlsive:; �üé'<s�?<� •.� ÇÚc� de� 1M' j��ehs J:nt�gr�ntes, de
.

encontra .em' f�se 'de, 'eo·riC1u.�1io';Q, ii·c;, 's�'is, escolas:' rUl'ãis
.

çle: mo�das Antas, "

va'ntan+el1fo 'tQ.pográ f,iCçi "�3(llt�iA�"b,�.; {',; ., :çle,yérão, 'cultIvar: ,m�:is', de �5", Ipi! mu·:
d1, hidt'O:;rií 'ica. Se,g'úfl,dv." I\pini,f;'elj" {leas <1.e;' essêi),Cia� ,no,rest;ü,s. j1úm. tra- "

,
r· ,

'

'. I '. I (", � ,., ,\ ." '-I -_ •
.

rol"ichs � na lorali(lade';:,ú,:I:Riô, :D'l.hn -

. .- ' ' ]')alho cl� ''',eduQa,ção', fl'O'pestal': orien',:
_

' '_o \'.1 '(�""'�'��'�, .'
� .. '. -,�' 'O" ,

.é reS)'1,çlUSã.,r�l �o]j" P,l\�Jtií\;��� d� : a:f�t':';,�_'- ' t:!id,Ó' por j;�fni���: 10C��s,: da: :.A�a,re!,t!.;,
' �ão. de Saúde lYfui1i"hil1 ohjL,.uva li·

. 5�%'
"

d]s QO�,he,tas:, de:� ,�iroz,;,', �1�1;�y ";:.,: Os., ��c,ol�res 'H \
estao ,:or�a�zando,. ; do, ('úlêtãr d:::dnqma U.l1 diagnóstico

�', �"ij�o;� em ,Qo�seq;u,�Ji"���_. .#;a,S���é" � ;.;�. :'�Jv��,sa'�',s�n,lEm,te��-a��,�e,��,i:ll:��S �alél,l',. �,', .s.0 ')O:ê:_oliêônúü 19ca1 a s.er ;:plkad(

, J;:WI'hn,as .enchc:n�es", A -(h ::<'!]',l, çJ:J;" .\h.". ',., ,"" "
"

, ,

",,," " "_"",;',,, 1- .. "lO' , dS "

"
, '.' J, ,la "0mis,,;i:o

. ",. ." � ',�,:'�t'<.·�:.',"�.-",,;.. :'<, :<;-'�.,' J' -,.�_. ",)'.
,

o. Cunso» sôbre Prevenção do Cri

me e 'I'natamento do Criminoso, pr«

movido pelo Departamento 'de Ex

tensão Cultural da Universidade Fe

deral' de Santa Catarina. ,minisll'aclo

pela, J'll'of:essõra Arminda Bergarni
ni M;iotto, da Universidade Federal

de G.ojás, será realizado 'ele 20 a 23

do corrente: às 20 heras, no auditó

rio do Proviucialato do Colégio Co

rncão de Jesus.
Falando a respeito do Curso, o

Secretário' da Segurança,' Pública,
Genenal' 'l'ieinL da, Rosa, declarou

acreditar que e €urso venha a ser

de grande utilidade 'às atividades da

pasta que, dirige, manifestando, na

oportunidade, seu desejo de que a

professôra Anninda' Bergl'mini NIio('·

to fa<;a, uma visita à Escola de polí,

cia. dizendo. que' boa ]?arte elos sel'S

auxilia-res e· alunos da Escol� de- Po,

lícin, mormente os' dos cur:sos d,�

criminologia, escrivães�, agente's de

polícia
'

e auxiliares, d."vem se ins,

crever e participar dó Cürso.

As 'inscrições 'esfão' abert:.>s no

Departamento de: R,�gisfro' e Cqn.
t1'61& Áeadêplico. na "Trindade.

escolas rurais do município íts'ie

tr:'>.bill1io est>i' sendo'- promovido' de

acôndc -,con! programa i'ntegl',ádd en

tre a Secnetaria de Educação .Insti

.tuto Brasíleíro de Dçsenvolvimento
Florestal e Acaresc.

. D:'AGNóSTICO
o' le\(<:nt'a'me'lto s:mit5rio e sócir;·

eGonômÍGo de Herv::tl d'Oeste psr.:'!
, spnLÍo,' Té31iz�do por 240 'estud'arües

;,,_ Ol;g::mizado� em' 30 eql�ipes através
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CAP'AS PRO'CAR"
, '" "O'e Cr$-17Ô,,:o.O ,.

,

PO! Cr$,149',62
, Ou apenas .'

Cr$ ,13',4.2 mensalsl
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.' TO'CA-F1TAS MECCA - 9000
'Oe Cr$;1.070,00
Por Cr$ 963,00

, Ou apenas' ,

. ;i@r$,�6,;3,2 mênsalsl
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.B'ANCÓ R"EClINÁVEL'-;VW ,

ae Cr$ 1.226,00
, Por Cr$ 1.048,4'9 "
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Ou apenas
'

,

Cr$ 93,97 mensais' ,.
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BOMBA P'ARA POÇO
Com motor eletrlco de 1/3 CV
A partir de

apenas Cr$ 12',00 mensalsl,

�
;\ PNEUS
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�

OI;, 'PARA PUAlQUER '

" VElcu:LO COM AS

FA[llIOAOtS DO,
\ CREDI�PN;ijUS HM!

\. II parti� de'
" , .

.\ apenas Ct$ .12,40 mensalsL

\, E pagamos Cr$10,00
\. pelo seu' pneu velho,

,

':\ ' Peio seu 'pneu, de ca,minhào.
pagámos ainda mais:

,BATERIAS DELCO'
A ,pútir d'e apenas
Cr$ 10,04 mensais �

GRUPOS GERAOO_RES DIESel
\

Pronta entrega
De 2 KVA ate 7,5 KVA
Pala luz e força
A partir de Cr$ 321,63 man,salsl
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Os Índices de crescimento apresenta.
dos no ano de 1969 por Santa Catarina me-�

'� recem não' apenas a'manifestação do en-

i� .
tusiasmo 'dos catarinenses pelo resultados

;"''lP.'',''''r�·', do seu trabalho, mas uma meditação mais

profundá sôbre aquilo que ainda poderemos
fazer para elevar êsses percentuais, nos

anos 'futuros., Alcançamos uma taxa de

déscnvolvimento da, ordem de '16%, o que

�ignifica um impulso notável não só em re

lação aos demais- Estados brasileiros como

também em face 'dos Índices 'apresentados
pçla maioria das nações de todo o mundo.

!IV. '�':.,.� �. .

!� Nossas vendas industriais subiram em 13%,.p{. t� �,.. 't
•

,(J�'mojJsti'l}ndo; de maneira cabal a reação
da iniciativa privada catarinense e a honro-

:i' , .. ' �a posição que ocupa no contexto nacional.
O aumento dá produção agrícola subiu a

20%, num ,dos mais alentadores índices re

gistrados no setor, estimulando a produção
rural e persistir no empenho com que se

,

vem destacando .até aqui.
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, O próprio Ministro da Fazenda, quan
d9 há dias visitou o nosso Estado, mostrou
se entusiasmado com os resultados aqui
.obtidos � dentro de poucos. dias estará de

:: oe
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,

""yMta. numa demonstração inequívoca de

'Ai! �ql�e;� Sanhl Catarina merece a maior aten-

uinq,uênio
ção do Govêrno Federal ao esíõrço que, a

qui se desenvolve para qu� êsse trabalho'
venham a contribuir ainda mais para o d�';',
senvolvimento global do País. Os nívei� até
aqui alcançados, representam, uina S01Íl1!l
considerável de esforços aos quais não es

tão alheios tôdas as fôrças capazes de res

ponsáveis pelo impulsionamento- da dinami

zação da economia est�du�J; De um lado,
o 'Poder Público, representado pelo Govêr
no catarinense, vem' se empenhando numa
'obra glgantest; pela estl'Utu;ação de um sli{..
tema Iínanceieo que possa se projetar para
o. futuro. à altura das potencialidades dó -de
.senvolvimento que nos propusemos alcan

çar 'e haveremos de consegui-lo. De outro

lado, a iniciativa particular, graças à men

talidade arejada e, progressista dos, nossos

homens de emprêsa, evidencia a magnitude
do seu papel 0'0 processo de desenvolvi�
niento que conseguimos atigir, àtrâ:vés .da·
saudável, integração

-

que felizmente existé'
entre nós nêsse setor.

,

A política econô�ica austera' impo'sta
.

/ '

pelo Governador Ivo Sih'cjra, em Santa .Ca ..

tarina, perfeitamente entrosada CO,ll1 a ação
desencadeada pelo' Govêrno Federal .no
mesmo plano, é 'em grande parte r,espo.n�á�
vel pelos êxitos que aqui ()bti,vemos no ,ãno
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o nôvo Palácio do Poder LegislativQ; a

ser inammrado na primeira quinzena do
mês vindouro, e mais uma das notávei$ rea

lízações C9111 que o Govêrno Ivo Silveira,
Diarca, h<'lllrosamente ,0 período de sua gps
(:'io, Tem sido esta, sem dúvida, uma" das
que se voltaram - ainda bem! - para os '

. problemas infra-estruturais elo Estado e ils

quais a Capital catarinense está devendo
, atencioso tratamento· Na praça da ,Ban

,

deEa também se ei'gue,: j:í em adi�lIltadã fo
se de obras,' o Palácio da Cultura. A, linda

. avenida Rubens Ramos, como' as que le
vam 'ao pitoresco \ecan�o çitadino dos Co
queiros, POI' seu turno, atestam \0 dinamis
mo governamental, na conünuidade de suas'

obras compleméntares . .I á a nov>a ponte de

ligação dá Ilha ao Continente e todo o SLS
tema viãl"io O'ue lhe é acessório e que resol
vem prenientes problemas do trâsito,--;
dé'safogando o movimento que cresce ria
velha 'ponte Hercílio LU;l, em circunstâncias
que' exigem sua limitação, � constituem
'atestado el'oquentes do dinamismo_ gover
nalrlental e fazem que o sr· Ivo Silveira, ao
deixai' o cargo por conclusão, de honrado
ma'1dato, o faça sob o mais justo reconhe
cime'lto popular, em todo o Estado.

O que, todavia, me chama hoje parti.;.
t,ti1armente a atenção é que me iNf()rmam
estar havendo emba-raços dos 'senhofe� de-

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

"j :,',...

:,

.:.... •. '"\.. ,.

-, .. I' .

• 'r·h,,,',,·,,

'putados para uma escolha QO', Íiom.'e a, se.r (' :é,

aplicado à nova sede do Legislativo. ,fIá...
>

'

sugestões: Paláciõ Anita Garibaldi, pOI�éTQ,' ,�
'não reunirá o consenso dos pat'lamentarés "

e seria denominação um tanto prosaica.
Dir-s,e-ia 'que o mesmo aconteceFá com, a
denominação de Palácio '25 de Nov,em\Jro.
E, então, ficaria mal o nome de paláCio'
Barriga-Verde? Já ·me sussur1'3fàin qu!,!, se-
ria pouco piegas.' "

'
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'
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Ora, 'o que .se d_e�e.ia ,�, :qaf'!of»ô�{é:; "

dlftclo a den01l111laçao pela qual> se' lden::
tificasse coni a natureza das' fUH§ões que orã,
d�ntro serão desempenlíÕ e ligadas ,aos fU-;
mos governamentais que visam a()S melh(i)-.
res' destinos de Santa Catarina. E ho�Y:�
quem pensasse em dar-lhe b título de l)alá�
cio do Povo. Paradoxal. O povo tomaria�
isso como uma impropriedáde ---t e ni:l:o
go�tarja, porque não ,'é de regra, mesmQ' !'
nas r.adicai's organizações de EStad6, insti,l-
lar� o. ppvo ,em sM,ntuosos palácios, que fi�
cam' bsm sàinente uma instituição ftincta�
met'ltal de Govêrno, como é o caio. A ele�
gância úqultetônica do nôvo edifícjo do Le
gislativo cataT,inense e a sua bela' apresen-.
tação externa e interna são perf€ifamente'
cí,)'lcebíveis .ante a decisiva atribliição que;'
mim' Estado.· democrátiCo, é conferida ad,
Póder LegJslativo. Ali, realmecitê, o povo .e'

r,epre�entadó'� e a sua vontade, o sêu'

, '\�: í,:
I

t
�.
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lneditorill
O editor Dolítico do diário "El. Cla

rin", de La Paz, acabara de da,r o arrema

te no editorial, quando irrompeú na sua

sala o !!,olpé.
Até que não eS,táva' mal escrito, pen-, -'

,sou:

"A (missão do eX111GJ. sr. GeneralOvan
do C:1ndia em Sallta Cruz de la Sierra é
daquelas que não m�" se pode' admitir
DUm !)aís que bqsca os seus rumos, A aten
(:lo de S, Excia. foi desviada dos grandes
tp.mas que sensibilizam a nacão para uma

imub'ordl11aç:ão eventual de' fôrças sem a

mO'101: repercussã'), tática ou estratégica. Do
erisódio, restará peranti3 o mundo exterio�

,(1 idéia de qüe ainda vivemos numa época
éls50Jada por sobressaltos políticos, quan-

"I 'I'", do. na verdade, ,já viramos essa pá�!ina ne-

0";1 da história pátria. E' preciso que, no

W'IJ retArno, o Presidellte da República, no

"::)l1wnte debruçad-o sôbre a 'magnitude dos
l11'ohlemas que estão a lhe exigil' tempo lil

tlC\'f3l. saibá e�emolar os afoitos one, ao
que tudo indi'ca. querem reviver dias já
'_"'11t8rlos pela unanimidade do consenso

, '8ciol1::Jl,,"
,Â11l,issou a lauda e foi se inteirar dos

,,"";I,lWS acontecinleotos. Duas horas depois,
"otÍ";;lv2 da máauiná o novo editorial.

"Nós, de "EI Clarín", sempre nos

J1lClntillemios em Do�ição de re�ervàda �i[li�'
I � n,';" '10 Que diz respeito aos rumos que
o " nvando Candia parecia querer imp ri
I'" i I' aos dpstinos n acionais. Já sua ascen
,'5'1 an 1�0der. através' de violenta mano
bra onde foram poster�ados todos os prin-

l.f"

de 1969' e que, por certo, haveremos de ser

reproduzidos em escala maior no ,corrente
exercício. Não resta dúvida de que só uma

iniciativa' privada forte, poderosa e dinâmi
ca poderá produzir a elevação do nível so
cial de uma comunidade democrática. T05

davia, para que isto seja possível, não se POM
de dissociar a ação do poder público da dos

particulares, como. se um ou outro pudesse
sobreviver independentemente de um!" mte

gração 'nos meios e no. objeto. comuns.
Santa Catarina é um exemplo para o

I
- -

País. Ou melhor, segue o exemplo. do País,
mostrando a muitas. ,unidades da Federa-

, .'

ção Brasileira o caminho para que o pro-

gresso em IlQSS!I Pátria não seja privilégio
!I� regiões mas um direito de todos os bra-

-sileiros de boa vontade que se empenhem,
ao lado 'do honrado Covêrnotío Presidente

Médici, na gigantesca tarefa de edificar
uma Nação digna, respeitada e altiva no

concêrto universal, como, hoje, felizmente,
�' C) Brasil; Temos certeza de' que o' Gover

;-adin Ivo Silveira, aó transmitir o Governo.

�o seu' eminente sucessor, haverá de dopo
S.itl'lf em suas mãos os destinos de um 'Esta
d() que muito tem feito p-Io S\!U l�ngn"de'
,dip�Í'!to.e que muito ainda haverá de fazer

1��iJ B�asil.
�.

,

�ensamento� as suas aspirações encontram

abrigo' e expressão lídima. Digamos, por
t�pto, que aquela Casa é de representação
'popular. Por que, pois, nãQ se aplicaria à
nova sede do Poder Legislativo a denomi
naçã'O singela, mas expressiva e 'eXata, seÍn
fjgúrações lírico-cívicas, mas incisiva -

simple,&mente de Palácio_ da Representação,
talvez Palácio da Representação Popular?

,

Lembro-me, pel'ém, 'de que, certa vez,
álto, prócer polít!co, 'mé' d�darou' que cn;ãó
'g�stã',iã' dos meus lescritos ' porque envolvi:'
ât11 'milito o povo, as necessidades pOpul�i-

'

res, o homem comum, e_coisas tais.·Ê pos
sív�l," assim, que, para evitar sejam feridas
suscetibilidades tão apuradas convenha su

púinir,' na denominação proposta para a

nova Casa da Assembléia, o apurados, o

adjetivo "popular", deixando ,apenàs isto
PáJàcio da R�presentaçã6.

,/

""Represéntúção" diz muito e .tem a

vantagem .de lembrar aos que ler�m, na

fachada do edi,Iício, aquela expressão, uma
,

das essénciais belez/as do regime democrá-'
_

tico-representativo, sem qhle a interpretem
.::oino concessão ao populismo, porventura
pecando pelo sentido demagógico, ,a.quêles
que, com razão, preferem dar-lhe o caráter\....
de _.:, r�presentação política, cívica ou de
cidadania.

cípios' democráticos, encontrou n'esta fôlha
reticente a'col,hida. Posteriormente, e como
se êste país não tivesse seus próprios aO
S'eios e l�eil1vindicações, o SÍ'. Candia colo·
cou-se à reboque de uma nação limitrofe,
macaG.]ueando Um procedimento pOlítico, no

mínimo; discutível.
-Estavamos, aqui para -aplaudir, como o

"i7emos· em inúmeras" oportunidades, os

selaS acêrtos. Em feitos onde o aplauso era

imerecido, mas necessário por uma questãó
de princípios, mantivemo-nos rigidamerite
dentro da orientacão de colaborar com o

país. Mas, naquelas -outras opsiões em

q ue os atos emanadas do confuso entendi
mento de S. S. nã(j correspondiam ao que
,a nução pedia ou reclàmava, de nossas pá
'nas brotava, límpido, o silêncio com que

condenav311l0s tais medidas.
E&tamos, pois, muito à vontade para

f�steiar. através clêste' instrumento do povo,
a queda do sr, Ovando Candia, saudando
na pessôa dr Excelentíssi1nú Senhor Gene
ral Rogelio Miranda a perspectiva de dias
'll<lis benfaZiejos para nosso pâíS. A Junta
que hoje se empossa, foqnada pelos dignos
hOI}lenS núblicos, general Efrain Guachal
Ia, brigadeiro Fernando Satori e contra-al
''11irante Alberto Albarradn, no monÍento
em que prestar s�u juramento solene, ha
verá de se imbuir do Pl'opósitb de retirar a

Bolívia dos descaminllos que andou trilhan
do de uns tempos a esta parte".

x x x

Parem as máquinas! Parem as ,má
guinas! Pelas cinco chagas de Nosso Se�

nhor Jesus Cristo, parem as máquiup,s!
Cinco mil exemplflres foram minucio

samente inci.nerados. Nas oficinas, o pes
soal aguardava a nova matéria. Foi locali
úldo, às pressas, o linotipista-chefe. Na sa

la do diretor, o editorialista, mal desperto,
empreendia tremenda batalha contra o so

no, as idéias perturbadas e qualquer res.

quício de ética:
"Felizmente, para o país e para o seu

povo, está encerrada a insânia que habitou
,entre nós durante as últimas horas. Defini
'tivamente, está l'estabelecida a verdade.
,Em que pe�em os esforços em sentido con-

trá.iio, venceu a facção do inclito .

.,
,

' ,

, que,
em última e, aprofundada. anáJise, traz em

seu' bôjo a permissão c' o apôio da totali-
I,' da nação. Somos 'um' povo privilegia

do; em outros cometimentos do gênero, poi
ilais conhecidos' entre l)ÓS, fói necessário

um bom espaç'o de tempo para que a ver-

,fe, sem nenhum manto a lhe esconder,
aparecesse à luz meridiana. No processo
vertente, no entanto, foram suficientes um

bom l1ar de hOl'as para que as fôrças a quem
incurhbiu representar a sintese ·das mais
'lev:1das aspirações nacionais, r valentemen-
te lideradas pelo , ..

. . . . . . . . . . . . . . ,' deslocassem do pôsto
usurpado aquêles que nem pela fôrça pode
riamos conceber alí imtçIados".

, O 'diretor de, "EI Clarín", fumegando,
indagou das reticencias.'

,

- Depois você pôe 3i o mame que
quiser, porque eu vou dormir.

PauJo dé Cosia Ramos

.
. �,I, ,. , ,

.
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I' TRIVIAL VltUIOU

Os detetives Lucas e Tavares olhavam cabisbaixos o cadáver que jazia
em decúbito dorsal sóbre. o tapete da luxuosa sala de visitas da m�msão dos
Rollsnupp. No canto da sala o mordomo Jonas enxugava com a iponta 40
lenço uma Iágríma furtiva que brotava nos seus olhós expressão fiel da
dor que sentia pela morte do seu patrão, Há poucos' instantes despachara
um telegrama ,clando conta do ocorrido para a cidade' de Belamar, onde a

família Rollsnupp veraneava. Na casa só tícaram o velho e à criadagem.
O velho Rollsnupp era um varão de hábitos metódicos e até poucos mi,

nutos antes de ser ouvido o estampido da arma d� Iôgo que 9, abatera estí. I
ve�a na biblioteca. lendo seus clássrcos greg0s: enquanto :saboreava em seu l

I
, C�him�o, Dunhill .o melhor fU.n:o ing!ê�. _A anua i:)s,Ja�� ali, ao lado do ca.

Idáver, Juntamente, com um cálice de licor que espatifara-se com a queda
derramando sôbre o tapete persa 'o líquido que:' sequer chegou a ser tocado:
Nos jardins da mansão, o leal perdigueiro Bex, que tantas vêzes acampa.
nhara o velho Rollsnupp em suas caçadas, gania entre as sebes e os ci

prestes. A janela que" dava para a rua estava abElrta ,e;�certamente .por ali

escapara o' assassino. "Mas "por' quê deixara I'i. 'arma"? indagavam-se os de
tetives Luc3,S .e, Tavares; enquanto olhavam in't�rr�gativ�mynté"para Jonas,
o mordomo. Por ser quinta-feira, naquêle dia os demais' criados estavam
de folga, restando apenas Jonas na mansão da vítima. Os portões de ferro
da, residência estavam fechados a cadeado e 'até' o motorista chinês saira

� r

a passeio, 'deixando na garagem, polida e encerado, o Lincoln último tipo
usado pelo' patrão. A hipótese de suicídio estava afastada, pois 'o velho 'Rol-

r

lsnupp teria bebido do seu fino licor .àntes de consumar o tresloucado =.to. Por quê desperdiçá-lo, deixando derramar-se sôbre o tapete ·persa e 'que- I
brand� o fino cálice de. cristal d.a �oêmia? Jonas" o ,mordolfo', passou os Iolhos pela sala e esgueiou-se rapidamente pela porta que dava no cor-
redor principal da mansão, sem ser percebido' pelos detetives Lúcas ,� Ta

vares, que continuavam a olhar cabisbaixos o cadáver' do veÍho Róllsnupp.
Todos <;Js bens e pertences estavam no seu, devido 'lugar, 'inclusive a baixela ,I
de ouro e prata que. enfeitava, um console de mármore, na parede' oeste da I 'I'sala. Também não se tratava de latrocímo, conforme, conclusão a que che- I

, \'

garam os detetives- Lucas e, Tavares. '

i
\

,

Enquanto isto, em seus aposentos privados, o mordomo '.Tonas" fazia:

apref'sàdamente as· malas, nela col?candO tôdas as suas roupas e 6li>j�tos I I,
I

dI) uso pessoaL Sôbre a mesinha de cabeceira e;;tavà uma, passagem de
avião para as ilhas Samôa que êle colocou no bôlso interno do paletó'quarto

'

do já apanhava a mala para sair, enxugando o grosso suor que lhe pingava
da testa e 'que, ,'minutos antes, dera aos detetives Lucas e' Tavares a' impres·
são de se tratar de lágrimas de dor. Ao passar pela sala onde se dera a tra

gédia, parou diante da porta' e hesitou durante dois 'segundos antes, de en, ,

tra,r. Ao vê,lo com a mata, os detetives Lucas e Tavares suspeitaram' de
sua atitude e perguntaram o que pretendia' fazer; 'Jo'nas,- impassível, respon,
deu-lhes que pretendia viajar para as ilhas Samôa, onde o aguardavam um'
iate e uma casa com' piscina que comprara com o dinheIro que o' v'elho Rol- I

l�nupp guardara em um esconderijo secreto que havia no porão. Pergunta,
do, ainda, como conseguira êsse dinheiro, respondeu' que o v'elho Rollsnupp
lho' houvera dado semanas antes, como recorrÍpensa pelos bons serviços
prestados. Os detetives Lucas e Tavares comóverám-se com a' fidelidade de

Jonas, o mordomo, e com a generosidadê d,o velho Rollsnupp, nada mais

objetando. Despediram-se calorosamente e, quancio Jonas já saíá: pela por·
ta, resolveu voltar, aproximando,se' do cadáver., Ajoelhou-se e Ilpanhou' a, \,tr, .10
ma que jazia ao lado do corpo do velho Rollsnupp,' colocando-a na' vaJise. Os
dois' agentes da lei, intrigados, fizeram ao mordomo ainda uma última per· 1

gunta: "Por quli apanhas esta arrna"? "Porque {minha", disse ,jónas saindo., �
'''Ah, 'nem", disseram' oS detetives, desejando a Jonas felicidades e Qoa via-

,� ,��-'l' "�"�.;:" '1, .. -1�"'�·-.'·�,� \ .. �: '·\!"".I>·�,,·.Y.jl_�
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'HJSTÔRINUA POLICIAL

gemo
.,.-:

A, CONVOCA'ÇÃO
I Afinal d!" contas, não havia. 1;a

l zão para; tanto mistério em tôrrilO

da convocação da Assembléia Le

gisiativa pata a próxima têrça-fei·
ra. Duràpte todo o dia de' ontem 3,
mànchete publicada por O: ESTA.
DO suscitou as mais controverti·

das especúlaçõ,es nos, meios polí.:
�ico$, éaâa qual dand� -uma ver

são diferente as causas que deter
minàram:a interrupção do recesso,

branco da Assembléia.

,j ''I'rà'ta.-se, simplesmente,
projeto de lei ,de origem
illqntal, concedendo um

de um

governa
crédito

adicional a alguns órgãos da admi

nistração, ,destinado a dar cober
tu_ra às 3,tuais e futuras rea}iza
ções, do Govêrno do Estado. E'
que, em alguns casos,' oS! investi
mentos superaram as dotações or

ç,amentárias e havia no Tribunal
/

de Contas processos pendentes que;
com a nova lei, te,rão plenamente,
regularizada a sua situação, pos
sibilitando ao Govêrno executar as

obras em andamento e

já,programadas.
t"':""'"(7hi
AS PRÉVIAS

as demais, J

I

Segundo cálculos ,efetuados tan-
to pelo staff na' Arena como pelo

I elo MDB, a OpOSição ,dificilmenle

I elegerá três Deputados Federais'
I no pr,óximo pleito, embora a elei;

I ção de um terceiro não seja itn

possível. P,elas observações feitas
no decorrer da campanha até aqut
e

\

tendo em vista o abismo' ,'q1J.e
existe ent:t;e a estrutura partidária
das dtias agremiações, os votos de
legenda. dados à Oposição talvez
não bastem para assegurar ao

MDB uma bancada dê três mem.

bros como a que elegeu em 1966,
o que ,possibilitaria à Ar:ena ele·
ger todos os seus 11 candidatos à

,

Câmara dos Deputados, pela fôrça
da legenda.
E' claro que um cálculo dessa

na.tureza, feito um mês antes do
pleito, está, sujeito a sofrer altera
ções, Mas, �inda assim, dentro do
jôgo das probabilidades, entendem
Ias experts' que as previsôes de
vem se manter até 15 de novembro .

Prevalecendo estas previsões 'e
ainda de acôrdo com os mesmos

cálculos, o MDB teria ass'egurada
na Assembléia Legislativa uma

,

) q,ancada de oito ou novê, Deputa.
I dos, �ntre as 37 vagas a serem

preenchidas no próximo pleito. F�,
caria a Arena, portanto, com uma

,
'

Marcilio Medeiros, filho,
,

,�

sólida maioria representada por
!?8 ou 29 parlam\l.ntarell, q 'que da

ria aO' _futu'ro,Govêrno uma tran·
quila ,base de apoio no Legislativo.
50 ANOS

- Os ,!:uncion'ários do Plano de Me
tâs do Govêtno ofereceram na noi·
te de ontem um jantat ao Secretá·

,

,ri('i' Exec'utivo do órgão, Sr.' Cleo·
nel; J?astos,' que compl-etava/

'

meio
século de vida.
'A festa teve lugar no Restauran·
te Lifidacarp.
SANTO REMÉDIO
Há tempos o 'futuro Governador

Colombo Sales vinha se queixando
de irritação e congestionamento
dos brônquios, recorrendo a; tôda
sorte de m'edicamêntos e xaropes
que 'lhe eram r'ecornendados:"Nada,

,

porém, deU o 'resultado que· espe·
rava.

Outr,o, dia, em conversa com o

Secretário da Sat:.de, Sr. Antônio
Moniz de Aragão, relatóu,lhe o seu

padecimento.
=- Fique tranquilo qUe

mesmo lhe ,mando um xarope que
, é tiro e queda; 4isse o Secretário.

Pois bem. O Sr. Colomb�' Sales
tomou o xarope e, dois ou '. três
dias depois, estava completamente
curado. Agora, é o maior propagan-

.
dista do �edicamento que, por si- I

nal, é fabricado, nó Labor,at6rio II \

Central da Secretaria da Saúde.
PRATOS TíPICOS

,

Informando
\ sôbre' a Gidade de

FlorianópoIís, a llista t,élefônica
diz que, '�os· pratos típicos de San·
ta' Catarina, que o turista pode
p€dir hos' bons restaurantés de

'Florianópolis, são a beijacica, o

curau (bôlo de, milho)", "entre
olItros.
Esta Goluna oferece um prêmio

a quem chegar num bom restau·
rante da Cidade, pêdir beijacica ou

curau e ser servido.
Por oütro lado, a lista telefônica I

"

, ,,' I

Ignora, que aqui também tem cal·

rdo de camarão.
SPEACK ENiGLISH

�o embarcar em Buenos ' Aires
,

com destino à Florianópolis, 'a Sra.

Giuseppina Garibaldi Zilucca so,

\,
licitou ao gerente da Varig daque-
lá cidade que se comunicasse com
o gerente da emprêsa, ,em ;Fioria
nópOlis, para que êste providen�ias.
se um taxi cujo motorista soubes,
se' falar inglês quando ela' aoui
che_gasse. Motoristas tinha muitos,
mas que soubessem falar inglês,
não. ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



, .
,

,

'"

,
I'

i ;.
"',

..

,.

�'t '.,;'� :�'::'::':I ;;�, '�"I'

'41�7':1#J!§I,�<�::�'�'!!/�"�"�;�"i!;;"�i!i'����'�:'i!"i!I�i;'!!(!!"!!!!!'��!!i:ili���'�;���í�������'�d���.�:;�:���f.',;,�jj;i,��:i!l'<íJ:::.'·']f.;t�'��'i�,�'�L�i.i;�"'�tª'�·'�1�,��i'������.!IIa����ri�'�J'�é�·�'�Ti·�'��;�/�L'·.:!!!'�·"���������ii••!!iJ•••iíiillli�.tii�iil!lliilí�"'1!I�"l
,

, .

Atualidade
", "

d

'. � .

,
.

. BIMweââu .
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Serão encerradas no. ,,'proximo.',
"'ii,dia ,30, as inscrições para o Con

": l,Curso "O' Mais BelO:'Jà"dim ': 'de'

': i, Bíumenau", uma ". ,1'1ICl(ltlva:� " da

,<;, CO!�Jliss30 de Ajardinarnento.. I"

..' Ao melhor jardim setá ofh;ed-
�

, .do um p.rê�io espec[al de,es�t;nÍl;- .

I. ",(18;'. �Q�tribui�tf'S OlP tiv-r-rn

1 lo, sendo que do dia l5 M, i:jíiL29 ,,'d'(q�;q:as ��bj'e,o prenchj�el1to da

'I': ��> novernbrô. ;S�r�;,!��álii�dh,n:,jl,'lT " d�d'a.'i:açã6;":bo.drM:o obter 'es-:1,are-

. gam-nto. qtrav�s. dos' 1 ,�Iêmentos �'in1hHos,iI,i'dto à Éxatoria Estadual

,(, "U' COI11;iC)�'hl' i\' COl1úis�t)i. M1Jql� de' ;B1urhen,au; "

'
; .

'.:ipal dé ':A.:jafdinarúent(;; ';'?
.

'.�
..

'

"

.". '.
'

,

'

,

i 1\/L1i!'",�,': iiifornlR�0J':i i,';;;:'J:c',\e'� >, ·.···ri,i.r,lgpÇã6' ja .

em; Concõrdia
, detBlhes,;r1;>d�i'�Q �:�'1:!,;Pb.ti4a�'Ílp, '- ;':-',., ,: "

\l'�(l;:u tallJéMo','d-i: J'e!açôe�:' ',p:õbti_;_""
.' ':' >S�g�ii1' .ortfj11:·p.arà:Co.�sórdia," a

" �l�:" '�%t;;�;�;Çi���j����f�i<: i:�;�!2d,�eS:��ç:t��::':ogos
, Novos Vereado r�s�' , '., ',""

- ,�:;,A>:êomi.tiv,a',:blul�('nBuen.se riw'
,'..

'

'.'
" '( <� • .\: ,v.:ai:',�m .busca: do'·tetra,campeonáto

•

Fnce �a;' ;é�La�:':A":';i,,;�,;':�'�;W��r.'h<,' , pos:: jq'!!C)�' Abr.1:trils: 'sPQliiv sob: .ta
,,�,t1do pnl_os. ;g�!)�c,ir��':;J;i1�rs:g;n/:f'��' : chéfi�, i:tb Sr. ,':{3dgar �pàulo. Muél-'

1, fCJ!ÍO e ,M�;"oeJ:;VictQ't:'GÂ��ç(il\;�s� ler.'-P-reskk,nte � da Comissão Mu-

I 'j-,plo T'eH0,dli d�:"n:9.vé);�,:'�:i�S.�\" a IpiÇipal de Esportes..
"

.

,bancada ,dd MDfL'na:.cftI:iiiltn H!l':- <,,' ", ,,' .

'.

'Jlicipal; c@rivô��l{dbi�.;;sup:i�ni�,s :'3' Missõês.·

"l;,.·vereado�.� 'M0i'it{,e'.�lr�:�1&J. ,��_.. "/c'�i, a presen1a de 28 ,padp's

j ,c h ;l'b \/ú!.!�: �rfstil�am"< id,ram.!!T1to. ,

. n+i,sión;l:,riós' frdF-ntoristas, e C:1f1ÍJ-

>'1".'� P0df'r.J::eg;islat)'vo \'Mu'n.Ícip'àl "chír�o�. de Sâo..
pauio e ,Rio Gran

,

l']1:merÍauense::"senpo, sáuliadhs pe� • ',de do Spl.' Sfr�()' iniciados no fi-

� 1:-' ,\W rrDdo)' Lui.i. AiJú)qiÓ/ �haçes, . nal' ,desta 'sernàl1a. os trabalhos do
," )íd�r 13 banF�P,a �f.erii§t�(} ��}'

.'.

PtograJpa das :,�íssi')es. Í1a� quatro
par@quias do. Mimicípio. de Lages.
:'A'áhertuni das Missõt;s se dará

'. lilÍ'Pápp.ã; � às :19 ,horas. nás naró

Qpié;!,s.' �a Catedràl'. Nossá SeuhQra
Qmi, Pí'azerés, . Rosário. . e São Ju
dás:,'·

'

entrega das declarações do. movi

mento. econômico, conforme esta

,.beleee o. açtigó '39.2, da, Consolida
ção

.

�a Legislação Tributária Es-
, t:idd::il.

I

", F�i pi;Qn:(j�adb :"�i. ,dc1'lÇí�i�o.'
ola 31, p!,lb S'l2ere1át:ib ,"Ql:HElíien

'. ,da, IVim" �Mlltto'í;;.,',o':.ptàzP'.pàra' a
.. ;- ':' ": ,

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

>,
..

,
'

.

'I'
.1

,
I

mall--.as

Herirlg
,

I
I

I
I

I
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Abastecimento D'água

Informes esneciaís dizem que
está pràticamente conc.uida à gran
de obra de, implantação do Sistema

de Abastecimento de Agua, no

Município de 'lijucas .:
A conclusão da obra vem cola

borar para O combate à vermi.io

se e -Qllllras doenças que afetam a

.' população urbana, por falta de
,

. água potável,

SC-49

, 'prosseguem, em ritmo acelerado,
os trabalhos de construção da SC-

49, iniciados no último dia 2 do
corrente ..

A obra está à cargo, da, firma

SOCA'fEL, de . Blumenau, que

�stá empregando maquÍnária es"

peciaL 'e péssoal capapitado, a fim'
de cOÍlduí-la no. prazo: previsto:

'.

'"

.�

�usikanto

Blumenau ,tambéin_ foi incluída

para 'lo.cal de' apresentação, do 10

Encontro de Música e Canto, pro
moção. do Dento .. de ExtenS'l1o Cul

tural da Úni�ersidade Federal de
Santa Catarina e que vai reunir

nas . dl;1as cidades, Flo.rianópolis e

Blilmenau, solistas, coo iuntos e

orquestras, \,além de corais da Dml
nabara, São J>aulo e Ri() Grande
d'0' Sul.

.

Lojasmostram
trabalhos·
premiados

Os estabelecimentos comerciais

Koerich Magazine, Lojas Hoepcke �
A Modelar estão exponde em suas

vitrines os trabalhos vencedores do

concurso O Brasil. e o Mar, realiza
do . em Santa Catarina sob a coor

denação da Capitania dós Portos,

Por outro lado aquela' CaphatüJ.
está informando os resultados ida
fase nacional do 'concurso. Na parte
de desenho saíram vitoriosos estu-

o

•

•

) �

.dantes de Alagoas" Maranhão e GJla,

nabara, enquanto que ,
em redação

obtiveram os três primeiros lugares
os representantes de 'Pernalflbuc-o;
Uruguaiana e Bahia.

Mobral,de
Itajal .,•..
faz reuniãO'
O colTI,'nda!lte Paulo Borelli Guima:

�ães. ,presidente da comissão' 'executiva

do Movime )to Brasileiro ,de ,A.lfàbetiza

ção de ltajaí convoca os cOmPotiéntl';s

da comissão para reun,ião. às 14.>'horas

de hoje na J\'nta Administrativá" do

Pôrto de Itajaí. Na opo,.rtunidade serãó

analis'ldos vários �assuntbs ref�rénte,s ao

funcionamento do Mohn,lÍ no ,mllnicí�

pio..

)
. \
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A .:,_;__ DISPO,NlV,El
·Caixa e Bàncd� ", ...... ', .. "....

.

Cii'cúla�
.

ii, ',59' :) ','Bancéntral
...;.

557.151,63
<W6.644,05
,60,507;58

De;edotês p/cresI{ camóiais J 24.758.541,3{l,
, Títülos Valores'Móbiliáribs , ... :.,. 778.304,92
Déved6rés· pára iteÍirlanciamento -

, .

FINAMJQ :"" .... ,: , ,...

qut,r�s .

Créditos' , . , , . , , , , , , .

) r'

, ;,h 20.034,22
7,573,125,80 33.130.006,30','

I

/'
c - IMQB�LiZAb:o .... " ... ',' .. ,' .. '.' .:\ .. o••••••••••••

D - RESULTADÓS PENDENTES .,.,
,.".,.",

E - CONTAS 'DE COMPENSAÇÃO ,,: ',., , .

509.022,17
548.856,69

42,007.787,33

TOTAL •

�
•••••••••••••••• '"0 •••

'
••••••• 76.752.824,12

, :

Dr., 'JÓ�o· B.pfist� ,é�nnà�si.
Dir�tor. :Pl:esid�n.te

'f ..�,
.' (" Sr,

,
Luiz 'Car!os Santiago

Diretor Superintendente

Capital
Outras Reservas

G - EXIGíVEL

Títulos Cambiais com Correção
Monetária .. ,

"
, .... , .... , ,

Refinanci�melltos FINAME .,., .

Outras Responsabilidades .

Dividendos a Pagar ,.,' , .. , ..

3.000.000,00 ..

440,3W,76 3,440.318,�6

27,102,385,54
18,118,22

. 2,742,849,68
116.000,00 29.979.353,44

H - RESULTADOS PENDENTES ., , ,.,., .

I - CONTAS DE COMPENSAÇÃO """, ,.

1.325.364,59
42.007.787,33

TOTAL 76,752.824,12

Dr, Harl'y Corrêa
Diretor

Sérgio Itamar 'Alves '

TC - CRCSC. '::_J � ;,�: 3 ;1""i5,5";

'.),'

BALÁI'l!CETe. DO FÚNDO CAT'ARINENSE pE INVESTIMENTOS DECRETO-LEI N, 157, EM 05 DE OUTUBRO DE 1970

A - oíSPONrveL
Caixa, e· Bancos

B - :REALlZÁVEl'
)
•••••••••••••••••

"

••

'1'
••••••• " ••• 41.704,85

Vaior dJ O�·tefra:,
Títulos Empresas, enquadradas no

Decreto-Lei . 15� .

"

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

Titulos ire- outras Empresas" , , , " :..
Valorii�ç�o cÍe :titulos .":,,,.�', ..

531.6l7,00
, 92}80;00
377.407,34. 1.001.204,3'1:

C -' RESULTA.DOS PENDENTES '"",.,'"" , .. ,.

�. .
.

�
.

18.066,44

TOTAL. , , . , , , , , , , , . , , .. , , . , .. , , . , . ,
. '. 1.060,975,63

"

','

i -

Dr, João eáptista: Bonnassis
,I· .

v

Diretor Presidente
'

...u r-·,�).l. \

Sr, Luiz Carlos Santiago

Diretçr, Superintend,ellte

D � INAO EXIGíVEL

Investidores:

Pessoas Jurídicas

Pessoas Físicas """"""""'"

E - RESULTADOS PENDENTES

Heeeitas Operacionais:
Dividendos . , , . , . , , , .... , , , .. , ..

Bonificação em Títulos .".'".,.,.

Variação no valor de custo (posiL)

TOTAL; ., •••••••••••••••••
' ••••• o •• ,.

'Dr, Harry .Corrêa
Diretor

tlHft'lU

424,182,16
248.880,53

. 673,062,69

23,703,80
20.467;00

34?,742,14 387.912,94

1.060.975,63 .

Sérgio Itamar Alves
,

TC - CRCSC ,- n, 3.725

),
_.
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Aeroporto do Vale vai
- ,

,

ter ligação asfaltada
O Prefeito de Navegantes, Sr. José

Juvenal Mníra, i .torm JU que o rnnui

cípio espera. para 'breve o i.iici.: das

obras 'de asfaltamento : da estrada que

liga o aeroporto à 8r,10L Declarou que

di�eTsos apoios nesse sentido já foram:

feitos .ao ·Mi.ni�tério da Aeronáutica e

'ao Governo do Estado, acreseruando ter

co;!h��i'�e!lt6 :dt; .

que ser-i C<J'nh'.dada

u!Jia firma . particular para a e xecuçáo

'dos -trabalhcs, já te -eL' sido. adquirida,
uma barreira pelo DER, !L'ru ',� apro-"'
veitarne at.: de rnare ri il 'J03: inadi it:

obra.

R_' s�)al('.'!; !! p, - ei; !{ ,e li ,':!' I �J�,
rI dr '!L'1'l iâ j'!':)_'\ -::::'1 'lF(:r,:,".

r J (h. N ,'i"' I

•

\ 'I:. I�, (

I. U , V.uc cI", TI 'Hí,

concurso qu�
mais belo jardim

.. Dirigentes Sindicais
.têm curso de crédito

.
-

� .

.,

��;�\,.... ,,"'" ,,'. '.' \
.. , ' '" "

IFoiite da. Delega�ia' RegGna(da'
Federàcao dos Trabálhadoiés' na

A�ú;íc�Úu:ra' ,do 'Estado de" Sãnta
Ca�arirÍa cànfirmou par,a 'seguw1a
feira próxim'á, a instalação do Cnr

sO" g.e' InfonÍlações sôbre' Crédito

RuráL O certame; que 'se prolow
gará 'até o pl:óximo dia 24 na Ca

pital, destipa-se· a dirigentes dé
sindicatos de . trabalhadores rurais

'e, �contaf� com a oárticipação de

profess'Ôá:s' , do· Banco Central;
Banco ,do Estado de Santa Cata

rina' e ,do Centro' de
.

Treinamento
. da Acaresc,
"0 Curso de.

dréçlto.. R�rat:
Informações sôbré

promovido pela

:!'

Feracsc abordará 'o seg�iIite: teíTl�':'
tiro: "Fontes de Créd,ifov,

.

"Corí�
cliçÕ'es 'p�ra 'Obtenção ,d�e' çréd;i�i
to"" "Condições paú Oot'ençãÓ,Jltõ

.

fi:ii1ancÜ�fuento"· e '\Co.nlÍ:l�ic'ação'
.

Rutal".
.

.

.'. ��":,
De dUti'a' Parte', ,8Q trabalhado'

res rurais 'nãrtidnatani. do" Cutsci
de Si;jdicalismo, 'no m�njcipio eh:'
Barra Ve ha, instalado' s'e,gu-nda,:
feira pdo Presidénte d,a, Fetàes(;.
Sr. Zacarias Sehmitz, ,O :'cut:so c'op
tluido ontem con,stou de aulas
proferidas pelo professor', Nêisol1
Carvalho, àssistente social do lns
titllto AmericalJô oara' õ" Oe§en
volvimento do :Sindi,calisníg tivrê,

.

Lauro 'Lara

Na equipe feminina de natação.,
Marit Angela Zadrozny, Beatriz.
Frank, Angelíka Frank, Eliane I
Thomsen, Maria da Graça Ribei� Iro, Uane Koffke, Mirian Kielwa- .

gen, Sandra Mara de Andrade,
Liliane Boehme da Silva, Rosvita

Tânia Mass, que é Miss. Timbó Muller, Liana Eichstaedt e Igril
Rainha do Carnaval e Rainha dos Rose.I. Quer dizer: a vitória só po-

Estudantes de Santa Catarina se-
derá ser d� Blumenau. I

tá uma das atrações do desfile or-
- - -

Outros nomes conhecidos .que
ganizado pelas Soroptimistas de

. Blumenall para a proxima quarta
integram as diversas equipes, Flá-

feira no Tabajal'a Tênis Clube. Viotf\�lende.� u;na boa �speran�a
P 1

'

d'b 'T
no ems se nao Jogar com a camI-

rovave mente em ezem 10 a- d B t f S h R'lf S 11'
.

I .', B '1',
sa o O a ogo, en ar a) c a-,

�

n�n 1a estam en:), . raSI la pal,a ,con-" rl. .e"". ,,;',. , ," '., ,'", " 1
'1(:dtier:' ao' ttfUfYô lhttciõíúrr "dê" 'R:ai:li"il"llaç� 1 �fi J�g���>�ocp,a: �;!\A;'tifffma

,
.

d
.',

I do bola0 tambem está muiro bem.
nha dos Estu antes. Sllnpatra e I 'J th K' D' 1 R'arece a ay an n lste t
beleza não lhe faltam para con-

'
, _

' ,la
,

t'I' Soraya e Rosvlta vao. garantir o

qms a- o. , tênis. Basquete, valei e futebol de :

- - - salão, tudo certinho para os -tro.- I
O Ministro das Minas e Ener- féus. Aliás, arranjaram' até um

gia, e senhora Ai1tônio Dias Lei- slogan par� a coinitiva - "nin-

te; estiveram em Blumenau. Visi- guém segura mais","

taram a Artex e Igreja Matriz al

moçando no Frohsinn.'

/.

retornando da Europa,Estão

.I
I.

I
onde passaram temporada, a Se

nhora Dt, Erico Niemeyer, Doila·

Alda e filho Rony, entusiasmados,
com a viage�que realizaram, I:
Hoje à noite tem televisão no·

Bar Bar Ela,' que 'agora está co.ll1.
outras bossas, nara vá o Festi- :

vai Internacional da Cançãó.·
.

i I

O Senhor Edgar Paulo, Mullel' :

é o Prljlsidente da Comissã0 'Mu- .'

nicipal. de Esportes' e irá�chdian- ;

?� a dele�açã� blumenauéh.se:'que.!'.Ira a Con.cordta nos, Jogos, k_ber-.·
tos. Como membros da Comissão,
temos a'i'nda Hbrst Rossel (vice I;
Presidente),;' W�rner Sie�ei't (Sec[
cretário GeraD, Luiz Alberto' Zi'pf:
(Tesoureiro) e Daniel Cidral, (Se!
cretáJ;io Executivo).

.

COq1 \dade�ova -;part�r '?e ze-I'ro hora de hOJe o Dr. SergiO Al- ,

bel'to da Nóbrega, I

Carta Autoritação Bimco Central do Brasil n, 238

!!);"i� di! Atividadé: lI? dé julho de 1965

ehderêço: Rua Trajano, 16, lI? e 29 and,u - Fpolis.

$. C. - Cad. Geral. de c.ontr. do Min. Faz.'
n. 83.880.427

eALÁNCÉTe ENCERRADO EM 05 DE OUTUBRO DE 1970
, ,

�'-----_.-

j

" I,'Fabriêamos os mais modernos biquinis @m Ciré, Jersey, Rendão,
, I

Algodão, etc ...
.

Vendas por atacado e varejo, Rua Felipe Schmidt, Edifício Florêúcio .

Costa, 139 andar, sala 1.309 �Comasa). M. K. R. Confecções fabrica o melhor It'm roupas"
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Rua Dr: Fúlvio' Aducci, 952
'

VFNDE - TROCA - FINANCIA - PQNTO CERTO
PARA BOM NIEOO€:10

TEI't'WS PARll, VI<::NIH:

Voikswagen , oe ••• '. ' .• '.' • '.' •• 70;
Volsswagen ; : .OI<
Volsswagen " ',' . ',' � 64
Volsswagen .......•....... o .. 'o 62'

, �: Aero Willys o'•••••••••• o 65 !

�; Fissore D':W ......•. ; '. 67' - jnctor si:
i1; pKW Vemag

,
,..... ,93 I,

J�li'
Gordini v , .. .. • • ... ., 68 '),Gordini :........... � 66,

i
Aero Wií!ys : .. � '.

" 63' .

. , . I

Si Karmanguia '

"
...•. '.' :U6'

'

•. -: "i :/'Ilm'1,: .Chevrolet Impala '

t: 68 _, ciitado : i

(ré n'ovo ·1,;
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LOCAIS.' DAS COMP_ETI'ÇõES,
DOS' JOGOS i\B�RTOS

Ciclisme - Ruas da cidade num

total de 61.150 mts.

'Futebol <de. Salão -- Ginásio da
S,R, Sadia
Natação ,- Piscina AB.C. '

�i t'LJS Ornamentais _::. Piscina
AB,C.
Tênis' de Camoo - Concórdia

.Piscina· Clube
-

Tênis de Mesa � Sede da A.A.-
B.B,

'

v"GÍ eibol
.

- Gin-ásio Coberto
Xadrêz -' Concórdia Piscina
Clube

CAR.LOS QUER. VOLTAR cidade de Concórdia e que sC.rv!.
rá de palco para as disputas dos
Jogos' Abertos

.

de Santa Cata-;
na, vai aprcse.itar como grande
novidade, um p.acar eleLJIlLJ,
através, do qual o público aco-,

pa hará o andamento ,das' parti- ,

das,

� 1 .•

o meia Carlos, pertencente ao

Figueirense poderá ser mais um

a deixar _o grêmio alvi-negro do
Estreito. Muito embora o contra
to do jogador esteja em vigor e O
clube se mostrar interessado na

sua renovação,' o atleta tem de
monstrado interêsse em retornar
ao futebol gancho, 'prevendo�se as

Si,l que será mais um a deixar o

clube.

A Comissãe Central .Organiza
dera. dos.' Jogos Abertos <de Con
córdia que serão iniciados
amanhão cdp'l à Congresse
ele' Abertura. conta-do com à. óat
ticipação de. 30 municípios, deter'-:
minou os locais das disputas dos
jogos estando. 'assim definidos:
Atletismo - Estádio. Municipàl
Basquetebol' '___:_ Ginásio Concór
dia e Ginásio Coberta

'

Bochas _:: Associação dos Moto
ristas
Bolão Ma,seulirLO.,- Soeieclade
São José e Associação ,dos Mo-'.
toristas

.
.

Bolão .Feminino -

. Sociedade R��
c; etiva Sadia

, I

GOVÊRNO VAI ABONAR
FALTAS

Segundo publicação divulgada
J1ravés elo Boletim Informativo
ri o 4,. da Comissão Central Orga
nizadora .dos J020S Abertos de

, Concórdia, o Ex':no, Sr. . Gover.
nador do Estado, assinou ato

abonando, a falta de todos os ser

vidores públicos que vierem a

participar desta competição poli
ç·Si ortiva do Estado.

.
'. ':.. .:".. _"". I.
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I

Tiro - Bosque Laurindo.SEIS JA DEIXARAMFinanciamento !l.té 24 OU 30 meses ">

Rua Ahnicantt<': Lamego, 1 I _.- Fone: 29-Si -. FÍÓda.tópnlis,_ S. C '

, ,.'. " '-'
.

. ;"

Galaxie , , , , '." :'. ; '.' '.' .' é :68
Opala luxo 6 cil '

.. :'- .. , .' ,
69

��:�r��!�OCi1�'V';
..

: : : : : : : : : : : : : :,: : : : : : : .:':':1: .'.::: :"�t·,: .: :.: : :.: : : ,:: .: =� i

Aéro Willys .. , , , , :' :;''-'''.'' ',' . '.' .': . '.' 67
Aéro Willys ,., , !,,,. '.

:" .•
" " •. ':," ; .• ,." •.••• '.' 65 '

AéroWillys ,

," :, ;, .. _;.. ,.:.. : .. , 65
Aéro Willys v/côres '" .. , .. " , .. ,

, :;,.; .•..... ; 64
Rural vVillys .. ,', ,.,;,

, .. ,.,
,

.. ,'
'

";" O;')
Rural Vlillys .:' .. , ,.,.,., .. , 0,"; .,.:. ;: • ': 'i' •.• :•.• '.',' :.. •• 67."
Corcel stand •••••••••••••••

: •••••• o,.•••••'.' • � ., ••
-'
•••: ' ... ',' ••;. O_o,O • o •• o

GINASIO VAI TER. PLACAR
ELETRÔNICO

Seis atletas já tiveram autoriza
ção para deixar o Figueirense.
Eroci, Tati, Felix, Gerson, Edson
e ramos, são os. componentes da
lista, Outros nomes virão. a pro

porção que os contratos forem se

findando.

o Ginásio: coberto que está
sendo construído pelo Plarneg; na

'-

.'ciWa.•etslá eógQI.3Radâ p Ir I.r:�c,�h�r aU�ias
\

" '

....
_.

-

-

--------�-----

A cidade' de Cone6rdfa ·encontra.: Sob a direção técnica
se. engalanada, ofe:r�Ge,ndo um, Gaynete ,

. aspecto. poucas vêzes 'ebsenvado na,. Atletismo feminino _ UI atletas;
importante únidacle barrrga-verde .

.

dirigidos pela professôra Alva
E

,
não. é· para� menos, pois dentro. PessL

de. poucas h.ar,as terá eomêço a festa 'Basquetebol _:_, 12. Técnico: Luiz
maXlma, da : ,esp6rte amador em Cados Machado.

Sapta Cata,rina, São 'os Jogos Aber· . Voleibol> feminine -. 4, Técnico:
tos de 'Santa Catarina que monopo·
·l.izam fS atenç&es dos espertistas de
todos os qu:;rdraritês do Esta(;}o\ enté· \

. vendo�se, désde'já, um graI1de êxito'
sem precedentes ,na história di, '.

empolgante óliinplada: que teve p(jr
ber�e a cidade de Bl1usq-ue,

CRISE NO :n�;JTO DE
ARBITROS

de capitão.
. acess,i\res os senhores Osvaldo Mar,
tíns e o tenente Cabreira,�j9

.' Iti7

66

Anuncia-se nela cidade d- que

há crisé no'D'enartamento FS"'0r
tive e que seu' atual diretor Ivo
Cabrera, estaria disDosto a renu'l

tiar ao cargo., Teria inclusive dito
a n�s.soas 'mais chel?:ad-as da flue

a e-scala dos a'1itad�r"'s da última
rodada não foi efetuada por êle.

Regente """"""""""'" .'.. ',." Ó, •• '•••••••• ,.: •••••••
Simca Emi Sul " , '.' , , , . , .. , , , ',' )." .•...... '.' , .

FINANCIAMOS ATÉ 30 MESES
..

!

AS MODALIDADES
,Eis as modalid'des' e resp,ectivos

RÚ�1H>ros de municínios participantes
dos XI Jogos Abertos de. Santa
Catarina:

. Tiro carabina _ 8; Tiro revólver

� 9; Atletismo masculino _ 27;·
Athit�smo feminino _ 16; Basquete
bol _ 19; Bochas _ 17; Bolão
masculino _, -19; .. Bolão feminino -

9; Ciclismo _ 21; Futebol de salão
_ �7; Natação màsculino _ 14;
Nataçã.o' fe;'ir,tina _ 10; Saltos

orna,mentáis 1nasculil1o _ 5; Saltos
ornamentais feminino _ 4; Tênis de

-[
1·1
t ! Volkswagen ; , ; '," ; .. . 67

I I Goreuni· ',." , .. , , .. , '," : .. ,; •. � , .. '.'

.

6::)'

i ! .. Gordini , , , ;.' , : :: , .. ,., .. 6!>

11 DKV Belcar · ·: ..
,':,·."

.. l } .. ,,:: .. :: , '. 6:3

; �I �!���et "" ,"" :
. .

.'
i .,. : ..

,"
i)tj

, AS A TUHBINA .,""

',,' '.' . 'CO •• '" • • • • • • 70

I FIN.ANCIAMENTO.
ATÉ 30 lVI2:SES .

.

, .?':2;;;.:;;C<··".· "

__ ._, -��-����'m;7.1�. i
.
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Tenente· Domingos,
·Natação mascul'Ína _ 12,

'Jmgd Ménezes.'
-" � :

Natação fel'i'IÍnina _ 4,

JOl'[(e Menezes,

, Tênis.:_ 4, Técnico: José Silv,a.
'Fênis de, mesá _ 4, Técmico:. J·osé·

'�
.

Silva.

Técnico:

AVAI ENCERRA HOJE

.

P!'a o dificil comnrol1lisso de
domin!,o a tarde lá errlIta;aí, dian
te elo Barroso, a equine 'do Avaí
estará realizando hoje o seu últi
mo coletivo da semana.

... :�
,. ,"

30 MUNI,Cí,PIOS
Nada Il1enos" de�trinta municípios

disputam os' 'tourós: o.os' l'X .logos
�

I ,\,

Abertos de Santa Catarina, inclusive
Florianopoli,s '. que' coileorrerá com

98 atletas assim distIlibuidos::
.

J\.Ue-tismo maséuUrio
.

27 atletas

,Xadres _ '4., Té<;nico: José Silva.
A delegação florianopolitana�,viaju.

rá hoje', pela, madrugada em. ônibus
da Errípr�sa 'Auto Viação Catarinen,

sê, chefiada pelo presidente cia

éomissão. l\1unicip,a1 de E�p'ortes,
,

Jóào Pedro Nunes', levando como
,
',-

Ivai e: ftUtt,eirense encerram hoje
prêpBr�t�võs para jogus.. de . domingo

. ,I.
I

campo masculíno _ 10; Tênis de.

,:.

FIGUE1l:RENSE
.

TAMBÉMl, campQ feminino _ 7; Tênis de mesa

masculino _:_ 22; Tênis de mesa

Feminino _ 14; Volelhol masculino.
_' 23; Voleibol feminino _ 22 e

, �adrez ::-- 23.'

Rua' relipe Sl:lhmidt" 60, _". Íi'il�; ��, ..
D!!;l'A.I:t'l'AM�NTÜS DE GAll&t)S, U$�.$ ",

"

Na eS'leranca de colher'. mais
um bom 'resultado aqui na capital
a representação do Figueirense es

tará encerrando hoje õs' seus pre
�arati"os da semana, para a par
-tlda diante do Olímpico, pelo es

..
taclual. Recorda-se que. a bem
pouco tempo. en), nartrda amisto�
'S3 o Fio'll:"irense venceu o clube
blUlllf'l1 '1úe"sp anui no Orlando
Scarpelli, por 3 x 1.

ITAMARATI cinza ", ........•.•,., •. , .'."";;.,� ..\;.,,., •. '��Oj
ITAll1ARATI vermelho , ...•. ",•.�.,.��,,�.!:.,., , •...•.,.,'"".,.: ,Úll'i,
ITAMARATI beje , .. ,.,.; .....• �•...... " ...... ; ...;. ';';; . \;l'no�
AERO WILLYS cinza .. . ...........• : ......• " .:;..:.\ _!ib,o,
RURAL WILLYS 4 x 2 beje ;:;.." . ílue"
RURAL·LUXO vermelha . , , , , .. .' � , . , .. , ; . .

. àne�

I ����T��al�'�;o����. , .. , : : : : : '.'. '."..: ·:.... ·;"·.'.'·:·.'i··�:T '}":',:::
I,

VOLKSWAGElVI azul '.' . � .. ;.",,, ..; .. :;;;.,; :.,;; .àn():
..

",,' i ��'. :'-; ,
, .,:' "---�--�J:';"-"�i":''';� { ,.

_

, ��___.......... :
...

.

':Iitti:,;}i;!
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OUM�lCO T�M 1lUVIDA,
O trein ador do Olímpico, o

p-l'-luçho Ivo Andrade ainda não
definiu sua eQuipe para a parti'da ,

!?,,"tra o Figueirense, o que' o'(a
rá esta tarde logo após o coletivo
que reali'7ará na Baixada, Sua
grande dúvida é a Donta de lan
ça, Resolverá quem- iniciarâ jo
gando Sado' ou Alcino.

Avaiano,S :, e;· "figueíie,nses terão.

encerrados, I;lóje; ,os. sl:Íüs prepa�'a.
tivos co'm vis,tas < aos. s�Íls compl<o;

.
' '.

,

..
".

,�. . ':
'

� �'--', .

missos na rodada.. número 10 do

retu;'no,' e�; jogQS de' substand1tl
imJ(ortância ,para' a classif.jcação,·
considérando,se que ,rodadas Cila

etapa final siiio sempré- importantes,
mesmo quando um dos protagonistas
estão alijados do certame. como é o

.

caso do alvinegro,' que enfrenta ')

O-límpico no "Orlanp.o Scarpelli' e

do Earroso. que vai receber a' visita
Cil(j) Azulão.

FIGUEIRENSE

forneceu' o campo, btá sem algúns
dos seus bons var@res a'. Gluem deu

I bil,liele a)';ul. São êles: Edson, Car10s\
TaU e Eroci, podendo novas' disp(m·
sas ocorrerem ainda no Camp'eonatp,
'levando·se em c,onsider:ição \Is Goni
dições financeiras do clul;>e que está

. emp'enhado na ref9rma de ,sew'
estádio, contando, parq tanto com Q

apc'JÍo do Poder· Público Estadual,
Para o eneont.ro com- o Grêmio
Esportivo OlínÍPico, domingo, no

Estreito, o, quadro, mais provável
que Italo Arpino lançará contra, os

g.renás, será o que contará. com

Jacaré na meta, Zé Antônio, Paulo.,
Beto e Ferreira, na zaga, Pinga ao

lado de Jàrbas no meio·de·campo e

,Ademir, 'FaTsp, e Ramos no ataque,
sendo in'ovável o apnoveitamento de

dois bons valores juvenis para com·

pletar a linha de frente'.
.

AVAl

....'1· �.;�"
,

,I'

j ;. "'.
R. And,.d,.'1;,ma ,mpro;t","e.p_ ein'.lOã�."" ........... , f'I construção.,

reformas e acalJamentos dFi· alvelila'ria.
s_ 'e� l'Íla'cl.'ei'Fais" p'lieç,ós l

I módicos,
'

1"II. Ac"üta�se const,rução pela Caixa Económica! e', lipesc'. ", . '. .

':
I Trat<tr - R. Nu�es Maebai!o, 7, 1'0 andar" sala! 4, _. Fl(i)!181lilópohs .1"

I. : .

. .

\
"

.!!il,l���pa!*",",';;r:� i- �_,,:--;;;.,;m���:"---��;.�&-..
--'-----'-.--'-,-_.----; ..-----::.-.,..-�,-;--_.....: =.JlI:J

, _,
I.',

O· Avai, que enfrenta o Ba(-roso,
em' Itajaí, como o OlímpicQ vai

procurar levar de vencida o, com

promisso que tem para saldar na

décima rodada, O conjunto' n'ío
rendéu bem contra o Ferroviário,
no amistoso efetuado domingo, pe!.o
que deverã0 ocorrer alterações qur,
se processadas, só podem ser veri
fif;adas no meioide·campo e na

linha de frente, a critério do técnico
Carlos, Alberto Jardim que em pI'I'

meiro está propenso a manter o

conjunto' que deu combate aos

paranaenses, O exercíciu de hoje
'é que resolverá,

VARN�J FOI p..\ RA O
FERROVIARIO

.

O jogador Varnei que estava
vmcula�lo ao ,futebol catarinense
viajou �)ara Cvritiba onde a con
vite foi realizar testes na equipe
do Ferroviário, a:''Ora düigido
pGJT José Carlos Bauer.

�

,'1.-

'iii;;mo.....'"';owiiiiiiiiiiiõ_m �·�<:.:""'�;;;;"'"'"#9õã_i.iiiiiiiiiQWI_,õiiiliíii!iíí__iiii!ii."".. t;l4ll;i!ii,i!ôi.iiiiiiiiiii\iiii_,w.,fr;..,p!ii;.· � I
Tr,�ns,�od�dsn:·� �.v W\ {:lI: 11'1 ltAlAi tttla�.
T,RANSPQRTES DE CARr.;P,S -' ,ENCO,M'EN,DAS, - MUIiU\,N,Ç'AS.

CGCMF N9 82.639 ..022

SANTA CATARINA _ PARANÁ - SÁO l'AlJLO - RIO, IlE, J-ANE1iR.O
'"

_ MINAS GERAIS - PERNAMR1JCO
MATRIZ - BLUMENAU - Santa Cataninru

ALAMEDA DUttuE DE 'CAXL;S, 166 - FONES:. 2HH15 E. 22·18AG
.

END. TE! -C;:lJ. .: "TRANS�A:LEr'
F .1 l i A I S:

o Figueirense, que domingo cnn·

seguiu' um excelente resultado ao

empatar nóvamente sem abertll'l':l

de contagem com o Juventus que

M-ARCIO A GRANDE BAIXA
A grande baixa do Ferroviário'

na partida contra o Prósperá foi
o seu avante Marcio uma de suas
me-lhclfes peças que' sofreÍJ forte'
contusão. O

, DenartameNtQ Médi
co do clube está trab�lhando pa
ra que, o atacante esteja recupe
ra�o, sfun ele integrar a equipe no

rl'OXU110 compromisso pela esta
dual.

o setor amaduristaRIO DE JANEIRO
Rua Neva Jei'usalém, 482

Fone: '.z,,39,2(i);96, - ��j')su�esso
Endl• Te,tegr.: 'FRi\\NSVALE

SÃO PAULO
.

Avenida do Estado, 1624/,34
Fones: 227-29,·34 e 227·68·82

End. Td,: TRANSPOVAT�E
BRUSQLJE

Av. 1\> de Maio, 100

Fone 1299

End. Telegr,: TRA�SVAI.lE
CURITIBA

Rua Rockefeller, 664
Fone: 23,:3453

End. Telegr.: TRANSVAl Ii

SEGUE AMANlI'Ã PARA. CON-
CO,llDIA

(
nal de Desportos voltou a se reu

'niE quando vários aSSLl !ltOS estive
ram em pauta. Os Jogos Abertos

A delegaç�o de. Florianópolis de Santa Catarina, marcados pa-
que estará participando dos XI ra Concórdia foi notíci.a ela! últi-
J1ogos Abertos d'e Santa, Catarina ma reu�iã:o daquele à!�gão qual�-
seguiu esta manhã, com destino à do seus vários aspectõs foram
cidade de cOllcóidia onde parti;" aborciados.
cip,ará da maior festa poli-espor- Até o momento a Comissão
tiva do Estado. €el1tral Organizadora dos Jagos

João Peelro Nunes que seguia Abertos, solicitou a devida per-
ontem l"3lta l1epresentar a capital do missãCD ao órgão, porém, cOm O.

Estado no Congresso de Abertu- intuitn de não prejudicar resolveu
ra,·é o responsável pela nossa de- o' órgão não tomar inicialmente
legação, auxiliado pelo e>ficí�l qualquer medida· punit.iva. Toda-
Oswaldó Martins e Swrgento Alci- via, os futúros Jogos A.bertos me-

des Alexandlie, entre outros, recelião d0. órgãGJ severa fiscali-
C.R.D. PODE TOMAR ENÉR. .

'Zàçãd: . ,... .. r,,;', ';':'·i, ",,',

c',;;_'="""=:;';;' ·GI'GAS�PRO'V-ID1l7��=-":==-':::iz:::::;F,lN..41S.iAINn�'-:iEMo;,:.mmM <\"'� '"
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estadual de futebol' de salão, con

tinuam em dil'ema para a diEetoi ia
da Federação Catarinense de Fu
tebol de Salão,

O presidente Waldemiro Carls
son esteve em Itajai mantendo en-

'tendimentos com diretores e auto

ridades esportiva, para saber pa
prevlsao 'para o término da obra
do ginásio que está sendo cons

truído.
Se estiver concluído em inicios

de novembro, os jOllOS finais ele
verão ser determinadoS para aque
la cidade portuária.

JO,INiVILIt.,Eo
Rua llena. Eran(!isc�, 3.3!,)9

Fone: 3.399 '

B.ELQ H,ORI.ZO�rrE
Rua Manoel MacelJo, 2-15·

Fone: 22·99-44

Lagoinha

., ."'.

N C I ,A S;:
RIO' DO SULIT.AJAr

�,' .....Praça Vidal Ramos, 5

Fone: 183

End. Telegr,: THANSVALE

FLO'!�!ANÓPOLlS

Rua, CeI. AristilÍano 'Ramos
,Fone: ,358

REC,II=Ê'
'

Caso cO'ltJ:ário o Ginásio do
€"Ol'égio Càtarinense, aqui na ca

'pit.al{., deverá se.rvir "de' ,aIco Jara

Rua lVrax Sclmnnm, 242 Trav.essa d'O RpI}os.o .. 64"A.
Fone:' 638:3 - Estreito Fones: 4-4117. ,e 4·5828

:i'./tí'i,fi,)\ SERVIMOS !3�i';, 1?A��,1'!?.I5RVIR SEMPRE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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f1lrJilíilAIL [i;fig (ÇOi\!lV©�tllÇJí:Aj)
Pelo presente edital, faço saber que nos . lüas

14/15/16 de dezembro de 1970, será realizada nêste Sih

dirato a eleição para a composição da Diretoria', Conselho

Fiscal, e Delegados - Representantes ao Conselho da Fe

deração, a que está 'filiado êste Sindicato, bem como a de
seus respectivos suplentes, ficando aberto. o prazo de 15

dias para o registro de chapas na secretaria, que ocorrerá

a partir da data da publicação dêste edital: no órgão oficial

do Estado, tudo de acôrdo com. o art. 11 e seu § lI? 'tia
Portaria Ministerial número 40 de 21 de janeiro de 1965.

As chapas deverão ser registradas em separado, sendo
uma para os candidatos à Diretoria e Conselho Fiscal, com
seus respectivos suplentes, e outra para os delegados-re
presentantes do Conselho da Federação e seus suplentes.
Os requerimentos para o registro .de chapas deverão ser

upresentádos na secretaria, em 3 (três) vias, assinados 'pur
todos os candidatos, pessoalmente, não sentío permiiida
para tal registro a outorga. de' procuração, devendo ser

apresentados todos, os requisitos contidos no § II? do art.

11, da citada portaria, O requerimento acompanhado qt!
todos os dados e documentos exigidos para Q registro, s'Ul"á
dirigido ao presidente do Sindicato, podendo êsse reque-

.rimento ser assinado por qualquer dos candidatos campo ..

nentes da chapa. A secretaria da entidade, no expediente
normal, fornecerá maiores detalhes aos "Interessados,
achando-se afixado na sede do Sindicato a relação do que

é ohrigat6rfc �ara o citado registro. Caso nao seja obtíão
"quorum" em primeira convocação as eleições, em se

gunda convocação serão realizadas nOI período de 21/li2!l1á
de dezembro de 1970 e, não conseguindo ainda o coefi
ciente, em terceira e última convocação nos dias 28!2iU3D
de dezembro de 1970, para o que, ficam' convocados desl:lé
já todos os associados da- entidade. As eleições serao, rea·

lizadas das 8 horas às 18 horas de cada dia.

Florianópolis, 14 de outubro de 1970.
----------------

AGENTES

Revista do Ensino, órgão oficial do Centro de Peso

quizas Educacionais da Secretaria de Educação e Cultul'a
do RGS,- e Edições Tabajara, Editôra, necessitam dê AgéÍl.
tes, em todos os mUl}icípios de Santa Catarina. É j1refc.
rentcmente necessário ser professor(a), devendo ser apo
sentado ou normalista titulada, sem regênCia de clássb,
ou elemento com as credenciais equivà1entes. ÉS tin,prC'3·
cindível dinamismo e relacionamento. Boas possibilidades
de rendimentos. Con'espondências, ou contatos, com

CURIUCULUM VITAE e duas fotografias 3 x 4 com adis·

tribuidor das Edições tabai�ra' em Santa Catarina, LU
NARDELLI REPRESENTAÇÕES LTDA. - Livraria Uhi

versitária, Rua Victor Meirelles, 28 - Caixà Postal, 263
f'Yi1 Fio)'ümópolis.

PRECISA·SE

. De um oficial de alfaiate com grande prática. Inútil
apresentar-se sem o requisito acima. Tratar' Sete de Se

temLro, 16 - sala 3.

VENDE·SE

Uma copa fórmica, uina ,sala de visita em corvim, um

quarto completo de casal. Tratar rua büarte Scli.útei, 26.

",

It
.• ,

I
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A P A R t À M E N TOS·:

,
,

III.... UJ.Ü �.c.J.'H1UJ.' .tH'ri..J..u-l.J.,ll:!:NTO, somente UUl pai

,
loI11W:1l COl1l "ilUllllS"., c/4 quaüos, � banHeiros, grande
..ala. jal'l.lllll de mverno, area de serVIço, dejJéndem.!l�S
eOUljJleLUl:i ué empl'egados, garageI�s para 2 carrus.

Prédio de alto Luxo caril l1aH de entràCla, em marmore '

�cabameutC' de primeira e tõda vista da Baía-Nol_,te�

Sonwnte Cr$ 5.000.00 de entrada,
EDiFiCiO ALCION _ .

,

Com financiamento em 10 anos em pleno centre

\." da cidade ao lado do il'eatro; Próprio' pára casal sem'

filbos ou pessoa só, a melhor oferta do momento para
elll!irêgo de capitaL

_ EDIFíCIO ILHtiUS " •
; " "

,
"

.

"

t �, ali'"
.

.
- O!Htt�

. !1 ;�. Yi,A��r.t��e�,:&�;��;�,H���. ; �H!!l
i ,\;�ln;�������.'{����1J�i�n! ��:����óP�b�js,' �����}�s; � ..
para escritórios e consultórios. ,Entrada' pequenà com

!.(l<illde financiamento.
EmFíCIO BERENHAUSER

No cora cão de Florianópolis, Rúa, Trajanó, n, 111.

últimas unidades a venda sem reajuste de qualquer
.

j�-

l/

1III
natureza.

J !
ctl.SAS CIôNTRO

I r.ASA. à rlla. Haúl Machado, casa de material c/2

I Quartos, sala, cosinha, banheiro. um'a área envidraca·
j da com 62m2 ..

eX<'E'lE'nte vista, têm lugar para gara"

gem r,11 sto Cr$ 25.000.00_
.

CASA. Avenida Hercílío Luz n. 186, área do tE'r,

reno 250mts2 .. casa c/pori'io h�bitável, 3 quartos e de·

pendf\ndas. Custo Cr$ 75.000,00. -

.. / �
Rua. General Bittencourt, casa de materIal, áre.a

11 por 4. Custo Cr$ 20.000,00.
.

.

-

Hua, Esteves Júnior, Casa c/3 pavImentos, cí4

qu"rtos. 2 hanrlf'iros. 1 sala de televisão �e 1 área de

veri'ío no 21? navimento. 1 quarto, 1 sala de jantar, co

sinha' p living, s;lla hall dr pntrada no II? pavim�hto.
Cus10 r'r'l; �OO.OOO.OO a combinar.

I II:;QONôMICA .

I ' Rua. Joaauim Costa. área terreno lGx27 árê�

III enst. P,Om2, casa c/2 quartos. sala, ('osinha, banhein"

('om !!aragem. Custo Cr� 45 000,00, Cr$ 9.500.00. fi

nanelado pela CAIXA FEDERAL, saldo a combInar.
CONT!NENTE

Rua. Humaitá. casa' c/3 quartos, sala, grande copa

e cosinha, e�critÓrio. banheiro, dependências de em·

prppiHlos ('om abrigo para carro, área do terreno

410 rn2., (Estreito).
Rua, Tonente Joaquim Machado, áí-êa construíila

1()'l,.",2 - Terreno ('om 300 m2 apl'oximfldamente. 'c/4

t11Hlrtos. s:11a de estm:. sala de j:lllt:1r. b:1nheiro, cosinhá
ilmp.ri ...�nil ('onstrllínil pe]:l F'ormiplas sob menina

rl1StO Cr$ 50.000.00 à vista, Transversal com Santos

'I

---,---_.�._------
-

". _
wc -wr:::lif,lifõ"K<'i'ilõr�

,

r • !';araiv:1.
t"nr,,'It=.Il?ns
T'I'A�TT ASS'(r �l1fl, 'Pr()jetada �t'l1, c8!1à c/3

lilrto� ��1" ",\�il1h::t h"Jn"r.;'·o ('/terr�no dê 330m2.,
AS� "m�m? ('l1�tO. Cd!; 40 000.00,

P()M A lHlTf+O - RU:J Hermínio Milles. casa ('/?
Nl'�"""� ') ��hQ f"on:J. ('C)<dnh;J h'lnh"iro. f.(:lrllp.em. VII

,,�,.,.·1, n�";" ,1" tr"R <:�h hflnheiro. lav:ulIlhria, 2

t111�l'j o� ('0�1,.,1):). <'hurrnsquPÍrfl. terreno di:! 360 m2.
('onol,.,,,,,;;,, 1Rt) 1112.

rO�pEm()S ..- �I�aj Desembargador Pedro Silva,

I
I
I

,í.iii�_

..

�t"��f'lo .. ,,�\IV II U�\ ij"'!i;..t;. ...�ll.\��. �Ji('._.;t l"'\ �1'·I..-!W".i,J.�W;.... !""'J

pÀwl�ieAt:AÓ iii t:fJNji!�WfA�iA DE i'i'POi..iS. S:.5\© Jõ::rJ

� BiôUAÇIW
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARM.

'O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na in·

dústría de Panificação e Confeitaria de Fpolls., São José

e Biguaçu, abaixo-assinado, no uso de suas atribuições

estatutárias e, de cónÍ'ormidade com o preceitua o Dêcrê

to-Lei n. 229, de 28 de fevereiro de 1967, vem, por inter

médio dêste convocar a todos os associados e empregados
da categoria profissional esp ...cífica, para uma assembléia

geral extraordinária; a realizar-se no próxirnô dia de2essete

1,17) de outubro do corrente. ano em sua sede social, sita

à rua Tenente Silveira; 76, nesta capital, em primeira con

vocação, às 20,dÓ horas, com 2/3 (dois têrçbs) tios asso

tiados do sindicato, e em segunda convocação, às 21.00

(vinte e lima horas) caril 1/3 (um têrço) dos mesmos, afim

de ,deliberarem sôbre a seguinte,
bRDEM DO DIA:

1 - Conveneão ou Acõrdo Coletivo -de Trabalho, com

o Sindicato patrorial da mesma categoria.
2 - Outorga de poderes ao sindicato suscitante para

a instalação de Dissidio Coletivo .

Florianópolis. i3 tle butubro d� 1970
Laure Bofelhõ - Presidente.

--�--��--��-------�'����-��--�--�-=���---

JUliO DE DIIÜHTO DA COMARCA oe SÃO 'JÓSiê
CARTóRIO DO CIVEL

Ebl'TAL DE CITAÇÃO COM PRAZO bE 30 ÓIAS

O Dr; Aulo Sanford de Vasconcelos, Juiz de Direito

da Comarca de São Josê, Estâdo de Santa Catarina, na

forma da Lei, etc.

FÀl� SABER a todos que' o presente edital de citação
ati tl€!é conhêcíríiento tiverem' que por porte de Átlroàldb

}I.edro Cassbl, jj!'asíl:éire, cásado, HlduslrilU, i't!sldenh: nêsté

l\1:i.lllicípio, ftli requeridb nêste Juízo, umà àção de usuca·

pião sob b n. 145/70, referehtB a posse do imóvel cons

tante de um terreno com a área de 16.117;22 metros qua·

tirados; confrontando ao. norte com herdíúros de Joãn

Batista Merize mcdifldb 470 metros; ao sul medindo tam

b�fu 470 metrbs extrema coril ter1'às do requerente; ao

'Hosté medindo 22,89 metrOs com uma ruà projetàda e ao

oes'te medIndo 22,89; com herdeiros de Wiliy Prbbst. Feita

a justificàção da posse foi a mesma homoiogada por seno

tença de fls. dós referidos atitbs. E para qüe chegue a

notíci'a â' tocjos e ningl,ém- ignorar' possa, mandou o MM.

.hui, exp�âir o presente edital que será publicado e afixa
do cópia no lllgar q'e costume, àfii:n tle que totios, qlfl�

rendo, contestem o pedido no prazo da Lei. Dado e passa"

do nesta cidade de São José aos catorze dias do mês de

outubro do an� deA'mH novecentos � setenta. Eú, (assina

tura ilegtvel), Escrivão -a niandei datilografar é assino.

AUlo Sanfora de Vasconcelos - juiz SubstHutb em Exér·
;

.

cício.

VENDE·SE

. Vende-se uma casa de madeira, com. 2 quartos,' sala,
copa e cozinha. Situada à Rua Anacleto Damiani, s/no (Es·

cadaria). Tratar no local com sr. AroIdo. Pí'e�o Cr$ 6.000,00.
.'"'---------- -- .. -

CERTIFICADO EXTRAVIADO

Foi extraviada o certificado c;le um Volkswagen Sedan

ano 1963 - cõr Verde Turquêsa, placa 13-75, de proprie·
llade do sr, Carlos Alberto da Silva

VendendO I
I !,
II

�:�� c;t i�:;��s�Íl�àsa�:s'íll��s���:a' 2ê�:t�h���s'5fr.�0��� 11.aceita proposta. .

TERRENO CENTRO I
Rúa, "A" Lote 1$9. do Loteamento Stodieck; com I

12.50. frentf' para rua. "A"; lateral 24,40. Preço

I '!Cr$ 13 000.00. __

.

AGRONôMICA - Rua, Aristides LÔbo, terreno

com 12 por 23 metros .. Preço Cr$ 6.000,00.
CAPOEIRAS .:_ Rua, Joaquim'Carneiro (lote 21).

Custo CI�$ 6.000,00.
"

.

BOM l\BRIGO � Rua' Abtenor Morais,. área d ...

300 m ,2 -'- 12x25 '(lote n' 39).
. ESTREITO
jlllíl,·j"jJip,e Neves n., 23, .'

, T,r�.!l 1 S :séni:lQ,--
• 2 rr�'�f. ,'�t!�;� . ��g�r :j;

'<Rda ''La'ti�'f,;'Ííinhat�l;;:&, i5 í;'r«e át� �15o;
m�ti94 ;�e {,�nd��;. t �,usto� ,·Gr� ;��)_,oRo,90:: c��; :$�:Y�;
60%

-

de
� sirtal � s'illat,� a'·C'o'nibirFaÍ'.\n,;; ii i li 1'1. '" ,;�,;H ; I'r

· Rua Lauro Linhares, 'casa c/3 quartos, uma sala,
cosinha t6da de azulejo, ãrea da casa 72 m2, área do

terreno, 16 x 45, casa com menos de 6 mêses Q3 habite-

I IIse: Custo Cr$ 18:000,00 (Trindade).
I-AGôA DA CONCEiÇÃO
Terreno de 20 por 40 metros, no melhor ponto

'111da LMôa, .Tá todo murado. I í

PANTANO DO SUL I Il�ocalizaçi'ío, Armação da Lagoinha, área 12��:O. I
custo Cr$ 5.000,00:

.
'

I

Aluga·se uma loja comercial, na rua Conselheiro

Mafra.
ALUGA-SE um salão com 90 m3 no andar superior

da tua dos Ilheus, n. 15.
ALUGA-SE

.
'

Aluga"se para escritório ou consultÓrios o andar

.mperior da Rua dos Ilheus, --no 16.
VENDE·SE

Rua Marechal Gama D'Eça (Chacará. da Molenda)
Càsa c/4 quartos, Li'l(ing, sala de jantar, sala de

estar. quarto de empregados c/banheiro. gaT agem bem

gj·antle. cofre embutido, telefone, lavanderia. Preço
Cr$, ?no ono 00 a combinar.

PRONV,T, - Promotora de Negó.cios, l"tda.
lMóVF.t�

Rua Tenente Silvei'fa. 21 - !"lrt.la 02 -- Fone 35HO

Fll\rii>nlin"'Hs' - Santa Catarina
COQUEIROS
EDIFIC:IO NOEMANDIE (Praia da Saudades).
APARTAMENTO com vaga para garagem, 1 quarto,

líving, banheiro e kitinete. Preço Cr$ 18.000,00. Aceita"
se carro de entrada.

L()TEAMENTO STODIECK

CASA. c/4 quartos, 2 salas, 1 banheiro completo,
1 lavável, dependências de empregados, garagem para

dois carros, área terreno 318.60 metros, Custo

Cr$ 1 Ro,ono 00 �1'>ndó financiàdo.
AGRONôMICA

· Rna, Delminda Silveira, 229 fundos, casa 10, casa

de marleira de 6 x l1.c/quarto de banho de material -

3 qna'rtos, 1',,1'1. <'o"inha, área do terreno - 10 por 20.

Custo ()r$ 18.000,00. .

p:Ô JOSt. -' .tERttENO
·

Sito a Rua, dll' Ponte de Baixo área 40.656,00 ms.

'C1l�t0 cr$ 50.000100, s'ehdo 50% a vHita e ti saldo em

24 . rJlleses.

o Dr. Aulo Sanford de vasconeeíos.: Juiz de Direito

Substituto da Comarca de Palhoça, ao Estado de Santa

Catarina, na forma da lei, E'�C.

Paz saber aos que o presente edital de la. praca

virem, ou dêle conhecimento tiverem, com oprazo de vinte

(20) dias, que o porteiro dos auditórios dêste Juízo, trará

a público pregão de venda e arrematação, no dia de hoje

às 10 horas, da manhã, em frente do forum local, a rua .

José Maria d� Luz, n. 2822, desta cidade, os bens abaixo

discriminados, penhorados a ÁLVARO DE SOUZA ALVES'
"-

e sua "mulher, na ação executiva sob n. 95/69, que lhes

move o Banco do Estado de Santa Catarina S. A., oue são

os sezuíntes: Uma gleba de terra em Guarda do Cubatão,
distrito e municipio de Palhoça, com a área total de'

duzentos e dezoito mil,' cento e vinte e sete metros qua

drados (218.127 m2), dividida em partes diversas a sabe!":
,

79, RRO m2, extremando ao .Norte, com herdeiros de

Desidério Rodrigues e, ao Sul, com o Rio Cubatão; a Leste

com herdeiros de Augustinho Quadros e, ao Oeste com

João P. Cristiano: 36.960 m2, extremando ao Norte com

a Estrada Municipal, ao Sul com o Rio Cubatão; a Leste

com quem de direito e Oeste' com Maria Eugênia Borba:
18.000 m2, extremando ao Norte e ao Sul, com quem de.

direito: a Leste com Bernardino Pereira e ao Oesta corri

Henrique S .. de Matos; 1.056 m2, extremando ao Nsrtê,
cotn o Travessão Geral e ao Sul com as vertentes do

Morro dos Quadros; a Leste com herdeiros de Bernârditto

Pereira e ao Oeste com José C. de. Barbai 46.650 mã,

extrema ao Norte, com o Travessão Geral e ao Sul, com

o Caminho dos Quadros; a 'Leste com os herdeiros de

Agostinho C. deis Passos e a Oeste com José Francisco

Pereira; 18.315 ms, extrema ao Norte e- Leste com Isabel

C, de Borba, ao Oeste com Luiza Matilde da Conceição e

João Honório Silva; 18,286 m2, extremando ao Norte COM

o Travessão. ao SU'I, corri Isabel C, Borba; ao Ifeste e Oêsle

com José Ferreü'a de Macedo. Terreno êste anteriormente

adfluifido 1')Q[ doação e inventário posteriormente; re.g!s
trado no Registro de Imóvel, sob o n. 16.797 - L - 3;

em data de '21-10-1961, do Registro n. 18.32'1, às fôlhas

172, do livro 3-M, avaliado com suas benfeitorias, po!'

CrS 25.000,00. E assim serão os ditos arrematatl'bS a qu'êm
mais der e maior lanço oferecer, além do pl'eço da

avaliação, ,o dia, hora e local acima mencionados. E para

conheciinento público se passou o préSénte edi.tal, tIlle. será
afix1do .ao local de cdstu�e e publicado na forma da lei,

Dado e passado nesta cidade e Comarca. de Palhoça, aos

12 dias do mês de setembrQ do ano de' 19'1'0. Eu .. Meria

Cristina B. de Oliveira, Esrtivi'io, o fiz datilogrflfat l!

subscrevo. (Ass.) Aulo Sanford de Vasconeelos, Juiz d'e

Direito' Substituto.' Confere. com o original qUe afixei 110

local de costilme, ao qual me reporto e d'ou fe. Data supra.

Maria Cristinà B. dé Olivilira - Escrivão,.

AssÉMãUHA GERA\L E';('TRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO"-
Pelo presente, fIcam convocados todos os associados

tlêste Sindicato,. para uma assembiéia geral extraordIhá

ria, a realizar-se em sua sede social sito à rua Jerônimo
. Coelho, nó 32, no' dia 19-10_70, segunda-feira, às' 18;00 ho

ras em primeira convocação ou as 18,30 horas com ,qualquer
nú�ero presente, para deliberarem sôbre a seguinte OJ;dellÍ
do dia;' .

.

1 I? - Acôrdb Saiarial;
2� - Outros. assuntos de interêsse da éla$se.
Florianópolis, 15 de outubro dé 1970.

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústriás de Ener

gia )Iidro e Termo Elétrica de Fpolis� �Üail:ib 't=�thanàó
Henrique :-. Presidente.

, .. -.

-

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES·.·� ..

D. N. E. R.

CONCORRêNCIA PúBLICA
EDITAL N. 05/70
RETIFICAÇÃO

Na publicação feita no Diário Oficial do Estado de

Santa Catarina, edição do dia 05 de outubro do corÍ'enW

ano� às fôlhas, n; fi e verso, para venda de materiais in·

serviveis.
Lote n. 5 (31? item) - onde se lê: Têrmo de báixa n.

82/69 - Leia-se: iI'êrmo de baixa n. 83/69.

Lote n. 6 (39 item) -'-onde se lê: Pot ... Hp -'- Leia-se

Pot. 70 HP.

Onde se lê: Ref. do D.N.E.R. - -Leia,se Prefixo do

D.N.E.R.

Onde se lê: Têrmo de baixa TI, 82/69 - Leia-se:

'fêrmo de baixa n. 83/69,
Hildebrando Marques. de Souza - Engl? C)1efe d·)

161? D.R.F.
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RIOARDQ RODOLPHO'�FBHRM�ISTER
��N�q��I���b:%AS vFPH�l\;t��I§t�R;;;1 �� i i t � � $!

participam aos parentes e amigos o nascimento de

MARCELO

Ocorrido na Maternidade Carlos Corrêa em 10-10-70.

VENDE-SE casa de alvenaria, com Cr$ 10.000,00 de

entrada e o restante a c mbinar, com 6 peças, edif,ica
da em terreno de duas frentes para as ruas Delminda

Silveira e Aristides Lôbo (finaf do ônibus Â!!:ronômi

ca). Tratar no local, com o proprietátio, no nO 158.

BARBADA DO ANO
Necessito de um sócio com 20 'mil cruzeiros, para

o ramo de Bar, Restaurante e Sorveteria._ Tratar à R.

Conselheiro Mafra, 139 com Sr. Luiz.

BARBADA DO ANO
Necessito de um sócio com 10 mil cruzeiros. 'Ra

mo: Sorveteria completa, ou vendo.
Tratar à R. Conselheiro Mafra, 139, com Sr. Luiz.

MUDÀNÇAS LOCAIS E P1\TM OUTRAS CIDADES
DISPENSAM;lS ENGRADEt.Il'n·�NTO� RÜÁ PAbRE
ROMA, 53 - FONE 2778 - ANEXO AO, DEPÓSITb

.

:: '.: ,MÓVmS CIMO

O "TOURING Vllh" .�N,S S. A.", sob os auspícios d

Touring Club do Brasil, fará lima excursão às Catarat:

do Iguaçu e Paraguai, em 16-11-1970, e, outra ao norte d

Brasil em 26-12-1970.

As pessoas inter

do 'I'ouring Club do

.verão procurar o escrítórt

',; melhores inftlrmações.
A Direção

MISSA DE 309 DIÁ
ZÉLIA TAVARES DA LUZ

TúLIO PINTO DA �> -Z convida os parentes e pessoa

amigas para a Missa L � \0 lia que, em intenção a alm

"

de sua genítnra,
ZéLIA TÀvARE3 ..' t.i z,

sefã celebrada effl 19 do eorreftte (segurídà-fêifã), às

horas e 30 minutos, na Igreja dê Santo AntôiÜü a ru

, Padre Roma, nesta cidade. Antecipadamente agradece pel

comparecimento a êste ".;; d:) religião e amizade.
;
nÂR'16 FEf)ERÂL

.NFORMAÇÕÊS
A V I 56

O D.N.E.It - chama atehçÍio dos ínteressados par

h têrtno do Eüihll dê Concorrêncíà p&bÜ�â ii. 05170, pu

bliêado no nrftrio dfi-::i' -::s"adode SâÍltá Catarma, edi
ção dó dia 05 de outub ,')70, às ·fÔlhâs 5 e verso.

O Edital descrImin., ) os materiais, acha-se adis·

posi�ão dos intêressados 11:1 Sede do i69: DIstrito :&�doviá
rio Federal, �itó à Praça do Congressõ,' s/n..� Florianó

polis - Estado de Santa Catarina. onde -poderá ser com

pulsado pelos interessados, no horário de g' às 12,39 e das

14,00 �s 18,30 horas. _,

Trata-se Ué: cam1." cami�nêtes, jeeps, tratare

motoniveladoras, pneus -.: �rias usados e sucata de ferro

'(jüe estão a disposição dDS interessados na 10cali4�,de
Barreiros - Escritório de Fiscalização (EF-16�6)
b.N.E.R.

'FlorianópoHs, 12 de outubro de· 1970.
Hildebranilo Marques li" S.ouiá -' Engl? Ch,�fe elol!!H}íi D.R.F. .

169 DiStRITO
SETOR.

•

. Dr. SanmEH, Férnando Linhares

ADVOGADO

Rua: Felip� Schrtlidt, 23 - sála li.

DiàriaIDéiHe 1-.0;' 1 i') comereiàl
, ,

"
�.
�,

M O T (l "' i S, T À
Precisa-se. de .um cer1

.

l�de mínima d� 25 anps,

preferência com prática de Vendas. Traiar ria Wali Publi-III I

cidade - Rua Flávio Tavares da Cunha Melo, s/no -.

Praia do Meio - Coqueiros. I
���----.--- ,

GRANDE "'�O'"'TUNIDADE

Vena�-� um .sftio J " ']1) humá
.

ilha; perto
praia da Tápél'à. Tratar -_" ;ollselh'elto Má'fra, 101.

ALUGA·SE - CAsA .'

'

Aluga-se a casa n. 37, da [uá São

Cr$ 600,000. Tratar a rU1 Urbano Salles,. 36,
.'

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

T E IÍ fi "'P ':. III
Vende-se' um terreno,

' '.lizado. à, rU,a
.

Sta. Lu<:ia,
Trindade, llleiHndn. 12 x 26 m.

Tratar com OSmar nesta redação.
-;'_.-....o .:: � �

.

� ,_ .,·.Y:;"': •.:,�':,',.:�:-! .. �

MóVEis, -- OPORTUN!OADE' ÉXC;;i.ENTJ:
-�or sômnnf't> Cr$ 1.000,00 _

VE'�'Y; SE: .

,'. 1 �ala de J��tar e�' ,ica, com')al'CãO;,.m:e�!;-:-elâ�"
tica, e 8 cadeiras: 2, poltronas estofaqásl :l"r:t>ÍlJunto de I

..

ferro para var�nda com 4 (':ldeiras e 1 m�Sà�,�t é'st�Iite�bar. I
V�r à Rlla'Teófilo clf' AJmeidà. 122' -"-' BOM ABHIGO, � II
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'COM DIPLOMA E

.7 dé Setembro, 16
'Y
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EM���&��,Á� ;,?P'�,;:::_\D11�
,Ylcrno es.tUdi'o k.de'; gravações'

')J�

.

",i _c' --"
", • ,

ravi.',
�,

� :l' ,.'
-::�: '1;.'

gta,' l't "', 'cc �r;%-
�s et�J;If:do iJi;Jtfpó�ssa. :5er �ut!i _�\i�inq;, IWI?�::W��\�,')ri,�
ni!iii. ;;D;ispOOlt3s�de

<

exc'('@'n'tes' Ióél.\tor�s, Elevadó liadrão
técnico e profiÍlsionaL preços especiais para. programação I
completa,. Consultem·nos!

.
,

RADIO CULTURA D'S TOINVILtE
Caixa, Postal; 336 �" s 3306/3345

j·�fio DE DIREITO Õ!\ �"':�Ú-N-DÀ VARA crv$L
CAPITAL'

.(

EbltAL DE tltAÇÃO COM Q PRAto OE TRf�TA
(30) DIAS

O Doutor Pauló Peregrino Ferreira, Juiz. de DireiTO

da 2a. Vara Cív�l da C"'TI"l'n'l de FI(lrianÔpohs, Estado
de Santa Catatifia, na foru da lei, etc.. .

'.2 '

FAZ SABER L os que o presente étlital virem o� dêle

ctmheci'mento tiverem que, por partE.! de Lycargo Siry·
dàkis e sua muiher Angelina Lunardelli SirydaÍcis, brasi·

H'iros, casados, i'êsideií.tes nesta Capital foi requerido em I

ação de usucapião um tel'l'?"O situado n� tôpo do' Morro

Nova Trento, boje rua �-,
-

� �:Ervalho, nesta Capital; fa,·
iendo frente à dita rua, o, , méde 15 m!;.; fundos" com a

mesma metrageitl cónf!'onta em terras de Otacílio Costa;
extremando de um lado, onde mede 25,84 ms. com uma

serviâão ali existente e do outro lado, 'Com a mes�a rn�·

tra'gem confronta com terras de Celso Lessa, per�ª.zendo
umà área' total de 387,G1' n-,,,'),. Processada a justificação
fbi a mesma' juigada p1 te por sentença. E, para

aue chegue ad conhecÍl11''' '� '" todos, foi expedido o pn�·

sente edital que sérá p'ub': ''ldo na forma da lei e afixado

no lligar de costume. Dado e passado nesta cidade dé Fb

l'lanopolis, Ilha de Santa Catarina, aos novt!. dias do

de outubro do ano de j1"i' "f)""�entos e setenta.

(assinatura ilegível)j E,' subscrevo.

Paulo Peregrino F... -_'.Íz de Direito.

LENTES D� ·tONTATO
,Dr. Décio Madeirl' Neves

Curso de Contw,t"l �",i'1 '10 Serviço do Profess(\
HiltOJ1I Rocha, Belo T < •

. .

Consultas e ada, "11 hora man::ada pe1('t
telefones 3699,3899 e 399<1, elas 10 às 17 hs.
>;

• Consultório no HospiLJ.J Celso Ramos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Florianópolis', Sexta-feira, 16 de outubro de 1970
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,--qs" deputados estaduais ainda não
conhecem o teor do projeto de le;
a ser enviado ao exame dai Assem
bléia -Legislatíva, e que os obrigará
a=interro_mper _o "recesso branco", a

partir de terça-feira, para um 1'3·

pido período de sessões plenárias. A
mensagem governamental não foi
remetida ontem ao Legislativo, co

mo era
< esperado" admitindo-se que

a: remessa' poderá ocorrer na tarde
de hoje ou na manhã de segunda '

IeÍ'fé\.

'j
1

,I
I

'A única informação que transpí
rou mais ou menos livremente é

que o projeto está relacionado com

o, setor financeiro, mas, nada além
'; I .' .

'

d�ssQ . fOI' esclarecido, '

,

'Todos os parlamentares da Are

na, que se _ encontram no interior,
foram' convocados pelo líder da

bancada, Zany Gonzaga, para esta

rem na Capital até segunda-feira. O

líder' arenista fêz a convocação por
via- telegráfica 'e radiofônica, e ao

mesmo tempo está procurando en

trar em contacto direto com seus

comandados para garantir o "quo
rum" necessário à votação. Ontem
mesmo o Sr. Zany Gonzaga seguiu
para a região de, Canoinhas, devendo
.retornar 'nas primeiras .horas de se-

gunda-feira para coordenar a vota

ção.
,o parlamentar disse antes de via

jar que espera pelo comparecimen
to maciço dos deputados governistas,
apesar de a presença não ser obn

gatória.
"Como a Assembléia se encontra

em regime de recesso branco"

explicou - "os deputados têm a fa

culdade de comparecer ou não às
sessões que se realizarem nesse pe
ríodo. E somente haverá' sessões se,

houver o quorum suficiente para as

_deJbcl'ações. Desta forma, espera"
mos que os cOI�panheir<is de par
li 'n "tendam ao .apêlo .que lhes foi

dirigido, por solicitação do. Gover

"".u!)' 1VO Silveira, e
I

compareçam
para asseguràr o "quorum" regímen
tal".

O Deputado Zany Gonzaga admi.
tiu ainda que, aproveitando-se das
sessões ,a serem realizadas a' .partir
de terça-feira, o Legislativo poderá
deliberar sôbre outras- matérias,
além da que será formulada pelo
Chefe do Executivo, Para tanto' se
rá feito um levantamento das pro

posições em tramitação nas comís
sões técnicas, para apurar quais as

que estão em condições de serem

submetidas ao voto do plenário.

Neta'� de'�Anitã-'Gãrib�ildj
fal� visita a S.. Catarina

_ Afirmando que se encontra numa

jor-nada. sentimental, chegou ontem
a Florianópolis a sra. Giuseppin1.l
Garibaldl Zilucca, riet� de Anita

Garibaldi; a "heroína dos dois muno

dos", a�ompanhada de seu filho,
-CeI.

- Paul Garibaldi Zilucca.

R1"cebida p,elo Secretário Arman·

do Calil Bulos, em norpe do Gover·

nadar dó Estado e falando somente
o inglês, a sra.' Giuseppina Gal'ibal

di Zilucca disse qúe está che'gando
de Buenos Aires, onde foi visitar
um grande amigo e que aqui, ein

'Sant� Catarina; pretende visitar -

nessa jornada sentimental - a ci

dade onde nasceu e viveu Anita Ga-
. ,- .

f.ibaldL

Sentindo-se honrada em ser netçl

A 1;:1. MUSIKANTO la. Te,m-
parada 'Oficial d�,. MúsiCa ,e Cantú,
uma, Pl':omoção do Departamento de

ExtensãI'Í Cultural da ". Universida:de
.

./, '_'

Federal de Santa. Catarina, vai pr\)·

mover aptesentações em Florianó·

polis 'e Blumenau.

11 �����:i�;: lj'lqrianópol!s grúpos ar,

tíÍitico's" de São 1f>au10, Rio de Janei

ro e Pôrto Alegre, além de reno

mados artistas como Giuseppe Pa

l;Ialardo e Telmo Loe:atelli, convida

dos a integrar a Orquestra de Câ

mara da Universidade, sob a regê)�
cia do Maestro Hélio Teixeira da

Rosa.

O Côral de Câmara ele Pôrto Alé

gre, sob a regência do Maestro Oscar

Zander; Sexteto do Rio? Coral, da
"",_:.. , . .,.���"

de um vulto tãç famoso na história
do Brasil, disse que reside ne Es

tado de Connécticut, nos Estados
Unidos e que, esta é à primeira vez

que vem ao Brasil, realizando, uma

viagem há muito sonhada.
:_ Meu pai - c.ompletou era

o General Ricciotti Garibaldi, filhó
mais moço de Anita e' Giuseppe e

minha mãe chamava-se Lady Cons

tance e era inglêsa.
A sra. Giuseppina Garibaldi Zi

lucca segue hoje para Laguna, em

carro' especial, colocado à sua dis.

posição �elo Palácio do Govêrno, de'
vendo regressar a Floriariópolis ri;,
p�óximo sábado, quando reiniciará
sua viagem de retôrno aos. Estados

Unidps, onde 'vive:

Proença dá curso a p-ia�islas .

ü pianista Miguel Proenç.a, solis

ta da Orquestra_ Sinfônica
, Brasilei·

ra, ministrará, nesta Capital- de 23 a

2'6 do co�rE<nte' um curso de técnica

e interpretação pianística. As aÍ]

Ias serão mÍl�istradas no período da

tarde, podendo as inscrições serem

feitas no Departamento de Registro

e Contrôle Acadêmico da Universi·
dade Feder,aI de Santa Catarina.

Miguel Proença vem a �anta Ca·

tarina participar" dá 1" Temporada
Oficial de Música e Canto.' Dia 21

se 'a'presenta em Blumenau e no dia

seguinte nesta Capital, no Teatro AI.

varo de Carvalho.

iT_rmJC"rrUJ !n-.... ·i"Jr{l JL\ �
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'P(êf�ito;A.ri��ÓIiv'eira sancionou ontem à tarde 'a Lei

. qú.e, é�Àêe4�:a9"':fuºc�(}náÚsmô municipal aumentô ).�
; '.,,':, .;

, ,. ... ".

'vencimentos a partir de: 1�: 'd�i i>ut,U�Q.:· � , < .

Médici, doa ari diz: :gUe:'J
,

�o ,'PrêSidedÚ Garrastazu' Médici san

cion�u lei: a1itódzand�' a :C6missão do

PlanoAo Cá.'r'vãó' Nácí'onal a doar o

Hospital Henr�<i,\Ie ,Lages, de:' proprieda
de da União, à, Prefeitura Municipal de
Lauro MuJier" S�gunê'ô'; estabelece 'a Lei
a' doação se fatá!através "le convênio
entre as partes, que' disporá �ôbre a

transferência "para o domínio da Pre

feitura de todós. os bens móveis, bem
.

como dos direitos àdquiridos e obriga-
ções' asstjmidas:

Máquina 'fere

amp·anba vacina quase menor' que
.

, ,.

:" �' .

"" , passa mal·
3 milhõls��"êôntra vanola d,I��i'�:�!�'��,;t�o�:, d:_";;

, '

, anos, filho de Leandro Costa e Da·

lícia Silva, residente na localidade
de EJilseada de Brito - internado
no Hospital de Caridade. O menor,

por razôes ainda desconhecidas, foi

atingido por uma' máquina d� ên�.

Deputados nada sabem
porque são convocados

lléru Clube
festeja a
SemaoadaAsa
·0 Aero Clube' d�' Santa Catarina

in_i:ci�u>ont�eITt ri:�m� 4as vitrines do

Magazlne' H�epke; ,.:'1. .

rua ,Felipe .'

'Schulidt, úma. "�xposição, c'om mo·

tives, cyer·ona.utic�s alusívós a Sema,'

n� da 'Asa., ,Arnanhã o Departanie,n.
to ge Paraquedisrho fará utna:- de,

r d M
·

k
menstl;\lç'ão . 'lie ,saltos de pal'aque

c .. •. r,',ou r,a,m.,.-,

..

8 8
.'

u,·SI. ano tO. ·i�:rE2;��:;;�;:P':i:�:�t,;
, do, p�osseguimento as cQmemora

I-o'·,c,-., 1'8'IU
.

',.C�'a P I- t 8 I e,Va I e' ��esC:I:C�;���� d:u�sad:p����n����
, ql\adros alusivos. a .. data, ' expostos

,

, ". !

por artísticas_plásticos:

Universidade Federal de Santa Ca- He'n·rl'··qu'e 'IV'
,

tarina, sob. a regência do Maestro .'
'

,

.

José Acácio Santana, o pianista., ,', ,
"

Miguel Proença, o violinista Erich
"

t"
" ,' ..

Lehninger, e a pianista Sônia Gpu- :e'S 'r:e'l a" ;,.
.'lart, além do Conjunto Ars Ba;rroéil,

.

da Guanabara. '
'

É. a seguinte a prqgramação para 'h,'o,.'I-'e', ",' 'a'.' :-. n o"'I- t,'ea Primeira Temporada Oficial de
Música e Canto:
Dia 22 -:- Pianista Miguel Proen Está confirmada para às 9 horas

ça; Dias 30 e 31 � Coral da Univer- de hoje li estréia da peçá Hen'riq'ue
sidade Federal de Santa Catarina; IV, 'que será. encenada pela COli1pa
Dia 5/11 - Violinista Erich Leh· nhia Teatral 'Ziembinsk: Considera.

ninger e pianista Sônia Goulart; Dia da pel<\, crítica especializada cO!UQ

7/11 .

- Orquestra de Câmara da -

a melhor peça do italiano Piran-.

UFSC; Dia 9 -,,- Conjunto Ars Bar,' de110, Henrique IV tem em seu ele r,.

,roca, da \ Guanabara; Í)ia 11 � Sex- co o consagrado Zbigniew ZiembÍ11s,.,
teto do Rio e Dia 21111 -'- Coral de ki, Miguel' Carranó, Beatriz' ,veiga,
Câmara de Pôrto Alegre. Acyr C'astro e Nildo Parente. .

,A promoção' d() 'Departamento de

ExtensãQ Cultural da Universidade,
Federal de Santa Catarina perma

necerá em cartaz no TAC amanhã

com nôvo espetáculo às 21 horas e

domingo às is horas cOVl' o encer

'raln'ento' . da temporada. Os iilgres
so/estão à venda nas' bil-heterias ·do

TAC e aos estudantes serão conce
didos um desconto podendo' adqui- '

rir ingressos para �ualquer espetã
cuIa.

O Prefeito Ari Oliveira sancionou:
na tarde de ontem o Ílroj�eto;de-lei
Que concede aumento de 'venoimeu
tos ao funcionalismo público rpuni.'
cipal, em, .solenidade ,qlÚl' contou
com ii presença . dó ,Pr�sidente ',(h ...

Câmar� MÍlcnicfpái, Sêcr,etár�os. 'da -

Municipalidade e Ver,e�d0res;', lfl�Iil
. da imprensa'. O fUnf!ionalisJ;ll0 do
município foi bene:fidlido �orn uni

aymento de 25% sôbre "atú�l �s·
cala padrão de vencimet;ltos (lO/i' sêr
vidores. Igual, reajuste se fará nos
proventos' dos 'inativos, 'e 'dos peil.
sionistas" ficando

. ma�otaao para

Cr$ 10,00 o salário-família por de
pendente. A lei entratá em' ·vigor
na data de sua publicação, P.focÍuziÍl

'

,
'. .,

do efeitos a partir de li? de setem,
bro de 1970.'

O Prefeito Ari Oliveira dedarou
..

"," ,
.

durante a ceririlônia aUe aquela ,so

lellidade, "erúbora sim"ples :e m�des"
ta" justificava:se pela impórtân'�ià
de que se revestia o áto pará',.o� <i.é',
dicados servidores" munieipa!$.
.,- Dentro ern pouca estar�i apol,l'

do ininha assinf\tura, nd diploma ·lé,
gal que concede a' m�hoiia de' cpn

dições financeiÍ'as ao· funcioriali�m\J.
máquina que 'impulsioná os servi·

ços públicos' do mlu�icíp,io. .. ítste ' é

um ato' de justiça. Ao encaminhar 1:\

mensagem � com o respectivo, prc
jeto-de-lei � a Colen�a Câm�l;a M\1-
lllcipal, tive a oportunidade de afiro
mar que, ao assujTI,ir o ear.go de
Prefeito de Florianópqlis, ,uma de

,

"

O . Secr,etário AntôniQ
.

Moniz de

Aragão, da Saúde e Assist�ncia Sp-'
cial, recebeu ontem em' aucfiência
'espeCial" a GomiSsã.o enqlrrega,d.a da
aplicação de vacina _ ç.oleiiva .

da vil.

ríol� em, Santa OataÍ'ina. Durante o

encontro, os ,membros da com'issào
relataram as atividades

-

âesenvolvi
das no Estado depois'de concluídos
os

.
tr�balhos de ,vaciilaç�o ,e!ll mas�a

. 'Foram' vacinadas em· Santa Cata-
o .' .\_

•

rina 2.855.305 pessoas 110S 197 mu· I

nicípios catarif1eri�es, 'registrando-se
um perce�tual acil?:la, de 100'0/;. ,Os
trabalhps qe vacinaç'ão foram orien-.
tados pela pasta da: Saúde, e cOlltOU
C0111 o apôio da' Campanha de En'adi

cação da Varíola dI> :Ministério. d�

Bum

minhas priineiras preocupaçoes fót

a de estudar a situação.' financeira
dos 'servidores que infegram' 9' qua
dro geral do mumcipio. Isto' por.
que entendo q�e' a capacidade do
funcionário e a sua' produção"; indi-

,

vídual advém das condiêêes .qu�>se;
l)le podem oferecer, quer na 'parte'
relativa ao espaço físico, quer na de
ambiente de 'trabalho, e, sobret1,ldo,
n,a ,parte remuneratória. G Legisla,
tivo, slntoriiza'do com' o Executi:vo,
aprovou o projeto que possibilita a

condetização do pensamento e da

vontade de todos nós. Os operãrio:5,
, regidos, !leIas Leis Trabalhista�' tem
tido também 'os cuidados do· Podei'
I-úblico e m!_:)lhorad�s as con�ições
de trabalho. Esta é a pr.eocupação
do Executivo e a tônica da Admi·

nistração.

.- Todos (IS servideres 'estão' ine·
recendo a atenção da 'niunicip�1íd�.

, de ,e, por isso, o Ato q�é {Isshi.aIei
marca a significação que terá" a da
ta de 28 de outubro - Dia - do Fun·

cionário Público; É o l11múcípio se'

antecipando e premiando '., _OS sem

seniidores.
Em seguida, falando em' �lOme da

C�l11ara Municipal; uso!.!' da palavra
o Vereador W_àldemar d,r $ilva Fi

lho, ressaltando a importâncIà dt)
Ato e testemunhand� "a. solidarieda�
de e iniCiativa tão ,altrllfsticas como
essa que Vossa Excelência dentro

em pouco transformará em Lei."

Saúde. Na oportunidade, os respon

sAvejs da campanha revelar-am que
não foi constatado qualquer caso de
varíola no território catarinen�e,.
tendo em vista o trabalho' preventi·
vo desenvolvido pela ,secretaria da
Saúde e Assistência Soc�aI.
A 'comissão encarregada da vaCI

nação coletiva da varí91a-. '�stêve
constituída pelo Sr. Aloísio Jácome,
do Ministério da Saúde; Sra. Vera

Martinez, Assessora Técnica da :on
cina Pan-Americana da Organização
Mundial de 'Saúde e Cláudio Ama·
ral Junior, do Ministério da Saúde
,Ao ato estêve pre,sen�e idnda o'
professor Norberto UngÇlretti, Se-
cretádo do Interior e Justiça.

,

Duar.ue cheua
hoje a

Florianópolis·
, l.·

Está sendo esperado hoje nesta Capi
talo acadêmico Aurélio Buarque de Ho

Iarida, devendo desembarcar no Aero

porto .Hercrlio Luz, por volta] d\ls' Uh
30m. Vem a Floriauópolis dte,iiiendo
convite da Academia Catarinense de Le

tras 'para participa':' do) mY)g' cml 1
/

alu ..

sivo ao cinquentenário da ins!i{�ição.
'O .uutór (j,) PHI"e!lfJ DicioIláÍ.-ió lha

sifeiro da Língua Portuguêsa pron'l1'i

ciará palestra 'no Instituto Estadun 1 'de

Educação hoje à noite, fala' do sôbre.
aspctos da língua [1:,i,tug,!'êsa,

"

ôbre

J�.�:;'d .. l�nrl' rnhrí �("�'�. d"', e;!"': dei m:

n.h� na Faculdade de Filosofia.

,A"I'plin Bu.uque de .Hola nda esren

derá sua viagem a Laguna e Blurnenau,
onde procederá a pesquisas de caráter

lingu fstitr.'.

R8ndon�já
sêleciooou·
âcadêmicos
.':�;

...
"

,

. . . I,,:� .

. A Coordenação Estadual do Projeto
R;)D,db�' de Sallt; Catarina está comu,'
iiit-;árid�;: ac.s\niversitárlos itlscritos para
a operação PR�7 que se encontrá a'dis-,
PQsiçâbi'em 'sua séde, a relação mominal

. !iD'S' estudantes selecionados. Informa
ãi,\da que a. 'prfmeira reunião prepara

ióri,a �stá marcaqa para domingo, às
20 'horas, no auditório da Faculdade
de -Ciências Econômicas.' Esclarece que
o comparecimento é obrigatório, implí
cando a ausência no cancelamento da

nscriçãó.

Corais do
Oeste· fazem
concentração
Vinte, e ()ito corais da Região

btste, de Sa.nta Catarina deverão
tomar parte na conoentração, mar

cada pará os dias 7 e 8 de no

v'embr0-, pró:?:imo', na Cidade de.
OÍpifizàl, 'sob (J oatl'OCÍüio da Li

gR-Cultural-ArtísÜca Alto Uru

guai, através da Socieclããe Cul
'tural Santa Cecília.

II

Desta Capital foram convidados
'a tomar parte do encontro o Co
,ral da Universid':Íde Federal de
Santa Catarina e a Banda da Po
lícia' Militar do Estado:.

prêsa encarregada da implantação
da BR-101 nas imediaçoes de Ensea·

da de -Brito. Segundo pessoas que

presenciaram 'o acidente, q tratoris·
ta não havia percebido que o me·

nor IJrincÇlva proxlmo às máquinas
que ali trabalhavam.

RelÍ10\Tido para à Capital Ataí�e
,

foi internado e medicado 110 HC com
ferimentos graves pelo corpo. A
ocorrência foi registrada na manhã
de ontem pelt\ Delegacia de' Segu
rança Pessoal.
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