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ral de Lages; estão mantendo
entendimentos com diversas - - -

indies, 'o Mobral deverá sofrer uma
classes, objetivando a realíza- "�' _ _ ,

-
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'ào' 'm'esmo":'tempo propúrcion'ár en-Dinheiro'; nos "'dras 28, 2,9" e 30
'
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sino técnico e rural aos silvi�olas..de Novembro vindouro. ' Pe

cuaristas de todo o sul do pais
estarão presentes, à Feira, num
acontecimentó de larga reper
cussão para a pecuária lagea- "

SINIESE
ITAJAí

A cidade de Itajaí também

já possui uma Sub.Coordenà.
ção do projeto Ronden/ insta.

lada recentemente. O encaro

regado da cilada, sub-coordénd'
ção é o senhor Agostinho tia

Silva, professor daquela ci

'dad�.

BLUMENAU

Hoje às 20 horas, haverá
mais um encontro ordinário
dD Camara- Municipal de BIu
menau, sob a presidencia do

Sr. Wolf'gang Je�sen. Na

oportunidade estarão na pau
ta dos trabalhos vários assun

tos do interesse da coletivida
de blumenauense, inclusive

deverá passar pela 2" votação
u Orçamento da Municipal'ida
de para o pró�Imo exercício.

I
I
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Nos dias 7 e 8 de' nOllem-
bre próximo, serão inaugura
dos os sistemas de abasteci-

SÃO BENTO �O 'SUL ':,

mento de água das cidades ,de
São Bento do Sul, Rio Negri
nho, Jaraguá. do Sul e São
Fràncisco do Sul. o aconteci·
mento contará com a prese,,!";'
das mais altas personáli'dalies,
inclusive o Sr. Gastão 'Cesar
dé Andrade. Superintendente
(I'a Fundaçã� Serviços "eI� Sa�
de Públ lca, enl idade responsá.
yel pela construção das me

thorlas nas respectivas cida·

I eles.
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DIretores do Sindicato.Ru-

na.

IBIRAMA
"O

Fontes ela' �refei turá ,Mu·,
nidpal de lblrarna o e

.

d't
ACARESC, "Jev:elam q'ue seu

, f

procedida 1'10 próximo'ano. in-

tensa campanha para o desen
v"lvimento de téc-;'icas produ.

. � '\ '
� I ..

tivas agrícolas. de g8C10 leitei-

ro e 'ele corte. em) todo o ,Mu.
nicípio. 'A, Prefeitu�a' eSfá
dando' integral apôio à ,ca'm-

p�nha iniciada pelos' agrôho
da ACARESC.

No- próximo mês de Novem,

bro, o .Governador Ivo Silvei,
ra visitará o Município de
Rio Negrinho, oportunidade
'em que inaugurará algumas

.

obras de sua administração.
Um Ginásio para os cursos gi- ,

�!il'asÜ1l e CIentífico, será a

principal obra a ser inaugura-v
ela !lelo Sr. Ivo Silveira.
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Fim de semana com,.6,Bcidêóles

Ivo e Colombo conclamam
o povo a votar no dia 15

o Governador Ivo Silveira e o futuro Go
vernador Colombo Sales conclamaram
o él'eil_prado catariaense a, comparecer
às' urnas no dia 15 de novem'br,o, �alim
de ajudar a decídir os deslinQs do Estado
de, Santa� Ca�arin'a",' s�gundo afirmou o

Chefe do Góv�rno., Em seus pronuncia
me�tos o Sr. Ivo�Silveira pr�gou a u,nião

. de' todos ém �enefí.c.io,dp Es�ad0, pO�flue'
,.,:"s�.m "p,a� n'ão ,há orqem e'- na �esordeJU"
,

ningliém 'consfrói'''. Dis-se 'jf,t.er passado,'
"

o�Jempo� 'dó' êngô�,o'., das. prome,ssas Iª,� "

, �,cel's' leit!-ls;,,'em -�p�,c��: ;ele.ifor�i� 'e .q�e
--���----------�--------------------�--------------��.

uma nova ordem se implanlou no País.
O Governador eleito Colombo Sales iJcom·

panhou o Governa�or em todas as salé-
, nidades e em seus pronuncia�entos so

licitou o apoio popular ao 'seu Proj�lo Ca
larinense 'de Desenvolvimento, inlor-

/"

mando que possui em mãos tôdas as rei-
.»

-
\ '\ �

vindicações formuladas pelas micre-re-
giões e 'que elas estão lníeírameníe co'm

palibilizadas com seu' planá' de 'G'ov:�ino'.
Amanhã o fuluro 'Goveniador concederá,

• r ,<:
_

'/ •
- -

enire.vistà coletiva à impren"sa ,de', San�a
Catarina (úllima :página)'.:
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.
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Coração de
'plástico
é testado.

,

I'

A Funai está elaborando um pla
no para leva;; a .tôdas as comunidá
'd€!s ·indígenas. do País os benetícíos
'do Movimento Brasileiro de. Alfa

betízação," E@ntudo, para ch�gar/ aos

de

lia fui a maior
revelação
do Festival·
Sjianky-Wilson foi uma das maio

res atr,:ç(IS�S do FIC, abrmdo' a úl
'tuna noite do Festival com um sh�w
de alto gabarito. A cantora norte.
americana. impressionou ao, pública '

do Maracanãzinho ·'q·ue. descobru
uma nova Ba1''o1'a Stl'eisand,.

na voz harmoniosa e 'iíltissonante
Spanky cantava nas boates novaior

quinas e o FIC foi a sua primeira ex

pel'iênci� internacional.'
\

Fim de festa

A cancão vencedora do Festival

Internacional da Canção - Pedro

N",die -- além da iugoslava The
World is"Mine e da brasileira BR-3,
29 e 39 Tugares no FIC, foram no

vamente cantadas ontem 'pelo arger..

.tino Piero, pela exceucionaI' Radoy
ka e por Tony Tornado, na festa
de enc€lrramento do Festival, no

Teatro Municipal. O FIC premiou
ainda 'o norte-americanQ Richie

I Havens, o c@njunto Wallace Colec

, tlon e a iugoslava Radoyka,

i,
'"!,: )

·1

.

,,(Página 3) '_.:'- <
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Deputado faz· IEE explica o
crítica a quem 'caso' da 'carta
não deu quorum da baianinha

(Última Página) (-página 3)

Funcionário festeja seu dia;
BlumenJu :vê
os JODOS
Militares

Delegações de cliversãs unidÇlde9
militares do Paraná e Santa Catari·
na abriram com desfile domingo em

Blufl1enau "OS Jogos,'Militares da Pr;,

mavera. Logo em segUida os 1400
r fJtl(:'t�s dirigiram-se p<Jra o _ estádio
do O1impiço, onde o Governador do
Estado e o Comandante da 5� Re-

,.g'jilo Militar deram por instaladas as

competições,
.

I

i

Polícia
'.

veta
corridas de
submarino

(Última Página)
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CINEMA

S�O JOSE

15 --n9,45 � 21h45m -,
1

)

:N irra �anfredi - Sylva Knscina
., �

'�NEJO TUDO NU

Censura 18 anos

�'

�:; �,. RITZ

17 -':,).9,45 21h45m.

GeOl'S!ê, Stenvenson
....... \.,.

", QJ]INTANA

Censura 16 anos
l\.,',. 1-�_', ,

CORAL

l� -.�O - 22h.
Paul :m:urke - 'Barba-ra Perkins

Sh;�lah ,Tate

o ":VALE DAS BONECAS

Censura 18 anos·

]4

'ROXY

l)rogrWà.Duplo
A N6ITE' DOS' GENERAIS

JY.x.,I,. ....

A.Dv:��I'FE .QUEM VEM PARA
JANTAR.

Censura' 1-4 anos

_; '_ ,,,.,� -" JAÚSCO

17 - 20h.

Lau C3stel - Lisa Gastoni

OBRIGADO TIA

éfnsU�� 18 anos

GLORIA

17 I.'t";"". 20h

Giuliano Gemma - Rita Hayworth

O BASTARDO
Censura 18 anos

___________J-� __

RAJA

20ft .. ",'

pcograma Dupío
' ... \ ..

A"MAnCA DA FORCA -- MU
LHERES PRE-HISTORICAS

C€"lSlUa 18 anos

•• ..I" SAO LUIZ
2011,

R8'Ck Hudsélu � Claudia Cardina'
le: .. ';

'.

A ,,.9ATINHA QUE EU QUERO
"lt� j

"-) ���
Censura ,f8 anosI

I

II
!

, í:'._· ----'_

LI I)

TELEVISAO
II � _

'YV:'COLIGADAS CANAL 3

161.\ÜP ,,-- Clube da Criança
16h15m As Aventuras de Rin
"riu Tin Filme
lfíh45m Os Três Patetas
Filme
-

17�OO
17�15rn
gu2irda

•

Im'd5m
�,

y ,L's.

),
18t120m - TV Educativa

.'

J 9�90 -- Santa Catarina 2 Mi-

nufps
191il05m

li
vela

�
19lii30m - Tele Esporte

�

] 91,s40m - Tele· Jornal Hering
i;

,_

...

20lji05m - Irmaos Cora\!em
. -

No�ela
20�35m

Horário Político
-- Mulheres em Van-

S::mta Catarina 2 Mi-

Pigmalião 70 No-

Santa Catarina 2 Mi-
nutôs
20�40m' - Discoteca do Chacri

rhj -- Musical

211lôQJ;TJ . -o- Reporter Garcia

2�r�05m, - Horario Polítko

22h�Om -- Assim Na Terra Co
mo �No Céu - Novela

22J-:SOm Santa Catarina 2 Mi-
nnt6s
22h�,5m -- Grande Cinema

Senhora Tereza Marques Souza

.'

Nada ficou devendo ao que vi-

aos na novela' Pigmalião 70, ca-

,,:Iulo, em que a Condêssa Rocha

Iarbósa, recebeu a alta socieda
,e paulista, a recepção que deu o

asal Tereza e Hidolbrand Mar
ues Souza, no seu

_
acolhedor

partarnenro. A boa música era

achas e E izeth Cardoso, excelen
. -serviço circulavam pelas am

las salas, com uma equipe de

)UÇOllS corretamente vestidos e a

ezancia e simpatia dos anfitriões,
tfi;ela a dos convidados, fizeram
»m que a festa f'ôsse considerada
ssirn. Anotamos a presença dos
ue lá estavam: Governador elei-

.

o e senhora Colombo Machado

alles, Mi .istro e Senhora Nilton

:herem, Dr. Paulo' Bnuer Filho

Senhora, En (lenhei 1'0 Roberto
.assance, Engenheiro Arnaldo
)Iiveira e Se�hora. Sr. Fúlvio
:�uiz Vieira e Senhora, Dr. Ru
lens Pereira Oliveira e Senhora,
�r. Ca!'los Eduardo Orle e Senho-
3. EnQenheiro Amantino Sam-
a'io . e S�nhora,' Dr. Norberto
lrand e Senhora, Dr. Eugênio
)<1 Vi",ira e Senhora. o Prohs
;or Nelson Tei'xeira Nunes, a

lega:ltíssima Nice Faria, Enge-
heiro Mi�uel B"auller, Tara Pe
lrosa, Sr. José Passoni e Senho
a, Sr. Manoel M'Vti'-s o Senho-
ra e Senhor e Senhora Deputado
Zany Gonzaga.

Já estão dt'! volta de São Pau
io onde

i

particiDél' <Im dos desf'i
les de Dener oe Clodovil, lançamen
to d'" Sa'lt<l Constância. as Senho-

. ]'us Benta Ch0rptll Ra"hato e sua.

bw ita fi'ha. Sônifl Bq'h�lto Volf.

OPINIÕES

Isto comentaram em uma reu

n ião: Assim como eleve ser pla
nejada por Buler Max, a praça
do novo Palácio do Poder Legis
iatlvo do Estado, também deve
ser lançado lego-logo. o já co

mentado 1 ivro ele poesias, elo jo
vem jornalista, Marcílio Medei
ros Filho.

Nossos cumprimentos ao Dr.
Hercílio Luz Collaço pelo seu ani
versário anteontem.
Na maravilhosa casa' colonial, .

o que o casal Collaço recebeu
amigos.

DEBUTANTES

Hoje às 20 horas na sede 1;0
Clube Doze de Ao:ôsto, à" lind:1"
n�hlrt8ntes elo Baile Branco, vão
reunir para decidir a programa
ção ele festas que acontecerá an

tes da tão espe�ada noite de G'a
Ia dia 19 ele dezembro.

A charmosa Andrea, filha do
casal João Salulll, sábaelo fêz Pri
meira Comunhão.

,

Andrea e seus pais, na resielên
cía do Senhor e -Senhora Alexan
dre Salum, receberam convidaelos
para comemorar o acontecimento.

Paineiras, o clube que desidicla
mente não pode parar, a�ora com

lurv Mach�dO I
o novo Presidente Bresoline, está
CO!11 intensa programação. Ama

nhã, as Debutantes do Clube 6 de
Janeiro, se rão homenageadas com

elegante coquetel.

Sandra E' Marco Aurélio Boa
baid. sábado e.n sua residência re

ceberam convidados para um jan
tar, comemorando aniversário do

jovem Dr. Bonbaid.
Entre os casais que lá estavam,

destacava-se a elcrância do se

nhor e senhora, C 'Sal' Guimarães.
•

A senhora Guimarães usava

mcdêlo Midi, com etiqueta Car
din adquirido em "A Modelar".

Os Bacharéis 'em Administração
da "ESAG" no ano 70, escolhe
ram para Patrono e Para-iínfo. os

senhores: Governador Eleito Co
lombo Machado Salles e o Pro
íessor Carlos Passoni Junior. Os
nossos cumprimentos a Turma

'que recebe o nem- Prof'=ssor An
tenor Naspolini, Diretor da ....

"ESAG".'

RIO

Sábado o casal Heloisa e Fran
cisco Schrnidt, em seu apartamen
to receberam convidados' para co

memorar os -três anos de sua lin
ela filha EI isa.

O oue estamos sabendo, é one

Mocofó esuí a um nrç,co h(i'itante
a 'to no mf'l'cado. Provavelmente
soia nroveniente da Qranc1'� puh1i
cidnd'" da música, do maestro Er
lon Chaves.

RIO

� li'ld21 S01apge MUJ1er A?uida.
fi'hn d0 simi"''Íti�o f" e1eO(ir,te ca

sql Liíli8 e Ma'1{1�IJA�uid8. t'1m
hé111 será 11"19 eh« li'1d�" Debu
té1<t�s 'lO B::li!o T'ltern3l�ional, a

so realizal- s8bado_ no Golc1en
R00n 110 Conacabana Palac-e.

S0]allQe, olle reside no Rin. em

11m 'maravilho an8rt::1'11C!1to 'cle CO'

l1f'rtura. v::ti rec:::bu cOl1viclé\dos
para um jantar ..

PENSAMENTO DO DIA: Há
sempre �rri(lo para os que têm mê"
do de perigo.

,

lára Pedrosa

Mais um macacão para a meia es.

tação: Em brim,. ou em jersey de
algodão, com blusa esportiva, 'gola
ponttlda, mangas. compridas e aba·
tQamento central. Dois bolsQS Iate·
rais II aplicados completam o

modilo

Verão é igual a sol mais praia, E
nós que as temos tão bonitas, já co-

os biquinis são mais os bJ·
quinis do mundo? Pois é.

Bem, mas eu dizia que os biquí·
nis continuam sumários, e agora são
em cirê que é a novidade: 11:les <;'10
lindos em côres escuras: prêto. ma·

rinho ou marron.

A suedine também tem seu chÇli'·
me. Aí você pode usar e abllsar das
côres. Os tons de laranja e limão'
são os preferidos.
E por fim os biquinis em algodão

que são tão práticos e mais, ecor.(.
micos. Estampas miúdas ou graú'
elas, tudo se vê:

AgOra, não se espante, mas você
vai usar a maxi na praia. São as

saidas tipo camisa que vão até o

tol'tlQzelo: Inteiramente abotoadas
na frente, elas têm mangas compri·
das e são em voaI de algodão, con·

trastando ou combinando com a es·

tampa do biquini.
- As bolsas continuam bem grano

des e confortáveis em lona com ta·
chas ou em couro crú. E p.or último
- os t<lmancos. Com solado dup�a
em madeira ou cortiça, êles são em

plástico, cobrindo inteiramel1te o

pé. São leves, confortáveis e real·

mente. práticos.
-; Co�o os dias de sol já estão

chegando, e é hora de começar :l

pensar em perder a Cp1' esbrallqm·
çada que o inverno' deixou de he·

rarwqj: .. Masj, ppra 9.ue::,você.;/.consig:,
um 'bronzeam!;)1tQ párJNo c :sJm,.pro,

�

, �($'''''';''�i:' ;::;.-)�tJ'1{.J{.r..'" ,,�·��'<1';. _:'{. . ?>-,-<,��,;j.,
blemas, e jJreC1SO que voce se pre·

'

pare para os banhos de sol, pois
uma pele só pode ficar com aquela
cór linda, se estiver com boa saúd0.
Para qUI) a pele fique limpa, VI)·

cê dlwerá cuid::lr, em primeiro lu·

gar de sua alimentação. DesintOXI

cando seu fígado, automàticamenle
você tornará sua pele limpa e linda,
linda.

- Na alimentação devem estul'

sempre os bifes grelhados, ao iÍ1vés
de carnes com mólho, os legumes
cozidos a vapor, em lugar das batp
tas fritas, os queijos cozidos em véz
dos fermentados. É preciso tam

bém, tomar muita água e consumir
Uma grande quantidade de vitamí,
nas,

A vitamina A é indispensável para
o brilho da sua pele, podendo sef

encontrada na manteiga, leite, ovos
e nos legumes, como a cenoura, alo
face e o espinafre.

Se os seus cabelos esUio secos c

as unhas quebradiças, aí está a prova
de que no S0\] organismo está falo
tando a' CrTAl\IIINA A.

A Vitamina B-2 é a que corrigp
as manchas marrons das faces e dds
mãos. Ela faz com que o bronzea·
do seja unifo'rme. Esta vitamina é

encontrada na carne, r.os ovos, no

leite, no queijo branco e também
na cerveja.
A Vitamina C, tão útil e boa no

inverno, não ajuda muito no verão.
No &(91, el<l diminui a pigmentação
díl pele. Por isso no verão evite as

frlltÇ\s cítricas, a salsa, o agrião li!

as gl:oselhas.

_ �....;if.m6pol.is, terce-rena, 27 fie outubro Io._ , ...

úsica Popular
Augusto Buechlel'

FIM DE FESTIVAL

�. ,-

A segunda noite da fase internacional do V Festival InternacioÍ1al d,
Canção não chegou a me fazer mudar de opiniáo: os concorrentes internac�óna;s
em SUb quase totalidade, mio apresentaram nada de nóvo. Tudo

..
igual aos ano;

anL>;)1101 eS .

Se digo "na quase totalidade" é porque há o que se dar destaque." DOis
)1_ 1"8. ser w"is exa to. Srin êtes: The \IVallace Collec11c)I'l (Bélgica) e Richi,

I'L:.v,.I.S (LbLàH08 urnuosj.

TI1A Walli:!'fl Collection, corno 'já disse em colunas anteriores, se desta�ou
l'f'lR (',�elênrjR dos seus músicos. Nau seria preciso dizer que. são músico�
escalpelas quando êles deram provas de sobra de o serem. Impressfonou-ms a

ol1s�dh de usarem rabecas elétricas c, em certos momentos, de criarem U1Ua
verdadeira atmosfera de música clássica, - quando Ú' festival era de músiCa
popúlar .

O outro grande destaque da fase internacional foi Ri�hle J.lavems, ia
r-onhecido no Brasil através do LP da trilha-sonora do Iestival p'op de :WoodstOQk.
Fre!;d�m - a música que consta. do álbum da Atco/CBD - foi lllterpretada\
por Havens .

..,

1\1�s êle apresentou muito mais. sendo aplaudido o tempo todo. Cantou �

tonou víolâo sem olhar para o 'público e de olhos fechados e marcando o

rnm'1BRSO 1"Q1'1l o pé esquerdo. Um detalhe importante: marcava o compasso, sem
rr.nRPrvar o eql('Rnhar no chão . �!azia-o levantando ê abaixando tôda a perna
- da mesma forma que um baterista fere o pedal do bumbo. E de tocar Com
tanta vontade. acabou rebentando um� das cordas do, violão. E o públioo
mo=trou (jlle estava !iqi't;lo nêle: ficou calado durante todo o tempo que' o próprio
Hnvens substituía a corda danificada. E êle a trocou- com a maior tranquilidade
Não "e esoueceu. entretanto, de dizer, com voz pausada e. grave: "Thank YOll
very much". Colorada a corda começou a feri-las, buscando a afinacão.
Alcancou-a e o espetáculo continuou. debaixo dê aplausos delirantes. Havelll
ia ficando cada vez mais ligado na música. O mesmo se dava cem o guitarrista
que o acompanhava. o 'qual cada vez tirava acordes mais ousados e sensacionais
Um excelente ar-omnanhador .

E a apresentacão terminou com Havens completamente dominado, pelo
ritmo, a pular e se contorcer. até que desapareceu no fundo do palco,
prf'l."i�elo "om 11111a longa salva de palmas.

Outro f'<;pet�clllo à narte foi dado pelo maestro Ray Conniff, no Ú ltÍ'11 (I

e::;nptRf'ulo do V FIC. Comandou o roral, a orquestra e, ainda, o público qu"
ct. ntsva e aplaudia das arquibancadas. , r.

! :
,JAm E ERLON

A nns n pnrf'CentRri'ío da última finalista, entroll em cena Jair Rodrigue3,
Os Orirrimis do S�mha e o Quarteto .1. R. Jair deu um show desc�munal,
aprpopnt?"do nIna spleriio dos seus prindpais sucessos.

"Fu T:1mbém ,Quero Morotó" tamhém não podia faltar. E, aSiiim, . .'Erlon
Cl1i!vPS foi ('íIl1vorado e foi outro a dar um grande show, juntamente_ com a

sna Banda Veneno.

A�GENnNA F!CA COM O GALO
I'

Surnreendendo a todQs que confiavam na BR·3, foi a Argentina colocada em

pri!11&irQ luqar. na nes�oa do seu renresentante Piero o qual - dig;1·se de
n?S'<l(1em - foi ml1il0 bem recebido durante a eliminatória. E o interessante

é, quI' nos b8stidores, romo primeira infor:macão extra·oficial, foi dada à
'Yli ""oc ]'\via a primeira coloca cão . Mas depois os j unidos fizeram lima revotaçiio,
onde for::tm colocadas em questão sàmcnte as três primeiras. O resultado
r!pfll1itivo apontou, então o Brasil em 3'?, a Yugoslavia em 2<:> e a Ar.l?Ef!Hina
crn 1°. As outras posicõe" ficaram com a Grécia (40), Bélgica (5°). Suécia (60\
E�trdos Unidos (70). In�Jaterra (80). Austrália (90) f' Uruguai (100). O melhor

arranjo fi"ou para a �sV(tnha. O melhor c.onjunto foi o Wallace Collection.
O me!]1or intrrnrete mllsculino foi RidlÍe Havens; p ft>minino foi Raeloy1<a, d1

Yucroslávia. Diria que o público receheu bem a vitória da Argentina' - �2

Ipv1rmos em conta que êle estava embalado para ver "BR·3" em 10. Terminou

tudo hem.
O Brasil é uma beleza; o mÇlior e coisa e tal.

Horóscopo
OMAR CARDOSO

Terça-feira - 27 de Qutubro de 1970'
•

A

para, serem

tr;r.fhe.áo
ARlES As possihilidades desta terçn-feJra serão muito impol'tantes

aproveit<ldas. Mnrte em Virgem e o Sol em Escorpião
�xcelentes pel'spectivas de sucesso financeiro. Cuide da saúde.

TOUnO A influência astral não' estará muito boa, pressagiando perjgo de

dismlssões e atrjtos; Saib� controlar-se, pois não lhe será difícil f�zê·lo
Denois d�s 16 horas terá um período calmo e feliz.

Gf.:l\�EOS.. _Em.• J!l(l!!:",_� 1?aJ:.a: t:l;lq.o,,,,êst� _lhe.
'

�m_ di� l)l:oI'lJei�, !anto -para o
,

amor' côlÍlo�' para' n "Vidà '�llI'ofissión r, .'Fe�á'·: a' ·c,Qla;f).ói'àção'" (leC":pi'ssoas
alegres e simpáticas. As viagens serão he'neficfad�s amplal�ente:

CÂNCER Pense de modo otimista, hoje e sempre, a fim de conse�uir COl1cre·

ti7ilr seus melhores desejos de progresso e de auto-confirmação no 1(

pl(Jno DI'ofissional. Favorabilidades totais para ó' amor, ' ,

,

LEÃO Marte influirá de modo positivo sôbre você, nesta terça-feira. Fi!1U\t,de sohreaviso pqra as chances que roderá ter e aproveitar como lhe

pareça melhor e mais interessante. Aja com serenidade.
VIR.GEM DiR bMtante agrad�vel, em que os benefícios que prestar aos ôemais

havflrão de ser reronhecidos e recompensados. Os assuntos de 'ordem
amorosa or\Juarão déstaque no plano de sua idéias.

LIBR.A Di;). prmmissflr de novidades e contedmeptos de natureza mais oU

mf.>nOS reDentina. Seu otimismo e energia no tr;)balho e nas decisõcs

ql{e tnm'lr serão de fundamental importância. Confie em si.

ESCPRPJí\ O TercR-feira ]wnéfj()a, pois é o melhor dia da semana para" vôcê.
Marte e Plutão estarão influindo de maneir� totalmente favorável aos

nélsSOS e· progressos pos.itivos no trabalho e na vida em sociedade.

SAGI'fÃRTO Arredite !Ur!10S nos outros e mais em si mesmo, e assim o sel!

êxito será I11nior nesta terça-feira. Não se exponha a perigos' de ser

preinclir;)do por máquinas e animais de grande porte. Romance

favorecido.
CAf'RICÚRNIO OS elementos principllis de seu progresso profissional serão)

hoie. a hoa vontade e determinacão com que encarar as respollsabili
c1f1dec, do momento. Por outro lado, seja mais prudente 110 amor.

rAQUAIUO Se fô'r it'\11'laripnte, poderá arrepender-se depois, uma vez que h:Í
-

indídos de qne terá uma chance propícia no decorrer das primeiras
1101'i18 da tarde. Evite a precipitação e não abandone seus ideais.

PEIXES Hoje VOf'ê poderá receber a mais justa e merecida recompensa\.pe�o
QUf:' já fêz de bom no pRssado. Estarão l'xAltados o amor e a vid I

profissional. Aguarele noticias agradáveis 1)01' correspondência.

TAVERNA PORTUGUESA
Rua João Pinto, 43 - Centro
(Bem perto do Hotel Royal)

Pratos Diversos
Diàriamente Bacalhau

e Caldo Verde
Ambiente Selecionado

Aberta desde às 10 horas da
Manhã até às duas da Madrugada

Restaurante Típico

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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t, ".j:mr;p)Hs" terça-feira, 27 'de outubro t;

I PS pune médico$ e diretores de
h;ospital e maternidade de ChdP�CÓ

, A Superintendência Regional, do

INP.S em Santa Catarina aplicara as

cabíveis
contra os diretores da -Sociedade

Hos':lital3il' Sanita An.tônio e Mater-

sanções aclmimilltràtivas

"

nird:�.'cle Zenaide Bertaso, repre&f')'1-
tando sua' Procuradcria ao Ministé.
rio Público a rim de que sejam os

dki:;entes dos estahel�cirne�tot> reg

ponsnõilíeades, penal' e civilmente

pelgs, irliJ�gulal;'ida'qe� '�puradas no

tatunarnento de contas hospitalares
e na ínternação de segurados, ,n\�

• município de Chapeeó, .séde dos doi,

ót'gãos -hospítalares.

o processo admínístratívo fq.i, pre-
,

sidido 'por uma Comissão ,de ,Úlqué:
rito .que ofereceu, a ,fipal, parecer
no sentido tlE). que' o 'S�': Nelson Te.",
ta e demais diretor�s, da Sociedade
Ho�nita'l;Jr' ,8[\"to 'Àl'1tÔiüo e )Vlater
-nidade, Zenaide Bertaso fôssem. res
,j3qnsabilizádos,; -penal ,�'ê eivHm.,ente '

pelas nnpo�tâncias, que receberam ,I,
mais em :cOl�ta;<; irregúláfe� .no mono .,.

fanfe de Cr$ 44,932;55,; ; segundo '("
· levan'llamento" inid'iai " 'da 'Comissa;):,

.. " . .' � ,

·

Revisora, . 're:f'éren.dúdo' 'depo,is "pela
Comissão de Inquérito. O pareCN

sugere ainda que seja estudada pe
la Coodenação de Assistência Mérti
ca e Superintendência de Santa Cu!

tarina a conveniência de ser deela
rada inidônea para operar com p

.Instituto Nacícnal de Previdência
Social a Sociedade Hospitalar e J\lIn,
ternidade Zenaide Bertaso, ou, 'se

razões pondéráveís de ordem técni
��:assistenci;üs militares contra' êsse

procedimento, que se mantenha' o
m:üs 'severo' e rigoroso .sistema de,

revisâo d:�I:S' contas riosocomiais, in

ctusice
.

com tomadas periódicas de

de'ppime,ütos. de segurados interna
dos; ãlém de' inspeções. locais ínes:

\ ';._ ..

peradas. Prescreve .0 pS;recer da' Co'
.

" ':I�ig�:ó 'de INquérito q:,e o ,médico'

credenciado,
.

]Jr, M'aJ4t1or Lúnar.di,;
;'eja' reSPOBS�lJ;jhiz,ado 11épàl e ,cid!,
'mel\lté Pela iR1'l)Ortânci!) :de 'Ci$ "j 0':,
'7,8'71,48, pertinente ,â.', honorários'

, n'iédiços:: que., r�ce�.eu' i��eguljlrinén
,

.te; ih,:vêrido' a '. chefia do � ór:gã@,loc� I,
c clen6::6 'de' súa",- c.oíÚpêt�,JiIci� d�cidj'� :

i sôpl'e\: a; sila d�scr.e"denc,l�ção.· 'Tà�'l"�,�
. ,b_ém·; b' �-édk6i b'édei1lciihdó ,Dr. Tàrs0 '.

, 'ltetl;;i-éIue' Bicca Niedéf�uer 'devel�á' /
,

�er" r�s',ponsahjJizada w�[ía-l' e civil- ',:
ment� pela importâ�Cia dê, Cr$

.

: ,.,:,
"

'..
.

"
"

\. ,.
I

."

,.
�

I

2,919,96 relativos a honorários mé-

dicos recebidos a mais, podendo vir
R ser igualmente descredenciado.
Ao médico Theobaldo Veiga Picanço
,foi aplicada a pena de repréensãe
previsto no inciso I do artigo 201

da Lei nv 1.711/52, por íafringência
do dispôsto nos incisos VI e'VIII do

artigo 194 da mesma Lei. O servi
dor Guilherme Ângelo 'Bernardi ;foi

igualmente punido por infr ingêncta
da disposição contida nos incisas Vl

e VIII do artigo 194 do mesmo rJi

ploiua. le,:,;Jl, e o representante do

INPS em Chapecó, Pergentino Nata

lino, teve a sua representação cas

'sada, pela prática de atos contrários
aos ínterêsses do Instituto, A Pro

curadoria R-egional, de 5a'Bta Cata
rina provideeciará .a remessa dos

au lOS =: Mi�isLério Público para a

competente acâo penal contra os

Srs. Nelso. Testa é' demais direto
res responsáveis pela 'Sociedade
Hospitalar Santo Antônio e Materni
dade Zenaide Bertaso, bem como

contra os médic-os credenciados Drs,

VI' alll.lOl' El'nesLO Lunardi' e Tarso

Heln'ique, Birca.

Diretor -do IE[ culpa ;funcionâ.rio
por não reçeber a carta da baiana
Sandra Maria Mota Ferreira, "1

baianinha de Jequié, ginasiana' que
escreveu para o Instituto Estadúal
de i Educaçã'o em busca de subsídios
pa�a "ilustrar um· tra'balho de pes-

-quisa"sôbre- o Estado de santá' Ca
tarina, terá agora as informações de

que 'precisa, O ESTADO' já lhe' r�

meteu' um exempÍar da "Histó'ria de

Sáirt'ã .Catarina";. do professo'i- Osv:o> i-
,

do' Rodrigues Cabral, e' m�Iitos dos
, alürlHs

.

do IEE Já' prometeram cola

borar co� á estudante baiana, cüj�l'� L

p"rtàl chegou a 'redàção de O ESTA

DO por iniciativa de :um carteiro' da
Emprêsa Brasileira de Correios 'e

'lielégrafos, pois à mesma havia SI'

cl,,\ ;'(-'_cusada no IEE.·, Referindo-se
ao fato, o Diretor' do Instituto Esta,

dual de 'Educação, professor Walmor
BoniÚlci� Sena, lamentõu a displi
éêhcia de rim fUJ;lcionário do' esta'
be�ecimento que l'ecuS0u a' .corr,es
póndênCia pelo fato de o envelope,
�_.," , ..

subscritado pela estud'ante bàiana
não mencionar especificamente qual
o estabelecimento de, ensino desti·

natário, dirigindo-se ao úExm,o. Sr.

Diretor de' qualquer colégio do Es
ta\do de Santa Catarina". Ó 'Diretor
do lEE elogiou a atitude de, O ES

TADO;' dispondo-se a ajudar San·

dra Maria e fêz questão de réssal
tal' que "ou trás cartas semelhantes '

'3 'esta têm sido, aterididas pelo cor

po doce>lte do estabelecimento".
.., -,"( \

.:_ ,Ainda agora - disse <1 profes
sor, W�lmor Bonifácio, Sena ,- a

professôra Láura Machado Hubne't"
l:espondeu a uma carta de �utra aln-

.

na báiana que dese:iava dados sôbre

Florianópolis, Desejo ressàIta'r atra-'
vés

. dêsse diário tlio' lido �in nosso

Estado que Q Instit.uto ja'mai5 deixa-
, rIá sem resposta éssa. carta da me'

nipa de Jequié, cmnO a' de quàlquer
outra jovem, q.ue deseje. 'conllécer o

hosso Estado atrayés de um de seus

tradicionais estabelecimentos' de en

sino.
O professor Walmor Sena assumiu

a direção (\0 Instituto Estadual de

Ed,ucação há dez dias e confessa

que ainda está se inteirando dos

problemas Il_1ais agudos do estabele-
cimento,' .

- Estamos, en,tretan1to, côncios de

nossa res�onsapilidade pois sabemos
o relevante p'aJl,el que.,Q Jnstituío ,H!

presenta no contexto da comunidade

florianopolitana.
O novo Diretor e_stá disposto a

proceder . uma autêntica reforma
administrativa na estrutura do IEE,
iá- tendo" para tanto, 'celebrado con

vênio com o ,ITÀG, órgão técnico dC\

Escola Superio'r 'rle Adnlin,istração é

Gerência, O projeto da reforma se·,

rá apreciado pela· direção ,do Ins

tituto e, assim que estiver aprOVil

do, passará a ser executado. �

Seis acidentes no final da s.emana
..

r', �.

-
.

'. ":;-":,' . ,

•

-'
.

."

deixaram· várias r

pessoas feridas
A Delegacia' de' Segurança Pes'·

sQal "registrou seis acidentes ocor

ridqs no cjomingo e ontem, que apr;e
sentaram "um saldo, de onze pessoas
fer'das com esçoriações genera,liza
das. O 'primeiro acidente registrou
se por volta das 7l;145m de 'domingo'
qua»do um esteio de madeira desli.

zoü do caminhão de placas 50-09-0'7,
de propriedade da Catarinense de

Refrigerantes Ltda., conduzido por
J�el Aleixo Eller � casado, 31 ano"

resid.�ilte à Rua Lauro Linhares, 357,
na Trindade - atingindo na ,cabe
ça ,o I! porteiro do Hospital I Infantil,
José, Nilton Wibber - solteiro, 21

8n<:)i, residente, à Rua CeI. Améri

co,))2 - que 'esperava condúção. A

vitima foi socm, ,'ida pelo motorista

do 'caminhão e medicada no Ros

pit:;1 CelSO Ramos.

Arexemplo do primeiro acidente, o

segundo também ocon'eu na BRIOl,
três":qúilômetros além de Biguaçu,
quando um Karmann-Ghia trans

portando 4 pessoas perdeu o con

trôle e capotou na pista causando
.

ferimentos' em seus ocupantes, O

pequeno veículo de. placas 3-96-36

era dirigido por JacÍ dos Santos -

casad'o, 28 anos, comerciante, 'resi

dente em Itoupavà Norte - e 'via

Javam as seguintes pessoas: Solange
fJe Souza - residente à Rua Apolô
nio Von Biettner, 82; Tito Farias -

residente à' Rua Pomerode, 100 e

Marise Benício da Cruz, --: residen

te, à Rua 15 de Novembto, 1360, to·

dos de Blumenau. As vítimas foram

at�ndidas' no Hospital Sagrada Fa

milia.
Por volta das 13h30m ' deu�se o

terceiro acidente, na Ponte de, Ima-
r;:lf� ;;j;rifcip:ft%q5;iiif}Ç�;';:��,��

l.�l1I:�'MII:f.itti::j.ie>iltF.tiifitt!1dN!"C ... ijt!Nq"

a Kombi de placas 50-05-61 numa

manobra. imprevista ,projetou,$e . da·

quela 'ponté, causando feri�entos
,

no
.

motorista Edson Sebastião Me-,.
deirQs - casado, 24 anos, comer,

ciante, re�idente em Capoeiras' à
Rua Thiago Fonseca - e em seu

acompanhanfe Luiz João lVIatias -�

casaqo, 29 anos, residente à Rua

Westphalen, 1546, em Curitiba. Os

acidentados foram socorridôs por
l)opulares e medicados no Hóspital
Sagrada Família.

O· quarto acidente de domingo
não foi automobilístico, mas de uma

carroça contra-üm muro, Às 14h30m
a rédea que pr,endia o cavalo à car

roça rebentou, deixando-a livre 1\,

ãesgoyernada, foi de encontro a um

muro nas' proximidades do ponto
final de Saco Grande, Com o cho

que, sairam feridos o carroceiro Age
ner Dorval Be�to - viúvo, 33 anos,
residente no Córrego Grande - e

sua companheira Dilza de Souza -

33 anos, ,residente no mesmo ende

rêço - que após a batida caiu rHl

carroça.

ôNIBUS ANDANDO

,O carpinteiro Aluízio Pascoal Pe

tri foi infeliz ontem, 'quando às

6h20m de .ontem saltou do .ônibus
em movimento.. O 'acidente ocorreu

na pfímeira viagem do ônibus 22, da

Viação Trindadense, de placas , ...

50-14-69, dirigido pelo motorista Ar

cendino' dos Santos. � cásaâo, 26

anos. residente à Rua Franeisço Inez

da Costa, si n\', em Saco Grande.
Aluizio Petri - casado,' 32 anos,

residente à Rua SeiTinha, na Trin-

��dITãi::'::?4ãf�ê�rii:Í�' :�'���dicilêlo��o

Hospital' Celso Ramos, fig,an.do. imo
1'7:

possibilitado de trabalhar :ontem pe-
la' impi'udêricia cometida aQ tentar
saltar do "bonde andando".

Dois automóveis Aero:Willys fo

ram os' veículos' do outfo acidente

registrado ontem, Por. volta das 13

horas na confluência das Ruds Gas

par Dutra e Emílio BlmÀ,' NO Estrei

to, o carro de placas 11-21-46, condu
zido por Roif Walter - casado, 50

anos, residente à Rua Pedro Mayer
le, em J0inville - colil'\'.u com C)

veículo de placas 68-66 de proprie-
'dade da Prefeitura Municipal de

Blumenau que era dirigido pelo me

torista Elpídio (la Silva - solteir?,
24 anos, residente em Blumenau. Do

choque· resultol,l ferida a Sra. Re

silva Walter, que viajava no primei
ro carro, ,tendo sido internada na

Casa de Saúde São Seb'astião.

VÍTIl\1A FATAL

Não resistindo aos
- ferimentos r8'

cebidos quando. foi atropelado na

última quinta-feira, faleceu domin

go o militar Carlos Afonso BOl�ba,
que se encontrava internado no Ho�- -

pital de Caridade. A vítima, que

possuía 24 anos, servia no 14\' Ba

talhão de Caçadores e residia na

Rua Max Schramm, em Barreiros.

Como se .recorda, o soldado Ca!':
los Afonso Borba foi atropelado pe· .

lo, automóvel Aero-Willys de placas
46·22, que na ocasião era conduzi

do pela Sra. Otília de Fadas Bor
ges, residente no Sub-Distrito do
Estreito, A Delegacia de Segurançn
Pessoal já instaurou o inquérito po

licial para apurar a 'responsabilidade
dü- ilCid'iúife.

Bom Retiro:
:cu'marca<:
é festejada
,O Governador Ivo. Silveira e' o

presidente do Tribunal de Justice
já confirmaram suas presenças em

Isern Retiro e Alfredo: Wagner �ªra
par,tic�p:arem . da programação eorne
rnoratíva ao .39\'· .aniversário da co

marca 'de' Bom, R.etiro no próximo
dia .1\'.

O programa alusivo a <ihi-ta consta

de. missa em ação de 'gra�as, inau

guração da rua dr. -Faiistinó - em

Jl0nrenagem ao primeiro juiz da lo

calid�de,'�, sessâo soiene no Fe·

rum, início das �bi'as' dei colégio �or
mal . de Bom Retiro," churrascada,
,ia3'�iui:ação da ponte' sôhre

.

o 'rio
.,C?lté ;:e" la, E,str"da L!,!Q�el:to Leal

'Alfredo, Wagner bem como sessão

:'wlél1� na Cân1ara �1i.mídpal de Atrre-

_ .�(/ Wf}g�l_�'r�-'
. '.

r.

'

lulerlor tem
:sálas- dé allia
j6�rtAMEG

O sr:' Cleones . Basto's, ,Secretário
00 P13'lueg;. ate'Ndendo despacho do

Governador Ivo Silveira allÍorizo\l
através cio Gepe_ - Grupo Executiw;1
cle Prédios Escolares - a construção
de v�ri3s salas de aulas no interior
r, ,

do Estado.
,

O 'convênio com a prefeitura de

Garopaba ' prevê
.

a constr,uçãe çle
d'Ílas salas na locaiida,de, d� Siriu

Com' a prefeitu�'a de Campo Belo do

Sul b 'acôrdo destina verb�s para

a COllstruç'e,o de UdlU sala respectivd'
l'nente 'el1iL Fazeilda Santa Cruz, La

geado do Hotel. Linda Vista e Riu·

eãe 'do Tigre, No mí.�nicí]ilio de OlÚ:O
eJ;l1,' 'Lageado. Caetano e Pinheiro
Alto serao 'con�tl':t:lidas ctu�s SaJilS

de aqIas,
,

'_ I',

Curso' Enfêca
literatura
Bnsileira

O . professor José Adéraldo Cas

telo, catedrático de LIteratura' Bra

sileira ,da Universidade de São PauJo
e diretor, do Centro de -Estudos Bn

sileiros. dá iliício hoi� ao cu "so '�Li
teratur� Brasileira';, A primeira
aula sel'á ministrada no auditórío
do Provincialato' do Colégio Goraç'1o
de JeS1.1S e as sU[Jsequentes - 29,
30 e 3,i - né Centro de Estudos Bá·

sicos da Ufsc. Do femário d:d cur�D

cortstram estudos sôbre- a "I�ikratu
t".�;·,B�asileira ��� Com�nicaçãa", ' "A

fitrutura de �m Casmurro" e "A
. �..,�

Pesqui�a na Lit\Jratura Brasileira"
prevendo também a organização d8

uma crítica de estudos -brasileiro"
, ,

Prefeitura
anuncia obras
na ,Cidade

Info�mações da Secretaria de
Obras da Préfeitura" Municipal d��

Florianópolis, dizem <;lue estão sen

do 'tomadas pro'v1dências para o d�:!

sentuplmento de um boeiro, nas

proxiniidades de O Estado, o que

forçará a interrupção do' trânsitD
naquele trecho da Conselheiro Ma·

'fi'a, o ·...que será di�ulgado com ante

ceclêncià.
Também será feito o, acostame�l

to . do Forte Santána' e construido

má.is, uni' acesso à. Avenida Rub,ens
de Arruda Ramos, em continuação
da Travessa Carreirão.

Na ,Lago, ada Conceição, ,continua
,o informe "da Prefeitura, os traba'
'uios f de construção de �ma praça,
'na estrada da ponte, ao mesmo tem

po e!n que est� sendo realizada II

_implantação ,da rua Osny Ortiga.
,

Para 'a Praia da Joaquina, grande
,ponto de' atração turística, serão ini

,'dados os 1.rabalh'o� de recuperação
'da estrada, devendo ser acelerada,
também, I a construção de um este}
cionamento de' veículos.

l'

• , "

Inauguram·.·
. l:"!-

-

i .. \

A rlan'!a de brjià�em t�m� cilpadd(lr:l.e rara 130 me"ras cúhicós !lqrári::os. ,Quas�
dois milhões, ao té;>do: foram i'·'vestid"s, -para c')'n' maior' r�ntabfíid,Ú!�; com

'econorhia' de tempo, e dinheiro
"

'

�",\
,I"' "

::-
•. j ,\.��"_, i: I },� <.;- ',�

ximo aós locais das, obras, teremqs
um c'usto bem menor paril a' exé

cução elas obras, o que beF)eficial'á
aos cofl'r,S cfq. Gçyé1'no do ,Esl'adl),
num valor aico, 'e ,,(;ll'l:'.ic:ativo, ,.té;';·j
de ganllar:nos tempo' nós'" tI":1�alll&,
que estão ,sendo e�ceutadqs",,',

Em s()lenidade realizada no últimil

"áhado.' na localidade de. Barracão,'
municípiO de Gaspar, o GovernadQi;
Ivo Silveir.a e' o futuro, 'Governado,'
Colombo Machado Sales acio.harãl�l
as chave� que foram o complexo de

.

britagem
.

da Sociédade Construtora

\. Triângulo SIA, eng�Ii.heiros e em,

preite·iros, e qqe se d�stinam ao

atendimento das obras, rodoviárias
em' execução no Estado por' aqueb
empreSa.

OS E(-lUII'i\lVIENTGS< "

'
'�

."

_, ��) � ;,'; f\.:�l><
,: '.i.

.:
" \ 1-/" ,." ..

As novC\s mstalaGoe5' i,Js�;>'�n dIVleI}.-
das em tres sétbr-é�: ;l)edrê&�,' plan
ta de britagem � sUl:ler usí�a' de sq,
los. No primeiro � pedl'c<�i'à; '",- es-

o
I
f }". '"

Ião os equipamentos de" escavarã.q,
c'onstantes d�. três,' 'compre�sº�es. ,d�
ar, com ça�ac,idade., PÚJ'fI l;2,�U e.ú

minuto; duas, Clll;reg'âdeil;as' 'i,'ie du,'�

cavadeiras alimerita(b�' 'ndl,:hi C'�·

l�lÍnjlÕ�S Scapi:a V;bis: dê; :r2 : ton'e
lrdas' cad1 pm, é'om \Jl:e'Eil\{li�los en'

'mo equinàm.emos dê' a1ih)ent;lç50. O
,

segundo
-

setor - pla:nta\ I�� : brit'i'
gem - tem cnpa('}da{Ü� lioi�Wia de

britagem de 130 met�os 'Cúbicos, p

emprega um bi-itadOl' de,' tQQ ]c 60
nom energia de Í20 HF; ,seis '. trans,

portadoras de correia," 'cqm; 48 HP

cad�.' um; dois rebitadores i d'e, 62 X

4Ó, com motor de .80 ,HB; u)n britlÍ;
dor giros :�rko, com. ,enrr,�ia de

1295 HP,. � uma' pEme.ira ,Vi"l�atória

de 3 "Decksi� com ,el'li'rgia de'.20 HP,
1.;' <,.:., '.'1 ... <,:'

O governador e ,comitiva foram

r:ecebidos
�

no locai pelo erlgenhefre
Edmir Gomes, Diretor-Presidente 'd3
Triângulo, que juritaLl1ente com o

SecretáriO Cleones Bástós, do .Pla·

RÚ�g, pr.estou·� às .alltol'idades os es·

clarecimentos 'técnicos rélátivos às

instalaçÕes· dos equipamentc.!'s.

MELHOR ATENDIMENTO
, ,

A, i11staIação dos equipamentos de
brHagem e üsinas de solo - con

forme informou o engenheiro Edmir

Gomes � rep.resenta um investimen

te da ord"ern· de 1 milhã'o e 800 mil

��pzeiros, dos quais 30.0 mil em des

f)�sas de instalaçã? e o restante em

custeio do e_quipamentó,

"Com e'stas instalações, montadas
em ponto estratégico - disse -

"teremos melhores condições de tr�

b�lho e atendimento das obra" das

estradas SC-23, SC-28 e SC-49, que

,

Finalmente, o' tetceiro, setor � - Sl1

per-usina de solo's, "-, CO):l{' capac!·
dade de 30,0 a 4QO f.l1'etrcis Júbico�
e energia de 135 lI:?, É ,composto

ainda, de ,dü,as ��l;�ejã� \. t{apsporta.
doras, lllil1' mistl,lrad9r'ean�egaclor (;

três silos dosadores, '

"

J)
I ,,]

e,stão nossa responsabilidade,sob

Produzindo a brita neéessária pro,

MINrsTtluo DO

- I

I

BÁNCO NACIONAL DE lillBITleÃO
,

.

::i

!
......

COORDENACÃO�, '�

" ,

i

cnMuNltAD�

Levamos ao conheciment-o das emprêsas em débito para com O' Fundo
de Garantia do Tempo ele Serviço que, de acôrdo com o despacho do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República exarado na' Exposiçãp de

Motivos, �. 26/70 do Ministério do Interior, publicado no Diário Oficial
da União de 20 de rrfarço de 1970, terniina no dia 28 de outubro próximo
o prazo para a apresentação de pedidos de part:-Dlamento.

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1970. "

Edmo Lima de Marca - Coordenador-Geral do FGTS,
�'I '

fi! �
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Dados oficiais recentemente levados
ao, conhecimento da opinião pública pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística -reveiamm a existência de �10-
ve mil veículos automotores na Capital do

J
-

Estado e IIue cêrca de mil novos foram re-

g!stl'ados durante o ano passado, quantia
(\_Iie representa média aproximada da en

trada de três veículo por dia.

o Iato, a princípio alvissareiro, pois
se constitui em mais uma prova do ritmo

de crescimento experimentado por Floria

nopolís nos últimos tempos, traz, por ou

tro lado, lima série de problemas para a

Cidade, entre, os quais destaca e merece

considerações o que diz respeito ao trân

sito.
Cidade velha surgida sem o menor

planejamento - o quc é justificável, tendo
em vista a sua idade - centro populacio
nal onde a urbanização racional somente

agora começa a dar alguns sinais de sua

presença, mesmo assim dos mais acanha

dos. Floriauópolis ainda não possui as con

dições necessárias para continuar resistindo

por muito tempo, êsse rítmo de crescimento

que hoje se apresenta. A continuar êsse a

créscimo do número de veículos, o que é

pràticamente certó, logo' chegaremos ao dia

em que transitar pelas estreitas mas da Ci

dade será uma temeridade, pois a vida es

tará em permanente risco.

Reconhecemos os esfôrços que vêm

sendo dispendidos pelos poderes públicos,
tanto da área estadual como da municipal,
para dotar a Cidade de meios capazes de

enfrentar segura os problemas que por cer

to surgirão no futuro. Por diversas vêzes te

mas elogiado as providências tomadas pa
ra melhorar as vias públicas do Município,
dandc-Ihes condições de suportar o inten

so tráfego de veículos. No entanto, muito

ainda necessita ser feito para que se evite

a chegada de uma situação insuportável à

vida do Ilorianopofitaeo. A construção de'

novas e amplas avenidas -, a começar pe

la Be-ira-Mar Sul - é providência que de
verrá ser tomada o quanto antes pelo govêr-
110, a fim de que a Capital do Estado aão se

torne uma cidade insuportável para nela se

viver.

É chegada a hora de uma ação mais

vigorosa. Os números mostram a realidade

de hoje e fazem antever o perigo do amanhã

se não forem tomadas as medidas imediatas

para evitá-lo. Necessário se toma a adoção
de providências corajosas para que o fio

ríanêpolltano de amanhã não nos culpe pe

lo pecado da negligência.
Idênticos problemas já foram e ainda

hoje são enfrentados por várias das grandes
cidades do nosso País. Que nos sirvam de

exemplo as medidas tomadas pelos órgãos
públicos de outros ,centros populacionais
para evitar problemas dessa natureza nem

que, para tanto, sejam necessários, sacrifí

cios de grande vulto. O que não podemos
é continuar impassíveis às exigências do

progresso,
São grandes os problemas de uma CI

dade em crescimento vertiginoso, E Floria=

nópolis, que hoje sente o magnífico hnpnl
so do seu desenvolvimento, está a merecer

atenções especiais pára que possa atender
,

as exigências dêsse - crescimento. As inúme

fas' falhas existentes na Cidade, muitas de

las oriundas talvez por culpa, do passado,'
terão que, obrigatoriamente, ser reparadas
pelos homens do presente.

Dá-me o nobre confrade daqui de meu

lado, Marcílio Medeiros Filho, entre os seus

"Triviais" de domingo, a auspiciosa notícia

de que o Prefeito .Ari Oliveira, preocupado
COm a questão dos menores em Florianópolis,
vai adotar providências para solução do pro

blema. ótima iniciativa. A verdade é que o

número de menores - de ambos os sexos -

que perambulam, até noite alta, pelas ruas,

ou batendo às portas das casas de residência

para pedir os restos do jantar está crescendo.

Impressiona mal, não que seja eu do núine

ro daqueles que reclamam providências po

liciais para o caso, que é fenômeno social' em

que não há culpados, senão fatores infeliz

mente irreprimíveis, Mas porque é índice da

miséria, que sempre _ se .verifica nas cidades

populosas e mais desenvolvidas, como, um

contraste. no panorama do crescimento eco

nômico, E aí está o aspecto humano que não

pode faltar às previsões de govêrno.

o Prefeito Arí Oliveira pensa em promo

ver' a assistência aos menores engraxates,
vendedores de torradínho e outros produtos':
sãos que trabalhan� para levar à noite à mãe

viúva 'c aos irmãozinhos o facé com pão diá

rio. Mas há, especialmente os que não traba-

lham: pedem, esmolam. E dêstes a maioria é

composta de meninas de 6 a 10 'anos - tal.

vez - que nos fazem parar para ouvir-lhes as

':(ueixas e pagar-lhes o tributo de nossa rela

tiv,� tranquilidade,

De sorte que o problema, não exige ape

nas a solução administrativa, oficial, de erner

gência. É demasiado complexo para que se

satisfaça com eventuais e transitórios auxílios

dos Poderes Públicos, que, para resolvê-lo,
terão de alargar-se em planejamento que

abranja as situações a remediar- - e que não

lhe ataque os efeitos simplesmente, mas lhe
,

penetre as causas, para removê-las de vez.

Sá algo, todavia, que se pode e deve r-ea

lizar; com' o patrocínio da Prefeitura e em têr

mos de movimento de assistência humana ou

filantrópica. Isso envolverá a boa disposição
da comunidade. E parece que o Prefeito Ar!
Oliveira está propenso ii apelar para o con

curso da -coletivídade floríanopolense, a fim

de encontrar meios de neutralizar os aspec

tos mais em evidência do problema da men

dicância infantil na cidade.

Creio, positivamente creio, no êxito do

apêlo que dirigir, nesse sentido, à população
de Florianópolis, às suas organizações de assis-.

tência, aos institutos de beneficência pública,
a todos enfim que compreendam a necessidade

de privar-se dum pouco do supérfluo de que

disponham, para acorrer aos que l1�O possuem

mesmo o indispensável para manter-se com

probidade e modéstia

E, se me fôsse dado sugerir ao diligente
e honrado Prefeito Municipal alguma iniciati

va a êsse propósito, eu' o faria, lembrando-lhe

o recurso uma entidade que reunisse a con

tribuição espontânea do público para socorro

aos lares desprovidos, convenientemente ca

dastrados/ dando-lhes escolas e trabalho para

os menores, bem como encaminhamento 'os

adultos e orientando-os por uma campanha
de educação adequada à conquista dos pró

prios meios de viver digna e produtivamente.

Haverá, sim, dificuldades enormes a vencer.

Mas é de esperar que o Prefeito não esteja
sozinho nessa emprêsa, em que as virtudes

cristães e .o espírito de solidariedade huma-

"na da nossa gente encontrariam .amplíssimo

campo de aplicações.
'

,

Que obra imensa. - pelo vulto material

e' pela expressão social e moral - seria essa,

duma edificante e exemplar fusão dos senti

mentos da comunidade com as finalidade da

ação do Poder Público Municipal!

Guslavo Neves

timiton-37
Aço�sel]Jado nor meu clínico particu

lar, tomei uma injeção de Otimiton B- 3 7

na veia e começaram a acontecer as coi

sas, Peia manhã, bateu na minha porta
um yendedo'r de tecidos Erontecs; foi Ji-,

minarmente expulso pelo meu cachorro

policial, mas voltou à carga pelo telefone

para corl1unicar que eu havia ganho um

Ciálax.ie cór de ouro. Protestei. afirman

do que haveria um engano, de vêz que ja
mais co;nprei ou tive sequer a intenção de

possuir U'l�l fabuloso corte Erontecs.

,- Justamente, replicou o yendedor.
Estamos premiando agora as pessôas que
1130 comoram Erontecs; é a nova política
da emprêsa. Onde deixo o carro?

Já de possp do carro, vim para o cen

tro. Fui aõ barbeiro. Abro um parentêse
para dizer que o meu novo .barbeiro é um

sujeito que errou a profIssão. Há vinte

barbas que_ tento arrancar-lhe uma pala
vra, um som qualquer, ainda que seja um

gemido. - Nada consegui até o presente hlO

nF'nto- M�s,' no barbeiro, me aguardava o

mpu cambista. Aceúei o final, pensei. Vã

esperança: eu havia ganho �l:a- o primei-
- 2'i'n "'il noves. O meu cambis

ta' ardia de excitação, mas a Otimiton B-37
i'� ,\! ti''! seus d".itos: fiz minha barba

cahl1amente, dei 20 contos ao barbeiro, ,e
fui J'f.'ceber 'o meu orêmio.

)\ trFde_ aliós aimoçar um charque pro
cedente de Lages, recebi um telefonema
rh Rase Aérea. Se não fósse a Otimiton

B-37, na certa haveria de pensar besteira.

Mas fui calmo e altivo, mandando pergun
tar ndR ernnregada do que se tratava. Eca
um -avião à jato que estava à minha dis

posição. Mandei responder que -estava cier1-

te. Depois de cumprir uma dezena de

obrigações, fui finalJilente vêr o tal avião

à iato. E' um avião lindo. Tem quatro ja
neií,lhas redondas de cada la,do, duas tur

binas na cauda. Faz quase 1.00 quilôme
{ros por hora, e gasta apenas 50' minutos
até ao Rio.'

-

Não poderei reproduzir uma unica

palavra dã palestra -que mantive com a

pessoa que lá me aguardava, mas estou
, " condição de garantir que o convite me

bonrou sobremaneira, Recus�i ;:;o�iliamen
te, e'1tre outros lrJ\)tivos, pelo p�'incipal de

não des':"jar que o meu nome se cOllstitua

em il1)pedil11,ento a qualquer tipo de COm

posição.
As seis horas fui ao coquetd õe lan

çamento do Dodge-Dart. Na chegada,
cumprimentei o dr. Mário-Meyer, dizendo

si'mplesmente "é um belo carro". Foi o

bastante �lara que um dos diretores da fá

brica viesse me comunicar que eu havia

[!anho cjuas passagf:'_:_:"� volta-ao-mundo,
mais 10000 dó:ares de ajuda de custo. Ape
fiilr da Otimiton-37, esnantei-me. Era o

sq!uiélte: visando apoiãr ,SUa campanha
publ icitá ria em um slogan curto, original
e de fácil a&similação, a Chrysler resolveu

i!lstituir"'um concurso secreto entre os

"n;-pci;:Jdores CI Dart. Quem dissesse a me

lh01-- frase à' resbeito do veículo' embolsa
ria o prêmio. Põi's fui eu.

Um pouco combal ido �elas emoções do
dia. recolhi-me. Mas a Otimiton-37 ataca

ria outra vêz: a Fundação Rockfel1er, a

ouem enviara o meu currículum-vitae can

didatando-me a uma bôlsa pe extensão

universitária, já se vão' uns cinco anos,
enviava-me a cartinha que traduzo a se-

guir:
"Dear Sir: '

Por um lamentável engano de nossos

serviços postais, a sua prezada de 12 de

novembro de 1966 apenas hoje nos chegou
às mãos, Enviada ao dep_artamento compe
tente, sua análise resultou na constatação
de que as bôlsas em aprêço foram supri
midas desde 1968,' o que lastimamos pro-
fundamente,

,

Não' obstante, à vista de seu interes
iante curriculum apenso à solicit<lção, es

ta'fllOS autórizados diretamente pelo sr.

I\!elson a m�ncionar uma proposta que es

timamos, seja 'lpreciada por V-,,_S. Trata

se, na verdade. do preenchimento do car

go de Diretor 'de Türismo do Chase Man
nat-ham Bank, organização que goza do
nlais alto conceito nas esferas financei
ras mundiais, e da qual e'speramos que
V,S. já tenha ouvido menção. A Diretoria
ora oferecida tem sede em Honolulu, com

sucursais em Toquio, Paris, Roma, Lon

dres, São Francisco, Nova Iorque, Atenas,
Rio, Madrid e ·Bonn.

.

qs salários, inicialmente modestos em

razão da recente criação do carp-o, 111on

tacão a 150.000 dólares anuais. Ã� d�spe
sas de viagem, mais as diárias de 180 dó

lares, correrão, como é evidentel às ex

pensas do Banco.
Confiantes em um rápido assentim�

to de sua parte, comunicamos que se

acham à sua disposição as 'passaQel!S para

que, em caso de- conveniêncIa, v�lha \l.S.
até os' nossos escritórios centrais para 111aio
rrs detalhes. Sinceiely Yours, I.D. Wcight,
Manap:er Director".

Otimitol1-37 é fógo!

-

TRIVIAL VARIADO
Marcílio Medeiros, Iilho,

ENTREVISTA NO COLÉGIO

As menininhas do 5 o ano A do Colégio Imaculada Conceição me convi

daram para dar uma entrevista, em sua sala de aulas. Quando estívêram na

redação para razer o convite eu não estava e quem as atendeu foi Osmar,

que de lá me passou um telefonema dizendo que na' segunda-feira (ontem), às

�ete e meia da manhã, minha presença se fazia necessária naquêle estabele

cimento 'para tão agradável quão difícil mister, qual seja o de responder a

perguntas de meninas de aproximadamente 11 anos de idade, Alto lá, vamos

devagar! Era preciso, .antes, falar pessoalmente com elas para saber como

vão ser as coisas, Às seis da tarde poderíamos conversar e marcar a entre

vista. Seis horas era ,muito tarde e elas não podiam. Pedi, então, a Osmar I
que lhes transmitisse meu recado para me procurarem dia seguinte a fim

'

de batermos um pa,po, quando-marcaríamos hora, dia, local e, se possível,

o tema do debate. As meninas não apareceram mais e eu, já tomado de re

morsos, imaginava que a entrevista fôra transferida sine die ante o aparen

to desinterêsse do' cronista em aceitar o convite e, talvez,' pelo' fato dêste

querer fazer-se de rogado para contar às colegiais algo de sua obscura vida

profissional ou pessoal. Nada menos verdadeiro, como verão.

Segunda-feira, oito horas passadas, eu me arrumando para sair quando .

Iii
recebo um aviso da casa paterna de que haviam telefonado do colégio di- I
zendo que as meninas esta,:_am à minha

e�,pera. 'para
a

en,treviS,
ta, Tive �anas

II'
,

I de triturar o Osmar por nao haver providenciado as COIsas como devia e i

I I, como lhe fôra solicitado, deixando-me.em tão constrangedora situação. O; :'

:11 que fazer? Vesti-me rápido e, mais rápido ainda, fui para o colégio com a

maior cara, de tacho dêste mundo, a fim de levar à Irmã Diretora minhas
"

I
escusas pela imperdoável -mas involuntária falta de deixar as· menininhas

L esperando. (Senhores, nunca deixem a esperá-los meninas de dez anos que
I

I. os aguardam para uma 'entrevistá colegia_l.) Quando la cheguei, elas ainda

estavam pacientemente à minha espera na sala da biblioteca, 'juntamente
com as alunas da segunda série ginasial que também queriam me ouvir. I

"Estou perdido", pensei, mas entrei resoluto na sala para o que desse e

viesse. Depois de uma breve apresentação, a p-rofessôra me deixou só e inde

feso na frente da turma que, instantes depois, me crivaria de perguntas. ,

,'I

Após as indagações!' iniciais, devidamente preparadas num papelzinho

por uma das meninas que representava a turma, 'as quais respondi, se não

com brilho, pelo menos com honestidade, vieram as outras, avulsas e sôbre

I os assuntos mais diversos" formuladas também pelas alunas da segunda

I série ginasial. Minha gente, estas meninas estão sabendo das coisas! Enga- i
, riam-se aquêles que imaginam que elas me tenham perguntado trivialidades ou

'

! botoquices. E' impressionante como elas se mantém a par do que está se

1.1, passando ao seu redor e como se preocupam com os temas em pauta na

Illjl
vida atual. Não, as meninas de 11 a 13 anos não brincam só de bonecas nem

I

, I pensam só em fazer charmínho, embora tenham o charme encant,ador das rII, mocinhas que já são ou em que estão se transformando, entreabertos bo- i: I
1'1' roes. entretechadas rosas, Elas queriam saber o que o cronista acha 'do uso >

l�i das drogas e do LSD, dos hippies e da juventude em geral, das saias - ma- ii I

,jJ xí ou mini, e dos problemas do desenvolvimento. Querem ouvir a opinião I

� das pessoas sôbre o divórcio, E os filhos? Ora, o problema existe igualmen- I, i'

li,",11 te no desquite, que é permiti,do pelas nossas leis. Mas é muito mais nocivo :: I

� para os filhos serem criados num lar sem amor, sem compreensão e sem I,
I respeito do que aceitarem a dura realidade de uma separação honesta, em-

I bora triste e melancólica. E assim por diante, as questões me eram propos- I
tas obrigando-me a fazer malabarismos mentais para não frustrar a plateia I
nem para lhes faltar com a verdade e a exatidão do meu pensamento. Creio I

que me saí' razoàvelmente bem, a julgar pelas generosas palmas que me ro-.

ram tributadas ao fim -

do nosso COloquial entendimento. Recebi ainda um

lindo presente que abri ao chegar em casa e que foi colocado em meu escri

tório entre os objetos que merecem minha estima pessoal. De tudo, porém,
o que me fêz sentir melhor recompensado por aquilo que modestamente te

nho feito foi o fato de saber que conto entre meus leitores com as inteligen- '

tes e bonitas meninas, alunas do Colégio Imaculada Conceição. Daqui por
diante acho que devo caprichar mais nos meus escritos.

EM ASCENÇAO
I

Itajai nêste fim ,de,lsemana quan- :
do, em determinado � município,
uma senhora comentava para a

amiga:
- Olha só como êle é bonito, as

sim grisalhão, e como fala bem!

Um jornalista, que ouvira a con-
'

- r

versa, esperou o momento em que i

o futuro Governador passava pela:
frente do local onde estava a se- I
Ilhara' e, fazendo o sr. Colombo!
Sales parar, disse-lhe:

O presidente do Diretório Regio
nal da Arena, Sr. Renato 'Ramos

da Silva, acha que agora a cam

panha eleitoral engrenou definiti

vamente, com os candidatos fran

camente empenhados na luta polí
tíca., Em consequência, disse que,

já se percebe no interior do Esta

do a motivação do eleitorado pelos
seus candidatos, o que poderá pro

duzir para a Arena um resultado

ainda melhor que o esperado no

próximo pleito.
.

Afirmou que a disputa entre

candidatos pertencentes aos tra

dicionais grupos políticos que for

maram a agremiáção existe: embo
ra em têrmos mais amenos que
em eleições passadas, Mas para o

presidente da_ Arena essa disputa
apresenta um lado benéfico, qual
seja o de fixar o eleitor na legen·
da partidária através dos candiçla
tos de sua preferência. Assim, es

taria a Arena enco_ntrando na atual

I campanha uma -definição que pode
� rá ser, no futuro breve, aquela

quP, consolidará em definitivo
.

a

estrutura do Partido, segundo ob

servações do Sr, Renato Ramos da

Silva.

- Dr. Colombo, esta senhora es

tava 'falando no senhor.
- Pois não, minha senhora, e o

que dizia" perguntou.
- Nada, não; eu estava só fa

lando que o senhor é_ muito boni

to e que fala, muito bem,
O Sr. Colombo Sales sorriu

no
o

'Imelhor estilo e, sem perder
3'P10mb, agradeceu e continuou an·

danâo.,

IVO MONTENEGRO

O Sr. Ivo Montenegro chegou'
ontem de r,egresso de São PauTo, I

,1/nde fIcou por alguns dias subme- J'
tendo-se a ,exames de saúde e" para !
alegria dos seus amigos; os resul- ,�'

tados foram 'considerados excelen

tes.

Agora, o Sr, Ivo Mont.enegro, na
.

, qualidade de expectador, acompa
nhará

_

o desenrolar da campanha i
política fora do palco da luta, on- I

de se acostumou, a colhêr tantos
I

êxitos para si e para o seu PartI

do.

HOMEM SEM VISÃO

De um candidato da Arena a De

putado Estadual por um municí

pio da região serrana, numa ,entre

vista publicada por um semanário

do itl_terior:
- Não compreendo como é, que

um GovÉ:'l'no se dispõe a inverter

-bilhões para construir uma p.onte
que liga. o !iwrla a aLguma coisa

I (§j.c), como é o 'caso da nO'i'a pon-

I
te de Florianó.polis, e deixa rel'3-

g::tdo ao abandono um trecho de

14 quilômetros de ,estrada, .. ''',
eLc,; etc.

E' claro que não vou dizer o no·

me do candidato para não dar co

lher de chá, mas felizmente êle não

será eleito.

NOVO NOME

Tendo, em vista burlar a vip.:ililn- '

I�ia policial às corridas de subma- Irino, os jovens casais que se dedi� ,,
canl � êsse esporte resolverarn

I

mudar o nome do mesmo. Assim, i,
ao invés de permanecerem no in

terior dos automóvéis, à beira 1

mar, assistindo às prcivas de velo- �

cidade daquêle tipo de embarcação fficam agora a p,esenciar brigas de

\atuíras :
Contam os desportistas -que os i

bichinho� travam lutas ferozes na

"areia das praias, enq�anto êles,.
na maior torcida, só ficam olhan- I

DJt.!WJ,de (!p-entro dos carros ..

-

l-

.."\)
",.- '
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BIB _'- CRESC�NCO (D. L. 157).

)
Hora de pagar, pagar.
j Hora de lucrar, 'aplique seu impôsto de' renda no Fundo de Investi

mento BIB-CHESCINCO _ D. 'L. 157.
,

fi Se você j.l recebeu isua notificação, não perca tempo: quanto mais

"eelo você investir. J:ll"j.c. ",,(ln "pr-'" ronrn""" .� ganhar.

:101' que preferir o BIB-CRESCI�O �

. � Entre outras CUJ�u�, ,H"'J c," U �l�-(_; ...1<_;SCINCO rendeu 109% em

'l;
�, l!Jt)[). E desde sua criação, cêrca de 300%. Isto já basta para você se

�, • j", l<lil

ti ,o, .s " i_:lb-CII.ESCINGO tem outras vantagens: é administrado pela .:
I�,

"�li
.' J t' d�o u..uor cxpcriên. ia em fundos de investimento, e já conta i

i:1 ,Inl lI1;!js de 60 mil participantes. '1'I"
I J I :,lI::J nlícação no HIv-CHESCJNCO é feita através, de um Talão de

.)jj . .Ip-,osilos. simplificando o pagamento em parcelas, de acôrdo com a

) ! notificação. I1 Procure o nosso Escritório Regional _ R. Zimmermann ':11! 1
Rua Tenente Silveira, 29

,

I Florianópolis.� se I ;

111 I I
I�I

.
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4 I I
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BANCO REGIOMP,�Jl D� DESENV�LVIIt!ENTO

DO E:XTnEI�O SUL
I) Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, ínz sabe-r

l)ü·'._'Lo.ria nn 11',0 de �;U;JS ati ibulc ies, resolvem efetuar Concurso

\1 li' o pnr» admissão na classe inicial do cargo' de Auxiliar Adminis

. ,ivo. na Agência de Florianópolis.
1 _ CONDIÇõES ESSENCtAIS_ PARA A INSCRiÇÃO

1.1 ._ Grau de Instrução: Ginasial completo ou equivalente.

1. 2 _ Nacionalidade: brasileiro nato ou naturalizado.

1.3 _ Sexo: serão aceitos ambos os sexos.

J.4 _ Id'1de: 18 -à 30, anos incompletos.

tC��IÇÓES GERAIS PARA A INSCRiÇÃO
2.1 _ Prova de quitação com as obrigaçôes Eleitorais. ,

2. 2_� Documento comprovando o Grau de Instrução.
2.3 _ Requerimento II ser preenchido, conforme formulário,

.

que será fornecido no ato do pedido de inscrição.

2'.4 - Título Eleitoral, ou Carteira de Identidade.

2.5 _ Taxa de inscrição: Cr$ 10,00 (dez cruzeiros).

3 _ DATA E �ÇCAL DA INSCRiÇÃO

As inscrições serão recebidas na Agência' do Banco à rua Felipe
Schmidt, 3'7 _ 8'? andar, a partir de 26 de outubro de 1970, no

horário das 14,00 às 18,00.horas de segunda à sexta-feira, encer-
.

rando-se. impreterivelmente dia 10-11-70. •

-4 -- A Regulamentàção Geral do concurso será publicado' no Diário

Oficial do Estado.

5 _ Flp.muneraçiío,: salário mensal atual para a classe inicial da cal'

reira, de Auxiliar Administrativo é de Cr$ 559,00, mais gratifi-

� _.

cacões .legais e regulamentares.

%í!L _zz:zn §@bí&E __ m SILL2! ._

1_. ���·�..��·������.���·�-���-�t�����������������������

de;;�ej�
,

BllNS
Quem

.EMPREGOSi'11

iii deve primeiralllente habilitar-se melhor.
f "

lJatilogratia, leCiOna-se na .h:,sCIJLA REMINGTON DO ESTREITO,!

à Rua lfal. traspar lJutra, � /5 _ 19 anelar _ .t<.:llJ frehte ao 149 B. C. _ !
sem matrícula,' C0111 material' e assisténcia individual a cada aluno, por

I

" ...::'U·ULUlil cOJllveLellLe e <llulg<l.

.�pli4ue seu

(/npõslo de Renda

no Fundo

"." ---.....-._------------_.

-��-���-�--�--��-�---�---�_.����I·-.I�Ci.ra lJepuiado .Lsiadual
�
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EDIL'SOtl MEIREL·LES SPERAr�DIO
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Santa. Catarina

Funcionário
comemora seu
dia amanhã

Um torneio de futebol de cam

po a ser disputado entre equipes
formadas por funcionários das di

versas) repartições estaduais e mu

nicipais, marcará amanhã a pas

sagem do Dia do Funcionário. A�

proveitando o ponto .facultativo

decretado »e!o Governador Ivo

Silveira. a Associaçâo dos Servi

dores Públicos de Santa Catarina

elaborou um programa que será,
cumprido durante o 'dia de. ama-.

nhã. Às 10 horas, a entidade clas

sista homenaneará o Chefe do Go-'

vêrno, ofere;�ndo-Ihe um cogue-'
tel em sua sede social.

I.

Gomes Pedrosa nu Canal 3
o público desportista cararinen

se vai poder acompanhar, p'�l�' TV
Coligadas - Canal 3,; de Blume

nau, as principais partidas 'do 'Tor
neio Roberto Gomes 'Pedfosa,
num patrocínio exclusivo das: Le
tras Imobiliárias Província /:e da
Caderneta de Poupança PJ;ovilicia.

Os jogos serão apresentados. tô
. das as segundas e quintas-feiras,
às 22,55, 110 dia seguinte ao da

disputa.

Província Crédito Imobiliário
S. A. prestigia, assim, 6 público
catarinense com os lances sensa-

..... " .. • ..#··�IIí'�I· -101....

cionais da, Taça de, Prata, .que: ago
ra entra. na sua. fase. mais e�peta
culars

A foto registra o momento. da
assinatura do contrato para o pa-.
trocínio, 'efetivado ontem na ernis

sôra aparecendo, da esquerda pa

ia 'a. direita, os senhores Irany Ma
cedo, diretor artístico," Iran G.R.

de Carvalho, responsável pela di
visão de média da Quadrant 'pu
blicidade Sociedade Ltda. e o sr,
Flávio Gonçalves Dias, do Depar
tamento Comercial da TV Coliga
das.

EUANA DIAS. com sorriso gran-
de. Ela estava de "vcrdecito" na A- propósito de Iogas, congra
sua rccepção. Blusa e cole.te .�eÍ'des 'tulamo-nos com a equipe blume

c pantalona.marl'Oi}: AnfJtl'la_ ,pel'- I
nauense que conquistou em Con-

feIta e bnda córdia o "Tetra Campeão", clas
sificando-se em segundo lugar Io-

Festinha de sábado reunindo inville e em terceiro Florianópo-
na residência de Eliana Dias gru- liso

. (

po de jovens CO'n1 fundo musical

(inesperadamente) Antônio Car-

los Herédia, violão e poesia. Da-

vam presenças, Gervásio Luz, 0- A partir do dia 10 a ARTEX
riques e Verinha, ela de cinza pé- quer ver todo mundo na escola pois.
�,Jla, Norma Orthmann de midi patrocinará pela TV Coligadas o

xadrez com blusa preta e mil co- curso de madureza ginasial. Quer

lare�, Vera Itten, -de maxi, Celia dizer; os intere�sados ficam em

RenHa Pfa,u,. de caramelo coJm cq- ; casa ou em algum local Qilde ha�a
letãoi'l ·�l·Hil;l. :\r�t;*', : ��l. .

fà������&��� �'[�';ilo
"

I.
,

' (" I , �t�i sta�lde,'esfi1(fos. �1" �� �. ."
.'

--

I

Walter Andrade super elegante
C01TI "casacão militar, Renato Ka

dletz foram presenças também, a

lém da beleza de "Vidraça", can

ção que o Herédia. já defendeu em

Festival.

Amanhã, às 20 horas, reunem

se no Bela Vista COlUltry Clube

a convite de sua Diretoria Social

todos os Diretores Sociais dos Clu-,
bes e Sociedades blumenauenses.

Motivá: elaboração de calendário

para não haver coincidência de

promoções e datas.

ve desfile dos participa_ntes ao

longo da rua quinze.

Da Comissão Organizadora fa

zem parte o Governador Ivo Sil

veira, o General José Campos de

Aragão, Comandante- da, 5.a RM,
.

o Coronel Jacinto de"'-Carvalho

Braga, Comandante do 1.0/23.0
e o Prefeito .Municipàl. Evelásio

Vieira.
.

•

Satisfação: deste reportér· em

participar " da ,Comissão
-

de Ativi

dades Sociàls I 'e; Culturais, junta
mente com José Ferreira da Silva,
Lázaro Bartolomeu e Cc\,los Mül

ler.
'

O lançamento oficial será no

dia 31 do mês e entre as persona
lidades convidadas -está o Gover
nador eleito Colombo Machado
SalJes.

Sérgio Margarida fez treze pon
tos na Loteria Esportiva e está

aguardando o resultado oficial e

confirmação da sua aposta, se der
certo ...

Vamos a 1l1ais um capítulo das

calças Lee. O que. alguns não che

garam a entender é 'que não tem

ninguém (ou quase ninguém) que
não goste delas e elas foram usa

das apenas para identificar um

grupo de pessoas. De resto todos
têm uma.

A Associação dos . Servidores

Públicos de Santa Catarina ao ep.

seja da passagem de mais..um Dia

do Funcionário divulgou ontem

documento congratulando-se com

seus filiados e afirmando Que "as

implicações do desequilíbrio entre

o salário e as necessidades mais

prementes do assalariado, atingem
de maneira mais direta àqueles

.

que percebem salário fixo, com

vencimento sem alteração embora

ocorram constantes altas de �;ços
.' dos alimentos e das utilidades mí

nimas indispensáveis' à manuten

ção de uma- família';.

- Santa Catarina, acrescenta

o documento, apesar de conside

rar-se, Estado\ dos mais prósperos,
ainda remunera mal seus servido

res públicos. Não tanto pela falta

de recursos, mas em face de injun
ções e particularidades inerentes

ao próprio sistema administrativo
financeiro e às condições vigoran
tes num país de evidente..e irrefreá-·

vel desenvolvimento. Daí, os cons

tantes reajustamentos de salários e

vencimentos decretados todos os

anos, a fim de contrabalançar o '

aumento registrado no custo de'
vida.

E assinala, "a Associacão dos
Servidores Públicos de Sa�ta Ca-

, tarina, que, partilha das . angústias ,!�

dos qne lhe são filiados, conhecen

do':]hes as necessidades e ampa�

rando-os na iustíssima reivindica-
çã.o de. obter elo Govêr'lo Estadual
a concretização de medidas urgen-
tes e satisfatórias, visando mino-
rar essa situacão aflitiva vem rea

lizandG' trabaÚlO. de caráter alta
mente humano e de cunho eminen
temente associativo".

COMERCIARIOS

O Dia do Comerciáno, em Blu

menau, será cOI�lemorado com

programação especial, durante os

dias 30 de Outubro e IOde no

vembro, preparada pelo Centro de
Atividades do SESC, daquela. Ci
dade.

O ponto altq das comemora-

ções será o desfile dos comerciá

rios pela rua 15 de Novembro,
com a participacão da ���p�'1.da
c.lasse e da Banda de MfíSICá do
10 Batc'':':lão do 230 Regimento de
Infantaria.

Ainda como parte- das festi.vid-a- �r'1,
des, serão realizadas diversas com

petições esportivas entre as várias

organizações do comércio de Blu
menau.

APERFEIIÇOAMENTO

o Serviço de . \ssistênCla Social
de Blumenau vai promover, no

dia 30 do corrente, no Centro Cul
tural 25 de Iulho, uma reunião
dos Centros Sociais da Cidade

quando será ministrado um curs�
de aperfeiçoamento nara as volun
tál'ias à assistência -social.

O Curso será ministrado peja
assistente social da Prefeitura Mu

nicipal de Joinville, Valda Maria

Martins, que definirá a necessida
dO' ��Çl �o�vtivo do� ��Ilti'OS'" $0-
cias.

Numa promoção da 5.a Região
Militar, são disDutados em Blu
mcnau os Jôgos- .Militares ela Pri

mavera", até 2g deste mês. Na
manhã de domingo último hou-

Artexpromove
madureza pela
televisão'

BLU�VIENAU (Sucursal) _ QU3

todos façam o seu curso de Madureza

Ginasial: esse o desafio -que a Artex

acaba de lançar aos jOV1?J1s. A modet

na ernprêsa de Blurncnau, que lidera

a produção de Ielpudns texteis cm

todo Pais.. antecipou-se a quaíqu.:
ap<,_!o qU2 veuna v u SOl' feito pel.'

Gov:rno da União a iniciativa priva

da e decidiu patrocinar o Curso
:

�l(

Madureza Ginasial em estreita COLl'

boracão com a Secretaria de Educa

ção do Estad-o.

Em contato com a reportagem de

O ESTADO, o serviço de Relações

Públicas da Artex deu a conhecer

gue a partir do dia IOde novembro

todos os domingos às 8,30 horas,

pelo Canal 3, TV Coligadas, o refe

rido curso será levado ao ar, para

que 'dêle se beneficiem todos os jo
vens que não dispoern de tempo para

frequentar o curso regular, sem prr

cisar sair de casa. Graças a louvável

iniciativa, os jovens .podem, no final

do curso, após prestarem exames .

adquirir seus diplomas e lançar-se

a cursos mais altos ou então esc"

lhsr uma carreira de técnico de m

vel médio.

No último dia deste mês, aconte

cerá o lançamento oficial da grande

promoção, durante coquetel que será

oferecido na Cantina da Artex, onde

também está localizado um apare

lho televisor, para '05 funcionário

da ernprêsa.

Mensalmente serão sorteados pré
mios para os melhores alunos e no

final do ano, entrega de bôlsas dr

estudos aos m81110res colocados.

Estamos diante de um nôvo cOP

. ceito de emprêsa, ou melhor, d:

um nôvo conceito de relações ClT

presariais-comunidade, .0 qual oc.

re decididamente para dar a Arte

.

a condição de elemento de verdade;

ra integração social.

Pesquisa
médica tem
,seu. curso

Nos dias 29 e 30 do corrente, n"

auditório do Provincialato do CoI,

gio Cor1;lção de Jesus,. o professo
Amador Neghme, da Bibliote.ca R.f'.

giollaI de Medicina da Universidad"

de São Paulo, ministrará curso só

bre "A Pesquisa Médica e a ExpIo

são Científica".

O curso é promovido pelo depar
tamento de Extensão Cultural d:l

U ;sc com a participação dQ centro

Bio-médico. As inscrições poderãn
ser efetuadas no setor de Registr,·

. e Contl'ôle Acadêmico na Trindad"

��i!1�... i�tJ 'l{ll�� I;_ - if'f\;dl1l!�� '1;
,

Ir vàlla'zet:
concurso p3r(�
advogadO

-

As inscrições ao concurso par:1

provimento de cargos de advogad \

do Juízo de Menores acham-s:

abertas no Tribunal de Justiça d .'

Estado.�As provas, escritas e orais,
versarão sôbre Direito Constitu·

cional, Direito de Processo Civil.
Direito de Processo Penal e Legis
lação de Menores. Os candidaU":

deverão ser bacharéis em c!ireit0

formados por faculdade oficial ou

reconhecida pelo govêrno fcckr::!I

podendo exibiÍ quaisqucr título,

de capacidade funcional, inclusive:
__t=halhm:_nllhJicadJ')�__Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ao tempo prejunica 11� _r�d'*ta e

jogos suspensos devem sair tmanoà
nulllúveis

Rua 7 de Setembro, 13 - FORe 38'86
CENTRO

1 Sedan Volkswagern
1 Sedan Volkswagem
1 Scdan Volkswagern
1 I(0IT: 111 , , .. , , , . ' ..... ,

i I 1 Gordini
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o mau tei;npo reinante em todo
o Estado, 8á�ado e ,dornin.go, não

permitiu �ue á: tabela do Estadual
de Futebol, ria sua 11 à rodada,
fósse competida." Dois : jogos não

puderam ser realizados,
.

Foram'
êles Caxias x.. Palmeiras e Amé
rica x. Próspera, ·�,mbos.·ém'Join-

,

ville, pelo que a dQ�inguera'mui- ....
'

to pouco de' interessante pêJâe ofe-
recer.' .

'.
. .

Os jogos.Caxias ii: Pâlmeir,as e Amé

riea x Próspera poderão ser deter�
minados pela. entidade da rua Bo
caiuva.: para. amanhã, erri Jdinville,'

• , > >.' ,".'

em rodada' dupla.
. �

Acontece .quc c tais jogos ,nãó�-fol_'a�
realizados �(lómi�go, .devido às. chu
vaso
Embora- a notícia .não seja ofIciaI,

teni0S condicões. de assilll regisirà.
la pois a,diretoria do Ferreviárío 'iTi�
teressado no resultado do 'jógo Amé.
. rca x Próspera; vai forçar . a t,;<>
dade a cumprir o

. que < deter�ina·. 6.
regulamentp,

"

pois 6S jogos adiados

terão 'que sef eJetivados antes da,
próxima rodada.

.

Contando com a participação (10

Governador do Estado, teremos ama

nhã, nesta capital, a tão esperada
inauguração do ginásio construído

pelo Plameg no Ginásio Catarinensc.
Com isso ganhará a capital do Es

tado mais um ginásio de esportes
para que tenhamos maior desenvol

vimento esportivo na metrópole.
Clube Doze de Agôsto, Lira Tênis

Clube, Clúbe do Cupido e 'Colegial,
serão as equipes de basquetebol, VO°

leibol e futebol de salão que inau-
.

gurarão o ginásio coberto do Co

-Iégio Catarinense.

'Com os resultados acima, a co .

locação dos concorrentes ao titu,
lo máximo passou a ser a seguin.
te por pontos perdidos:

I.", lu:_rar - Ferroviário, 13
2°,- . ug:1J - Próspera, 15
3°)' .Iuaar - Ol.mpico, 16
4° 'lusar América ê Avaí, 17
5 o Í'u,,!ar - Pa meiras, 19

', r , 60 lugar - Juventus 21
70 lue.ar - Caxias e Internacio
nal, 22
80 111�ar -, Herciio Luz, 26
.9° lugar - Barroso, 27
10°< lu�ar - Fivu-ire-ise, 28
.110 Iuo ar -. Pavsa-dú. 29
-l2 o lugar - Ca�los Rr-naux, 42

.

13° lugar - Guara-i 46
A 12a RODADA

A I2a rodada do retu.no . Jn11'·

6ca, para domingo, os seguin
tos jogos:
En'! Tubarão -:- Ferroviário x

Barroso
Em fl1umenau - Ormpico x Her
cilio Luz
Fnl Lq,ges -� Internacional x Ca·
XI::tS

Pm R"USClUe - C�rlos Renntix x

.
sukado,- •••••••••• 0,0 ••••

'

� ••••••••••••••• :" ••
,

.

, , , ..

GOLEADA DO
�
OLlMPICO"'NTO EM ATa. 30 M!SES

. o' .Olímpico, domingo, .. consti
tuiu-se.' no único conjunto com
chaaces: que estêve em ação. .Jo
gou "em 'seu chão, conseguindo
derrotar o Carlos Rénaux pelo es

core dê 4xO.
Galaxle '.' ,", 68

.

OP<1I:1' luxo '6 '�ii' : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : :�:: : : : : : :': : :::::<: : ;:: .: 6!) >

'1Ford F-WO . . v: "'I< .

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

'-':_.'
•• ,0..... .6':2'." '.j'Chevrolet Chevy ',' , o • o

o:,
••••••• :' !' 0'0 ; •• �" -.�., ••

�:�� �i'iiil�: .:::::::::::::::�::::::::::::::::::::::: :': � : : :.:::'>: .• !� .. ,

Aéro ,\, illys .: '. __ •.. -, .' '.' �:. . • '6l5
Aéro 'N il lys v/ côres .. . 64 ,:'

, .
'

PAYSANDlJ VENCE'

.

-. Paysandú x Barroso foi a pug
na que O:� brusquenses presencia
rarn-na rodada e ria qual os locais
consezuiram estabelecer. 2xO, de

'volvendo, assirn.. o escote da par
tida em que foram derrotados rio

turno, em Itajaí.

a

II'"� t .'
.

ofllne I e
nlde luz
vencem regata

Rural Willvs
Itural WiJ lys
CorCEl stand

•••••••••• o. o ••• » » o o o o 0.0.00.0 •• o o o o o. o o •• o o o o o o ••• o

••••••••• o •• ' ••••• o ••• o ••• o ••• o o • o � .' •• o •• o

•••••••••••••••• 0 ••••••• 0. o o ••• o o ••••• ,. ..... 0 ••••••• o

Regente JUVENTUS - 2xl. .

•••••••• o ••••••••••••• '. � •• o.: •••• ,;: ••• _. • o • o • o ••••••• , • o •

Simca Erni SUl •••••••••••••• o. o •••• ·'0 ••• 0 ••• o 0.0 0.0 •• 0.0 0 ••••• 0_.,

Juventus x . Hercilio Luz,· jôgo
qu� const.,u do 'teste de domingo
da' Lriteriá ESDoi'tiva, teve um de
"s�'1rolar renhido e sensacional em

Rio do Sul.L�vóu a m�]horo Cr))

jun.ro local, pela l':onta?ein de 2x1.

FiNANCIAMOS ATÉ 30 MESES

Volk,;wagen ô7
6:> :

61j!
!ii:3

fiu 1

711 :

Gordini '

.. , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'

.

Gordiní , .- .

i DKV EcIcnr .. , ' , .

,

I (�hev]'olet , .. '-. , ; .- .

IIAI LANChAS A' TURBINA : , .................•

I�"_ ,"!NA;�CIAIvIENTO ATÉ 30 MÊSES

,Ü....

Os catarinenses do Clube', de

Regatas' Aldo Luz e Clul;>e Náuti
co Francisco ,:M.artinelli tiveram

participação exitosa nas regatas
de cunho interestadual domingo
dísputndas no Guaíha, sob o COI1-

trôie
.

da elitidade gnúsha que as

. sim lavrou mai';;; Um t",nto' na sua

determinação de mrlhorar o inter-
câmbic entre os dois Estados do
Sul. DistJlltamm os barri.gas-ver-

- dps três nárebs', exatam':'1te os·

aue cOln91etaram, o :programa,
cOl'se!!uindo dok pr-im\,iros e um

segundo lu�ár,' o':�que hão deixa de
se.r auspicioso.

\
.

.

FIGDEIRENS:E. EMPATA EM

. LAGFjS I
.

Juve\,tus
F,CF, VAI MA�("A'R. DATA p"." C'i·'iú''''18' - Prn·sn"r8 X Ayaí
A di/'eto"in dq F.CF.. a� que . Npct1 C8!'ital - Figueirense x'

sOl1bemos' df'''e''á retinir-se ,(linda P"I,�;'ir8s.
hh1".· onorttinid'1de f"11 d,ll� mi"- N: rodada a folga é do Pays-
'cará a data da reali�nr?io l!\lS sandé. ,� I,

'encot1trosshsn'e;"Sd�'mf'1:1a;'rO'aa- ""-]'19 mps:mâ também não joga d

da.
.

":"'",,:""' "C _;�';"- '" �Amé,·j0(l (]P" e,lEre.utaria o d:sis-
A C'LASSIFICA,:ÇA() .

.

t";ite Guaraní.·
- ,' ....

-,.'
.

Na cidade' de La!!és iOgóu' o Fi�

guéirense> que ,cóh�egu'iü�u,n Bom
resultado ante o,'Inte[Qacioh[)l 'que,
no turn(); eiti ;''pl�flo : ,"Odahdü'
S.carpeHi':, o d�trotôu por'� 2 x 6.
Um gol. para .li:-ada lâdo fbi.-O te-

�,""".."-",.._....,,••"- """_ .....·OiIioillÓ.....
·

....__
.

Iiolíi.., .�........._....' ."f."",",,""',·_'"-ti: - --_:. - ,.' .. -

.'
.'

i'A\'i
__

. .

� - __ 5;

II DIPROHÂL
I, Rua .telipe S�hmid�, 60 ....,. For,e 20-51

DEl"il.RTiHHENTOS DE CARROS USADOS
. ITAMARATI cinza .. , ...............• �.'•••.�.;;.: ,';. ano

.. 98
I, -ITA1\LA.RA'rIvel'melho :.: •...•. , ••...... ano 66

I ITAIVí.AHA'I'1 beje '... :, 'aho 61}
AEl-W vVILLYS cinza : :, anO' 64

I
RURAL wrtLYS 4 x 2 beje :,................... ano: 64

J���T��:����X� .. v.e.rr��lh� �.'.'.'.'.'.'.
'

: '.' ..�n:n�3 fi4

I ,RUHAL 4x4 ., . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. anO" 65 .

I I
HURAL 4x2 luxo :" ".:"... ano 69

1&1
GORDlNI azul : ,:. � ano, 66

i� GOH.DINI'-vermelho : ; :. .. aBO' 66'

�,5.1. _\.. VOLKSW.. ,A.GEM azul " .. ;, '.• ; ; .. ,.- ,.:a110 62
L '

..

.' -1,'J!.,l._-'""1l.'lW''"'''
....... � ......,..,.�---- ._ .

..., -�:,.;;,;:;,:;:.:·....� •. s ;z:iu: ..
"

jltr�::·�.. " '. '." .
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• JUDÔS· Abertos
\ .

.Jçinvi11e, foi o"sogund'1 plnssika"
do, fkaldo o terciC'i'í'o lu?ar com

'F'ori,anópqlis aDt'sar da conquis
ta'de apelas u,r,;. título'e três vice

campeon atos.

Quando jalt�y.am·. urn .

pou.co
m:ais de, de;/: qÍ?S 'par:a ,a rea1iza

. cã., dos Jogos. Abertos. de. ,Santa
. Catarina, ri� cidáde" de -Cpncói,djá
previmos que :Floi-i�h9Pô1is. !lão
tinha condi.ções dé·.-brigar"pelo 'ti;.
tu10 dos JogO$.'·

.'

go:ii atrasada no seu prim<>iro �orh
prbmisso e foi desc1 assific:;tl:ll1 co'[l�
ftÍl'me de�ermina o regula:ue!lto.·

OITO VERMFLffINHO ESPETA

CULAR

Espetacular sob todos os aspec
tos .o duelo que sustentaram as

guarniçõ�s' do Martinelli e União
no orinci,pal. náreo do programa
e mie COiístituiu o fêcho da ma

nhã rcmís1ica. O Uni?io fôra o

cnmneã.o do último Brasikiro de

Rênio; re:_11'C�sentando o vdzinhQ
Estndo, e vinha de dois triunfos
sf'bre o Aldo Luz e Ri,qchuelo,
nas re9'atas de setembro último.
O Martinf�l1i. qU'e tem tenresen

tado a FASC nf'sse ti<�o de bar
co, spndo Í'1c1usive vice-campeão
b'-asileiro, c2!mnelo >ca�arinense
OUf' era, com�etiq-lhe mostrar aos

!!aúchos
.

a vRrdadeira fôrea dó
�.nsso remo. vingando as clerrotàs
sf+idas no' Guaíba. Fê-lo de ma�

11f'i1"a, derrotando o barco unio
ri<,t'l �or UlTI3 diferenca de' d"is
b'1r('os, Remou a guarnicão mar

ti"elina com Job�l. ti"11oneiro;
A'mi,., M'1.uro, Lni7 O]1'los, Ar
wtldo. Ad,:;mar, .Tauro Renato e

Lj(luinho.

, ,No cicl1smo, e nà natação, fi'-
'

cartlos em se.Q'Undo ]unr, ,coll1�Í1-
d�:.beils resiiados, 'nois .no ci::'lj,
iua, conta,m6s

.

com u111a �(ll;i?e d"�

jovens ;linda em
.

forri1a�ão. ,per
Q�.n.?O s9�ent� nara:. os i'llP�J,/�p·ps
clclIstas". do Estado; da. atuahdade.

.. Nt nã:tação' feminina
"

'B'umenau
clí�gO\i na frentr., ·�90rem'. com a

capita1 . d:o Estado .lutamlo muito

'P�!<;t .ganhar o título. (

'.

:' "." ,c' !
, .

Aí está nortanto. a confir1l1aç�o
d inúilo (lU-;.� se'. nre,jiu. com ana·

gaç1� ,partici�aç2o "de FI()J:ia�1óI'0-
lis ,aos Joaos, ,Ah�\tos. A <Tora é'
b,om que -a Pref�itura, tome de
imediata as providê 'cias pnra O'S

próximos Jo',"os A h,,�t0<; IV' �"'i

z,mdo a cÚ'1u1a ela Comissã.o Mu�

COMI€RCIO .DI';; !\UTOMtlVE;is' .E,. OFj(!'NA
Rua Dr. Fúlvio A9ucdí, :952·

.

.

VFNDE - TROCA -- FINANCIA �. PONTO'CE:aro
PARA BOM 'NEGóCIQ

.

T.KlVIOS PARA VENDA:
\

yolkswa,g_en .'

• Vol�syl�getF::
•. '. \101kswàg-ell:
";.;;V'ÔI:ksw�geh{ <'1

.•"»,��.i"."'".7':.• ;.:; • ; ;�', .".\ ••�(�Y"62
Aero Witlys .....•............... 65

;, Fissore DK\V ;.,..... 67
l,I!,
" DKW Vemag ......•........... 63

Ji Gordini ."' , � . . . .. 68
:;! Gorclini 66

.�I Aero Willys ó • 63
'&'

.

�i' Karmanguia ,;' 66
,gi . '

,JI Cbevrolet Impala .....", �. . ..
,
.•.

'

6.8 d:s���� ,ii
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nicioal de Esnortes, !"ois d�sde al

?,U"1S anos �ue iss'1 não acont�::'�,
i' f"inp_inda o re�'ll'lamé!lto da pró
pi"Ía e'1tidade. Qup :')')rta da CÚl"\l- t.,·

la a o!'panh,::lcão deseiqda co''') vi,-
tas w.'s _!Jl'óximos -Jógos A�bert<)s"1 ,)
(TW c1�"�";;'1 t�r lu�ar na cidade de
Rio do Sul.

Mesm'o sé:m \condiçô?s' nsicas�A. . >iNô. xadrêz, censtitu,!u-s:, sl�rnt�:'"
capital do Estado se fêz .,preseilW \ .. s.a. a. derrota dos, flonanppohtanos
aos Jogos, Abertos e o resultàdO, i;, ," qu� fi�oti em segu'ldo lugal: ali "S

aí. est� & espelhar as nossas na.1a-, .' de�: Joaçaba qu� acabou flca'ido

vras. Conseguiu' apena� um títuló c�m '0 tít]1lo. Na. r:�lidade tinha-

o de campeão 'de natáção fuasculi- s,e �omQ certa a vJ.tona dos nossos

no, o q'ue convelhamos, não é na.,. FeBrí}sel1tant�s. FOI a grande sur-

da para quem tem um potenéial presa. dos Jogos .a?�rtos, r�feren-
atlético como nós.' tt'mente as· modalidades dl�1)nta

cj as pela métrópole catarinenese�

- motor S

QUa"to a O"onni7acp.o dos .To
pos. Abertos· foi 1�n1 nouquinho 'me
lhor dos realir.ados em M,afra,
com os concordienses nrocur,ando
.com a míxima boa V01'tél'de e em-

1)�nho, resolver os inúmeros DTO�
b':"m1S sumidos. M1S Dara �ma
competição" como os .T0!I0s Aber-'
tC'" a com!"etição terá qUE; ter iq
d i:scutivelmr::nte (1�"a1i7ação, por
que d'l Oontrário acaba vir3i,c!0
b::umnça.

Inclusive no b'lRtj_uetebo1 onde
sF'mpre fomos força d"stacada,
d"sta feita a canital 'Derdeu ,rara

'B1umenau um' título que nrQtiro9-
mente. sem!'lr,e foi nosso. Púdeu
porque mão houve p1wwjqmento.
Não houve os trei'1anlPntos ne"""�

s-'írios a oreparação indispensável
de conjunto.

Assim, d@ uma maneira geral
f'lÍ a apresentação de Florianópo
lis que conseguiu am:,nas um titu
lo na natacão masculÍ'Jn e tr/'s se-

'gundos lugar.es, no basrqipt�hol,
no ciclismo e no xadrêz. Portanto,
nossa· pÚticinacâo df'iynu flOl1it" a

df's:"jar não corrpspondente ao sa

cr.ificio da PFefeitura Municipal
em desembolsar al'guns milhares'de
cruzeiros para que a capital esti
vess.e . bem representada nos Jogos
Abertos que tiveram por local a

cidade de Concói-diã.
- .

I

R1umen;m, toi o orél1r:l� cam-

peão, mais' uma ver.: rO�l1ltqdó de
um planejamento bem d'osado, tra
balho e dedicacão de sua gente.
Venceu seis m;dq'id':,h: ��:"!.-ti-
vas entre as quais o' lh'lS(.l'Jetebul,
ciclismo, natação feminina e volei-
1',...,1 m�srulitío.

' . .

Tnn�s��n..���dGr�\ �rALE DO ITAJAí Lida.
TRANSPORTES DE CARGAS - ENCOMENDAS ;_,MUDANÇAS

CGCMF NQ .82.639. 02:;!
SANTA CATARINA - PARARÁ. - SÃO PAULO - RIQ DE JANEIRO

- MINAS GERAIS - PERNAMBUCO.
'MATRIZ - BLUMENAU ,....:.. Santa Catarina

ALAMEDA DUQUE DE CAXIAS, 166 - FONES: 22-1815 E 22-1840

END. TELEGR.: "TRANSVALE"
FiLIÀIS:'

. DO'UR:LE PASSEIA NA RAIA

O'mo f)

dnuhlp-skjff
oitn no M1"tinf'lli,' o

::l]distq. constitu�do
,n" Nalsíln Chiri"hini e Antônio
'ViHa, brj.lhon i'ltel18�fllf'flte no

1'''1'?O. D8_rq t:1�to uti1i7andd o

barco construido !lO" Tiao Leo
nnrdi e nll� 'ta,,,, íl ?é<lh'FOlJf> 11:1-

"1 "sta c8'1itql sustnndn 110r nl'lUlís
di')� n8"'1 '(WO :'I C>lI'1,'nirêí'l ,-1"'le se

llf;l j7'1��P.. 'I r.J.rÔ';;0,-:,11'() P'l\��.pio na

,...,i ... 0"11' a �c>n�'1r'in'l81 dl1_'11a que
d°1')'of"'" o 'dnuhlf' do Rarroso nor
"m'1 diferença d� perto de cinco
barcos.

o elenco de basquetebol repre
sentado nela ,equiDe do Clube Do
ze de Agôsto, em S111 nÍni'ofin fni
vinj1ndo" !'lafa' a cidade de _Con
córcHa com o nassar dos jOgos.
Assi''T1 é que són1f'nte nas rodadas
fi'nis foi que o splecionado da ca

rital esteve com.r1eto. Veia-se que

n,as nrimeiras rod3da�, pmbora aa

nhando, estavam ausente da cicJ::i
de sé'de dos io!!os'. nadà ,;rheil'os
do aue seis titul�res da eQuine do
zista, inclusive seu tt-efriador,
que. acompanhava à distância OS_
resultados dos' jogos..

Floria"ópolis tem uma dívida a

s3'dar com seus mU'lícines. Para
0S móximos .T�!!OS Abertos, dese,
i"'m0s v�r a CO:rnissão Municina1
de Esnortes' cnn�tituída lf'O'air]lF�n
tt�· _!1;'lo sr. p.'pfPito. dent'·ü de
suaS reais atribuirõos. com cnda
um trabalhando dp,n�rn'do seu se

tnr forma'ldo suas sel"cões e Dar

ti'ndo :Dara os flltUl'l'lS J;!!OS Aher�
tos, �eunindo condições de.1trar.er
o título' que merecemos e espera�
mós.

�10 DE JANEIRO
Rua Nova Jerusa��nl, 482

Fone: 2-30-20·96 - Bonsucesso

End. Telegr.: TRANSVALE

I .

JOINVILlE
Rua DÓn!). Francisca, '3399

Fone: . 3399
BELO HORIZONTe '

Rua Manoel' Macerlo, 215
Fone: 22:9944

SÃO PAUL'O

Avenida do Estado, .1624/34
Fones: 227-29-34 e 227-68-82,
End. Tel.: TRANSPOVALE

BRUSQIJE
Av. 19 de Maio, 100

Fone 1299

End. Telegr.: 1'RA1\l'SVALE
CURITIBA

Rua Rockefeller, 664
Fone: 23-3453

4 SFM FOI SEGUNDO

O oU8tro Sf'm 'do Aldo Luz,
.constituído nf'los éxn�r;imentad".'Y'
H8ilton Teixf'ira. Alfredo e Eni-

. pno brilhou t!lmbén1 nci comnf',ti
c�o. corfse9'ujndo um hO'lfOSO �e
çmndo luçr<ll·. i.:í QU? nf'rfll?na foi a

dif?renC8 c1Qi1("�d8 n"l'; 11arco 'mlÍó
nisjq�, vencedor do' nqreo.

i }?ua Max Schramm, 242 ,Travessa do Raposo, 64·A O rf'çrressó d'1S dl1::1S d",1?o8r�es
I Fone: 6363 � Estreito ' Fones: 4-4117 e 45828 [ d"u-se 109'0 anós o iocro Interna-iII . SERV'IV�OS BEM PARA SERVIR SEMPRE cio'lal x Fl1Jn�i''f>nse: que assisti- 'II ,I • __: �1

.

N Adi'I .'J: ......,,__�.,_��nJ�.""""'''''';.�'';::;;y--------_
-

__ -.-.-�---.-..J:...........:,=.�U._�_��I�·a�n�l�n�o�B�e�i�r�a-�R�io�·IIIIIIiI•• IllllÍ�·�o�te�n�i�s�e�m:e�sa�a�e�q�u�ip���·c�h�e�-__.'·'I!liiirffi';'ii-iii-iil11.�.-"i·-·i--ii-';--·i--i-i--=-fi·.iiii-.--i-'-;-i'-i-ii·iii'-i-;·ii'-ii-�iw...i·i·�

End. Tclegr.: TRANSVALE :' J,agoinha
AG�NCIAS:

ITAJAf RIO DO SUL No ,atletismo em átie reuniamos
p-randes possibili4�des, ,apesar' da
falta· de treina.mpnto em conjunto
.para aue, se pud�sse "à�i.Írar me

lI�o,r a forma atlética d" cada Um
não foi efetivado devido às chu�'

Rua CeI. Aristiliano R;linOS
Fone:.. 358

Praça Vidal Ramos, 5'
. ,Fone: 183

End. Telegr.: TnANSVALE
FLORIANÓPOLIS GUleJARARECIFE,

vas •

.:..:.;:;��--.=';'::'7",;,":'. ;A�;:;;';::;';';;'_.:�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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''1 p'pl;:>rll"irp - ;!, i'(lb� C1'rY)3 (' :> pr It'rnn?S - If)· ,

:(' ca com 6 cadeíras e 1 b"lC"ã'l - ? glll'l' rta-roupas e l «a

iPerlteadeira, Tratar Alameda Adolfo Konder, 2,7 - apto
303 - nesta.

VENDE-SE

� .

Dois lotes na p:aia de Itaguaçú. Tratar rua Cap. Pedro

i�,elle, 15 - BARRJ!:IROS, '

� ALUGA·SE
r-

, Um apartamento 1:0 centro, 9 peças - somente para
\,

�família. Preço Cr$ 650,00 mensal. Tratar rua Fernando

IMachado, 22 � apt. 3.
---------.-.-----�.,........",.-........�,_......,.

CAMiNHÃO E CASA
..,.

Vende-se u� caminhão em ótimo estado de con
.servação, e uma casa Recém Construída. Tratar na R.
Liberaro Bittencourt, 203 -o:- Escritório Jardim Atlân
tico no Estreito.
----_.__--_.� ........ -''':- •.�-----�-�

CONTADOR

CASA - ALUGUEL·

Aluca-s- uma Casa sita' à rua Herrnann Blume-'
nau. 7 ,�r0ximo ao Colé=io Coração de Jesus, com :6

quartos �qla, cozinha e banheiro.
Tratar pelo telefone 21-48. /

CAU'!'ELA EXTRAVIADA

Foram extraviadas as cautelas de nas: 11.699 e

11,700, da Caixa Econômica federal de Santa Cata
rina.

.. MBSA DE SOM ELVITEC (transistorizada>.
* -MICROFONES SHURE, AKG, ReA e AKAI

(a condensador)
* GRAVADOR DE DISCOS SUPERSOM

70 Watts
* TOCA-DISCOS LENCO E GARRARD
* EFEITOS DE ÉCO E REV13RVERAÇÃO

tudo isto, mais "bom gôsto e experiência"
está no estúdio de gravações comerciais da
RADIO CULTURA DE JQINVILLE à dis
posição de tôdas as emissôras de rádio de
Santa Catarina.

Rua do Príncipe, 330 - 100 andar -:- JOINVIL-
LE.

MISSA DE 30� DIA

ALTAIR RODRIGUES e família convidam parentes e

pessôfts amigas para a missa de 30<:> dia. que mandam cele
brBr p.fl'\ jntenç�o à !llma de sua espôsa e mãe
/

?:'I"Á ALVES RODRIGUES

n'o dia 29 do corrente, às 19 horas, na Capela do Asilo

�rmDn ,T.o�qEim, (Asilo dos Velhmhos).
..

PeJo ,'tomnarecimento a êste ato de fé cristã agrarle.
cem penhorados.

J

IftSS(5�IA�AO nE ?�N JP ltlÇ ..t L ':;:�i

PR.ÉSTIMO DE SANTA CATAIUNA
i: í'iJ i u A r�

Pelo presente ficam convocados os senhores mutuá '

rios da "ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIlVIO
DE SANTA CATARINA _:_ APESC" e "BANCO NACIO·

NAL DA. HABITAÇÃO - Müller & Filhos, a comparece

rem a Rua: Tenente Silveira, n. 21 - Loja 2 à fim de

tratar da Opção para o "Plano de Equivalência Salarial",

Florianópolis, 25 de outubro de 1970.

(Assinatura ilegível) - Associação de Poupança e Em

préstimo de Santa Catarina - Apesc.
�_._--_._--._" .

DEPARTAMENTO AUTôNOMO DE ENGENHARIA
SANITÁRIA

CONCORRÊNCIA ADMINiSTRATIVA 05/70
AVISO DE TRA.NSFERêNCIA

, '

O Departamento Autônomo de Engenharia Sanitária

comunica às emprêsas interessadas em participar da' Con

oorrência Administrativa n. 05/70, visando a instalação
do Laboratório Central do DAES; que foi transferida para

, a's 15 horas do dia 3 de novembro vindouro .a abertura das
Grande emprêsa desta capital procura CONTA-

propostas, marcada anteriormente, para o. dia �28 do cor-
ÚOR diplomado com basta-ire experiência para as-

'ó1;"
.
rente. Esclarece que as firmas interessadas e;.u"pal'ticiPar

sumi" A eh-fia de seu escritório. •
. ,

Entrevistas com o Sr. Francisco à rua CeI. Pedro
da concorrência poderão inscrever-se na sede da autar-

., quía sita no 4<:> andar, do Edifício das Diretorias, nesta Ca-
"Demoro. ,11

° 1466 no Estreito.
j.ital, até o dia 30 do corrente.

DECLARAÇÃO·
Declaro para os devidos fins, que foi extraviado. o

certificado de propriedade do veiculo -tipo Jeep, marca
Toyota, côr cinza, ano de fabricação 1963,' n, do motor
0700637, placa 36-20 de propriedade da Associação de
Crédito e .Assistência Rural de Santa Catarina.

Carlos. Albe'rl'o de Melo -. Encarregado do Setor .de
Veículos.

�._.-�---�--�' --"'-�.,..,..,.,.

,)RA. CLEONICE M. ZIMMERMANN
,

LlBGUB�···
PSIQUIAl'�IA' INFANTIL

tltsttÍlb\os oe condu;ta - DistúrQiQs d8 pslCQmOtl"lG)o
Jade' - neuroses e psicoses Infantis � orientaçoo

.

'ps1cb16g1ca de' pais
.

Consultório: R,ua Nunes Macnal10, n l2· - 2° andal
- saIr> 4 Mar�at hQrll de 2a. a 6a feira da.s 14 às 18
CLíNJCA GERAL - PRO'l'ESli: FIXA E MóVEL

COROA OE JAQUETA - CIRÚRGIA

DR. AGAMENON B. DO AMARAL
ADVOGADO

OAUSAS: CfVEIS � CRIMINAIS .,._ TRABftLUISTAS
ADMINISTRAÇAO DE IMóVEIS
LOTES E CASAS A' VENDA:'

PRAIA DA SAUPADE, PRAIA. DO MEIO E
BOM ABRIGO

Eacrit.: Hua João Pinto'; 39-:" _. Fone: 2413
Florianópolis - Sant.a Catarina

_. -

Dr. ALDO AVILA DA LUZ
A,DVOGAD-D
CIC � 0017166289

R. 'f enente. Silveira. 21 .".._.. fone. 2768.

...

::PRONEL

APARTAMENTOS:

I EDiFiCiO ALDE�ARAN ,

,

,. UM SENHOH APAJ:tTAMENTO, soment.e um Dor
.andar com 230mts2., c/4 quartos, 2 banheiros, grande
sala. jardil:n de in'Jerno. área de serviço, depe,ndêIicíl:iS

,< completas de empregados. garagens para 2 carros.
) PrécHo de .alto. Luxo com hall de entrada '3m mármore.

'I!. <\cabament<:> de primeira e. tôda vista da Baía,NQrte.
, i SónH,ntc> Cr$ 5,000,00 de entrada ..

1 EDIFíCIO ALCION

IIr
i

'Com financiamento em 10 anos em pleno' cent��
� nil cidade ao lado do Teatro: Próprio para casal sem

,

:. fi,lhq.hol',P 1�;..fi1q,� mfbtlp:rl�1��f;, en.t(h,plrt1jf\T'ÇlRnl:Hf�\'t" p�a't;:V�lt'lil., l'Ítl"l�� 'ti � ,)(>.:,,_�•.. '�.';";;��, ll,,·i.�,.,;�:I rn-:: '\::.� .!;� �::\ ... �� �'f., }i}� �!>1' �

,I ;' F.D{��(!;JO:"C$.I�4',' J;;]C'::: �J� ''l;�L:it�
No ponto mais central de Florianópolis, conjqntos

nara escritórios e consultórios .. Entrada pequena com

«r11ndf' financiamento.
EDIFíCIO BERENHAUSER
No cor8Ci'io de Flol'Íanópolis. Rua, Trajano. n. 18.

fTltimils unidafies a venda sem reajuste de qualqtier
natureza.

'II
CA<:AS CI:;NTRQ

I CASA, à 1'113, Raul Machado, casa de material c/2

I Quartos. 8}11::1, cosinha, banheiro. U,IIl.a área envidracà·

,'�: ,jfl com fl2m2 .. ex('p1pntl' vista, têm Jugar para gara·

/ � e'flm' ('11�tO Cr$ 25.000,00.
CASA, Avenida Hercflio 'Luz; 1'!, 186, áreá do ter·

1'1'110 ?'!'\()mts2 C"ilS:! C"/poriío hilhiüivel. 3 quarto!\' e de·
penn�ndns. Custo Cr$ 75.000.00.

Rua, G('nera J Hittencon.rt. casa de material. área
11 p"" 4, ('Ilsto Cr$ 20,000.00,

RUA. Esteves .rÚniOl', C:l�a e/3 navimp-ntos, eh!
Qll:1rtos. 2 hallhpiros, 1 saIa de televisão e 1 área de
w'rfío, no 2<:> pavimento, 1 quarto, 1 sala rle jantar. €9-'

Isinhil p ljvim�. s�l:l h:111 iiI' pntrada no 1<:> pavimt"'to.
r.IIStr> (' ...� <1,00 (\/)('1 00 a combinar.

""�OIllOM!CA
Rnil, Joaouim Costa :Íl'eil terreno lOx?7 ãreA

pnst, !10m2, cas" c/2 (}11ar�()S snJfl. C"osinha. hanheir, •.
('01'\1 p�lr::te'pro. Cn�t(\ Cl'� 45 OOQ,OO C,'!i!i 9, 5f\O 00.· ft
nanC"!úlo nph r A TXA FEDERAL. saldo a combinar ..

rONTtNENTe!
Rua HUl'l1llitfl. ras.a c/3 nuartos. sªl�, wande copa

(> ('ó�inha, E'sf'ritnr·io. hanbPiro, clepl':'nrl�nrias d'� I"fn:
nr,PP'flclIlS ('om, nbrigo para c.arro; ãrea do terreno
410 ""'? ('I;��h·pito).,

'

RIlI\. 'l'pnpntf' .1oaq'lim TVrfl"ha{l(')1 flrflll l'o.n�tl'Hlif",
10� 1'112 - '{'('rreno. ('oro 3001.n? aproxim.adªmente, r!"
nnartos. sala ne estilr salll de j!'lnt:n', banheiro. cos.inhl;l.
�mpri(':>n" ('(\.,�h·11ín!1 'I'l"ln Forminlfls soh roptlina
r'm,j·" Cr� !)n 000/l0 À vi!'!ta. 'l'ransvl"l'sal ('om Santos
"<nf'flivl1

roo, !t:!Illns
1'l' A. (nT A S<::'fr �lHI 'Proiptarla ii! 'li, 1'9!lla. I' 13

lnrtoc; ",]" ('Il�inha l)"nhdl''' "/tprl'f'nQ dI':' ::\Mm2.,
"qn � 'IlQm? (',,�tli). C'I'lI; 40 000,0'0

'Pf\1\II' ti. pvTr.O � Rl1') H""mínir> Millps. ras!! oi?,.
..n1.., ..... I1'l ? c:nl'lC;;: - flonn ('0'-'1,.,1,::1" h�,"'hllir,o. q�'r�C1PW VA.

"�",rl� n�,·t" (!p tl'nc; ,,(lI<> h::mhf'iro, lflVIlT1.-1Pl'i::t �!
","�"j"c l',wi"l,·" ",hlln':�s,�"pira, '''''l''f'no OP 3AO '""�.

("()QTTETROS - Rua. Desembarllador Pedro SilVA,

·"V','endpndn'. '; UUbU· lU

casa "1'/4 quartos,'2 salas, cosinha, 2 banheiros, em ter·
reno de 14x29. cása de alvenar�a' Custo Cr$ 55.000,00
aceita proposta.

TER,RENO CENTRO
, Rua. "A" Lote 59. do Loteamento Stodiec.k, com

12,50 frente para rua "A", lateral '24,40. Preço. .,.
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):
Clisto Cr$ 6.000,00.
,. .

'SbM 4.BRI.GO· - Rua Antenor Moráis, ' área ��
12 ,���l '}�1áti�:Ó

;,;

" .'. .'� .
ev�. , . -a4:-���3 .::;

:t á:Çr$ 5',·060.00'e' .1 II Cr$ 4:'000,00:
:'. TR.INDADE0\

·''([u'a. "t'ál11'8' Ein'bafês;-sl'rl. '''área'' 15 �'metíios
metros de .fundos. Custo Cr$ 80.000.00 com II i

,

60% de sinal o saldo a eombina.r. I ,[
Rua Lauro Linhares, casa c/3 quart0s, u,ma sala,

'

cosinha tôda de azulejo, área da c.asa 72 m2, 'área do I I
terreno 16 x 45, casa com menos de 6 mêses de habite. ) I
se: Custo Cr$ 18.00C.OO (Trindade). I I

,
LAGOA DA CONCEiÇÃO
Teneno de 20 por 40 metros, no melhor ponto

II'da Ln!!ôa,

Já.
todo murado.

p,_ANTANO DO SUL ILoealizadío. Armação da Lagoinha, área 12x30, I
custo Cr$ 5. OO(J,OQ. .

Aluga-se uma....loja comercial, na 'rua Conselheiro
Mafra.

' ""I�,
ALUGA-SE um salão com 90 m3.no andar superior

da rU:l rlo� Ilheus, n. 15.
ALUGA·SE
Uma sala no Edifício Aplub /- 6Q andar.

VENDE·Se
Rua Mareehal Gama D'Eça (Chacarã dá Molenda)
Casa c/4 quartos. Living, sala de Jantar, sala de

estar. quarto de empregados c/banheiro, galagem bem
grande. çofre embutino, telefólle, lavanderia.. Pre('o
Cr$ ?on noo 00 a I'omhinar.

.

PRO"Tli'J, - Promotora rll':' Nel{ócins IJttla.
IMÓVF.J�

'Rua Tenente Silveira. �1 - �flla 02 -- Fone, llã9(j
Fll\�""ó.",'1j� - Santa Catarina
COQUEIROS
ED1FTCTO NclEMANDIE (Praia da Saltdades).
APARTAMENTO com vaga para garagem, 1 quarto,

living .. banheiro p kitinete. Preço Cr$ 18.000.00. Aceita
se carro de entrada.

t.nTEAMENTO STODIECK
. CASA c/4 Qu:o)rtos, 2 saJas. 1 banheiro completo.

1 lavável. dependências de emnreg!1dos. garap-'em para
dois (\fll'rO�, iírea terreno 318 RO metros. Custo , .....

Cr$ lRO,ono 00 spndo financiado.
Ar.'R()NÔMJCA
'Rita, Df'lminrlil Silvf'ira, 229 fu,!dos. raSft 1(\. caSil

r11> m::til'Airfl ii" 6 x 11 c/qlwrto ile �fl1'lho de m"teri:ll -
::l (111"t't(\Q ��1� n,,"inha. área do terreno � 10 par 20.
rll�t" ("<,.� 1 r, 000,0.0.

.

<:,"1'\ .('\<:'" _ TE�PENO
�it" � nll� rh Pont" r1" �nixo iírp::l 40.RfiR no ms,

Custo Crt 50,000.00. se1ldo fiO% a vista e o silldo em

24 mpses.

II" ,J� i.!'i SKíu ""..4 INl.Iu� I i{IA t: ._ iJ t;UIVISkÇ IV)

I!\ISilTi,h'O j)é) Aç.ÚcA� ti: DO ÁLCOOL

�:, :--OMISSú,O �iE CONCIUAÇ;'O E JulGAMrVfO

�af'G São Pai9Í0

L�OTA DI2 INTIMAÇkO
a c r r x ;

De ordem do Dr. Oswaldo Queiroz Guimarães, Presi

dente da Primeira-Comissão de Conciliação e Julgamento
do Instituto do Açúcar e do Álcool. Ficam Intimados -

nesta data 8 pela presente - a Usina de Açúcar Adelaide
S. A., do município de Ilhota, do Estado de Santa Cata

rina, e os fornecedores' de cana da mesma usina, relacío

nados abaixo, para comparecerem à Sede da .Prímeira Co

missão de Conciliação e Julgamento do Instituto do Açúcar
e do Alcool, à rua Formosa, n. 367 - 20<:> andar, em São

Paulo, Capital do Estado de São Paulo, às 14,00 ,(catorze)
horas do dia dezenove de novembro de mil novecentos. 'e
setenta (19-11-1970), para audiência de' conciliação, poderio
do as partes constituir procurador que devidamente habi

litado os represente na referida audiência, sôbre a recla

macão da citada Usina Adelaide, objeto do, processo a,

PCDR. 1.280/69:

Antônio Alberto Mellies, Altino dos Santos, AngelQ
Alves Gomes, Antônio Reinaldo Simon, Antônio. Gabriel

dos Santos, Antônio Joaquim Cordeiro, Arnoldo Koeller-,
Agostinho Francisco, da Silva, Antônio Manoel QQrdeb:{),
Antônio Gabriel Campigotto, Antônio Marcelino, Antônio.

Hermenegildo dos Santos, Arão João Amorim, Benardino

Malaquias, Arnoldo José Soares, Antônio. Francisco de

Oliveira, Ary Tabalipa, Augusto Galdino, Belmiro Inácio
Souza, Belmiro Santiago" Brasílio José Machado, Cimpl].
ciano Costa: Cia. Hering, Celestino Antônio Silveira; Do

mingos Delvan, Dorvalino Anacleto, Euclides Romão Mia

nes, Eduardo Nilo Borges. Elói Manoel Floriano, Estevam

Debarba. Euclides dos Santos Cipriano, Eugênio. Cândido,

Felipe Inácio, Francisco Benjamim Schmidt, Francisce

Gandini, Francisco Manoel de Souza, Francisco GregÓl'io·

Schmidt, .. Frederico TramontinL Frederico. Lange, Fe·lído

. José Bittencourt, Francisco Inácio de Souza, Garcia, Zim
mermann, Genésio Borges, Gerinaldo Amantino de SQu.2ja"
Heitor Eugitnio das Santos, João. Bernardino Francisco,
João Felichy, João Guilherme dos Santos, Jo.sé João Bel"

nardino José Manoel Bittencourt. José João Soares, Jaime
Boaventura Perei�a, João. Augusto. Amorim, João :Matias
Crispim, 'José Antônio Emílio, José Antônio Pereira, José

Eugêntó Lamin, José Gotardi, José Paulo da Silva, Jos,é

Vicente da Silva, Júlio Bittencourt Filho, Juvêncip R.ita,
Leôncio A. Tomé, Jacob ,Domingos de Aràújo, Jo�é Mae�

tri, José Leandro, José Pezzini, José Rech, João Jacinto de

Souza, Júlio Matioli, Klaus Rutger Ulsermann, .Lúcio Dó·

nato Furtado, Lucia'no Travassos, Leonir Gefmano. LU1Z

Orsi, Ludg�ro Soares da Silva, M�noeL Simon, Miwoel Cân"
dido Moreira, Manoel Ferminio Cordeiro,··MaDl'lel Saro
mento, ,Marcos José das Santos, Martinho LarenQQ 4a
Silva, Manoel -Antônio de' Borba, IVloacir Werner, �ano.el
José Bento, Nicolau Francisco Rodrigues., Olga Batista,
Osmundo' Antônig Isense, Oswaldo Matias Borges, NBrlir

José Ric.ardo, Otávio Picolli, Próspero Martini, OlibiQ Gon·

çalves, Orlando P. Anacleto, Paulo Rodrigues., Pedro M.a·
noel de Carvalho, Pedro Marques, Patrício Mafra, Pedro

Martins Dias, Procópio Silveita, Paule LeOPoldo Rodrigues,

Quito Hilário Petry, Renato Maes, RaiÍnund0 Vitor�no, �ei·
naldo de Souza, Roque Rensi, Sebastião Linbaref;, ,victor
Armando Gonçalves, Vicente Rampellotti; Virgílio fr,au.·
cisco Machado, Vicente Rosa, Valdemar Severino, Viva).dé
Zimermann e_ Vandelino Zimmermann.

Florianópolis, 22 de outubro de 1970.·

Afonso Spoltore - FUl1c. la. CCJ.

I
I
I
; 'I
I

_.

ILHATEI
\ ESPECIALIZADA EM

Toalhas de banho e rosto, pisos, guarniçÕes de· Il"esà,
jogos de' cama e panos de, cO:l.fnhà._

,

Variado· estoque das mais af;uTI!ldas' fábricas.' �dt;l
Janta Catarina:

,
,.

ARTEX OREMER, . .GARCIA,· INDAIAL, KARSTEN,, .

'I' KÚEHNRICH.·
.,..',

OS MELHORES PREÇOS,;
VENDEMOS PELO CREDIARIO.

'

..

" '

ConselÍleiro Mafra, �7,. '

.,�' oàs Unbas - Do-- touro Cabeludo,� MiCo$�.
Atengiac +-TiXrªt!lIJWnN sljtAcIll �eJe Nev� tlà�ôui�

clt e "Peeting".
DEPILA9ÁO

Dr. Roberto Moreira Amorim
..

'
,

Ex-Estagiário do Hospital das Clínic;a� da Univél
lidaue de S. paulu.

.

CONSULTAS: - Diàriafuente. à partir das U
horas,

'
. ,

CONStJLTORro: - R, Jerônimo Coelho, 325 ....

ed Jullera - 2.0 aitdar - sala 205.

ládio Teievisª�� � Transistor
I .

AUI�AS TEÓRICAS ]F, PRATIC:AS
DIURNAS :tE NOTURNAS

INíCIO DE NOVA TURMA

Informações:
ESCOLA FARADAY

CLEMENTE ROVERE, N° 16

MUDANÇAS tOCAIS E PARA OUTRAS CIDADES.
DISPENSAM.:)S ENGRADEAMENTOs.. �:UA PADRE

ROMA.. 5a "- FONE 2778 - ANEXO AO DEPóSITO
MÓVEIS CIMO

. / t,

;.,�.�j!;�;:_h�fiA í.;:'�.' ')u' , � ":.' '\ ·v., b;:;'JI�'V�J D��

b>ANÚi, LA a Ah.•.h";j,

A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Cn

tarina, "torna público que Iará realizar, no dia três (3)
de novembro do corrente "10, às 15 horas, em sua sede
à }\ua Nereu Ramos, sh-"," concorrência pública, nas

seguintes condições:
OBJETO DA CONCOnRÊNCIA

A concorrência ele (]U� trata o presente edital
destina-se a alienação (":' la) de material, constante do

seguinte:
l ? -:- Autornóve: '.. .:a Aero Wi1lys, ano 1%4,

motor na R-4-021197, C;assis n" 41145070, prêço
base de Cr$ 4.000,00.

.'
2Q -- Automóvel l�"�"ca Aero Wil1ys, ano 1965,

motor. 1)0 B5-028215 C'L ssis n? 5114501087, prêço
.

base de Çr$ 6.000,00
lQ '""ê""

-

Automóve i ., a Aero Willys, ano 1965,
motor \'1" B5-034966, Cfl'1ssis na 5114506824, prêço
base qe Cr$ 6.000.00.

OBSERVAÇÃO:
Os, veículos acima e11sontram -se à disposição dos

interessados no pátio d a !\ ss-mbléia Legislativa, à Rua
Nereu Ramos,' s/n, n-sta Caoital.

I - DAS PRÕPOSTAS
a) As propostas deverão ser apresentadas em 3 vias

em envelooe lacrado, s'l"�las com Cr$ 1,20, da taxa

de expediente.
bl As nropostas d,' "o conter obrigatoriamente:
l:� Nom-e e en+ 'do proponente, com firma

reconhecida:
t:

.

, ·1.L_:._ prêçe por » "i e em algarismos.
III -r+. Prazo de 3'1 ; IS d- validade, vara estu

das e -solução, contados dJ data de �bertura do preces-
so,

,IJ -:- 'CONDIC{yr::� DE PARTICIPAÇÃO
I � As nroeost=s ,:l�-"'r:?'o ser entreoues na Di

ft'tQrhl do Material d,., : <�'�mbléia\ Lesislativa, até
duas L horas. arytes da 3h�' 'ura do p,roCé'SSO, mediílnte
recibo, em Que se me""';,) "1"á data e hora do recebi
mento.., aS,sinado .ror fl'n' ;q"?'do desta rcuartição;
'III � DA ABEP�'" n 1\ DAS PROPOSTAS
a) A ábertura (h� '-"st'lS verifi"3r-se-á às 15'

horas do dia tr�s (3) d" _. '''1,11y;o de 1970.
,

b) ,A.s !Jropost>1S ab""[é,s serão rubricadas pejos
propo<\pntes �fesentfs,

TV �"DO V,A,G � 1\ "-r;xr"o E DP,SPFSA,,,
�',

' a} O licitant� core!" "'1r1,-., vencedor d<>:verá recn

lher ,áos cOfres da A S� '", '/:., L<>:qislativa. no oram ele

_4R hor�s, o valor do pron,'sto 9a1:a a aquisiçãõ preten
dida;'.

" b) As despesas c]pcorre'ltes, com a transferência
dos veíc,ufos. ffç�rão sob ::] res�)orisabilidade dos propo-
nentes. "íencedotes. ,

,
V - DO _T�TLGAMENTO

O iull!amentO da r('TlcCtn·€hria será feito pel<1 Co
missão.. -'J\lhad0ra çrjW.h ,rela Mo·sa Diretora: aDós a

manifesta cão do órçrao C0illnetente.
-

..

A Assemhléia t.o"icl�·i�'a s,,: rpserva no dirf'ito ele
acfitar 0U r';;eitnr t8(b� "" 'Tronr.st8S anrl'SentflrlAs ,...,r_

('j,::]\ QU tQt'1"imej,te. S"""'1 nlo 8S?i�Ül aos uroponentes
direitQ. ah:rum' � reclamar'ío ou indenização.,·

. D�í-��Qtia ,dó'}v1ateri'lL em 22 de outubro de 1970
Alípio Pedro Pedeito - Dil't�tQr do Material

� .........'-. '-" t .'�

,< '�'. ".'- ,COLIlíGIO DE APLlCÁi;ÁO
.�.' -EDITAL N. 2/70 .

D�()�de):nd�' Senhor Diretor do Colégio de Aplicação da

. Univ�r,sia�d�.Fedéràl de Santa Catarina, faço público que de

:;!á�_a:;6á;,feiIia,Ms 13 às 17 horas, de 20 deoutubro a 20 de

nov-eti,íbtó,'est!lr.ã.:aberta na secretaria d�;Colégio de Aplica
çã�; 'na T�liúlaQê:'a··inscricão para· os Exames de Seleção à
lã. s�i� do Cqr$o ;Ginaslãl.

'

.�.�.. ;..fiuS��iç�p :será feita à vista de reque�imento dirigido
aó DIÍletbl' e sedib necessárias os seguintes, documentos:".

â): êétiid�Ó'de nascimento;
.

.

.

})). A;t�slà'<IôJmédico do DeT)attamento - de Saúde;
c) Alesta.do·éde vacina antivariólica;

:d')� Unia ó{6'tQgrafia 3x4.

:
,
,';9;..c,ar.?i�,à,t�,;:deverá ter nascido' no período de 19fi9

e �9flO.:. ': y,,� .

'" ,�erãt) apll<;li'dos testes de nível mental além das pro
�à.� de'óÍ;lo�tugú��:; Matemática e Conhecimentos Gerais.

; ,<�,",:Pa.ra·:ql1e, c'hegue ao conhecimento dos inter.essados,
·la"roti.'�e'·_o· pre�énte EditaL que será afixado nesta �e�re.
.. (

, ..... '.
.. .

ela imnr"ns.a d Capital..-.: (
-

.

)e'qjif d!T'Âik ",�ifi. ,)'Ó�i�érs{da(je
'" '�ta�i�ll. aos ;dei·

'

é ;ill$ �� Ít,nês de

f�outÍJ,l 1'0 de 'mH�: b����nto� e se.te�ta;, L ,. ) ;'

\ ���;��àli��. B�,l'tia'rd;'TÍ '�''lSeicr�i�tiia�;:;''�; ; V'i ,f ' •

VistO: ,AffS.::'. Stela I'A"d'l Naspolini - Diretora.

h'-'tih�"��Ib DA 'NDúST�'A E DO COMt;RCIO

.. lNSTll'UTO DO ACúCAR, E DO ÁLCOOL

lt COMISSÃÓ OE CONCIUACAO E JULGAM.ENTO
Sede São Paulo

NOTA DE INTIMAÇÃO
EDITAL

,De ordem' do Dr. Os"'n'r1o Queiroz Güimarães, Presi.

dente da Primeira Comiss"o de Conciliação e Julgamento
do Instituto, do Açúcar' e do Alcool. Ficam Intimarl"s -

nesta data. e pela p�'esente - a Usina de Açúcar Tijucas
S,A." do ·município de São João Batista, do Estado de Santa

C�tarína, e. ,os fornecedorps de cana da mesma Usina, rela
C"\ollados abaixo, para c.omparecerem à Sede, da Primeira

Cnmtssão de Coneiliação e Julgamento do Instituto no

Al'úeflf e. do Alcool. à rua Formosa, 367 - 20<:> andar, err
�"Q Paulo, capital do Estado de, São Paulo, às 14,00 hora'

.

do dia deze'nove de novembr,o de mil novecentos e seter

t�, (19,11·1970), para auni!h'''la de conciliação, podendo m

pRrtes cQttstituir I'lro(']lr�rlr� rI�le devidamente habilitado

(\S renresente na l'pf('ri ,1" �',"ipncia, s(\bre a reclam"r�,)

p'I l'ital\a Usina Tijuc'>f; "l.;nto do Processo n. peDRo

1.282/6.!l:
.

Antô.tlio R.omão SO?f"" � "tAnio Tiago To,ma:llorii, Fr" '1-

çlSéo.. MimQel Vl:\rga,s" B/1,,,,iN1l'� JllIazzera Filho, Hercílio

Dadau. João Ser�fim, .Tc)�.'; 1""0. Peix:er, José João Sim'ls,
,}N;é M'Inoel SO�l;'e$, .105h. '1''l��zi. José Venâncio Melim,

l;évino Jo�o Cler�ws, Llli�' ("I'-fOCO Filho, Mªnoel Aqtônio Ca

vilhã, ,MarC1>s FeU�r, Mp-rtj"i .José de Souza, Pedro Antô':1io

Vi4lira,. RQlllão Piva, Vpn�"�hll1 lVIiquelutti, Vergílio MA·

zotto, Amantino 1'ifanoel ]l11''}l'í" Ãnl2;elo Trainotti, Antônio

Orsi. Francisco .,inge1o Tl�"�Nsl .Toão Batista Sardo, .To<;€

Cioflani, Leonel 13or�ti
-

·""''''1 Alberto Sgrott. Marcelino

9l�iptiflo Rodrigtles, :Milit50 Antônio de Azevedo, Antônio

�ilva' 'R!ll'f'0�' BeliuaJ;'dino MeHn. Durval' Clemente Viejr�,
F.lias Veuiet'; Franci�co Roriltti, Gentil Silva. João Con<;·

til1'\éio. Tomazoni, João 'L011rp",�0 de Souza, .Toão Marchlori,
,Ins.ê Souza. Lacy Duarlc rl:l Silva, Otílio Bento dos Santos,

Patric.io Martins. Saturnil'o Gnspar da Silva, Venâncio M.

Amormi e Vidal Marcos Soares.

Florianópolis, 22 de outubro de 1970.

Aftll'1Se Sp'ltore - Func. la. CCJ.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Florianópolis, Têrça-faira, 27 de outubro de 1970

rece não ter sido a regra.

O deputado Epitàcio 13ittencouÚ
,

,
,

falou em têrmos informais, a [orna-
listas credenciados na Assembléia,
queixando-se especialmente porque

.um dos projetos quê seriam aprecia
dos interessava à sua região, ou se.

.ja, o que autorizava o, Chefe do Exc

cutivo a adquirir uma área de ter

ras em Tubarão para a construç io

,do Quartel para a Companhia elo

Exército naquela cidade.

Ivo prega a união e pede ao povo que ·não deix'e ,de votar
Corrida de
submarino é
fiscalizada

As Corrid'1s de Submarino conti

nuarão a ser fiscalizadas pelas VIa

turas da Rádio-Patrulha nas rondas

noturnas rotineiras realizadas nas

praias da Capital. A informação foi

prestada ontem a O ESTADO pelo
Secretário Vieira da Rosa, da Segu
rança Pública, acrescentando que

essa fiscalização não é feita de: ma-

neira agressiva, "entretanto é pos

sível que algum policial menos es

clarecido tenha abusado em sua mis-

são".

Disse' o General Vieira da Rosa

que não vê mal nenhum quando um

casal de namorados encontra-se den

tro de um veículo nos estacionamen

tos localizados na orla marítima, es

pecialmente 'nas praias de Coquei.
ros, Itaguaçú e Bom Abrigo, onde

a assistência às Corridas de Subma

rino é mais frequente. A repressão
é maior aos casais que se excedem,
pois as reclamações de famílias, re.

sidentes naquelas zonas são frequen
tes, embora haja exceção. Finali

zou o Secretário da Segurança Pú

blica asseverando 'que apenas deter

minou o cumprimento das normas

legais,

Taximetros
'de ,São José
são ilegais

Mais uma "blitz" da Sub-Delegacia
do Instituto Nacional de Pesos e

-

Medidas foi bem sucedida no
I fim

de-semana, quando os 'agentes do

órgão interditaram todos os taxis do

município de São' José. Na 'ocasião,
os fiscais cosstataram que' os' taxí

metros instalados 'nos, veículos esta

vam ilegais, e sem a 'devida aferi-

,ção do INPM. Os automóveis de alu

guel daquêle município' devérâo tra

fegar 'sem que as corridas sejam co

bradas através dos aparelhos, ate

que sejam regularizados.

Fonte da Municipalidade informou

que o Prefeito Germano Vieira en,

caminhará à Câmara Municipal pro

j�,to de lei que 'oficializará o uso ele

blx:lllctros e111 tocl?s os 'carros de

nluguel de São José.

QU<lflto aos taxis da Capital, o

Sr. Antônio Alves declarou ,que os

'1parelhus estão funcionando normal·

U1l'nte e os casos eventuais de ir .. !t
*

t (' c�ulJridades serão' atendidos pela
II..

"quipe de {iscais da Sub-Delegacia
elo ·InstituLc' Nacional de Pêsos ,e

;\ledidas.

P,�:�A, �epulado Federal
!. i�B�OtD}l1iAR',AtHO �;,� f'

·dia 15 vale 215
Arena"

o Governador Ivo Silveirá e'o engenheiro Colombo Sales visitaram 'no fim-de-semana vários municípios 'do Vale cio

I,tajaí

'É�' visita a municípios do Vale.

do'Itaiaí, feita no final .dá semana,

o' Gov�rnad'or Ivo Silveirà 'pregou a .

união' de todos os catarinenses em

benefício do seu Estado, 'porque, se

gundo afirmou, > "sem paz não há oro

dem e na- desordem ninguém cons
trói". O Chefe do Govêrno estêve

nos muniéípios de 'I'imbó, Rio dos

Cedros', Benedito- Nôvo, . Blumenau
. qaspàr 'e. Rodeio, onde inaugurou
obt�s'

.

nos setores dos .trânsportes,
da .�aúde, <ta educação e da energia,
recebendo .em Timbp e' Gaspar' o

título de oidadão honorário. Foi

acompanhado do Vice-Governador

JOJ;ge' 'Bornhausen, do �Governador
eleito ,éolombo Machado Sales e de

vários assess6res,' além- 'de deputa
dos federais' e estaduais.

.

'Erri seus pronunciamentos o Sr.

Iv-o Silveira. conclamou o povo ca

tárinense a comparecer às urnas no

dia 15 de novembro, a fim de "aju
dar, a decidir os destinos do Estado".

- 'Não votes em branca nem fi

ques em casa - solicitou - pois
quem assim age demonstra sua falta

de coragem e perde a oportunidade
de dar uma valiosa parcela de' con

tribuição para o desenvolvimento do

Estado e 'do País.

'AiJ receber o título de cidadania

de. 'I'imbó, que se constituiu num

"ato -de inteira justiça", conforme

palavras do presidente da Câmara.
o Governador declarou que li home

nagem tinha para êle grande signi-

fícação, principalniente por lhe ser

prestada no' momento' em que está

por concluir seu mandato.
- É muito comum aos políticos

e aos governantes � afirmou - ver

Ó povo deles se afastar, virando-lhes
as costas quándo 'estão no final de

sua missão, passando a olhar sõmen

te para os que vão subindo. Isto fe

lizmente 'não acontece comigo, 'o

que, quero crer, se constitui numa

demonstração de que venho 'cum

prindo com meu dever e meu tra

balho é reconhecido pela gente ca.

tarinense. Êste título que ora rece

bo .:..:_' prosseguiu 7'" tem uma signi
ficação ainda maior por ter sido con.

cedido também pelos vereadores
oposicionistas. Outra coisa não te

,nho feito do que pregar a união, a

concórdia e a paz da família catari

nense. Se as obras que plantei nes·

te EStado não falassem aos catari

nenses, mesmo assim eu estaria sa

tisfeito, pois descerei ps escadarias

do Palácio do Govêrno podendo me

orgulhar de que no meu período
administrativo não houve, ódios nem

perseguições.
Mais adiante ressaltou o Governa

dor ter-se integrado na Arena por
vontade própria e em razão disso faz

do 'Partido
-

a sua bandeira de luta.
- Se entrei "na Arena devo cum

prir' com o meu dever e ser fiél aos

seus. princípios, como também deve

cumprir com o seu dever a oposi
ção, que no meu Govêrno tem liber-

dade de ir às praças públicas con

testar o que julga errado. M�s nem

porisso podem os oposicionistas es,

quecer de fazer justiça àqueles que

estão cumprindo com o seú dever.

TEMPOS DE ENGõDO

,

Em, discurso í'eito ao receber o

título, de cidadão de Gaspar;o Go

vernador do Estado' declarou ser
chegada a hora "de acabar de vez

com os políticos mentirosos, com os

homens da palavra fácil apenas em

épocas- eleitorais. Passaram-se os

'tempos dos engôdos, das promessas
fáceis nas praças públicas.' O Bra

sil mudou e uma nqva ordem está

implantada. Aquêles que realmente

desejarem o progresso desta Nação e

a tranquilidade da sua gente have

rão de seguir com a Arena, Partido

que dá cobertura ao meu Govêrno

e que haverá de apoiar meu suces

sor, o Engenheiro Colombo Macha.

do Sales, homem digno, capaz e a

altura. de governar os catarínenses",

JOGOS DA PRI]\1AVERA

Ainda durante sua visita ao Vale

do Haja! o Governador Ivo Silveira

abriu domingo na cidade de Blume

nau os Jogos Militares da Prirnave

ra, promovidos pela 5� Região Mi ..

litar e que conta com a participa
ção de 1.400, atletas do Paraná e

Santa Catarina.

Colombo quer preservar imagem de se
-

.
� .

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

SOJl, um homem vindo do meu ..

trabalho. Esta é minha primeira i:ç.
'cursão 'no campo da política, Não

tenho � tradição de fal.ar em' têr·

mos' 'políticos, mas tenho a cons·

cientização da necessidade naciorlal

e estadual àe que o Govêrno da Re

públi"ca, o Govêrno do Esta>do, o

Pa�s todo necessita que todos o::;

brasileiros tenham noção da res

ponsabilidade do momento em que
II ,.,+

VIvem. Precisamos todos nós, gover·

nantes e governados, continuar num

clima de, paz e prosperidade. Para

isto procurei delinear no Projeto
Catarinense de Desenvolvimento as

minhas intenções básicas de adminis

tração. Nele estão capitulados todos

os' prográmas de desenvolyimento de
, Santa Catarina. Comprometo-me neS_

ta praça pública a bem e fielmell

te o cumprir, para que Santa Cata

rina venha a ocupar aquêle estado·' a

, que tem direito na conjuntura nacio.
nal.

As palaVras são do futuro Gover

nador Colo!llbo Machado Sales, pro,

feridas no município de Gaspar dtt-

1'ante ,a solenidadç de inauguração
da. rêde energética da localidade dfJ

Barracão.

Em seu pronunciamento fêz um

apêlo à pOPulação' cat'arinense, no

sentido de que "não deixe de cum

prir o seu dever cívico, não deixe

de, com' o seu voto, demOllstrar ao

Presidente Médici a çonfiança nos

destinos do País. Não podemos de:;;

merecer aquela confiança ,que em

nós catarinenses foi depositada. Te

mos uma imagem nacional e vanl()S

conserva-la a 15 ae novembro, com

,o exercício do direito cívico, com o

exercício do direito do voto. Peço

a todos que me acompanhem
pensamento do meu Govêrno, de

união e de desenvolvimento".

Na ridade de Timbó o Sr. Colom

bo Sales afirmou que possui em

mãos uma série qe documentos reÍ
vindicatórios, colh�dos durante suus

viagens às micro-regiÕes do Estado,
reivindicações essas que, conforme

assinalou, estão inteiramente compa

tibilizadas com o Projeto Catarinen

se de Desenvolvimento.

Dirigindo,se ao Governador Ivo

Silveira o futuro Governador decla·

ro,u: Possa eu, ao fim do meu mano

dato, receber dos catarinenses as

homenagens que hoje, lhe" são tribu

tadas. Honestamente não desejaria
outra coisa, pois' é realizado o hó

mem que ten� o respeito daqueles
,eom qliem convive".

Fuluro' Governador lem enconi:ro marcado com a im,premm

O futuro Governador COlOlÍlbo

Mac!J.ado Sales marcou para às 16

horas de amanhã uma entrevista co

letiva à imprensa, a ser concedida

na Casa dos Jornalistas. Responderá
a perguntas sôbre o seu plano de

ação, deven<;io fazer uma exposição
do Projeto Catarinense de Desenvol·

vimento.
Na sexta-feira o Sr. Colombo Sa

les deverá acompanhar) u Governa

dor Ivo Silveira em viagem a Riu

do Sul e na próxima semana segui
rá para a Guanabara.

Ainda 11a primeira quinzena de

novembro o futuro Governador de,

ver� estar 1 de regresso a Santa Ca·

tarina para novas visitas a niuni·

cípios do Estado. Está prevista uma

em Caçador, quando será inaugu
rado o sistema de comuniéações por

microondas.

Deputadotem queilis de
\
� quem não deu "quorum"

o depuLado Epltácio Bittencourt,
representante do Sul do Estado, feii
11111 dos parlamentares arenistas que

ficara 111 desgostosos com a atitude

de alguns companheiros de partido
que, na última semana, deixaram de

comparecer às sessões convocadas
na Assembléia para a' votação de

três projetos governamentais. Em

bora ressalvando que a Assembléia
não pode ser responsabilizada, corno
um todo, pela falta de "quorum"
que 'se registrou, o parlamentar dis

se que faltou solidariedade de aí

guns companheiros de bancada, que
- _pelo menos segundo as informa

ções que circularam na ocasião -

teriam condições de comparecer às

sessões e não o fizeram. Lembrou

que de fato os deputados estão li

berados para a campanha e portan
to foram convocados facultatívamen
te, mas, como a falta de "quorum"

repercutiria negativamente contra á

bancada majoritária e mesmo contra

o Poder Legislativo, todos deveriam

fazer o possível para comparecer às

sessões a que foram chamados. É

claro - acrescentou - que alguns
deputados deixaram ele comparecer

por motivos relevantes, mas isso pa-

Exibiu .
inclusive cópia de' um te

legrama que o Comandante da 5<;1 ;,Re
gião Militar, General José Campos
de Aragão, endereçou ao Major Ca

minha, comandante do 239 Regimen
to de Infantaria, dando conta das

'providências com vistas à construo

ção do futuro Quartel. No referido

despacho o Comandante da 5<;1 RM

informa que vai retirar Cr$ 750 mi!

cruzeiros de Apucarana, Paraná, "pa
ra aplicar em Tubarão, e que enviou

um dos, seus oficiais - o Coronel

Sahino, Chefe do' Serviço de Obras

Regional - ;)0 Rio a fim de provi
denciar a. inclusão de verba para a

construção -do nôvo Quartel no Or

çamento para 1971.

Ausencia repenUna deixa duvida
-

�

I'�----_":-- -.�---.,-
_�---------' -�--:------------

!

Empresa Edilôra O ESlADO Lid�.
'. COMUNICAÇÃ

A Emprêsa Editõra O ESTADO Ltda. comunica aos seus clien

tes e leito-res que o Si'. Mário Ferreira deixou sexta-feira de exercer I

as funções de corretor, não estando autorizado a realizar qualquer
ti ausação em seu nome. Esclarece que tôdas as transações' relaciona
das com publicações e assinaturas deverão ser feitas na sede da em

prêsa à Rua Conselheiro Mafra, 160, ou pejo telefone 30-22.

pelas consequências de seu não com

parecimento. Aliás, <Í líder arenis-
- ta disse que o que mais estranhou

foi o fato de que, na primeira'<ses
são, realizada na quarta-feira, esta

vam presentes 41 deputados - o

que garantia o "quorum" regímen
tal - enquanto que, na hora da vo

tação, nas sessões seguintes, apenas

18 deputados compareceram.

O líder arenista fez lembrar ain

da que o Governador Ivo Silveira

poderá sancionar os projetos 'no dia

20 de novembro, por decurso de

tempo, já que até lá a Assembléia

nae terá "quorum" para votação ..
-

I

Por seu turno, o líder da banca

da, Zany Gonzaga, disse que no seu

entendimento não houve má venta

de de parte dos parlamentares "da

Arena em atender' ao apêlo do Gó
vernador Ivo Silveira. Muitos -depu
tados ainda não tiveram �portulU
dade de manter um contacto com o

seu eleitora dó, e portanto um re

tôrno à Capital, em meio à campa,

nha, poderia mesmo em alguns ca

sos criar dificuldades aos candida

tos, Contudo lembrou que, quando
de 'seu pronunciamento feito logo
após a malograda sessão de quinta'
fe1ta, deixou claro que os depu la
dos faltosos eram os responsáveis

,'n--
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