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PHILIPPI • elA a casa do conslrulor,
INFORlVIA

,

ti!,�. S�1:xas Netto
I "-

'válido até às 23h18m do dia 24 de novembro de 1'970

fRENTE FRIA: Negativo PRESSÁQ ATMOSFERJCA MEDIA:
1011.0 milibares; TEMPERATURA 'MEDIA; 22,10.'. centigrados
UMIDADE'RELATIVA MEDIA; 82,2%; Cumulus - Stwtus-'
Tempo médio: Sstavel.

JOAÇABA

Dois jovens foram presos

pela eQuipe da Delegacia de'
Furtos' de, Automóveis de

C'uritiba, três dias após fur
f '

'tarem um veículo na c�qadG
'de Joaçaba, Oeste de Santa

Catarina. Os dois estavam- hos

pedados no Hotel Danilo, e

tentavam "conseguir algum'; di
!�heiro par" regressar ii .loa-

çaba, tendo suas atitudes des

pertlldo suspeitas a' "um
moraderes, ligado à p(:jl,ci�,

I

que nãó teve .dúvidàs em de-

nuncia-los à DFA.

COS,

tãs, .J professêres, estudantes;
�in�kato dos Trabalh,d'o�l!s
Rurais e autoridades"mu".d-

, I ,

pais. re<llhou·se r,eel'ltementl!
e"J " �uiz Alvez, a' Canípa"h�
da, Saúde do Muni'dpio, que
'qll1stOU 'de reuniões,' 'palo:ls,
Irás,,' projeções de

'

fihuê; edllcati�os. '

)
,

Obje't:yuniIo' o, preparo 'tia
j\nentnde 'rural paTá uNi 'nico

, o I

lhor d03enmenl1o das / '!tIvi�lfl, ,

des agríéolas', é o apl'ím(J�:;C,
lUento da ,lililerança l').Ir�l,; tn.
ram recentemente organizadgs"
�o Munic!pio de Modêlo, aôis
Clubes 4-S. Êstes -grupos for
m;:tdos "por jovens de' aml?'@s
!
os sexos, com idade entre 13
e. 25 an�s, dese�volverá' iun
tamente com 8, celubes! agríeú
lqs já existentes, prO:ietos de

edt,Iça!j;ão florestal, m,ilho c

so,i.a,
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Coméi cio, jndLr�t'ria, esrubecirnentos bancá: ios. de ensino,
repartições públi�"s., jlll1nicjpa�s, estaduais e federais, ,funciona
r�o nOllJldlmente af1�,\llha. dia consagrado a Santa Ca't�IIil]a. A
C(III,I MellopulLtan<l dSSl' alará a passagem do dia da Padroeira do
ESl.l(iv com repica, dos SI,10S da Catedral, às 18 bOI às,

(

Fiôria ..épotis, Têrçe-feira,

'.

------_.-- ,--------
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conta,
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e leia
rena em"

'!JJ�I"'.;,
O' futuro Governador CoJàmÍ3o Salles, que' se encontca

no Rio desde têrça-Ieira, enviou mensagem ao Presidente
Médici apresentando um relatório sôbre a vitória da Are,
na nas eleições em Santa Catarín..

ções rcgionàis de mun ícípios.
, 0, Iutui o Governador tem mantido centatcs , com vá,

rios organismos nacionais e internacionais visando a fi

I',�� -íamentos para 'às 'obras que executará Jl0 Estado a

;),�j I ir' de março do próxlmó ,úio: 'I'ambérn está" próvidett.
h.ld() junto- a Ministérios <e órgãos do segundo esc aláo

administrativo do Govêrno Federal vmcdidas :ii' §el�el1J. pos

tss (:[;1 nrática
'

em Svnta Catariria' no ,lI imcíro periodo do '

'"
seu Gov'&no

.

Já d�:?idin ; escôíha ue 'alguns 1';enib1'os lille

eomporão a SL\3 equipe governamental,. teNdo' mes�o Ú!;'
m�li'ldo convites. embora pou�õs, NLl .entanto, faz iquest'lO
dt' !"'êleteJ' ess�s nOJ1lfS e'm' ahsolul(1- si':ilo, :l,ar,1 nã� ;)!�.
�i1'H.:E as cspécul�ç'Ões em tôl"](� CIO' iuLtiro 8ecl',et,4ri<ttlQ,
ó 'qual t"d anunciado llTOv!'l\l:'lm(,Ilie no.mês dr ja ne iro
CU TIO m.tip. tardar, fevereiro. quando todo, Ú 'seu" corpo
Ü,,',"lxJli,rcs �siiver

'.

,

q Sr. Colombo Salles deverá permanecei' na Guana-
bara até as véspera do Na1 al, vindo esporàdicarnentc a

Florianópolis em rápidas viagens, a f.im de coordenar com

� sua assessoria ç trabalho que "cm executando no RlO
rum vistas ao seu futuro Governo. Na Guanabara, o Sr.
('olombo Salles vem esquematizando �os detalhes o lJll"

, )
,

l(J ama de aplicação elo Projeto Cararinense ele Desenvol-

vnnento, tomando por base o documento inicial que la'H

cou no dia d� convenção da Arena que oficializou sua.

candidatura ao Govêrno do Es�adó e posteriormente 1'('("1
beu sugestões nos encontros q ue promoveu 150m associa-

---� '-'_' _'_--

ti> beleza' das .mísses.... por diversas
I

'vezes conseguiu tirar a aten'çJio da

('ueles que foram a Joinville. visitai' a

'Festa 1'iadonal das F16res, Com

RegUlaridade
!deu 1� .Iugar ,

!em Interlagos"
Orestes Araújo, enviado' espectai

de O ESTADO" assistiu e fotografou

I <: 'sellsilcional Ilr0V<1' de Iuterlagos
I' Dez Mi! Milhil� 'Brasileiras, vencida
I ,,,

II
pelos, votantes brasileiros Alcides e

l\bílio Diniz, (A prova de Inteflagos
v está na pág, 3).

IR E 'd,ivulga os
aliciais de 104'

i
,

• � I

.. , .

mUnlClpJOS
'<,

, �,' � {) TRE até às, 24 hora� de ol1tem havia reVIsado !)

i'esultél,do d<Js 'urnas de 104 ll1Un;r'lplOs, a1rúvés da Co·

�tssão 'de" Apuração. No Imais tardar até sáb2do :0 q:l'iOll'

�al HegioÍlal Eleitoral d,ará �l conhecer o resultado
�

ge
rhí dd ;pleito no Estado. Para ta�t(J, ia Comissão está tra'

.

balhaildo diària�ente até altas horas, da I}oite,
�)iiniamente gra'nde núm('ro ie candidatos acorre :10

,

TRE à procura de resultados 0fichis. Os menos votuclos
.

sil,o os quc mais têm Ido ,ao Tribunal, esperando que "s.

}lÚmerOs se, alterem 'Com as informações que vêm C'h'2)

ganclo do interIOr. A situação, fiO entanto, dificilmente mu·

dnrá, já estando garantida <JS duas vagas no Senado l1v;

5"s" AnUímo Carlos Konder Reis lê Lenol!' Varg1!_s F'T'

reira, enquanto que para a, Câmara'- Federal pela A!'(:" ,j

somente não será eleito o Sr. Osni Régis, O MDB pleen
cherá três ('adeiras sendó os mais vatados, pela Or{1el]�.

os' SI'S, .Jaison Barreto. El"ancisco Lib1ardoni e Pedro 1"0

Campos,
' . ,

'

Para � As'sembléia Legislativa· a situaçã,o se en,:o)1i
ira ai11d:'\ um 1l0UCO confusa, send') impossível uma ;: r{r.

•
A

,/ \

mação coNe ta de quem serão os ele�tos. Vários dos cnn·

'dida.fos entretanto, têm' registrado bo� \(otaç"io. entre ()2

q"lais estão os Srs, Adhemar G�r'cia Filho; Afdnso GhIZZ0,
\

Enquanto isso. até a zero hora de hoje o r�sultad()
!.'xtl'a-,o 'iJial para os candldatos fO Sen�do era o segUi;!'

,te: AntônÍó' Carlos Konder Reis - 488,349; Lenoir Var

,·�s é'erreira - 451'.723 e Romet: Sebastião Neves -

\. , ,

256,081 votos.

:\ Ido l"cr' ira de Andr;,;de, AngeJin{, l�osa, Antômo Heil.

(., j;,;ir)('5 .

01;111. Benedito Ter':71O de Carv'alho Neto, C,�j·

50 Ivan da Costa/ Celso ,Ramos Fill,o; Edmond .J, J. Stl]!
,; 1- EI�,ydj'o". Lunardi. Epitácio Bitt{,:lcourt, Evaldo Ar:'l;J.

ral, Fernando Caldeira Bastos, Fiorav�nte Massolini, Gen·

til Del1ani, HemiqLle COl'dov'l, HOJ1lerO d� Miranda Go-

1�les .T020 Bertolli . .João Custodio' da. LLlz, Milton Caat's

d' Oliveira Nelson Pecl'rini, Niltoll 'Kucker, Octacilio p�-
, , ,

dn) Ra:110S. Pedro Hal:to Hermes. 'Telmo Arruda Ramos .

Vivaldo Herbst, y.ralter Vicente G(lmes, Sebastião Neto

C:U1iPOS e Z:my G011zaga, pela Arem!. "

r;!.

ror s!ta V('1, o 1VIDB tem 21ns S1's, Aderbal Rosa, Carl
Ir" P\,01�ele Dej�ndir Dalpasquale,. Delfim de ,Padua Pei

xo! o Filho Fausto Brasil" Ivo Knol, Juarez' Furtado. Luiz

T-If"1rique da Silveira, Manoel Vitor GeJnçalves" Murilo

S 'l 'p"io Can10. Nelson Tófano. Waldir Euzatto e Waltpf

7,i ':Uli 'os c<Jndid8tos d'e maior votcção. •

Multidões
vãn ao Salão

. .

do ftulo,míwel,
Milhares de pessoa� acorrem dià·

l'!3mente ao Parque AnhertÍbi, iJMl

S20 Paulo, pafa ver os lançanl('Jl�
toti da industna automobilistira
b'dslleil'<l feitos no Salão do AlltO:
mt'veI. Amanhã (, Presidel'lte da �te·

pública eqtar'l 1:a capital paul!s(;!
l·sP�clalmente para visitar a ll10st!'<l,
(Jnsideracla a l11<lis importante d{O
tóda a An�érica. Latina. Quàse tocw's
uS re.nll'esentantes diplomáticos acre

ditados junto ao Govêrno do

vBt'a'j;,il também estarão amanhã em vi
Sllh ao Salão.

Estudantes
fazem fila

,

para a vacina

lmensa3 fiEis de estudantes silO

f')rmadas diàriamente no Dêpatts"
n)(,11to de Saú'1e ,Públi!ea, tendo em

\'Ísta a exigência de atestados de
\'J('ma e abrellgraf�a para as matrí·
(1Ilas. O problema já foi registra

I
I

'

no no ano pa:-saao, sem que fôsse
(!llcontra'da 'um:, s'oluç'ão por parLe
da Secretaria da, Saúde.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o Scü
"

ÚfogramO·
........--'"'--__'_ ............� ...__........----

,.�
"
•

;
.�----'--------
�
"
b
l
�
Q

!--�----------��
l�.;,,_:, 19',45 - 21h4'5fil

Lee" Van Cleef .=- Marilu'

COMANDOS

CINEMA

SÃO. JOSE

Censura 18 anos

. 'RITZ

'17 - 19,45 ,- 21h45m
Jose Merid�s .:_" Grande o{�ro'
NAO' APERTA, AP'AR'ICrO'
Censura'5 ànos '

� ��
.

,I,'
'I CORAL
,r i'

fi

� II ,-; \
ROXY

14 - 20h
Programa Duplo
TEM UM'-HOMEM NA CAMA
DA ,MANIAE � NORMAN; 'O l'

LEI'IEIRO _ BAGUNCEIRO
Censura 10' anos

! '-

,:'�' , ,JALlSC6
�,

1"7 ,L 20h

Jack Albertson � Patricia Neal
A 'H!STORIA DE TRES

.

_fS't-RANHOS \

eel�sura 18 anos

-
I

17 - 20h
Stewart Granger
Snsan Hanr,shinr
O FATOR' TRíGONO
C�nsu"a 18 anos

RAJA

20h

Pro(!f8rr}'f\ Duplo .

A MORTÉ. "AND;A· A" CAVALÔ
-- COMO DAR:UM :CRANOE
GOLPE :; "o

,: I' '.

r.);�nsurafa1 j��s"
"

"j1 �, �"ir-?ii"_'" .. - =;x;

20h

Jame� FrancÍscus =

Hona, Rodgers '!

Q T�SOURO NA NÊVE
Censura 18' anos

TV CULTURA CANAL 3

161100 -.- Clube, cIta -Cr�anrça
16h20m -"-- O �eJll.Í'l'lO' Stlb.��.
rino - Filme
:J:6h40ni - Seriado de Aventt'ltà�
- Filme
17hl0m - Patrulheiros do Ôêsu�

f
___o Filme

J 7h45m Mulheres em Vaw-

�rllarda .

.

1f��2Óm _:_ Tv Educativa
19hOO - A Proxima Atração -
Novela
19h J"i'm Tele Esporte

- 1 9h4'im Teíe .TornaI Hering
20h05m

.

-, Irmãos Coragem - I

Novela

20h45m - "Discoteca do ChaG:ri
rhA -- Mmsieal
21h5Sm - Rep01ter Garéiá
2�hl0m - J_ssim Na T)!rra
C:11HO No Ceu -- Novela
22h40in - GunsmoY.e - ,Jifl1rne

Tolo
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. Dos ,CaSaIS:'. 'Ur('�1i"0S,TÍ1,ar 'N::tsi{"·
ci;'entp 'e Jn,dith',Mofin" S':l'ioriti�l::.:,
esta rnos

. recfbendo.::h .'Hfíssi'c'o con-, ,:'
,'itl" D::tb',"3 c�ri:n�Aj.,l� r l·p,ée�c:lb'·
elo

�

C8�IPnpríto' ,ele. '�I\;l� :fil,nos' De
llvse Mr.wia e fHG�'�db. ,�w' acon- I'

tÕ'cerá din: '\ Í)J1óiíin11il' '�s",;20'10, ho-"
1'3�. !\lll €:ltéd"'af' ' l\>i!\M'!'fl;'ol;it::tn a. ,

I "

:i.i1r1
'

. r'l I'!, ,

"'I
('n"i1 "f'rvit-Oll cla 1�,1j'f�f�.',d,,'" f?11::t1'}1 ,I
eln Rosa'. .a. re('''n�rifffl�s/c'f)nl�ú'l'a- ;I}
rlo� �f'r�,,!:,')n ClutIf ��}\;t�CQ: V�n'?:i- ,\�

-os da' J:lb.a. '

'

';;. '<,' "

, ;!ti ,
�
J' _::: \

COS\l'?1cnto em B"llsífia - Está
mareado para o dia 17 proxrmo
na catedral de BlfAR-íl,ia. a cerirnô
nia d0 casaf1'lf'nt,n da bonita Rezi
na M'lrcia C\lnh� r o arq'tlit�t'0'
G:-rv6si0 €n,"d""s0 OJ,j:wj'f'a. Estq,
mos i "if'0n:n<flcl08 ou,,' A"ÓS 'l re('Q-

'

pCií0. os n()iV0� em lua àe mel.
'

viajam .pa�·a Paris.

"
"

'�
,

I

:'

"

I

Coquetel
A: Associação Filatélica de Sa"!

ta Catarina. em sua sede pró-iria
li'1' 1":'1 ifício J()"';!e Dan x. 1 o' a 1(1;'11',

.

sábado I'<'!CG,�nu. sonvidados na"a o
:

coqu,�te.! de iíi'aU�ll'i'aç'ão de sua S'C

de. .Ai recepção d�l1-se W) srl1'ín'
de festas d:1 Edif'G-in. of-recído
pela Imobiliénia "A, Gonzaga".

;;

xx*xx'

Foi bastante concorrido o co

qtlet>eJ.' 'ele inauguração do escritó-
•

rio da Imobiliária "A Gonza=a''
e "lLa!1bá Iate", sábado no Bal

.

neário
-

Camboriu.
/

.

, Os Engenheiros de 197Q.�:!Turma
Goverrrador Ivo Silveira, �ª\;coll1e
'.ram como Pàtrono o Érid:enheiro
Colombo Machado SulJe/J Para
ninfo

'.

Professor Alberto Odon
May. : Homenageados Professor
João David : Ferreira Lima. Pro
fessor Roberto M: Lacerda, Pro
fessor,

.

(JasPlar Erich Stemmer e

Prl'l.ff>ssor Áda1berto .T. R. cà,�
pelli. AI solenidade de colaeão de
grau será :dia 4, 8S 21 h01·à� no

Teati:o A,lvar'o de Carvalho .. Dia 5

a�o�tf'(';er�i (\, baile dns forl11 andas
_nos: sa16e�' elo Lira Tê'nis Clube.

- \

ES,cola Mundo da Cl'iança quin�
I

t�-f'I'1 ,,;,,o'l(i.nn "::1 '<"dn "Rl1n�,í
ria elo Clpr'" T'lhye d� �.",O·"I'l n""

I""()"f' c;J"''Of;.l('' (:1e ,."rl(!::ls '('()'11 ]'in'.
. \

necas vivas, anresentando luxuo.
sa;� f8ntasiRS c? nlOd�los eh hOllj:
que Can-ou,s��L '1\[:1 fl1Íl1';>5"nt5jC'''
de modalos €In Can'CHlS'le1 hn'it:
(me estão os li'1f'hs b,·()t0S. 1('Íli,
_R "!'CT,'S .. Letíçi.'l M<lchadp, '. Clis�
M00hr�$ 'R::Jm0S ,Carm'�m Ví�ir
Cot\'in, A l1pl.i"tl ll\n"()""'� L';!u.ra ('�
mes' e LenoloSsa I':Tosterno.

I, ,-'
',;

,

,

, " x .

;!
i

. '111tOS

x

) l;""","'rl"lt"'1pntp
- tivirl qrl? f0i·
�art1ti"2. A

/( ;,.,rl., p<f9 <:P"ry" ('f"lnY'1'1f",r'I" CI

"1('),,:mpnf·�r1!')'· '.€0f1\lP�,,1 ffialh::Jd6"
: 'n ()<";at 'R'll<1f'p.·" �H::]''lclt');' fl Dire:

'. ( ,

n;5n À�nllel,,� Hl'1fl'J ' }ilomena·Ó'p'l"a,:
-� 1-j,.,rlqS U;-b'ufantes' d0 Baile.
�r�néo. '!, t", 'l',

g,(,fl...m�S' Jtnflt'pl'I'Il!?eia l)'ehutfm;fte"
O '�el"l�or Ne-lson.:· c\ 'Dw1'llrietá

rÍ0 di( t1(lflte Scornios. iá esUí f'm

atividl'l,clf's. 'para 0S' nfl'o[\l'otiv01s elo
coql1e.r<t1 qllG s'erá bfere("ido 8� lin-.
dq� Behutc::tVttes elo R1·ile B"a'lco.
O tão, espE'raqo oocfuetel será no

próximo. d:ia. 30'.

N(l' t'l"cl�'d,�- ell'n�rwia e Gtlrida,
de, reaN·7::tr-h liIO Jl>11''Í"in AOTO'l"
mi,,'a rm ....tf!lrjn'lA ('1ui�·t(l�f�i,·q,.· 0'1 '('0-
f'ptacljlar C'oniunto R:'Ind Sh0w. d?
Pf"ll:f'i�, ]\1'i,l)tal', rec;hQl� tt16:re-ckln'<
f'lf"lCTi,..,�, �0t!WS' Pll-m"·Hm,,,·,.,tns' �F'
Ca1"ÍiFí"l P"r11'0 �1i1"f il1�. R�"n 'l"cli_
no

..

R.elações "Públicas 'da Po)'íci1
lVflhtar. .

,

\-

�. r : ;,�'

lJs'(t,nd0 uma beng:ala par'a se re

GH1\)eral' de lmlil fraCtura �ue reeell

tel'neJll·t� tew, foi, visto l�U'Tt('l hell)
a"'0'I'I�na<l'lh3ti<,,' no· balJ' d0 OSGar
Palace,' o advogÇlélo. Aldo Pel LISO.

x x �:f Xc.x
"

Vf'''''��''�''I'' d'ri 'ffi''l''<À .. :;y.., ',, __
"jn'·i �fiet:h'el' 'sr:' n'fio hOll"n.r�,
són�.

.1.

-

/ '1_

too,,'
'.,

fll):
.

"'I " '

"
�. II I.'

,

,1',
, ,

,-

-,

"

.B�s�� 1v.8;�é ��r �",' t��f�no" e .... il6é:
eons·�,�j,,�.$, ';� 's� casa, totafmente
fi�l�nCi�d�.�:'" "I'

'

,

. ,V8fo,ttt �fó,pd{) espolhe a plgrrta
� parti�· d� 70 ro2, c<Jip dbi�' ou ma.l�
,qwados.

'

-' .', ",.'
I Jd • I"�

" f

Q �barm8�& é· de prf.mt;íra
qua�.kde,:'. fôrrQ çlé' 1.{ige, ahet'tuMS'

ê.�· iirl.áõ�,�, � 'fei" ,louça C r:,t.I']1E"

metais DECA, re'bôco �e ro�ss,� nna
e pintura plástica. "

O f!Danciamefi�O: voc'� p�ga em

_

10 o� ln anos
..
E 80 eOffié'(i,m; a. pa:gar

d,ep'OlS- que estiver' morando na sua
c-a;Sai pfÓPlia.

I Veíloa eonve-rs:ar c�a�se'o. (Se'
\ v@cê trouxer a\ eS'êrft�u'a: ao' t�rl\"é-no
�?'me�amos de irpe:d,ji3\tó à ��fisfFU�
çao' da, sua casg.

.1

, ,

,�-----,--�

[7

DrOS&OpO
OMi\R CARDOSO

TF.iRC/�·FE1RA - 24/NOV /1970

ARlES - 21/ml.!r - 20/abr - Dia em, que estarão exaltados as SUflS h'lhili

dades pro1issi(in�is e os contatos' !'I� natureza PPssoAI. Seu' rríá�ne1i';i"�O
será compreendido e admirado por todos, muito especialmente , I') período
rl1 noite.

TOI}""1') - ?l/�hr - ?Il/m#j - Novas o-iortunidades de revolucão pessoal
(1PUPl"P0 ,�,p"crjr no decorrer

,

das próximas horas, Contudo, vo('ê deverá
pvitor t,�r1n (' rl111h:l11er díscussão por motivos íinànceiros. Mantenha a paz
(I '-n"'moniq no lar. '�

G�Ml:H}S. - 2l/mai -. 70; [un - Dia indicador de sucesso pelo que fizer e'TI
,

soni('li"rl" O" pr 0(lrnn8l'1,hi�' de entes Q;lprino�. uplhos nlanos- e sonhos mer e ,

r�"'?.., """'8 revisão. a fim de serem melhorados, Bom f�uxo .pára á :.v(da s�n.· J

timental. .,'
.

.

.

c:ft!\''''�'' - ')1/i"" - 'l/il,' - DÍ'l nromissor A vnr-ê, denotando melhor=s

i" <lnftnioq n�r8 os "l"Rmles neaór-ios e imnortantes iniciativas. Abzuém :10

�''''(> (>�,..,c+n h"vorlÍ de' lhe transmitir umn notícía de' interêsse para, o seu

fptor )}ro�Jssional.
-c

U;J'''' -- "",','., - '1"1"",;:' - Sua int1lir'ão e �eu� sentimentos human�s:fjorlel'ão
(lno'-"rt"1" a f'111"i00irl"clp

I
nos (l1!P .vivem. 1 Sll�' VOltA, Send0 (,ofl�1Iliado(8) a

'·...,onoi+" rle qU;Jlrl'ler assunto do seu conhecimento. saiba orienta'!' f

iVl "pn1iv"r, '"

V',,)��M -
"''I /,��P. _ '1') Is". _ O di,H 110r]pr!i '1;''' favoreoê-lo(a) t�nto, milS vt)f'ê

n(','n,,� p rl"v"r6 t()'''n�-l(1) mais nron'i�QI)1" ctn 1'orlos 'os' sAntirlos. 'n,"lo seu

""1'" ;��,� " (lpnjQ"0 'T'l"�hfl]lip ('0101 �fjn('o. E' Juno irá c,ld8 vez melhor.

J. F'HM (I, .,.� I(" .... � "�/or'\qt _ rrêr('::J_f(ll1'3 feHr.o; I�;lr; vorê. Çfue n3R�Pl1 elTI LH�ra ("
\,

'

l\J,,'ini'f' rn'1itf) v"lif)�"R viriío nela ('orreio ou J('J�fonema, dpvenr1o' conti"i·
h· ; ... "n�� f111e t<>n1-]l1 um período cheio de noddades e 31egria. Evit.e preo.

ESCr.RPIÃO - ?3/out - 21/nov - ']'t3rr>a·feira f?vodvel "'ara tiido Quanto

('o1'''i 0,.,'1:> mornqntp e ''''OÔPl''OSq inflllê'J('11 de 'Marte e pl.utão, As alegl"i"s
r',,,"i""r1-,, r'r>� f'ontatos com nativos' de ppixes' e Câncer aumentarão sua:;

n�r",j',pidBdes.

SAGfTÁ Il '1"1 ...._ ,? /.,OV - ?l/d"z - Hoje v;("� terá êxito flessoal, aumpntar:1
<'I" j""lnp',.,,,jq Pf) m"in pm q11e viv" P rÇ>('plwrá inform·flcões de [il'''ndp im··
nrwt�,orin 'l'lra SWl ,vida am0rosa, Todavia, se ainda IlnJ aniversl1riou," 3cJa
nrf'virlrmte.

'

CAilI""If',,,"'''J'('\ .- '1"/.1 .. ,. - ')O/iiln - PrO('l1rC viver a vid'! pelo seu lildo 11e1c
p I) 10i I f>"it�11r1n n"'''onllnq"r.ps Ol1P 11 nRrl"! <lA no�itiv.o" connnzem. A f[lse
(ln'1Ab """""nn� rlFi"uldAôes e imprevi.stos. contra o' que terá sw:'ess� éonl
.f.J... P'''' "i mOC''SYlo(a). /

...

\ '\" t

AQPÁ""'" - ')ln� ... -- l()/�",v -' Prnf"lf'o,n�n (l(>ix::>r-�e i"lflu�nciÁr\n�los de·

moi. d�nrln n,'i�l'i-1�(!p ns <n�s irléi�s ori"inl'lj<; e lpse8(hs na nrópria êX;'(1.
riAnnia. A influência astral é f(l(orável às vJagens e nos contatf)S profissin·
nais. . �,

'1""< no f'()pi""tn 8� j'1fJl1pnf'iQS tpmnp1'Yl a �pr hq�tqnt" hV01'f'iuei's. M"rte
.

f"vn"'p('f' ""np�iqJmêl1te o terceiro decana{� de Peixes, -Tome aütürle e ie,

cisões enéfl?'icas.
, \

, ,

MAO I DE tt'BRA PARA.: CON:STIUIR 'E, 'l)

RiEFOIMAR RÃO É MAIS PDUBLEM'"
l

R. Andrade, firma empreiteira' especializada em mão de obrir'P'ara

\construçâo, 'reformas e acabamentos de alye�arias, e' madeiras, p�:,eço i I
módicos.' 'I I I

Aceita-se 'consJrução pe'!;' Caixa' Econômica 'e, Ipesc. I· :
Tratar - R. Nunes Machado, 7, 19 <;Indar, sala 4 - Flo;iranopllli'S. . I �

�
��"""""""=- � ........- -too.', -, �-e-

--- -""lIÍií'íi-;"aCIIi '-',1'0-,. u.JJ
. �,

t
, J

ma_ E LL2LE

C lDERNf':S JUVERTUlJE
Brochuras ..:.._ Espirais em AlJa�e ou Plásticos
lCAL :__. LACl - Latonados -:-' Croma®s

'

Isqueiros: Com uma e duas rodas
ICALEJ( (AutomátIcos)

,

.
.

ICAl- - Indústria, e Comércio Auxiliadara Ltda.
Rua Coelho Netto, 160/170 - Fone� 3'49 e 361

Cx. Postal, ]37' - Teleg. 'ICAL - Ri{) d'� Su('S. C.

, /

,-- -'>-- - -

.��I!" ZELLb
5

R
r

,- I

HOTEL, ANDR!NUS
Em Florianópolis, na Lagôa' da Conceição, recanto mais pitoreseo' da

Bela Ilha, Andrinus lhe oferece Hotel com apartamentos, comportando
casal e dois filhos por Cr$ 800,00 mensal. Praia a ,10' metr0s do Hotel,
(€'staurante prÓprio com descpntos especiais áos hóspedes .

...�,;;m;����- ti M
_________,_,_!14J!

.���.-iiii!!'*�.§ir��-����-�-�����-��--�-���m�-�'�����-�-�...���;�r�ii""'l

J
-��------

--/�--:--�-l
·1.

;�1ia Qualidaâe
'_, ," '. , �

AUTOMÓVEIS CAMINHõES I.
ISimca Tufão . . • . . . . . . . . . . . .. 65

Volkswagen_·2/p : '69 Ford F-600

Esplanada , . . . • . • • • . • . • • • • • • tiS Ford F-600

YOlkswagen 4/p. . , 69 FO�'d F-350

•.•. ,......... 56
57..............

"

...........
,
.... ,. 6t-)

Itamarati 68

RIEVENDEDt'JR AUTORIZADO dd� CHRYSLER
l'AY' do BRASIL S',A•.

Financiamento até 30 meses

MEYER VErCULOS LTDA.
I Rua Fúlvio Adduci 39í' - Fones 6389 - 639�' - Estreito"

",t "

. \!Si I a;;p;p!1l1iPiJS3"iJ5J"i!!iT=nm mz:mz :7
,

� !�
�.I""�,"�""'� "w., '�_''\'J .,; ..,,�-,..... "..:�<I,*:t""�\ 1� �......,.): ........... ::-1,' 0- _r'" _._�, • 1-:. , __

'
•

., ��
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,foesia tem festival
L

que;
l niversitários .fazem "

'I
.

�.'

(i)s universitários catarinenses
; po

derão participar de promoção lan

çada pelo Diretório Central dos Es

tudantes e que tem por objetivo
des('pb'rir novos valores na poesia
'c:ltori�'�ryse 'I'rata-se do Pri�eir;)
Fp.s'ival Catarinense 'da Peesla U.,i-'

versitári,a, certame. que proporciona
rá um maior intercâmbio sócio-cal- �

tural entre os
.

vc .

.Santa Catarina.
universitários

,1 ,

O Festival constará de três fases:

a pr-imeira, de apresentação' ,d.os tra

-balhos, até o dia 25 de 'lTIa:rço ,. do

,

j,

, No 'próximo dia 27, às 16 horai,
no audiÍório do Edifício das Direto

rigs, com a presença do, Presidente

do Conselh'o Regional de Estatístka

da 4a;, �R�gião, será realizada �ole

nidilde de entrega das carteiras de

R-e ,'i s., 'o ProYi<;sional aos Estatístieos

de Santi)., Ca,tq.rina, cujos processos l

foram ';:homologados pelo Cons.ej,lo,a,
Fec!'3r31 de Estatística.

•. C,;

Estão aptas para receber a car

teira as seguintes pessoas: Pedro Ni

col:m Prim., Carlos Veras, ,Nair Ven-_
tura, Humberto D'Las"io. ,Hel"i'ia
Sha'e'fê"í''''''José, NiÍza Melo Medeitcis.
Itene Duarte da Rosa, Maria José
d'a L'u�,"'L�r�ha Jansen. 'Leny Le'll

]\,r"ndes, Nilton DOnato' Nunes, 'Silely
Silva. Terezinh1." Areas Var.g'ls.' Or
l<mdo Gom,es, Firminio Paes, Branco,

,

� Alcides José d. Farias.' Natalícia
;. J"lZ, V:ilda DWlrte 'Rauli'lo. Lúnj'1

,

VitAI'ia S·..jeek. Jandira' G<lllon -I' rle

'Amorim, Lindoya Wilk: Jo'io 'Sa(is-'

PRODUTOS,

Arroz japonês granel
Arroz agulha 404 especial/gr�nel
Arroz branco extra granel
Arroz amarelão extra granel
Arroz branco ,extra pacote
Arroz amarelão extra pacote
Açúcar refinado pacqte ,

Açúcar refinado pacote ,

Banha de porco Itranel
Cãfé�"torrado moído pacote,
�,xtrato de tomate

'Parinha de mandioca

R��t9,lia, de trigo,
"':lJ:lt;í'll'A (lp trigo
Fe4.iãb Jprêto
FJlitl,;.� qe milho
"")�foro�

�,(.J�l� na:tural
�r "f"

T',eité em p6 integral

granel
pacote

J,

pacote
>- •

"

gráne: '

pacote,
,

paéote

lata
r �im:'v�m pó' instantâneo

:��( .. l·\ ,
"-

Lã:�üe 'açO' ' 'P8:cote
JY[�f!:;trrão sem ovos pacote
1\Ir'�cãrrão com ovos, pacate

pacote
pacote
pacote
pacote
pacote
tabletes

lata

l\iTassas para sopa
Maizena

Maizena

Maizena

Manteiga
Margarina vegetal
Mortadela

óleo de soja '

'PAppl ,I)ig-iênlco popular rÔlo
Sal ref'nado
�",1 mOll::Io
Sabão I>.m "leda<,:o

p8/'ot,e
pacote

proximo ano: a segunda de avalia:"
cão das poesias,}l ,ser f�itª;.'r';o('��:
missão especialmente- co'i�stituíaá' :,e',
o' 'te�ceir; a ent,�gá' -. df'- p'rêm.l�,;, '

I ",
'. ..

" '"

marcada rara fi?s:.df,l abri�. ci ",
J\,(. I \,�,

(Ie

?�nis" Eunire Horn Vieira, Már('j�

'Pello:' LuroinN! de S"usa.' WE:rnC'r

S -ringmenn. E'dn M�("'adr) T:li'i,8
'P!')""rto de Tal'erda. :\filsàn P::ulo,
Milton Veríssimo Ribriro,' Marle';e

r.lInh� Lucy r,wgnin. Miiria' Férc�

ra,' Dilma Maciel. Ivo MaE's. Osma

rina ,Virira, Mada Boos, "Marh :G'IJ�

lUes, Lina D'Amoreit�. nía D,jrnj'L
ni. Olga Voit Lima, O'svaldit::'l
:Qu;:!rte. Silv::l. Lauro Sonrini. �1:;Fi3
Sf"hmidt. l.nisse� d::J Silva, Liseté�
Si'lya. D:wci de Andr8de" Carolir'{a
Zi!-r;er�'�nn, 1\'I�r1ene da Silva. H�
rif'r11 Lins. Jacób Filho. 'Terezi.flha

,

. T'rxeità: ,Deni'?e' Guim�rães, "';'il.vr
��"ves. Arlete MOl'it7. Sil� ela SilV�.
Ro�it� SOI1Z�. �iÍ1nld,a Veras; 1<:,,0:11

�/I'�rtL"""l:).')'O. Dnlr·e. dl1 Costa: W<l!r{e-
m:u Amnrhn', '

Avrton Per'rir'a P:,T\Y i

d'o 'N1snimpnto. Àntônio;di> O]i�fi;i�;
,

'T'1"ui 'T'�"n�es Gilrl" ArAiítps, '\\:';:1-
dir Fau�to' Gil. Cântlidó �,:b�má�i('l,
i;ito,,' 'T'rsb �,1�nciÍ"'11<'('Ht Ft';ri�\:i
r!')' Neto., '()�"tp f't"J;' P��fI� M<1ib
Pa"hef'o, Antônió lVIachado,; e i�ai;J-
lÍno Linhares, .', !-

UNIDAD.li:

1 kg

/ 'PREÇOS MAX
0,75

Nacul· debate
segurança
bancaria

O sr" Jacob Nacul, Presidente de

Sindicato ,11;<; Bancos no Estado de •

Santa Catarina, seguiu para o Rio
de Janeiro onde vai, participar [un
tamente �o� ,dirigentes de esta'x

lecimentos bai-cários , de' todo o pais,
r1n reuniúo n!')", o Ministro da Jus

tiça ,a realizar-se hoje' durante 'a
9ti0l será tratado o tema da rsegu

rança dos bancos.

Estarão,' presentes à reunião to

dos .os secretários de' segurança é 'o

'sr. -Ernane nalvêa, Presidente (lo

Banco Central.

.

Ama11'h:í o sr. JaroQ Ná"'ul �oina"ú
posse COiriO membro da. bii-etori:J I,W

Ferler�('i'i0 Nadoml de Banros, par

H�inand'1. em. �('cruifH çíe lrunj"n' "'�'
'(lir�"in rh[luôle órgão, logo apó'; a

sua posse.

.i.

Convênio'
da bolsas
de-e�tudDS
o Plameg firmou convênio com as

Secretarias' da Segurâl1ça Pública e

da Agricultura, objetivando a Cl)ii

cessão dç estudos. O convênio ,?n�ll

a SSP estabelece a distribui�'ío rle
bolsas para estágio de apetfeiçú'I'
mento; enquanto q'ue o assina:]<)
com a. Set:retariil d'a Agricultura Ii

x� a concessão de bolsas para a (.li"
/ _.

mação de técnicos es,p�cializados em' ,<

,agronomia e veterinária.

Irmãos ,Diniz vencem

as 10 mil milhas
,"

Intl'r!a"os (Do envi�do"-esp'>!dal
Or"stas l�ri!úiQ) - Pilotando uma

A"lfa/ GTAM
\

da equipe Jollv (;:111-

cia, os ii'miio's 'Alcides e Abílio 'Ui.
niz vencéram domingo a prova 0,17

�
, ,

"

',',-
"

,

�. r ".
I�

OIegarioinio
passa' de
curandeito,

-,

do do Puma 1.700 que
- �flpnt:'ln na

Curva da Laranja, sendo atropelnr1f)
pelo Alf'« GTA1I.1J: n? 94, conduzi.:o

1"01' Piero Ganoia. Cirrco carros que

sc=ulam " Alf« de Gancia também

.
�tl'('.;whí'1m o jovem'. (IUe morreu
no 10c"aL

.

Em expediente 'dirigido a.t O .�
TADO o pnesidante da, Asspria,lijo
Brasileira de Odontoloyia. He7i(Jj�i
de Florianópolis, esclarece que .' o
Sr. Olegário José KO�l'icli; que (I�S
fechou d�js tiros contra o induSli!�:1
Ondino, de Souza, não é. dentisu.
conforme foi noticiado na edição dr,

domingo dêste Jornal.

Mil Milhas �n"sill'iras, comnet indo

";;m outros '49 con('orréhte� ,,(Iue

i"i"hr�nl a" '''oml1etif'�0 SO'1 l:1'n1

r'hllV�' '{in;'! e intermitente. A Ferrari
.1' � ', t. • í.

• •

512-S', '1'116t'<Jc1;> por Manfredlni e

l\Jfn1'f'tti 'plf' 1;11'[1011 1'01' .último �',;,

sumin :l lideranca ' da, prova após
(111etro hor�s de competicão sob ::I

"h1]\;:1 oararulo r-om 'problemas em

011� ,l")",,,� (,\lptri":1, A Ferrilri ,ba,

t''''1 t"(l!')s os Téro)'cles em Intérbgos,
rn''1'i''rl" " ri"<'UitO em' 2 minl.lt(13 e

!'i� segundn,;.

A dunla de pilotos cariocas Múrio
.

OlivE'Hi e José '\�orais Neto; C011í o

Porsche-910, da Equipe Speed Mo- Afirma o expediente' 'qu'e ,,"o "L-
tni'S �l\f:''''llf rm segl.lrdo lu-tar. fi_ ferido senhor não él, cli'llrgLio-c!C:t-
canelo o zerceiro para os volantes tista e sim conhecido curandeiro t,::'-

itnlianos Carlo Facetti e GiQwn'lÍ, quela região (Alto Vale), cuja líri-
Alberti. com' a Alfa P:22, de 2 li- são já havia sido anteriormente so-

tros. ela Equj'�e Auto Delta, Os licitada pelo Conselho Hegional de

pilôtos bl�asilciros, Tite Catapanl e, Odontoll).�ia, por eXI!I'cíçio He�al ,31a
'Piero GJ:lCÍ?., Jaime Silv� e Uf�()\4"'f�\,( profissão": ;,
r>li'lC1 S'�r,:,ici tous�da f' Paulo 110

lo nómes forpm c1assFjf'�do� l!m

(l1l'1Tt0 rtl�jnto e 'sexto lu�ares, r(-\.�·

o BANCO DO ESTADO
••....

,

DE SÃo PAULO ESTÁ SEMPRE
·A�,.E��4NDQ.O VO�UME

.. , ... , .,' DE DEPOSITOS.
/, '

BA�C9 DO, ESTADO DE SÃO PAULO 5.A.'
"

,'��INTEGRAÇÀO E DESENVOLVIMENTO-GOVÊRNO ABREU SODRÉ
\ .'

'_,
I

'"

.A. n�'HH"'T0:1ti(H:\ (l,..,� irmÃ()� P··:l1M

1idnc A,hOio, f' AI"idrs ni'1iz fl)i

�(w,,....!rl"'rnr1� (l(YY·:1n. n0r4!elt}'l. nr.ip(l

pnlmente em facf' do estndo, esrm
H,,,"c1jn p i'1�r:[1l1ro' ela ni,t,3. li 1'1'

,....Hl�,�;r� .... íl·.. Cr:! 9 nriV1njn?l vir1"lJr!0.

r1n" 1\ If1 �:r...'!�., "�ll,,, f'()hril1 todo o,

n",.n'l'r<;o !,'m' l'� h()rns e 50 minl1.tn".

t('\t�li"a�'dn ?()'? volt�s numa, médi,l
" ""Ó1'in d':) 130 quilômetros' por iw"

ra.

km Ih, A FpI:r�,ri rstrve muito ter;]

lln ·.corf-l dr; ('nnr')pti"'�o c.om a lVl�!

ba 'injetO'.'a. quebrada e só v('litoa

a pista/depoIs ,de P'árar no b?x 'la

r� o's, reparos, Com a bomba fiFI

einnando ,pre."àri1menÜ·, l\iTo\'d!!

vo1tnu 'à pista com a Ferrari. te'1-

tando ,ITIelhorar ainda m�is '0 S�1J

rf'rnrde, o que, afinal não consp-,

, , guiiI.

Segundo estab'�l�ce: d \:ég�Ia!llen
fá do _Festival '�� tr'a�lho.s· cohé�r�.,
'rentes, -de verão ter» no . míniirío "61) ;e :.'

no' �3�i'mo 12Ó,1 'poe�ia�:�: C)' pl'iÍrilE'i-'
1'0 coiocado reéeberá um:'; prêuj!fJ
er� dinh'�ir'o no �alor"de Cl�$ .' ... ': �".
i.oon.oo, um troféu '"al\lsÀYQ � aô" ��f
rito e 10rá 5€üf trq�ali1l) ·'.impresso
em livro. 'ri 'i,';.·'r'."/:··:

;;..
-,: :.,

Novos· estatísticos ;vao'
,.

receber suas carteiras

ta T.\Ift, João Paulo 'Rodrigues. I:!�-\

l'ilissia Maria R'lsa, Terezinba' 'Sz '0-

,).
'

,

, ;'�\ .i

!P......_,�..._iiiiioiiiiiiiiiiiiíiíiiiii__ióiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõõiiií ....,.;;�iiiiiiiii�iiiiõioói�';.'\

:':SUNAB IwrORMA ÀS DONAS DE 'C'ASA "i:!

�'PreçDS Cadep".1i'
A VIGORAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO

':,:"..
.

,

1 kg O,R2
1

'

kg 0,90
1 kg 0'.114

5 kg 4.30
5 kg 4.:W
1 kg 0.90!
,5 kg 4,.40,
1 kg 2,�0

r1/2 kg l.15

,

200 gr 0.60
1 kg O.�!i
1 kg, 1,05
5 kg, 4 fln

F 1 kg 1,20
1 k 0,55

1Q cx 0.50
1 L 0.$8

',,\
454 gr 3,50
.400 gr 3,40
6 OlO
400 gr 0,80
400 gr 1.05
200 gr 0.55
200 gr 0.60
400 gr 1,Q5
800 gr 1.90

,

200 gr 1,50 \

100 'g , MO
1 kg, I 4,20
900 mI, 2,85
1 0.25 i

� kg 0,40 I
1 kg , O �o L

.
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peq. 1 'P
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IIOBi=l'2R"ITACAO: Os preGOs máxill10s fixados na pre!'lente lisIR I

I não
o.

",
1;Jrangem tôdas ,as

m,arcas
comerciais As N!.sas participant,,� I

I
I (l� .. ?AD�P estão obrigadas � ��r pelo menos \uma oas marcas dêsses I.I ,_,.��to� por J;!TP.ÇOS que: .nao excedam aos" fixados, I t

:.t
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'FOLCLORE

/

:/

pef'tivmnente.

o melhor tem'1O, ainc13 flHE' f''{

tr�-ofi('i� 1 . fOl o d� 'Peri'ari 512 S

"o"rl:pich· nor. M()1'�tti,

21n!'i8s :111m� mp(li�

A im",t'�,,�" n'111li�tn critjnnu mui

tn: � dnslirghni7nf'�o da prová, Ma,'

I'°"h "ri" '1.\1) �"ide,nte fatal: tim 'i 0-

"pm eS1)r!cüll,lor. ,curioso e impru-
, dente. tClitO'J ver' de pérto< o (""i'a,-

','

-

....
,.

Estudantes
p'romovem'
rha ..deslUe'

Por outro lado, o Pl:lmp.g firn'fltl

: rO'1vpnio bom *2 'Senreter.ia da Ag,l'i�

,cultura que possihi1i'a-rá a i'11nJ'p.s
,'silo cIo livro O Folclore em S:H1t;,1
; CatarÍlla, que �(' integra nas m81!1s

; d� difusão cultural do Govêrno do
�
,-

.

; Estado.

O roiwênio tem o v�lor de

i CrS 3.300,00" "om vi "l'ência até 30 de

1 dezembro dêste ano.
,

Bulas na Serra
vão·até 4'

I • .;

de dezembro
A Secretaria de Edue�ç;;o e CuJ

tnr a baixou norma que fixa para, o

próximo dia 4 de dezembro o "'!l

cprramento das aul8s elo ano le�iv()
dt> 1970, na - 5a. Região Esc:o!ai',
abbngendo os munil'ípiQs de Lngr�,'
Anita Garihaldi, Alfredo, \Vagoe:-,
Bom Jardim da Serra, Bom m't,il'O,
Campo Belo do Sul. Imhuia, São Joa·

11lim, São José do Cerrito e Uru1>i"i.

Exposicão vai
ajudar. Lar
São Vicente
Durante os di.as 19, 2 e 3 de de,

zembro será realizada na 4ssociaç;10
Atlética Banco do Brasil: à Praça
Pereira Oliveira, uma exnosição e

venda de trabalhos manuais e arte

sanato, organizada por um 'gruj):J
de senhorás da sociedade de Floria

nópolis. A renda da promoção IP.

verterú em benefício do Natal das

Menir)as do Lar São Vicente dê
Paula.

.'
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VOCÊ PODE FAZER
O MESMO.

"

I"

Hoje, bs 16 horas, no '.qra Te!d';

Clube, as" alunas da 4� ,:Série B (0,)

Ginásio I�;;(!ulada' Conceid:�" a fim
, .' ( .

de angai:i�,l' � undos li�1:, �.li ,.:. ...

I \ dades d,� fürmatura Í)l'lÍlllÔVClll ,á.,
',,', ;., \

realização de' um olú' cOrir :d" � :lk'

de "moda� e "Show SUl'(lFt:'sa" C:,1H1

várias ati'açõ("s

.' ,

q

I' .:!?'

I ,._.\ \ '

o Bançq go Estado c,;l�! sa6\PaulQ
,

. tem 'crescido conti;'uamer.lte�,..
Em três anos, êle c;on�Élg�,iu se

Itornar o�!seg�ndo I�Bqnc6 do; p(j:rs,
em volUme de,depós,itos, ,," ,

t

A melhor forma dê�se cr�scimen
to significar,a<lguma cais,o parcíl�O
cê, é ser cliente do Banco d9,Eif€l'dp
de São Paulo.

,

'

,. �j l" ,

Nós estamos aiudqrd�l pé'ssbClS
inteligentes a conheceren: Ó próprio
futuro. E ampliar �ubstdnclalmeri·ie b
,volume dos depósiios de�s�s pe�soa�.

Através dos depósitos p 'praz(>
fixo, com correçõo monetário.

,

Você deposito ,S,yas �c�Ql?in�iCl5'.
tôdas os importânti,as são abeitas
. e retiro seu dinh�i;� co� 'jut6s e'
correção monetáriq"ho fino) do pro.
zo combinado Oi� :peri'od"i'ç'arTient.e.,I.

t � tI
.. ,v.' r: , ,�

No mqmento de depOSitar você
iá s_abe "quais ser??jse�,s l\l,cr?�. '/ '

Este e o modo Ideal poro você Ira
tar suas economjas� gár�nYi�d6,.1�m
rendimento apreciável e sem risco.

Sejam elos pessoais ou os de en
tidades, associaçÕes, e�P,rêsa� ou

instituições sob sua respansobilidaeJe.
Você pode fazer depósitos'a pra

zo, com correção monetária,' em
tôdas os agências do Banco do Es.
todo de São Paulo.'

'

E crescer junto com êle,

,I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Um dos berços da colonizaeão do Sul
\_ .:J

do País e personagem tantas vêzes glorioso
das [págigul� da nossa história, a cidade de

Florianópolis possui, infelizmente, poucos
"i llJ?U'COS da sua tradição e do seu passado.

Lugares e prédios históricos jazem quase
que pràticamente abandonados e, não íôra
,recente iniciativa de conjugação de esforços
!]:lnl a restauração 'das Fortalezas de

,- "Sal1t'Aiía e Anhatomirim, poderíamos dizer

.;r� Jõ,"::. � I" '., ,.f (jue nada SI.' íêz em favor da preservação
:II �\:' ::/'

, ,d.,s nossas relíquias. -

I.... l!.,.i 1,'-1 '1-/' '.i �� " , .'
, \

I'��'
ll.'" ; '-' -Ó, Dê qli.àhjli,er forma, essa iniciativa, por

'I ,,',�, ,;,' " �: si �?, já é um fato bastante auspiêíoso,
I ,;'.: ," ,\,' ��ndi)' de se 'esperar que frutifiqueJm rela-

, 'I' ção a outras relíquias do gêner� e crie nos

II Poderes Públicos e na comunidade a coas-

: I. ,; ",.... ,c,iência de que é dever de todos zelar pelos

I monumentos que evocam o passado e nos

f.�
,

,,' , dão conta da .Hítóría vivida pOI' distantes

II q, 1,••11'"

I
ge.rpçõ�:s que ajudaram a construir isto que

hoje nos cerca. Se Florianópolis tem no seu

passado séculos de História e de tradições,
é dever dos seus homens de hoje fazer com

que as marcas aqui deixadas sejam levadas

às, gerações de futuros catarinenses que nos

sucederem nas lides da vida, com a eloquên
cia .do .seu significado, suas histórias e seus

ff. U) \3 ��, �... '. '!
.

I \
! .. �i "'.. \ se'g�ledol!i.

\ '

fi" "�l1't '1.1 !�" �l; ,'" ',_�, ,

II !.'._.;. "\)1,
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: io\t .rtl ,,� I "

estaurâ o
../

Não nos basta apenas construir li fu
turo se' não sabemos reverenciar o passado
e txansmití-Ios ao porvir. E imperdoável

, que uma Cidade com mais de três séculos
de existência não possua um único museu

que conte aos catarinenses e aos brasileiros
\

em geral as coisas que aqui aconteceram

objetos que compuseram, o centenário dos

grandes acontecimentos que fizeram desta'
terra a ,eleita para seu palco 110' teatro
dá História Pátria. ,Algu�ns dos poucos
uesquícios que nos restavam foram destruí
dos pelo descaso, pela

'

imprevidência e

pela insensibilidade. Sobra ainda alguma
coisa" no abandono e no esquecimento, que,

'

se' não merecerem o quanto antes a preo�
cupação dos poderes públicos o futuro sa�,
"berá debjt�r na s�a responsabilidade a mor-

te, dêsses monumentos.
,

A Casa de Vitor Meireles, - em boa

hora sendo restaurada pelo Serviço de

Patrimônio da União - por exemplo, b,oje
\. J3 não mais possui o acêrvo de .aJ��uns

anos atrás, 'quando H'l4?s, as importantes
obras que lá figuravam foram levadas para
museus de outros Estados, onde os Poderes

"

Públicos foram mais sensíveis à arte, e à
História. O nosso Instituto Histórico, a

Biblioteca do Estado e o Arquivo Público,

xUi':' .....: 1- ,. ..
, .�

� fi�, ili�: " �'tf; •

1M1ti fj".i
j�i' \0." '" cc,

permaneceram 'durante 'longos anos à mer

'cê das traças e dos cupins que se rohuste
ceram em meio à poeira do descaso ofkial.
A responsabilidade por êsse descasn , não

deve recair apenas sôbre Governos do Es

tado e, do Município, mas também a' pró
pria Universidade t}ue, a depeito de ser

. uma instituição fundamentalmente cultural,
até aqui não teve," � '�reocupação - pelo
menos conhecida _:_ "de recompor no acêrvo
I

'

de um museu o passado artístico, histórico
e eulturaf de Santa Catarina e de FloJlia-,
nópolís, P6ssui é 'verdade, DIU, Instituto de

Antropologia, mas êste se deve mais à
Inici�tjva' isolada. de, um dos se!:lS' mais

eminentes 'mestres .e historiadores que à 110-
lítica de Cultura da Universidade.

O Govêmo de Estado, de outra parte,'
constroi a Casa da Cultura de Santa C.ata\._
rina, que se propõe a abrigar todos os ór

gãos do gênero. Pode ser, que com isto

venham novos estímulos, depois de tantas

décadas· de desimportância voltadas à êsse
setor. Já é tempo de fazer com que tel

aconteça, antes que o' quase J1ad� que nos

resta se perea ao primeiro vento-Sul que

s?prar mais forte. A iniciativa de Anhato-

mirim não pode parar por si. \

Há poucos dias. era, assinad:l. no' Rio (1e
Janeiro, importante contrato entre o Bm;co

Nacronal de', Desc'1Volvimento Econômico

O.NU]!;) e' o Banco Re[�ional de Desenv::>J.'li·
menta' do Exí.remo Sul (i;B.DE), êste último,

. ,

, repl'esentado pelos seus' diretores regionais
de Santa CaLarina, professor Ary Canguçu de

-

,Mesquita, e do úio Gra.nde do Sul, prolessor
'JQse 'Alexandre Zacchia. Trata-se dum

contrato de financiamento vultoso, visando à

ü)lplantação e expansãa de pequenas e média:>

,eÍnpresas ,localizadas na região do. extrel:10'

3ul' brasileiro. Nessa área, em que o ,BRDE 'I

vem tendo sensível e benéfica,'1> atuação como

agente fillanc,eiro e ,como patrocinador de

notávei;:;
-

inicialivas empresanalS, haver:l,
po,rtilnto, agora, aplicação de,mais 37 milhões,
6',5 111il cI;\lzeiros ce mais 500 mil dólares,

",� "" ,"

-"

;soma que lhe caha para aplicação do progra
, �� -.;. ;'." ,rria,;ct'e estímult)s" às eumresas industriais, de
.,J, ;.;. Ji,:;;' ", •

,,' '
>

pequêi1:o e médio porte, q ue surjam nas 'três
uuid"des sulimlS da Federação Br,lsildra, elll

'<!uE) 'g.' t\l\DE, j,á vem operando com il1coi:1te�
, /iávél Íl1fluênciá n(:) desenvolvimento regioriaL

"

'O' i)l'óf(�ssor _Ary Canguçu de' Mesquita;
;;: Diretor S�lPerintel1dente do BHDE em Sal1ta

ç$"t8ri)ia, ,

acentuou, com 'propriedade.' '<IUre ,:
"r:"'\lJl-i"e f1êsse vúlto Ulmpi'ava a c�1pa"i(hl!:lr:;
do Banco como organismo repass"do\\ de'

Ji'undos Federais e o coloca' em pOSição de

. i·

1.. ..

I" l°

I" ,

I· " 'r,

h'••

elestaquc dé'ntro do cenário econômico do sul
elo bl'usil". Po'r sua vez, o Diretor Presidenl(!
do Banco Nacional de DesenvolvimeljlQ
Econômico, engenheiro 1\1arcos Pereira Viana,
's'alicnlou a sua certeza de que o BltDE saDer;i
apücar êsses vultosos recursos, :'com acuidáàe
e dinami�m(), atributps que fizeram do BllDE

um dos mais, eficientes agentes financeiros',

Santa CatariÍla, e�identemente, induída
n'a área a ser beneficiada, Ú,rá a sua cota 'de
estimulas ao esfÔrço', côin <i(üe :ITova's' 'in-'ci�-c
tivas industriais vierem a condiciopar-se ao

financiamento. A influência que b ERDE j�
vêm exercendo na prOpUlSa0 dos setores de
econoI'l1ia i,ndustrial e rural'em' o nosso Estado
terá assim continuIdade, sahiclo' que - já
tivemos ocasião de comen._t.ar, dias atrás -

está sendo verificado' um auspicioso cre.5d·
mento dos índices dé assistência financeira,
da parte do BRDE, às .atividades econômicas
<'staLin811s\:>s;. Então, faztamos 'referência ao

fato de' que, 'sõ�1el1tt em oito meses dO'

con;ente af,lO, a méc)ia mens8J� de fi:l1�nd'l�"
mentDs à indústria' -de Santa Catarina .alcar..

�ava 'ú dôbró, da àlcançada nó. ano '-al1teFÍo:,:,
(H}()f)), 'que foi de 1:7;' e11Quantb' neste "no

subia -.i�, até o oita\,o mês.d 3,5, Dessa'forma, "

até outubro do, ano flu'ente o, total' dos fimll

ciamentos' através do ,BRDE em .. Santa Ca�t\-,

aqu
.\ .'

edro, 1° no "EI
.
." ,

;'

rina se elevou a Cr$ 4l. 810. 654,99, 'compn�

endidêl nes,'ia soma a quantia relativa 8. finaD-
(

.

-

ciamentos também ii agropecuária,' que foi de

Ci$ 6,($57,.660,Og.
Não deve, pois, deixar de motivar ,o !11évis

justo regQZljo para todos qUq_ntos acomp,8
nhamos com interfj,ss� o IJI'Ci'ente p;;.ssp (lu
desenvolvimento catariJ1�nse 1 no!j\:13 cb

canalização de mais e maÍorl,s recul'SOS de
- finánciamento,' objetivandü, ,jncremeútar as

p!)quenas e médi�s{ �rúlJ>resiis: f' i)'l.dl,lstrials na
'

'/'
,

'i'�"g'ião' 'sül-brasilei�li '·elJi�:q{i-�if.lS�'tâ' ·aa�*j'Fla 'i ,,';:' .\
'

está oferecendo a todo o país um alto exemplo
de ope�osidade;,' ol'{;lém e integrado, 'político,
-social. E bem tráduziú 'a ,'significação do
acôrdo recentemente assimido com o 'Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico.)
professor Ary\ de" Mesquita, Diretor Superin
tendente elo BRDE neste Estado. quando se

referiu à circunstância de o vulto do repasse,
cowp�ovando a_ capacidade do Banco Re(Yional'
para aplicação do>_;, Fundos Federais, colo'é2.r
êste estabelecimento b�ncãrio "em' n03ic�o

, de destfJque di:mtro do cellárió econômico do
, sul do País". , '

----..: �
j

Posição, convel1hamos, hem conq"isjadl,
:pel;, "su:! acuidade, e dinami3l;no, tal como 'I)
reconhece\! o ílust·re Presidente do Eal!co
Nácio1.wl d'e Desenvolvimento Econômico.

,

..

< �

'-,

,

� ; I

Há l11l<IÍtos, anos eu adorava êsses 81-

manaques 'que traziam adivinhas, charadas
e, em espec'ial, U111' que sempre vinha com

"uma historieta em quadrinhos, mas apenàs
um quadrinho por página e �ue trátava de
um personagem ,que. na primeira pági,na
Oi'a J11uito Iraco, devia sofrer de uma pO[l
"çÃo de doenças e apanhava muito por' cau
s,a disso e era submetido a ullla série ele

hl.pli:iJhaçoes;' sempre ao lado da namoraç1a,
mas somente até a altura da metade do al
ma,', ague, 'porque, daí para a frente, ' êle
,tdÍl'iava Cali;igenol e ficava forte e valen
'to_ e o motorista truculento do caminhã,o
,qUt) havia quebrado a sua cara na pá§!ina 7,
recebia o trôcQ, com juros, na página 25
'e �Ulamorada, que teni1inara na página 13,
reconciliavª-se na página 31 e êles casa

vam-se e viviam muito' feJizes até o ano

�- 'ni'rte, quando começava tudo de novo.

Ufa!

,-t

!II
'

';"'In .nw·,
�;-;: fi' {,'
f.�111 r" � t-;

�.:f '\.

>;-ti'r'"" .t,./
'.�.J.>1i j,,'

,f/ I..: �

t.�· V-'.
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Mas não era de alma'nques que pu

queria' falar - eu ql!eria falar deaLltomó
veis, vejam vocês,' O· almanaq1le entrou pe
Jo seQuinte: uma revista que está circul an- I
do cem Um número dedicado 'ao Salã� -lo

, ,Auto·móvel esta'mpou a descoberta: "'Lin
coln foi assassinado num teatro chamado
Ford e KeJ1'1ed'V for ass"�,,i,mlf]O "11''1 I'1l1to
móvel da Ford chamado Lincoln". Aí está:
típico dos meus almaqaquinllos d'qntanho;
por isso me lembfei cl�êles.

Vem ao caso que, lendo a ±rase, InI
ciei conjeturas ,em tôrno de um tema abso-

lutamen{e empírico, .\1lel,hor diria; essen

ciamente especulativo: se existisse o ali to

móvei desd� l.700, digamos" quantas pel'
nagens da história não teriam' sucumbido
antes de passar para as páginas da mesma::>
Automóvel, meus irmãos, é fogo!

.I ,

M-aria Antonieta teria, por exemplo,
uma' Ferrari, COll1.,a qual afrontaria os sen

timrntos ,patrióticos da massa. E" com tô
da a pl'Obabílidade, do.idivanas como' era,
'não teria sobrevivido até o instante em que
desencadeou na França _ aquela confusão
enornle, anúú.ciando, sua opinião a respeito
de pã.es e brioches. l':'J apoleão também ti
nha' um ar de quem não resistiria ao apêlo
da velocidade, Oscar Wilde passearia ao'
entarde.cer pelas ruas do Soho, em seu ele

gante Rolls:Royce Silver Shadow, com um'
'belo motorista impecàvelmente uniformi-
zado. E ,daria caro�nas a alguns jovens. As

e sim se contaria a Independência:

"As primeiras horas _da tarde de on

tem; quando abastecia o seu, GcU�xie '22
num pôsto 'Shell ào bairro do Ipiranga, ,em
)Sãu Paulo. Sua Majestade, o Imperador D.
l::Jeclro 1, proclamo'u a Independência do
BrasiL Em sinal de regozijo, 'a' comitiva,
q ue era composta de 21 veículos, irrompeu
na madrugada de hoje. no Rio de, Janeiro
\:m m\Õio a um ellsurdecedor soar de muzi-'
nas.

"

Dna. Maria, ou dna, Isabel, não me

lembro mais, não teria siquer· a oportuni-,
dadc d� sacudir o pó das sandálias. - a

mel1o.$. que tivesse ido embarcar de jipe. A
indústria automobilistica nacional teria siclo
iníplantada por Pedro iI, cujo nome seria
dadó a um 1110dêlo -italianb produzido sob,
licença pela Fábrica Independeúte de, Mo
tores. Lqgo depois da Proclamação da Re
públiqt, no entanto, o carro cairia em de
suso, apesar da troca do. nQme.

O assunto é vasto e o espaço p6queno.
Eu não queria encerrar sem ant�s fazer
uma referência aos acidentes de 2utomóvel
provocado pelos nosso�' jogadqres de fute
bol -_ aliás, ,par� faJar beni claro, era exa-

,

·tamente sôbre isso que eu queria', me pro
nLl'l�ciar. e acabei me perdendo nU�ll ema

ranhado' de almanaques e Imperadores.
Joel, tri·campeão do mundo, está à morte;
em Santos; Ed!Í não morreu, mas· passou
raspando; Manoel ,Maria sobrevive, nl33

está morto para os estádios; há menos cle
um ano foram-se dois: Eduardo e Lidú. do
Çorintians �I e Giím,ar, que não joga mais,
Oindou se acidentando com mürtos e feri
dos na via A nchieta, Afinal, o que é que
h:f1 Se Fittipêl:di, Graham HiU, Chicl' L�n
di. Fangio, Jackie Stewart c .outros f(lrmas
Sell1 um time de 'futebol e ,entrassem em'

c<!wpo, iria ser lim desastre, "Mutatls mu

tapdi, .. "

,

Deveria contillLl3r, mas :pt;(cqro dar rml;'l\i1Q COyl? ClIl1T[Jr.ída por 3qui.' A uma
(TotlIca aSSlll1 desalmhavada nerll 'o Calci
genol será capaz de- fort�leçe(. Talvez :volte
ao assunto.

' .

outubro a Cr$ 1,21.' A segunda, a

Cr$ 2,75 'em janeiro c Cr$ 2,68 em

outubro,
Mesmo diante de uma ascensão,

nos preços
\
que supera as previsões,

o Govêrno continua otimista quanto
ao contrôle da inflação. E mesmo essa

elevação é consequência de uma op-
,ção: a liberação progressiva dos pre
ços de certos produtos, (aço, carne,
etc.), embora se reflita na alta geral,
permite canalizar recursos para seto

-res necessitados, de modo a não pre
judicar o desenvolvimento. Por, outra

parte, o Govêrno prefere correr ris
'cos na área' dos preços, para não es

tancar o processo "ele desenvolvimen
to e as perspectivas nacionais a pra- -,

zos maiores.
Um -setor que foi amplamente bene

ficiado pelo crédito é o agrícola, Ê,
Pode-se .dizer, é cena, que a redu- quando se amplia o nível de ativida-

ção é menor dó que poderia t�r sido, eles agrícolas, com? rapidez com que'mas não se deve esquécer que foram vem sendo feito, é evidente que se
deliberadamente reajustados os pre- criam algumas tensões inflacionistas
ços de alguns produtos (café,' carne (visto que se realizam pagamentos de
aço) que estavam mantidos artificial- � fatôres de produção antes da colhei-
mente controlados 'desde 1964. E',' \ ta) que devem ser rãpidameúte elimi-
assim, ,uma inflação corretiva, que se nadas.
(esgota na J_!lrópria: ascensão dos pre- As pressões inflacionistas que .ana-

90S. 'reC'�111 de vários setores e impulsio-i':
A taxa de inflacão em 1970 cONti: mm os preços para cima estão inrei-

nua inferior à de 1969, 'qualquer que ramente sob contrôle. O Ministro
seja o <indicador tomado para compa- Delfim Neto mostrou isto claramente
l'8Ç;;10, segundo �s dados da Funda- no seu pronunciamento quando rece-

ção Getúlio Vargas. O índice do cus- 'beu o título do Homem de Visão na
to no Rio subiu' 2% en� outubro, última quinta-feira.'
(2,5% em outubro de 1969); o au-

.

,"""'�menta acumulado êste .ano incluin- Segundo o Ministro da: Fazenda, o
elo .outubro, é menor que o de janeiro- deficit do Tesouro deverá situar-se'
outubro de 1969: '19% contra:. . em tôrno de Cr$ 800 milhões, o que
20,3%. representa menos de 0,5% da PNB.
Ainda em outubro, o índice geral Os�meios de pagamento, apresentani

de preços aumentou' 1,6%, no con- uma 'expansão da ordem cle 18%, in:':
ceita de oferta global (produtos agrí- ferior mesmo às previsões, sem' que
colas e Drodutos industriais) eIS% houvesse qualquer crise de crédito.
no conc�ito de di�pbnibilidade int�rna'

,

Com efeito, pela primeira. vez re-,(m:1terías-primas e produtos' alimen- glstramos 19 meses consecutivos de
tares) (coiltrà 2,5

- ti! 2,1 %, respecti-' expansão controlada de crédito, sem
vall!enle em outubro de 1969). 'as c�ritrações que 'tanto mal causa-

vam ao setor privado. A i'edução da
carga tributária ilidireta vai-se fazen
do �radualmente pela expan��o
cios pr.azos, de recolhimento do imni-s-
to e ,a favor'de uma melhor distribui�
ção de renda.

'

. O 'crescimento dos" salários e dos
preços está permitindo, segundó Del
fim, uma pequena folga. Os aumento�
salariais médios foram da ordem de

24�, enquanto o cus� de vida, nó
penodo de 12 m,eses, não ultrapassa
21 %, cumprindo-se uma determina-i
ção de elevar gradualmente' o salário' ,

,real do trabalhador.
,

O oÚmi�mo do Ministro da Fa
zenda vai ao' ano 1971 quando 'res'"
salta que- os preços mínimos foram
reajustados corajosamente, mas a

resposta do setor privado não se fêz
,esperar1 devendo ocorrer. no próximo
ano a maior taxa de crescimento da
agricultura já registrada na' nossa
}Ii�tóri,a, graças' à ampliácão da área
cultivada e ào lÍSO'lintenstvo de insu
mos não convencfbriais, fina'lciados
a taxas de juros clara.\1lente subsidia
das,

Le,�1bra Delfim que n&o se pode
anteCIpar com- rigor o resultado da
ação g()vernamental, mas é certo que
ela sustentará ,a taxa de cresCimento.
) �ara 1970_ deveremos ter alguns, \
mdlces dos mais significativos e ani-:
madores: taxa de crescimento cio
'pNB en'l tô�no de 9% I com a agri
cultura apresentando um incremento
de 8% e a in.dústria de 11%. Um
IlÍvel de resç:rvas ext'ernas da ordem

• de 1,3 bilhão de dólares (Cr$ 6 3 bi
lhões) com '.um saldo no Balan�o de
P�ga111el1�OS de chca ele 500 milhões
de dóla'res (Cr$ 2,4 bilhões).

,

E�, como se vê, um quadro anima-"'�dor .ql)e a visão do Ministro Delfim
Neto, traz até nós.

.

Os pr,ços" e ii visão de' Delfim

Uma preocupação' constante, e é
natural que assim seja, com relação
ao comportamento dos preços, tem
sido notada em todos I setores de ati
vidades. As apreensões .maniíestadus

./

por alguns círculos a respeito ela po
lítica antiinílaciouista, ainda que per
feitamente compreensíveis, estão-se
desvanecendo.
Temeu-se, na verdade, em meados

f dêste ano, que não se poderia cum

prir uma estimativa que previa um

Índice de custo de vida inferior ao

do ano passado. Mas os números f07
rarn pouco a pouco aparecendo e já
em outubro surgia uma diferença. Os
indicadores de preços (os índices ge
'rais de prç:ços, custo de vida e preços
por atacado) registram taxas acumu
ladas inferior às de 1969.

U\m ponto importante a realçar
é que o Govêrno.'pe1o seus .porta-vo-,

t' dI' !zes maIS au o[\za os, reve a que não
pretenele voltar à política do tabela" ,

mellto de preços, medida notoria
mente, con traproclucente" embora pros
siga np"s.euc programa de acompanha
mento rigoro�o dos mesmo§,�sem vio
lentar à lei ela oferta e da procura e

estuda, de ·modo objetivo,: caso por
caso·

, Vão bem adiantados, por optro
lado, os ente-ndjmentos entre autori
clades � dirigeiltes 'cle superme'tcàd�'s.
e grandes varejistas para que se.jam
estabelecidas margens menores de
c,omercialização, dentro das 'j:lOssibi
,hdades-: empresariais. Não- 'se deve
esquecer; entretanto, que precisamos
fort(,ll�c�r a agroindústria para assegu
rar. meIJ:or. abastecimento a preços
maIS estaveIS,
Numa economia sob o regime de

�nflaç�o persistente, embora já sob
ll1,!ei,l'0 cOl1trô�e, �ão se PÇlderá man
ter preços ioteIramente' refreados,
'S'cgundo. q último Inquérito N�cional

- de J(reçQs realizado pelo IBGE. tive"
mos entre jarleiro e-outubro �lg;ll1s
a�ment()s bastante significativos em

gP11eros de··'primeira necessidade. As
sim, a carne que em janei,ro de 19.70
era vendida � um preço médio 'de
Sr$ 3,27 o quilo, em ,outubro, esta
va a Cr$ 5,08, um inGremento cle.

:'.5%:.' O feij.ão p�'êto, 'a Cr$ 1,34 em

janeno, passon p';lra Cr$ 1,26 em ou
tubro aumentando 26%, Outros pro
dutos como o pão (mais 23% café
(mais '40%), ovos (mais 2D%)'..

E-m têrmos ele preços médios, in-'
dica o IBGE, que o àrroz amarelão
caiu 0,2% e a banha 0:3%, conside
rando que o prüneiro era venelido
em jaúeiro ,a Cr$ 1,24, o quilo e em

DR! vai preparar 100 mi! operári.Ô's para conslrução
/

o Presidente do Banco Nacional
da Habitação, Sr. Mário Trindade,
disse' que, em' convênio com o Mi
nistério do Trabalho' e o Serviço Na
cional de Aprendizagem lndustrÍal -

Senai, o BNH vai esp°cialízar 'cêrc�
ç1e 100 mil operários da 'construção
civil.
i \ Atualmente estão em curso prog�a-'

'mas pal'a o apérfeiçoamento de 20
mil tPaDaJll(;1dores nordestinos e pron-,
to para execução outro programa qÍle
atingirá mais 30 mil �, custeados
ambos pelo BNH e o Ministério do
Tr'abaUlo.

'

PAPEL DO 'BNH

O, Sr. Mário 'Trindaele a'firnlOlÍ
qUE' O BNH '\l:econhece, no processo
91':, !i1crémento ,da construção civil, o

prç\q1ema da m�o-de-ob[a': - Quan
fati,iíCHliente �, cli'sse' - a concessão
�Ia rfinancianlentos a longo pr<lZO im
rlicou, de imeriiato, na ampl�ação elo
I"pr'�ado de, 'mao-de-obra, revP.!an-
\)-�é, na· construção civil a carência

ck operários especializados e a bar-.
reira de rendimento familiar que a

mflo"de-obr� braçal encontr�ya pqra,'
constlguir no,vos padrões, Cle, vida. '

'� Por i�io é a' acolhida do B'NH

-à iniciativa de treinamento da mão

de-obra, estimulada pelo"Govêrno ft;
deraJ é uma questão tanto ele espidT,
to de equipe ,admii1istrativa como
uma imposição déntro da est[(ategia
do BNH \ de aperfeiçoar todos os s�
tores do campo habitacional.

\

\
I '

O Sr. Mário Trindade lembrou
que O BNU' começou a participar, da
política de -treinamentÇl da mão-de
obra motivado pelQ incremento da
construção civil em 1968, q1.iando foi
assinado o primeiro convênio entre o

Banco, o Ministério do Trabalho e o

Se.nai, para a formação de 10 mil
operários espe.cializados, tendo o Se
n::Jí as atribuições -- que ainda �on.
serva !lOS novos convênios - ele Or'
?3ni:�ar, instalar e fazer funcionar os

diversos cursos {inclusive prepando
monitores e fornecendo 'material didá-

, tico} 'e controlar a "aplicação dos re

cursos fin anceiros,
,

':,":_ O- proéesso de trei�amento -d

acentuou - utiliza o sistema de con..,'
cé(ssão ele um auxílio' financeiro equi
valente a uma bôlsa-de-estudos o

, fG1:necimento de um ,'jôgo de ferr�men
tas adequ,ado' à formação recebida e

,
' ,qutras' facilidades C9lnplementares 'ào

,

n-dnamento., I
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Car:'o: Auxiliar Administrativo .'

AVISO N.
/

', ,

I _ Comunicamos aos candidatos que se submeteram' ao Concurse

Público -- AGFLO _ Ol/,Ô, para ingresso' na carteira de Auxiliar Admi

.,

,1l,�SJ.h:«dos os .candi.Iatos portadores das seguintes inscrtções:
OH:)'�· U1. --- 0:':;0 U3j OJtl _ \6i19 040 0·41 OF _ 051)'

06', _ Ooí) _ 070 .� 077 _ 098 _ 100 _ 108 121 _ 127 ,_ 1i:0

�3fj ._- r:W H3 -- J49 " 151 184 185 205 ;..- 207,- 234

Lci;):. :C'j l :Aú o Z19 -- �51 _ 266 _ 267 268. - 2,3 275

:;��I:i 3�O 3(Í(ij ._ 301 -- 308 -- :310 - 313 \_ 317 r-' 32.0 331

:j;J::l - ;}34_ --; il3 j ,- :343 3:JJ 357' _ :'\60 36� ._:_ '37:3 3 i-1

.�3c2 396 -- 400 _ '105 -;- 434 438 442 � 443 450 451

,!5tl 4,4 -- 4d6 _ 'HH -. 4íi9 50:3 _ 504 _ 506 -;- 515

,]·.0 5:;3 --- 527 .- 533.
11 ....

\ Os \'aild'id:hos classiricados ficam AVI!:;ADOS. .que as "demaIs
brov,'s serão rculizadas ]'0 dia, 2lJ de nove libra corrente, .t,a ,E ii oh' SLlP"'

� rior de Ad'uinistração (' Ccrênda ...:_ ESAG, a rua "V;isc.onde de 'Ouro
ii l'l êto. 9.1, nos seguintes horários:

J
. &- "-

F 1. Prov.' de POl't!l);llês .L.,14,DO horas,

, ;,
I,

? Pi"rv:; fie MRtemáthl -,- 16.00 hOl';'IS,

III -- Para a lJOH ord.en{ dos trabalhos, f) BUDE solicita �{lS candi h\Í('s
(/l,,':: V',, 11', '" ln ;)os i.o�di� d:'" prov::lS 15 minutos antes da hora marcada,
r.'[1\J idos arlellas, do docuwenta 'dp ldentid2de Cjue instruiu � requerimento,
.ln ! )'ie; "i, taxél' de im,,'rL;:'b e '�,Hleta-tktciro ou"" esfel'ográficu, azulou.

r "rpt,;, 3';'11 os .q.'l;ÜS 'mio t"rro a"esso aos locais das provas.

� F_iCJri�lnúpoiis (SC), 20 de novembro de uno,
O>

!f Ary Cangaçú' de M':s�Llita, ,-- Diretur ·Sl�,)erintend/ente,

" ,

')' ,

�)'''�-�."!!<:r;-��� ���l'!!r���1Mi"",.�·��,�._�.

'rrd�nSpOfh�}Am;a V4�4,LE .09' Il'AJAí 'L�da�
TRANSPORTES DE CARGAS - ENCOMENDAS ,- MUDANÇAS

"
CGCMF NQ 82.639.022

.

.

SANT�.'CATARINA -,- PARANA - SÃO PAULO, - Rlp ;DE JANEIRÔ\ I
. '" - �INAS GERA!S - PERNAMBUCO,' .. ' '. ..; I.

"
'\

,I'"
.. ,;. ), ,�I\1A,1'R1Z BLlJMENAU' _. 'Santa' ·Catarina' \ .. " !"

ALAMEDA DUQUE DE CAXIAS, 16'6, �'- FONES: 22·1815 Er 22�1840
, END., TELEGR.: "TRANSVALE"

FILIAIS:
\

,.' �.J ' ..

RECIFE
Travessa do Rapo�o, 64-A
Fones: 4-4117 e 45828

SERVIR, SEMPRE

SAO PAULO
Avenida do Estado. 1624/34
Fones: 227:29-3'1' e 227-68,82
End. Te1.: TR4NSPOVALE

BRUSQVE

�IO DE JANEIRO
Rua Nova 'Jerusalém,' 482, .

Fone: 2-30-20-96 - B�J1sucesso
Endó TeIegl.:· TRANSVALE

Av, 1'! t1e Maio, 100
Fone 1299

End. 'l'elegr.:' THA�SVALE
CURInGA �

.

Rifa Rockefeller, 664
,

Fone: 23 :3453
End, Telegr.: TRAN,sVALE

AGSNCJAS:
I

\ '

JOINVILLE
-R,ua Dona Frallf�l�câ,,- 3399 '

,

Fone: 3.399
.BELO HORIZON:rE:

Ruà Manoel Macel10, ,215
Fone: ,22·9944

Lagoillha

ITAJAI Rlp. DO SUL

Ru� CeI, Ar.istiliano Ramos
Fone: :!5a

Praça Vidal Ramus, 5
1"one: '183 ,

End" Telegr.: TliAN:SVALE
FLORIANóPOLIS.

nua Max. Schnmull, 242,
!<'olle: li:Jti3 - Estreito ' ,

SERVIMOS BEM PARA
,

,
.

j •

.\ "

-;
f\ _._.....

,'� UI! ==-
_"

",-,

1'llp�!���t�SJV���;��[����:��:i� 11
I P.l'W.FESSOH�;S ALTAMENTE QUALIFICADOS "I' I'EH;'ODO: 01-12-70 à 02·01-71 l-

,

üNJCO CUHSp COM IA lTLA S f'TW.TETADAS E' Af'OSTJLAS PR,6I"RIAS I
\ MATRíCULA E INFORNtACÕE'�:

.

,

RUA DOS ILH]<�US, 4'- lQ ANDAR
DAS �,�)O A� 11.30 E DAS 15.30 AS ;0.30 fls.-

'.'

-� :�-:;_����I��������-----Eii�'
"

.

.'.. .....--,;;;. !.--:,""Js:as;...::::�-ç_:�-=-;��-:..:::::_.�� '1
RESTAURANTE .

"

I I

CHURllASCAllA
.

,1
, GU161ARA

.I '

t,l,

,: '1 � _,1 � Ex.�aisão --:' �ob nova adlllinisir�ção
I

.

\ ) l_,!fi;���·'?�__ �I_::���_..,?-!:��-=-=-=��j-=-_,,_��---=-�------
." -.
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Yftera�os da ':Seis incêndios causam

!'
Em ?frater d�"s0eIe�ad� ,Clj�G�' , ��UME�A.U,1�, (Sucf:;�s,al)' -

j" z�hos do :Sr, Dal�o Ferreira ha-

i cul�,u,ra� e, r�s��at=va fOl",,�rIa�a,'��l ;�,!,Se!.,s l?�ndtos '�.tu��í1�elgr.ançles ,ii '''':��f1l' dominado o Incêndio e rea

It:IJaI A� Ass�cIa�a? :?��" v.'et��aa��s l\� ';t p,ropbrºoe� 'l-{H�\ I,rrolIIl!8eJ1a�li no ti,; h,::a,��m o, traba�h? d� r�sç�ldQ> Os
dai Fôrça. Expedícionáría.. �aSIl,..Ia l ' fim-dessemaúa ítJ\ellIÍ',. Blurnênau, l'l p:çeJUlZOS materiais -forªnd dér re-

q.ue ." pr�P'Õe a
_ ")ilro�.bVerfe' im:,�r:- � c��san?:o �411a�d?,�t . ,�an9s, 1;.'te-! tl'iltllaüva� \�Qnta,i com 4íJ�r�'as',!P de

tivar mamfe_staç�es CIVIC�S, e pat. ,tO· � naIs�' �lu1l\a: t�ltIma'1· cOW' . qu ma�
i i pendênêias da casa desh'uídcis pe-

tl�;'S ,come�o�'at�vas ',dos ,grand�s,' r . . duras '%e:q�ralizadas;,; 19(' !llªi�jfr�l:à- las c?amas,
"

:'
':'

,

\
,

f�,"Jtos da ,FER, na, -,campanha da Ha-, ve ,reglstrou'-se na Rua .. "B�lla, .A�Q.çla .no Bairro Garcia.vos ho-

11;;;, �olab���r, C2'11 ,·OS pOAdere� p"úcbl�'. on�e, o �ogo destruiu tOÜl!l�e\���'1 k l' me�s��o Ouartei da' Rua Sã? Pau-
cos e ,1llSt�tlllÇO'�� ,conge_neres;_."pro·

, residência do Sr. lnge Isslét, cair- lo torarn chamados ia intervir num

P0rc�onar
.

a��istêli!ei� ':aos .

veteranos
.

: sande prc ju.í:?íOS . materiais "d,a' 01'- incêndjo- de pequenas proporções
.e, se�s ,depén'<l�:�te�',; é: �ever�ll�ifir . de�1 de Cr$ �O mi]·e· uma víthna 'r�gistradb', 'numa floresta. O 'fogo
os ,?ompanlW}Fo�' ''''''jÍ,1tO:�, ,':r�:;gu,efra", ',( , gl'le foi socorrida" no HospItal: Saq- , foi<debelado, em' poucos' instantes.

1, '\

'{", ,.:./ \';>:,:, \,:.�.,:";>' ,";' � ':ta Jzabe1.· : .. . ,: I
.'" . '�O .. l·últ�jmo incêndio também foi re-

A
. priJJ;1eit':;t d.iretori:a:-.. " SS@C;à .. ; F- 'Um' depósito de madeiras : loca- gistrado na, mata situada no Bair- ,

ção, que 'regerá 'O's, desHn,,?� _'d� i:�n
'

lizãdo> !l_� Rua 'Generàl Osórlo, 1'0, Ponta A:gncfa.
tidade até.' 4'W-71; está '!a�s,4H:',boJ��' "Bairro, .da Velha, tairibém.foi atin- AFOGAMENTO .'

tituida:. Presid,�nté ,�e; HóÍ1��.,',Mqre- ' gÍqo pelas cha�as, 'prdclLJzidas 'por .

" ,.' �cometido ' :de·. eongeséãó .

en-

chal J:oão �atis��
1 lI4ascàr,ê;:pij�S'. ,de curto ...c-i,tcuito. O

I

pro�to.·, atendj�' qUallto se, panhav:a, nas' águas do

Morais; Presidente, ,"I���;çlhol�','-Sch- ,mentó da guarnição, do çô,Í'po' de, Rio,', I�ajaí-iAçu, 'perefeu ' àf0gàdo
�eider; V�éê,.; :Erp��tl.E)r:-l\ssisj : Di�e. B�)J?_l.beiros. local impediu, que. 'as . o. jovem: Agtônio Carlos <Bo_rba,
�or Secretário, MilWn ,FÓnseça; ,Su;b- chamas,' ·Se·'alasttássem. 'segundo. o 'solteiró, .18. anos, operádo" ,''filh0 '

secrétál'hi,: wirson ,·.Albino;:', JDiúior propr,ietário, 'St: 'Egort. Mocko�z: da: .yiúv'a, Adelaide Rodtigues ·Bor-

TesàuJ.-ei�o, 'J:osé ,�úi�ci'o.: .qa :�ocha; os préjuÍzos atingira'll:l a' 9.�at;l'tia pai Os bomb�iros foram.. charha-
Sub-tesqurei�o, .... '.José,

'

;, .Bêth<iri1il'i� raioável.
.

dós ao local; l<;>go ap.ós o' desapa�
CoelhQ; Direto,r Cívic<\ e. 'yUl�Jlr2.1, .�. O, terceiro .atendim,e�to, do

.

Cor- 1
reoimento do jOr�em e.'_ Íllki1aram

Heraldo Neyes' Arruda; DIretor de po de Bombenos regl·strou":se- num ,I as buscas pelas aguas. UiRal hora

TIelacõeê plibÚcas; 'G"ersoh, Bascá d�� ,depósifo de fardos de algodão, depois, .

seu corpo foi en�qntrado
\

San�os .e Diret�r: cje Assistência' �o· sHu�do, no. Bairro da Velha.' à. pelos componen.tes da guamição.
cial, Jucílió de Càs.tr�' Ferna,�rlps. '". '

, �ua-;Marechal D.eodoro, O depó-. 'S:g�ndo familiares, o jo�e,:n
, , ,'"

\ Sito, que pel;tencla ao Sr_-, Hanz. Antol1lo Carlos, que era' operano
, Schwanke, era de const,rução' a11':' da' fiJ:1TI.a Fritz Loren;?:' S,A., _resol-

,f;:Niga.!� f?i" to't.almente d�'struído,;, '

,

veu' �arr,��r�se na� águas do rio

t" -N- resldel1Cla do Sr. Datvo Fe--
' logp' apos ,0 qlmoço quando

'

foi
,

Irejra" ta;llb'é'" !o�1]i7ada "a R1J3 acometido do mal e afogou-se. A
F �'Ge;ll�r;àl 0sório, Bairro dà Ve� . OCQI;T�p-cia 'toi registrada na Dele-

:

'1,' � ,:: íh'a; ���Ot: a�v� .'de ..jnc�nô�6' ,.: ,�oti� ':, < �,�.��t ��e�il?Il:�f;' d� ·Po�í�iá. ,�. ,

" ,:,�" 1�a,19y'.:P9,r,:" CUltOT�CHq�lt�. ,�-a':'l,n�ta7"'�: " ';'
, q. ,��lm-d_e-,Sef).lana fOI '. ba.stante

\},laç�9 'elétr1c,a:, :rme(U.atam,�i1te, "'ó " Il,lD(l,mentadb:.pata a,guamição 10-

pr�pllÍi.eF�,�i2:':���i\ia�d2,\��t;;:��)0nd'-', • G��:ê� C6r�9��e \ BombeirQs,;�'. q_u'e
'lfIa�e�:llQ'}El\1l,:'�:qt, ':', C?,�PI�!,eq'ls pha- li �t>en_deu a ;�a��':g,uatro ;oc?r.r-el'lC'Jas'
• �11as;"q_l.ie'.,se, 'ql�f��ra.vâ)"1]�pid�mente pata comb;'lt:er, àbelhas.� ,- afti'canás

, , ,

f' "";, 11 Jlpoi' ,várias' dependências da :casa, el}1' diversas �oca1idades,," Em ne-

BI�meniH" ':,.- ,:-,(�uc�l:sal) _;_ A ·.Di; 11'i
1

Oua\1d�, a �guarn:içã'o dó Corpo d.e nhum . dós' c:as?s registi;ou-se' víti-
retona' d:� AS�lste?eIa doa Prete.ltu- �ombelros- chS!gou a� �ocal;, o� \71- mas com graVIdade.
ra· de Blumer,au' ém convênio co'n",·

"

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

� Senai re�Jiza�ã; l)r�vemejJ.té;.;a,' :� ,Lauro Lilra� " :'
abertura de, 111�cri:çõel' . a?s" cur�?s
,de �ecelão�, ,fiil�deiru; ',e��.tr1c'�ta",
sqldador, ,r.eparad6r de, életro df,l"
mésticos, mec�níca geral,:' tipógràfo,
tornei.ro .mecànlco, instalador hi;.
dráulico, ,pedl'úro, teares circu.lr.c

1'1'8, tear;es . plano, �ostu];l'itas ·d(!
I

'
.

'

malha e costure\tas' de ·'indústria' .

,

.

:�. � t· ,'. ;1;' '- '
'

. -', ,.:..
Informe da, ,Dire���i�' I"da F�ze:n

da !'�ssalta que 'de .a.côrd:ol_oom ó�
,artigos 2,0� ,ê·:. 2,l(i). ,do C�digo '.l,'�' i
bmatio :.vltÍ.nicipal,' nenhum . estatle"
lecimento .comerçial; i�cl��trial

.

�u
profissional 1!utôl10mo·, poderá i:lÍ
ciar e exercer ativ·idades sem a pos,
se legal do' Alvai:á' de 'Licença pa
ra localização.· A 'diretoria solici�'
ta às e;UP1:ê'lllS profissionais e' aos

profissionai� autônomos, ,ev�nh;�l.
mente não legalizados,' que .compare.' .:'

çam com urgência', a fiscalização da
Fazendà.

"

i.

, ,

,
'

.. '

r.

I I

'l

.DiSCUSSãO..

termina'
..

·lOm faca41rlr
Depois de breve discussão com

um desconhe.cido o Sr, José. Luiz

Odelli, re3idente em Blumepau, foi

atingido POi' lima faca que lhe cal�'
sou ferimentos grave, Após o gol·
Ile, o, agressor evadiu-se e popula-

-

res socorreram José Lu)z,., cpndu·
zfndo-o ao Hospital 'Santa Isabel on

de foi m':)dicado e permanece inter-
•

nato,

I'
...

J.'

,i, .

Informa
. ,

HeriI1g
{.

,

.

r'

,
, '

SESI DIA 5 Ne�e's; Tarcisio Meira, Glórià Me
neúi, Luiz Jasmil1, Nina Chaves,
'Luiz Eça, José' Otávio de Castro

,Neves, Elba Nogueira, manequim
Nixon, Adir Botelho,- Ral!l' 'udi-

Ct"l' ii j M�r W'Á� .' �l�:;, r o eZ�h''Ji P':l�-mi � hori . io ln .' Cum-
)

/

Da'.Associação d,;s niret�res de Vendas do Brasil o ·Comendador Norbe'rt�
I, go Zaúrllzny, Diretor Superitltende.,ile da� ARTEX, e�tá recebendo o título

de "H"mcm de Vendas d�, Ano". Na fo'to, êle e espôsa, IlO Baile das Cindere

I�S dJ Tallajara 'l\�)lis Clube.

'"·f

, ,

Oficiátlnente confirmada peia
Superintendência do Serviço So
cial da Industria de Santa Catari
na, a inaugura�ãQ t9-9�jff ,ª�\��io
de Blmne\llàu;lpàtJf�o�âia, �h��fle-
'zembro próximÓ:' "I I.',�,

, ',Iii
CHEGAM OS Á'ÇUS

- Barbai'ela deixou de ser nome

de boate e está conquistando qu-'
tras terras, nas ;mais diversas for
mas. Indaia! deu festa com o no

me no sábado com o conjunto "Os
A,çus" que, é de direito que se' di
ga, um dos melhores que existem
poi' aí. J_,intlolf Bell disse suas

poesias e entre aplausGs e asso

bios, o conjunto ilJ.terpretou as

músic�s eompo�tas por Bell e Ro

ny Nlemeyer. '

. ",os Açus estão
chegando co'm 'o vento sul.

'

In
daiâ: Indaiee. Indaioo. Barbarela
ba�'barela; já chegou a' Blume
Hall". Uma beleza.
SENHORITA RIO

Jane Macambira, Rainha das
Praias de Santa' Catarina encan

tou o Juri do concurso "Senhori
ta Rio 70", represent�ndo Vila
Izabel, c' conseguiu corri que Levy

primentos,
SINTESE
Noite da Amizade é festa' no

Caça e Tiro Vasconcelos Dru
monq, em Itajaí, no próximo sã

ba10, para homenageªr, as Debu

!antes 70, com �'Erinh,o e Orques
tra:' - .!_ Santana é quem está
assumindo no "Candelabro". Com
-nQvidades no cardápio. - - De
liriuns preparando �'show" para
,dezembro com "grande cartaz".
- - Dr. He}c.io Reis, Fausto,
'com sorriso' muito g,ra-nde,' satis�
feito com a vitória do seu partido,
a ARENA - _,_ Tabajara 'Tênis"
Clu be deverá, recebei" 'ainda' , 'esta '

sçmana; para reunião, Presidentes' ,

e Diretores'Sociais' de s(')ciedades e'

clubes Ilocai�, A equipe· de Arni
nho Zadrozny' .foi quem' venceu' a
"Ginkana Caça ao· Tesouro'? ..

'no

sábado último. O segundo' lugar
coube a equipe de J an 'Zadrozny;

,.

,

I

l
,

P�I �(J} dUl�1 j I'
�

.

tico do Eslado. Fui deputado" �stadllal
e pre!eil0 de Chapecó" �. éxíi�ltO" úa
irmiio do Sr. Cesar Seara, de n:' ,tl�ra
Se:'ll';[ GUlmar:'es. viuva' de, :AJtarlli'ro
Guilmr8cS', de D, Lili,t�, searu'·.a�l�to,
CSPÔSil d) SI, P('\lllpi,ij,)' Be·llo' d;c·, D.

. C:í,sia Br.rges, espôsa do CoroiÍel 'Fan
(nura' 13 'ITes e 'de D. 'Car�e� ';Se�'�<!
Leite, Lila� Garcia I�it.e e eot�l,t�:;��\.
ra ·Soares. estas' últimas '.tamb6m';:fi\lb-
cidas, ,

'

,
.

' "

','

tàUD"a"�fe! I

Volks deixa 'I"

dO"is· moito$ ,

Blu'!1enMJ (Sucursal) _j Vio,le41ta
capotagem de um Volkswagen' /na
rodovia BH.-470 foi fatal parEI., düin
p,essoas, além' de causa,r; ferinié'n.
tos graves �m outra. Faleceram' nó
'loc�l do acidente os, Srs: MarcÚlo

\ \ .

,

�ongo - ü'm,ão, do jogadGr Ma.ül'ó.
do Grêmio Esportiv,o' Olímpico, _:' �

';or.ge .

Tei'(f'iJ a, que, qão' '[esistint,o/i
aos, ferimen1'o'; recebi<�os, \" .

Walfridcs Pereira, conheçido po·

pul,armente por, Jacaré, Pobre;' lJ,tie
também v'iajava no pe,queno' vektl'.
lo �ontinua' 110spitalizado e�· 'est",',ó
gpv,e; COlO frat.ura no crâ,nio, ri cs_.
('oriações generalizadas no I!orpc
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Esportes
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. vence qu@tro
fl'fl� la � 11.,·o·r'o'a·�:'.,r,f.'.I' ;'.' e··.>· r' ' ..� � . '. .' I; I II '

.

\lilJ Ü .� ;.. ;�.. �... .:
,

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

como: o �l;bitrQ ge�fjl )rfCh Passig
manteve a sU_;'1 decisão, }t' Riachueto

'

retirou-se da regata.. ; �'
.

VeÍo a' seguir d 'pár�ó" de .dcis
com

, timoneiro, 'cla$se ::Ju\renil; quo
foi ,rencido pela i dupla- �ld.ista for-

r
,

r I. !.,._' .

mada por Martín: Preesehmann ,e"

Gilberto. Neves.v 9orrt','. o ';ga'rot:) �
colored Armando ,Viléla Filho: iio

• _. .' _ '/ < �l "".. "":',
_

.

� :

timâo . Quarto. J::íarcos·' ,a:':, Valltàgel1h .

da excelente e Jilturà�à' dupl�. :()
páreo de single,skiff, d�sse j��JO;s.;

,

. veio, a seguir; com o aldista Antônio
Vilela .domlnando-o "de '

ponta. a

ponta, ,pata chegar com' cêrca de
quinze barcos de', Qifer�n�a sôbre o

maftineliho AdiIs�n Pereira. Vilel'",,
'

.

na, dis;Juta, eSfreo,u o novo barco.
Séguiu.se a prova de quatro' sem

timoneiro, na' qual a gua.rÍ}ição mar

'tinelina, ,a mesma que, venceu 'o

páreo inicial do, progra.J1lá,'· realizotl
, ."".

A REGATA vm'dadeiro passeio na raia, vencei)l,o
A coni.petição foi iniciada com

por cêrca de cinco barcos.

Logo em seguid,'a, .t.ivemos o ,p' itr�o .

'atraso"de mais dê uma hora, moti·
I ' de y.oles: que a,pres.entou na ',l.·'a.ia·"v.a€ '(:.. pele' e.f�tC!do da raia q"L12 alJre�

séni:lva as áo;;uas da baía SUl enca
apenfjs qm concorrente: O· lVIartineUj

,

� que remou com. ,'",á.obél :timon.Út':o·peladas e ameaçando ayolumar-sc. "

Laill.·o: de,•.�oJz.á, ·"Ja,.i.m,','�.,: Pedr� B��, n,.,Forém o 've.nto amainou, dando CO:1- '
,

. .."

diçoés de disputa. Fr�deriCp 'K,lJlia rt: e· J�mí11 Furtado.
:j.osé .•...(\.. rllÚjo '(i"LeandrQ :;()liv()ii.\1,O plll'êO i:ri4ugu:tal do campeonc,tc, r '"

4 ,. "'1 ' .,est.i·e�nd()" em âgtía,sS;.ciM,i:i$ense;s:;:'ci�em 'COil1 LlmoEçlro, c.asse cc . /
H'

double ÚtUreado· p6r
.

duas: ��êz;s' dn '-.. áSl)il'�tntes',
.

teve na raia apenus . \, ' ,

M:n1l:im.'lli e Aluo Luz, levando a
pôrto. Aleg�e� àtravéH dEi· Chi�ighÚIi
e 'I1oninho, 'venceram .� pál;'�OFllGilhor' o' primeiro por nada menos· ,

séguinte, para aspírànfés, com bC3dé' 14 remadas.. A guarnição vence
vantagem sôbre ,o, ii aldista. s. A,dÚsüddi.'a/ que" Ú11prcssionou favorável·

mente do prindpio ao ''úm, estava
e Ramiro ..

"

i'L' 'd J b I F t 1
A maJ;lhã .. foi. encerrada com' a

cons llUl' a por o e ur a(.0,
disputa' d.o principal ·.pár.eo, em oitotimoneiro; Celso Roberto V'eira, '

re�os, seniors
..
, na qua.l (') ',Martinelli'Amiddo Lima, lomar Costa e Elmir

foi bastant,e ex�gido..pela. ,g'uarnj"ão,Tiago Honório. "

aldista que, "remando no velho ;'e
..,._.º".â�.glU1d�páreo - 2 sem �imG·1 .. ,., . .

� pesado' b,areo .que o próprio Maái·::neiro, classe sénios :-. teve um bÜ111
nelli lhe.··· cJpcu,. impressionou' noÍiil.·:Çomêço, com luta equilibrada entre

,.. velmente, tanto que' a difere'nça,Ctirighini·Edinho, pelo Aldo Luz, r' ,

, para O rubronegro foi de apeni:ls
, Liquinho·Mauro, pel'O Martinelli e .

, : meio barco. Formou.a guarniCào
: ':t\rdigó·Paulinho, -pelo Riachuejl). ' .I"

Na altura dos. quatrQcentos metrcs,
martinelina com Jobel; Azuir Soares,

;
�om O Riachuelo levando vantagem' Ma\lro' Soares,. Luiz Carlos Dutra de
,� . �e1l0, "�aul�· Soares, Adernar Bomg,'çe meio barco, os barcos' do Aldo - .

,
.

''!f Car�0s A'lbert,o .Dutra· de Mello
�,,"uz e Martínelli, que ameaçavar�1 ,a ' .

. " (Lillutpho):, Renato, Macha.do e jo�é
:�üa liderança, chegaram·se demo.is

,J,nn do CH:ltl'O;·c :acaiJoLj., ha:vendo O! " ;,sa.n?S\"qi:�l�;�i�L>��f,;:id·
;ll���;:��:�' ;������.

>

•..•.
'.

' ••••.. ,
;

'\1d:�-"":'
:' Jf.���b��f: B!���S�l,:;vj;'(1i.�;IiQy}l4�f ,

,çom' o que' não concordou o

�jachuelo que completou o pel

G,urso. A prova acabou ficando pc.ra'

Q WúU ê1'a .competiçao, marcando o

�rbjt:i:ó 'ge.r�l ? manhã de/ hoje, ,com
início às 7 horas, para a stla ef,"ti·

'1�açãd. ," Os riac1iuelinos contestaram
'd árbltró geral, /dizendo que sua

.�uaimiâo"se"encontrava, no' instanre
40 ábalroamento, .um barco à frente,

�m condições, portanto, de continuar

<ii djsputa, .segul1c�o os regulamentes.
�

� ,

,

Independente do páreo de dois
sem timoneiro' que ficou para hojr-,
o Clube Náutico Francisco Martinelli

conseguiu a' lij2ra�ço do II .Campco-
'n11'to

y

Citadino de Remo, partindo,
assim, para o "bi". PI. disputa
inicial deu-se na manhã de domingo,
na baía sul, _' com o rl!bl'ànégq
-levando a melhor' em quatro páreos
importantes, cabendo os outros
três ao C)üDe de Regatas Aldo LLV.
-'0-, Riachuelo, atrapalhado co.n as

inscrições, começou não dís; utanuo
o páreo inicial e, no segundo - (1.);5

.

sein 'timoneiro, que foi anulado por
''tiiró'hl1�lidade registrada na altura

dos"q-uatrorentos metros, considero,},·
se prejudicado pelo árbitro geral e,

c0l'\l0 protést9, "não compare'�eu ao;;

demais, tC!l,do posteriormente exn,,:

di�o .Nota. ·Oficial explicando a sua

aiitude.

-." ,

á títu O ao er
"Num confronto eivado de -Ian

ces dramáticos e contornos técni
cos que a iecomendam corrio a me

lhor que presenciamos" no Cam-'
peonato, Avat e Ferroviário em

pataram, anteontem, no 'estádio
"Adolfo Konder", não conseguin
do os dois times abrir a contagem"
num escore que para o quadro da '

Capital teve o sabor de urna. der
rota e para o .rubronegro o gôsto
de uma vitória, pois colocou-o
pràticamente com o título de
70.
Ambos jogaram bem, havendo

de parte a 'parte \muita desenvol-
tura e empenho. O triunfo,' no en

tanto,
.

andou pendendo pata o

quadro da Capital que, no pri
meiro tempo teve a seu favor uma

penalidade máxima clara e .indis
cutível que o juiz lhe negou' e,
segundo a dominar técnica' é ter

ritorialmente, encontra-ido, porém;
pela frente, uma defesa muito, só
lida;. tendo no colored

.'

arqueiJ:o'
Da Costa verdadeiras suas preien
siSes..
d jôgo começou apresentando

os dO'is_ times muito
. cautelosos,

Em1)ora jogando com entusiasmo
e uma. cert.a' lwrrnonia conj�llltiva,
as, duas .linhas 'de .frente já come

çavaní a � sentir a' superioridade
das duàs re{aguar�as.

."

.

Aos, 11 minutos.:' suF.Qiu··· ,o pri-t
'. ". 'lo. .'-.. i

,melro làil,ce de, grande neritro ..Ma:'
tlobrar"am. Cavallazzi" Carlos 'R6-
berro ê" Gama e êste cabeçeà�
.corh .. ' eTldereçó à«, ângulo; .

p�ra
onde saltou Da Costa pdta eST;al-"
mar para um lado". evitando a' eu
tr<.t�'�! da bola, . pa:r� em' 'Scgu.içla
Ern�stq aliVIar a pú:ssão avaia-
na· ,',' ".

..

, Aos ;1� mjnutos, ,.' houve. est'an
tfi,o c'9n,tr� o', AyM;! .' qU,e,' b:'\tid'ó,
deu' origem. á Üeniénda barafun,t'ta
frente a Viçe:hte;, teQ4b a bdlá sa
brado "p�ra Si,ssa, q�e aürou'. com
o' arquel\:o iá ' b'hll'do:, tendo.' "no
rém .. suJ"pido' Raulzf�ijo, gúe eJÚO)l
no instaqfe .rredso que o baião de
couro entrasse, "

.

.

> 'Aos 18 'minUfos".MÚcio, d� fo
ra da

.
ál'ca, 'atirou forte, mas " a'

bOla saiu flor cinià· do I!OI. O IrWS
mo

.

se vetificotl uuâ.t�o m'i�uthS
após" quando ,O' À�áí, através de
Bita. 'respondeu ào pé'rigo rubro-'

� ,I,
'.

.

, lei'rá" Màtti.ri ' P.roescbmann,
to Ne.v.es,. Hallton Há�rtel ê Eds�'n
Pereira' ....'

., ' ,

A·COLOCAÇÃO
O . Clube Niiuhco FranCÍsco ivIartl.

nelli ,fói pÍ,'ociamado' campeão t111

primeira ,volta do I certàm�\ já que

�omou 72 pontos contra 56 do Aldo
Luz e nenhum do Riachuelo. 'Com

c páreo de hojê a diferença podeJ'á
ser aumentada ou diminuída em

.

quatro pontos.

L-_,_/...:..:._.-.�-,__ .:..�_/�'-- -_"__ ._-

,�m h_'"' #��.J"'�������������l�
I \

"

",(., GALE�UA AÇU 'AÇU
,

I, ,Em �xp,o�ição permm'cnt.e os melhores artistas barriga·veràes.
Artesanato, jóias, cerâmica '

'

É te & etc & etc ,;./

. I '.,'"" ,'Blumenau - 15 de Novembro, Do ,1.176

t��, ��;gr.;m��.i�,:,qã�����'����������iiiiiõi�_l�)
,��. �d � '�i,� �,t
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II 'DIPlOMAI.
Rua l'eiipe Sf!bmidt, 60 - Fone 20.51,

DEPART��ENTOS DE CARRO�'USADOS
.', lTAMARATI cinza ,. o o •• o o o o o o o o o o o o •• o o o o ; o o o 'o o o o •
,'.-!tl,_ ,.. r

,e ''lTAMARATI beje ." o o. O' 0'0 o o o o 0 ••••• o o o. o o o o o o o o o

AERb WILLYS cinza .... o • o o o o o o • '. o o o o •• o o o •• : o o o o o

, ,-

an,o 68

ano 66
ano 64,

:'r:!orcel "Sedan Branco ., o • o o o o • o • o • o o o o o'; o o o�':.o o o •• o o o;.

,'Corcel .Cupé CInza c/Viniz o ... o ....... o .......... � � o .. ..
,

'Aéro Vern1elho o. o •• o ••• o o .. o o o • o. o ••• o •• o anO 63

.i\éro Azul I' , •....... , o • o o o o o o o o .. o o o o • o', o o •• o o • o • ano 68

,I RU:��A!�Ü�� .����).C,1�1�,.,::: :':�::::::: �: �: �::: �:
o .���an:5 .64

) RURAL "4x2 luxo ., .. , o o , , • o • o • " o o o •• o • o • o • ano 69
,

I,
,· ..G.O:RDINl.' azul ' .. ; •....... o o • o o o o • o o o • o •• o o o : • 'o o.· a,no 66

'I� GOR.p'I.NI vcrm,e
..

lho ., .. , ..... o

0.0 '."
o ....... o ..

0.'.0' ano_ 6.:S .

=
..��

����'. ���:" ••'�":"���"""'''
'

:
...

'.
__ .

_ ..L!!!!!±SY:. zT, n : !!J

I
'<; ,

A, representação do Clube Dez,'"

; 'de Agôsto atuando dentro. de suas

""'possibiiidades, conseguiu 'éÍo.bra�' a

equipe do União' Palmeiras, no

.

"estádio da FAC, cuja vitória teve
" 'duplo sentido.

'. . I

,Primeiro porque valeu :::01"10,

vingança da .urnca derrota !.(ue

so:fréu até aqui no. �rtame, em jú,:{J
realizado no' Palácio. dos Esportes,
di' nte o mesmo UnF o Palmeiras P

depois porqU(� signifi �u um p,�s;,o
gigantesco para a conquista do

BiCampeonato.

AMANHÃ A GRAN,DE D(:CISAO

Teremos na noite de amanhã no

ei'tádio Santa Catarina, a 'sequêndJ'
do ce.rtal'Ile estadua'l de basquetebol
adulto, quando, o clássico regional
entre Doz'e x Lira, estará senOJ

révivido.

Para O· Clube ,Doze de Agosto a

,vitQria significará a conquista do
,títul�� J'�'" certame' enqt{antô q�re :la
.

Lira nada. mais ,lhe interessa., a não
ser uma' vitória clianie do' seu maiór
rival o que dá realmente um gôs,io
espe,cial aos atletas.

,

No turno a Jilartida foi' desenv'Jl.,
vida' num clima de suspense :pai<:' o
Lira liderou' Q marcador durante

qU'!se tôda a· pa,rtida," vindo a

perder_ nos .últimos seis segundos.
por 'diferença de um ponto.

'A par. disso, teremos �ind<l o

duelo, das duas torcidas que dever30
estar no, estádio da FAC, abrilhan·
tando o' acontecimento. '

diversas
DEPARTAMENTO SEM DIRETÕR

o Departamento de' árbitros dn FCF

cqntinua' sem diretor embora se pro

P9'le que o Presidente já tenha um no

me em estudo. Resp0nde pelo órgão o

Secretário Sergi� Mello, que' vem exe

cutando o trabalho' daquele órgão,
nos m..,ldes adotados pelo ex diretôr
Ivo Ci\preira. continuando o seu traba-�

lho administrativo normaimente.

PROTESTO DO CAXIAS
SEM

I SOlUÇÃO

.

,

Por mais que se fale. continua sem

sohlção o protes!") qlle afirmam ter. o
C�Xi8S de JpirvilJe' feito cDntra o Fer·

roviário de Tubarão, no caso Márcio.
Como se recon'!H o TID da FCF e O -

Sllperior Tribunal de' Justjça da CBD

derat:n ganho de causa ao rubro l1egro
dé Tubarão, F8ce as notícias divulga·
d.as de Ol1e o CNI;> estaria aJ:!reciando
novamente o caso, o Ferroviário de
Tl1bar�o enviou cabograma ao CND
solicitando, esc1arécimentos sôbre o

mesmo, a. fim de orientar a defêsa. es

trilnh8pdo não terem i'ecibido cópia da

renreseqtaç5.o e doc\lmentos atestapos
conforme esta beJeLe a lei, Em respos-

ta o (�e"�r"1 Elov Mepe7es remeteu

telegrama datado de 16/11 /70 infor�
mando que até àquela data, não deu

entrad\) no protocolo do CND qual
quer representação do Caxiag F,C.

negro.
'. ,Aos. 24 'mi>iutos: s�Tvido nor

;/��'}�'��b�i���a;'�4,���!9�ar::6�s��O���
mt�fven0i]o. A se<rüic Máreio cO'til
forte. chçte atin!!iú o travessã�.

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

A0S 4R Mi�lltI)S. rfc�bendó ne
C:-lVallaúi.. Ró"'ério 'avancob, re�

sç'luto. com .• Ernesto e César no
I SQU encalço:. sel."do í1ÔÍ. d�';t(o· da
ár�a c pronto· _11ara : fÍ'lalizú,' der
rubado pelo lateral esquerdo, 'na-

Gilbertó Nahas

1 - A CBD, agora mais certa do

que nunca, de que a Taça de pratl'
é realmente, para ela,. uma mina de

ouro, face as taxas qúe vem arreca·

dan,do, o mesmo não podendo dizer
os clubes iace as despesas enormes,
já afirmou que para 1971, mais

alguns clubes poderão entrar, e

definindo, como o 5'9 "alocado do

campeonato carioça e' paulistà, � 2?

colocado de Pernambuco, o 39 de
Minas e R.io Grande do ,Sal,' um do
Ceará ou Pará, des.de que apresf;'r.
tem estádio para 50 mil pessó�]s,

. que em trocados SIgnifica dinh�iro;
Na verdade,", tirando-se o pagamento
das arbitragens,' ./despesas com os

árbitros, que são caras, Cr$ 800,00
para o juiz e Cr$ 250,00 para carla
auxiliar e mais hotel e, paSsagem de

primeira categoria, tirando-se as

déspesas obrigatórias de marcaçã�'
de campo, bolas, illgre_§,5os, bilhe·

teiros; aluguel de camp7PJra quem
não o tem, taxas 'da CBD �. Federa

ções" chega�se. it conclu�ão de que

aos clubes' nada resta. Pior quando
jogam fOI'a de· casa,'. com üespesas
astronômicas f de avião e hot.éis,
concentração e "bichos", os fami.\ '

I da marcando o árbitro José Car-
los Bezerra, ,\ . �'

O jôgo prossegue renhido e, co
mo último lance importante dó p�'"
ríodo inicial,'Raul serviu 'Gama e

êste por sua
.

'vez entregou a Ca
'vallazzi que oássou a Carlos Ro
berto que chutou mal,' saindo a'
bola Dela Jinha de fundo.

.

No
-

período cornpleme 1tar,. ob
sorvamos as duas linhas d« Í1"P te

muito agressivas; "p,as cem as duas

retaguardas comportando-se com
muita bravura. Aoesa -de co"tar

com um trioé no centro da can

cha. a: mesma era, ebJno foi du
rante todo o jôgo. dominada por
Moenda e Bita. êste uma das fi

guras exponenciais do match.
Acs 12 minutes, servido por

Sissa, Ba-a, outro portento da re

frega, cabeceou no canto direi

to, ensejando a-Vicente a sua 111e

Ihgr i":tervt'nção da ta-d-. Nova
i'westida ferroviari!13 atravé5 de
Baía (1U� d�u _'1a:'a M1"cio -chutar,
defendendo bem Vicente.

Pouco' d;:pois começou a pres
são aV(lià:la que �erduraria até o

final.' Rita atirou fo··t,.;. dI" ff)ra da
área, enseja'ldo a DR Costa Oll

,ha intervenção de v,ulto: A seiTuir
livre e recebendo de rrimeira,
Carlos ,Roberto atirou muito' a'to,
perd'eildo preciosa oportu-idade
pára'marcar. O Avaí contÍ'lua cfo
minando,'" mas' a barreira rubro
n�gra, representada pelos quatros
'zMueiros e o f!oleiro Da Costa es-'

tá -cada vez. m'ais
. óJidFl' cQl)seguin

do levar o zéro a zéro até <] .aJ?i�
to fina).

OS MELHORES

Numa análise sobre o comnorta..,

.
m'ento dos jogadores, chéga{nos à
con,clusão. de. que as· honras da
ri,,�fida couberam ao goléiro Da
êci�ta; sem dúvida o mclh,or Gll,]e,
vImos attl'ar 1;0. CfI ''1r�o'; ato. Se�
c,iú19ara�1-ho Baía, R'au'zin'lO e

Bita, cam os deniais em nlwlo
h�m,. \

.

�'í;vili'ld"; nQrJúsé Ferreira c Os�
'rharino .Nãs'ci]1l"�t(v rof�·;' " �n

C,ontro o sr. José Cárlos Bezerra,
que, teria merecido nota dez, -n?-io
fôsse· a falha, por sin,al grave, da
irão marcação da falta de Er'lesto
é;in ROgério,

.

deÍ:1tro. da n",q'l'eT'a
âxea, quando o dianteiro desferir f

q chute fatal.
OS Q1J.r\m�os

, \
1

� • ' •

0<; db:IS tlnlE"S ah'1haranl'
AVAl � Vicente; ]U'I1"("7 vi1p,_

19r. beodato, ,Juca e Rallhi"ho;
Pita �' ,Mo"Jidn: G"\lla'. Rogério,
Cav;'lh17�i e Carlos Roberto, \

.

FERRQVTA'RIO - D!1' í\Jstq;
C<Írinhos, Gun(Ta. César e F,l''''';sto;
Paulo César, Armando e Cesiriha;
Márcio, Sissa e Baía. I

g'erados "bichos" que, consomem aS

rendas dos clubés. Particula�mente,
sou contra ao tal "bicho", já que o

atleta como funcionário do clube ou

" empregado que é, pelas lp,i�. com

seus direitos assegurados, percebe
vencimentos e' tem todos os bene·

fícios, além' de casa e comida. Con·

tudo, os Clubes que inventaram isso

que se aguentem agora, lfepois qUE'
criaràm o tal "hicho", quando êle
não é p'ago ou quando não é gordo,
existe, e existe· mesmo até má VO,l,

_

tade de atletas em algumas partidas.
Agora! por falar em miséha' dos'
clubes, me refiro nos cluhes chnma·

dos grandes' e importantes, ,pois os

nossos não se gabam de· ser grandes,
andam sempre em sérias dificulclgo

des financeiras e fazem o que podem
para sobreviver, acho justa a pn�·
tensão do� que participam da Taça
de Prata 'du dos testes da Loteria

Esportiva, fazendo memorial às

autoridades pedindo \ um percentUal
para fazer frente, em pnrte, as

enormes despesas de IQcomf;c1o de

suas ·equipes. .É justo pnis sem

....jogós não há bolão de loteria; e a

arrecadação' es.tá sendo acima

daquilo que se previu.
2 - Eu ouvia na FCF a conversa

'/

,

,

.

PRELIMINAR E RENDA
Como partida preiminar joga

ram os iuve is do Avaí e Aust ia,
valendo

-

pelo certame citadino da"
categoria. Dois tentos para cada
lado foi o resultado.

Seis mil e quatrocentos e triita
e nuatro. cruzeiros 'lassaram relas
t�'het,:ri{ls do "Adolfo Konder",'
decepcionando os diretores Ido
Avaí que' esperavam uma arrcca

dação de, cêrcá de· dez mil CFU

ri ''1,

AMERICA, F OIIM""vr,') VP"_

CERAM BEM 'E AGORA �v_

PENDEM DO HERCHUO LUZ

América e Olimr-ico. iozando
em seus domínios. levaram 'd� ven-'
cida os j(?'Js nu� sust�lULr'lm,

COlÍ1 o Paysandú e o Palmeiras,
respectivamente, sendo do 3 a O.
o escore do i'9'o de Joi-ville e 2 a

O o do encontro de Blumenau,
'pelo que continuam DÓ náreo pa-
ra a cO:iquista do nulo, ]1r�ci
sa 'do ven�pr ":,..rcd3.d(1 fi ai

qua'1do rst(l!'ão ItorC"'nc10 rela tler
r0t(1 do Ferrovi:1rio ante o rh:r-

. cHio L�lZ, para fc,Ç�l(' um 'Su

per". (,'Nos skmais CllCO"'''OS. o ra-
xias. em Brusque. derrotou o Ca"
los Renaux nor 3 R 1: o Pr.-)<;':-e
ra, ()U� f6ra ve"cjdo nela A,,��
riça,'-sai1ldo de circulação quanto
ao título. l'eabilit:"'ll .. se derrotand.o.
.0 Barroso, em Ttaíaí, por 1 a<'O;
em Laq:�s, bternacional e Juyen- t,.
tus emnàtara!11 rior 3 a 3 e em

Tilh8r�0 • o Figtleirn,cse foi ,der-
rotado pelo,Hercílio Luz por
2 a 1. j

Com os resultados, o Camneo
nato aorr.'selíta agora a seguinte

. ,fisioao;;' i a:
� .

\ 1 ° lugar - Ferrovi�rio, 16 n.,.
2° íugar - AmSrica e Olímpi

co, 18
_

3° lUGar - ÁVR{ e Pr�snera, 19
4� lugar - Caxias e' Jüvelltu�

22
-

I
\

'

';:0 'U<r�� _ Palmeiras, 24
6° lu"ãr -- InteJ--FJAio" 11. 2"
7° lU�1T - H"fCni'Ü L'17" 2R
;8° ]�gar - Barroso e Paysan,dú,
31
9ó lugar - Figuei"pnso,' 23
100 lU�!ar - Cm'los Ren::mx, 48
11 ° lúrrar - GiJara'1í. 52.

A POlv,n.., ..71NAL
mOMINGOl \

,,:. Npsta Canil.aI _:_ Figueirense x
Av,,: I"

Em Joiwi1:e :_,_ Américà x Cà�./"

xlas

Frri
C�'lns

B"us'1ue -_ Paysandú
Ron3nx

x

F'TI CriciÍlma - Próspera
p:>'mpinís
p", Blum�''1all - 'O'�mrico

Ba1',.,.'lsa'
Pm 'Tllh.,ri'io

, HercíliO. Luz.

x

Ferroviário x

•

pe alguns dirigentes do Próspera
e deduzi que os mesmos, não' recia�
mam tanto em si, as penal�dadl's
aplicadas pelo TJD,
pbntos,' suspensão

•

técnico e multa, já que acham quo
tudo es'tava escrito nas leis. :!ple�
estranham, isto sim, que todos os

casos aC6ntecidos I 'no futebol de
Santa Catarina, que não tiveram
nunca castigo exem�lar, tiveram

desfêcho agora, em cima dêles

Acham que outros técnic,os já agrc ..

c1iram, já foram para as súnH.jlas.
atletas já agrediram árbitros, ca'\11·
pos foram )nvadidos, partidas foram

suspensas
/

e nunca 'se viu penalidade
aplic�da na forma <;la lei. Por .isso,
segundo êles, estranharam e apela·

'ram ao Supremo. Uma coisa é
certa: a indisciplina não serve d�

exemplo para ninguém, e os que

)nh;am, úm dia resolvem apertar aS

coisas,

como perda d�
de atletas' c,

3 - Mais algamas piadas en'.

l'pvi.,tas. com respeito a nós catario
'neses; "Cat�rinense só vai ter

estádio no an0 2 mil" e a outr8:

"Futebol em Santa C,atarina à noite,
só de vela", ,frases que não podemos
contestar, infelizmente.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ven ...e-se um ótimo apartamento no Edífic'o A.tu

� à rua l'elilJe Schmidt, para pronta entrega. Informações

.� pelo telefone 3805, ou rua Fernando Machado, 50.

-------

ALUGA·SE

Com telefone casa residencial recem construíc'a. sit�la,·

da melhor rua bairro Trindade. Cr$ 600,00 meusnís, COI}l
; g�rage, ou permuta-se com casa ou apartamento mais pro

:: ximo centro de valor equivalente. Contatos através fone

i: 79G5 das oito às nove da ma�hã e das dezoito' às vili<ltEi horo.'

l P'cuVALUH: sociedade Corretora de Cânlt!Jio' é' ,V·à'lotes- I

LTDA.·
FORMANDO NôVO DEPARTAMENTO

ADMITE:
\

. Com idade acima de 18 anos.

Môças e rapazes para funções' especiais '1"","1l1ro da.

Organização.
{' Não é necessário experiência anterior, pois propor"

'-'cionamos treinamento completo p/função.
TrataI': Diàriamente a. partir das !l hoeas à, lflta Te

';nénte SiJvefI·.a, n. 21 ,_. c/O�05\
i'

�EPOSIT�S. SoBRE Al.®UEIS
I �Iinlisfério do interior'

,

i BANCO RA�!O�A.L DA
IIABrfAç�q
E Ia I ar A,L I

o BANCO NACÍONAL DA HABJ'TAÇAO ct'lm1.n:'tiea'·
.

aos proprretários de hnÓvlb{s que' subscreveram 'com,

pu lsõriamcnte Létras (mobiliárias d,e SUa emissão, em '

eumnrimento aos artigos 31 e 32 da Lei n. 4.494!, d'e
.,

25-lÍ-G4, mediante' depósitos sabre aluguéis efefllilado$ i

no Banco. do Brasil': , \

LETRAS IMOBILlARIAS � Série Pí" relatlvas ác,S
'

depósitos elfetuados de 25�11,964 a 16'·l'l·M I!>S· i

subscritol'es que nã'o se valeram do d'iiri')i1:o' cl�· OMãl};
"

do re�ate antecipado, TI::l forma da' RC n. 52/67 do, '

Cansemo de Admi11istraçãIÔ e da RD n. 38/67,' da Dl·
, ; retoria do UNH, são avisados de que, para a liquiçlação.

.

dos seus créditos, deverão dirigir-se, a partir de 1�'

de janeiro de 1971 e até 30-06-1971 com as
.

4as .. vias

(amarelas) das guias de recolhiménto, diI'etíàm�nl;e àS

/<. .. Cm.· i)s do iJanco do Brásil em qt!e filEeIlá� os: dep'"
silos: a pnrtir desta data as importâ.üé�à3i depositadas;
não mais vencerão juros' f, nem seráo corrigidas.

IMPORTANTE':

Letras Imobiliárias _, Série B, rel:ativas aos de·

pósitos efetuados depois, de 16-11.1966.-,- guias l'esF)H!

,1VflS ",:'0 devt'rão ser :1presentadas ao' Élínco dã· Bri'h

sD; sf\bre as mesmas continuarão séndo abonados jüros
e correcão mO'llIJtària.

.

Ilio' de Janeiro, 17 de novembro de 197G.
Jos� R�b"rto Andra'<k- Pil'.t<J do Rigo Mont�j.ro.

•

, I'

Diret'or-Superintendente. em exercÍC'ifl
�:.. .

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

..
'

MISSA DE 19 ANWE;:RSÁRIO
-.Tojo Augusto d'e Mello, filhos,,'_nol'as, geN'l'O e netos·

• ,9-a semTJre lembrada esposa, mãe', sog.ra e 8'v,�
P.OSA!:.I'A DA COSTA MelLO,

,Qonvidam pa'rentes e pessoas .. amigas p-a-l�a' assis!41'ém. �.
J'"Iiss:.l de 1\1 aniversário de Meu falecimen·to qíWe. m-an.dm'��:
eelelírar hoje, (Úa 24, às 17,30 hs., mi Igtej3' de S:fIlto.

.Antônio, à rua Padre Roma.
.

."./ .-

pá mais êste ato de fé religioso, ante(li�am, a.gr!t<1t,.

'JI

-

TElI?FnNIC,AS DO ESTADO DE SANTA CATARIN,À
.'

O Presidente do Sin'c!icato acima' Citádo terna públi:,o,
\.
a realizaclio dá Assembléia Geral E�traordinãria, r'eahzáda

.,

em . 16-10�'iO, para escolha da noya DiretorIa"; .9:ue fiCoü '

assim ;ormélda com duas (2)1 chapas apresentadas,
CHA"'A N. 1 - Azul

OI�ETORIA

EFETIVOS

Presidente - ,José Benciveni

Serretário - Ernando Zatariano

T�soul'ei'ro - Moacir Trindade da Silva
SII�LENTES

"

AIl'lote,y Costa

]I/[ourici Rocha
·

Ol:el'oir S�i110s da Cunh;:r
SUPLENTeS
F'=1U]O .Cesar Ribeiro da Silva

An?el0 Antônio M:lssignani
1\1''11"lone Tere?inha Cruz

D�I�GADOS REPR�SENTANTES

EFETIVOS
E"mndo Zatariano

,Tn�é Penriverli
SÜPLENTES

· Z"flilide Arruda Mvchado
· Frontitlo João

\

Severino
CHAPA N, 2 - Verde

DIRETORIA

EFETIVOS
Prl?sidente - Carlos' Luiz Paim

Sp---;::l'ctárjo - Alnauri José ele. Souza
Tpsoul'eiro - Oscar Ré'gis'
�J.lPLEJvTES

.

\

',' "

\.

/

Nilton Sifí'ônio Per:�h'a
D117a Tcrezinha Tasca

Dils()1, Heimen de Liz

CONSEI.HO FISCAL

EFETIVOS

Wél'lmir José da .Silva

,Tn�qujm Aniceto T. dos Santos

Ft1we Risol

�tl!)l.ENTES

'Corlito Alex�ndre da Co�ta

v�ldevin0 Ródri.gues
WiÓ"ando- Schmidt

nc'���n0S REPRESENTANTES

EF�T!VOS
,r.'"r]()s Luiz Paim

l'fjl�n'in Kl'ueger
�W'LE!'lTES

T r'o f.(!'les Ahreu

IlH,p.tdo Merruda

Florianópolis,' novembro de 1970.

Osvaldo Hipólito da Silva - Présiden't�.

.�

Foi extraviada a carteira de motorista j.ertenc-ru "U

\,érgio Costa Ramos.

VELEIROS DA ILHA DE SANTA CATARlt..A

EDITAL DE COf\lVOCAÇAO

O comodoro do Velelros da Ilha de Santa Catarina,
no uso' das atribuições que lhe confere o artigo 29 dos

é�Mtl!l_tos sociais, c�nv9c3, pelo presente, os senhores as
. I I bl

..
.

1 '1' d'soeíados para a as.seIl] ela gera que sera: rea iza a no

próximo dia vinte e nove (29) do corrente (sábado), às

15,ÓO horas, na' séde social, à Rua Silva Jardim,' 212, para
G 'fim de eleger vinte (20)'membros efetivos e dez (J O)

suplentes, para' formar o conselho deliberativo, de acôrdo -

com os artigos 28, 30, 31 letra ii e parágrafo 29 dos su�ra
mencionados estatutos sociais.

Florianópolis" .231 de novembro de 1970.

Osvaldo Fernantles - Comodoro,

...

P�(é8S0r de Pstquíatrta da Faculdade de Medlcilbl
-. ProolemaUca �rqulsa. Neuroses

/"

DOENÇAS MENTAIS
CbnsUlt<l'uo: EdiffCio Assoctaçác oatarmense rj",

':f��rijGfn8. SllIla )'3 'Fone 2:&-08 Rua Jerônimo

Coelho', 353 - Flor!.anópoliE!

DOENÇAS nA PElJ?

- Das Unhas - Do Couro Ca'x-ludo _. M'l<'OSC\

. ,Ierl?ia :_ Tratamento da Acne Pele Neve Carbõni
�3 t: "Peeling".

Dr. �()tl('rlf) 1lv'I flreh-lI J\m.mim
'.

ax�Estagjárjo do Hospi,�1l1 d;l-S Clínica� d'", Univt1-1\
iidalle de S. plil.i!o.

CONSULTAS: Diàrian,ente, à part.ir (las t j
boras.

CONSVLTóRIO: - R Jerônimo Coelho. 325 _,
, IM. JlJ1i�ta - 2.0 a11dHf - sal� 2!)'i

"I·DI.O IVO M�R�� COM�S, a-ende
rua Dl!rvái Mel�Bd;Hle� de Souza, 11,

:'1"11). 28 - Chácara' do EspiU:'4�a.
.. ,

y ,- �, ---'
-�, �..._..

DR.: EVll.Á�ao CAON

Adyo�ado"
R· T�· �"» • � 9'\�' raJano �& - �onHnhO

O'IB-$C ,861 - �pr 007a9�2�9

•'diJ. : R�"el�
(fm-��" w; SiI.1I

U�.ailo�'
, Sô+.iie)if� 'com hora marcada

. ·li:t�·�n:, (iomf>rci::tl de Flothnóp'o1i!l - sala.· t 16

�.""J1f>rlt'nh> Silveira, 21 � PloriHnófloJ1� --' q('
i .

.

•

DR. ÜJiZ CA1U_OS ES'PtNOOL4
..... f)�ig anfle! de re�jdenci� .no Tllstitutn dI' Rnd()c�n(l>

'CIIlia rI::! G-ry (prof Jn<:é t::;chennllnD) I

[ .. ..,;.. :Pfí<: Imirluado nel� PlJC (prof V'ilvme l?nflriQlJf''l.),
Ohhf'tpc! - OhesiclHdt> - Tireoide - Di",túrhim
Gl:;nnllhrf'<:'� DO!'HQ'en� Hormonnic: - 'PBT

r01O,J�1 Tf "'''RTf) 'Qf''lTJW1'IJC'1.\

'fTo<initI11 C'elsf' l< Amo,," PODe 3147
Rf>né %QQ - 3RQ9
nlic: J 7 às t Rhs_ diàri8?""\ente.

.- \

.'
I

/:.' Dr. Décio Maddr:>. Nevei
I

Curso ·de Contll'rtn!ogia no Serviço do Profes<;�

JjiJtol1 Roct.Ja, .�,eíij �1ifHh2dnte� ��
,

,

.

';, :j. l' ;;" ,; .,

.

;;

�:(,' C6nsulta's .� ?��'aptac8d"chm ·,�Orl.:marcadii";pel��
tel�fhl'1es 31)99.�R,?9 2 'j999. das 10 àsdn hs ..

' .. _,

, :., ,Consultório"'DolHaspital Celsp "Ramos

ft':I. CiEON,ê�' M'" "��'iiWM�llMANN

PSIQUIATRIA INl:i'ANT!l

rflRt.1hblos dI'! f'.c:1duta - Di�hJrhin�' da pslcomou·!cJ.
Jooe - 1\'IAl.JTOSeS e psic(ls�s infantis

.

- Q'I'ient.a.ciio
p!'llco16glca de pais

CQmltJltó'l'jo: R,lIa N1lnes' Macnaõo, n 12 - 2° anda\
- sa)p 4, Mnrr>.sr hora de 2a B fia fp.irb das 14 RS 13 .

.r.J;fNTCA (�'F,RAL - PROTRSE FT"XA E MÓVEL

I
COROA DE Ji\()UETA - CT,RtmmA

DR. A. H.ATISTA JH.

I
)

CJíniea de Crianças
RUA NUNES MAC!HApO. 21

F(,ORlANóPOT,T!'1

Clhd'cà Gp.r� 1 --' Pr'�fp�e Cir�rgia
'.

D'R.,E,DMO BARIOSA SANTOS
.'

!.

Cirugião Dentista
,"orámo:' f1� :ta. A fia "F'pi"ra: d�s 14 à!ll 19 horas

.

Rq. Df'oiloro_ 1M - F.dificio Soraia - Sala 13
.

,
A 'T'l1:l\TDl1l PATRm!AL DO TNPS

, �

ATENÇÃO
Estamos necessitando de pessoas para trabalharem

em R,elações Públicas.

Não se tr�ta de vendas. ft inclispensável que tenba

boa apresentação.
Damos p1'rferêncià a estu�lantes maior de idade,

ambos os sexos.

Informações cl\m o sr Stênio em sua residência, à

li. Professora Maria Júlia Franco, 21 - (R. do Clube

penhascó).
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A. R, Me�To,s� "

I l' :' Ltim' ; '}1 \:,,�,�: 1 �})."�ll fj "
- '.," .;�,

'.;' UM SEl';H-I· �� APAR,TAME!'i'1'O,. 's�Jile1)te' ',um: p9'r
.

'li', . ',i ,,'f.eIilGl'aL sinal· (jj Iandar c.om, 2,50' mts2,
.

é14 quartos, '�' bannem)SI: grande .C�,�.·,',.:,R._tIa.. ,h.e.. "·;",,,:·.:j.��.'�_'a.:_··�·.S.·.il \rr�i. :)
..�::��kt.·.. l;�.:. ;;;l:.�.'�.�,";"sa!á, jarç1i\U ,df .ju,ve.n1'o, área. d�; $el'viifo: d',ependêiléÍas ..

..

!i''' ",,\1 . . �·:trFl' .. " .,.

completàs' dé ltif:npre'gà'dos,' gàr1'gens' Pa-i;Íl\.. 2 �l:Írr{)'8. ' c;l�rm'ildell'éi. cti'!'6 'X': r�, cl1 qual% de o. fi& tlê)mátéfial
Prédio de lUto luxo com hall. de" entraà.a!c em: niãi'. 3' : q:iiAtt'ós'. 'sillar'�osjnI1a, ar'ea do teiite'n(í:i' 'hf."::por 20'

more, acabam€ Ito. de primeira é t9-1il�')Íistá;;;dá :Bá-hl�� '. Cll'!'l:t!,'�.CN}i$T·; '!�E(��'E!o.',P.�; .'
.

..�·.':�._:,;.;.:.�:.. ,;:.:.:..�,;{,:;:;�.:,:::.'.;,·f.�','.'.,",:,:":,"!,,\,, .. -.... ,

Norte. Sóment. Cr$ 5.000�00 de entraaãF·:,,:';; , '.' .,' ..... 11'1 ''l!'' '.: _ ';
EDIFíCIO 'ALCION"

.

': ,'.:. ";""r (' -' ..
RtÍa Húma.ltá, casa c/3 qe"lrtos, sala,' 'gdÚide' 'dOl)�

_

Com finan ·�íamento em JO:anos ·p��n'()::;���i�.o', q�(: I �. eoSinhá, escritório, banheiro, ljep-énilêncià d.ei.�pre.
CIdade ao lado lo Teatro;, Propno pará: casal Sêm:fiJ'hils i"';: .g:a€l!1)S". aJ;iri'go>para carro," área do térten'!i}, 4�O ints2.
ou pes�oa só, à, nelhor oférta' do momeútp par�:eIii�l"ego ·�;t (Estreitá).' .

.

. ;" '. ; " "

i
de çapltal.

.. ; .

!,,' . .' i'� Rua, Tenente -Joaquim M'achado, n. lÓ3, de esquina,
área construida 103 m2 - Terreno cOm 300 m2 aprox.
ela qüartos, sala. !'le estar. sala de iant:ar, baJ1hei�Q, co·
si 'Tolha Americana ·construid:t pela 1i'6,tmi'Pl,as ·sol�· me·

didas, Custo Cr$ 50.nOO,00 à vista (Transversal com San.
tos Saraiva) .

BOM ABRIGO'
Rua

. Hermínio Milles, casa c/2 Q;uartos, 2 salas,
copa, casinha, banheiro,' garagem, váranda, paFte de
trás, sala', ba-nheiro, lavanderia, 2' quartos, cosinh:t,
churr.asQ<tleir.a.... terreno dE: 350 m2. construção 180 m2.

,

TER�ENOS
.

'1..

Rua, "A" Loté 59, do Loteamento St�ieck, com .

12.50 fre.nte para- rua "A", Lateral 24,40. Preço , ...

[.
'.

Cr$ 13.000,00. ,\
,

. Rua F",�iDe Neves, dois lotes. pre.ço Cr$ 5.000.00 (
cada �EstI'eite) .. ,

_ ,III.R�l.;l La,llt;() Ljnhar",". s/n.: :íre� 15. m Late��,l 50 Til

't;frente, 1.200 fun�os. Cudo r.'.. <t: PO.OOO 00 com 50 à 60%
de síi1'al' � �ld6 a' c'omhin",:_. (Trindade).

. 1'1'"AG�A DA CONC"ElrAO .,.' . J
,Te:J'enQ . de 20 por 40 ,nl'tros no rnelm@r ponto da �

LagQ'" . lá .todp murado.
.','

.

_ ,...

;.�.CASA, no mélhor pnnto da Lagoa da, Concelçao,
Casá dé madeira, c/L ::fl1m'tns sala, cosinha, banheirO'
'de materiaL custo Cr$· 11.000,00.

I,ftANTANO .DO .SUL

I ,Localizacão, Armação da Lagoinha, áreà 12 ]é 31),
custo' ('r$ 5.000,00.' ,

.

S'AO JOsa'
Sito' li rl;�a,· Ponho 1 � 'h:o área ·4f;),fíl56.00 tnt�?

(!TI� . 5()�00.(,)0,. sendo 50 Oi 'l vista e o S!lido em 24
mêses,

. .

EDlf=fC!n Nt\J)MAINDH; (Pr",ia da Saudades)
'AP'!\ 'R'I"IXM'l<�N1'O ('(Im ,'o "'� 11<''":>1 e:ar:l''''m ',1 ('mor,

tf;l, ·J,iwi,ne<.· ""'...nhpirn n 1";';"('18. Preçl!l Cl" llil"OOO,OO.
Al'pit:,,�p .p'"rr.O de pntrad:L

'

AllJGÀ.SE
&:'(.trr.A,sv: 11m �:l1i>" f"om 90 m2 rio àlld'ar superiQl'

(Ia 'Rn.� ,los Tlhf'1Js. n. 15 \

.

.\ PP.'ONEL l'fSolve o �im n'-�blema ) I',

'Rua Tenente Silveira, 21 - sala 02 - foné"3590
1 • :, 1

.-..' S:ii5?iL,.jÊL

.. :

LtJ', bclU,!:It::J! J..-I·(djri:jOluj�."1D lL�Yjh:Jú...�

/I.J)JVOGAIliO
Rc�a: Felipe Schmidt, �3 � mija O,

l!JJi.àdameilte horário comercial.

Fim de ano.,. FmmAS
Pense numa maneira agradável

, .,1",: .

de passa-las. I,

:
Nós lhe oferecemos, Cruzeiros
Marítimos a Manaus: Bahia;
Terra do Fogo; África do Sul .

Excursões à Europa, Á,j'hériea
do Norte, Montevidéu, Buenos

Aires, Assunciorr, Foz do'

Iguaçu.
Tudo isto, além de .sugestõss
para viagens isoladas,' reservas
de hotéis, passagens aéreas,
passagens rodoviárías.
Em Janeiro 3 .. JI

'

GRANDEr
EXCURSÃO CULTURAL

J,
À

FRANÇA "DE LA FRAN€E"
"DECOUVERTE", '

Escolha a época Páta
.'

as St:!�s
férias e nós lhe pI'opóir(!fl)n,l�
remoo uma excursão adequa@:t.
TURISMO HOLZMANN LTDA •.

- Rua 7 de Setembro, 16-

�ONE 3853'

/

7EXPRESSO RIOSULENSE'.; LTDA., .'

"
.

Linha FLORIANÓPOLIS! -+ mo b.o sul.
"ORAR.O ' ".; .

..

rartida de
FlótiàfiCí'Ptttis l

Santo Amaro às 4.30 e 16,30 bóras'
.

Bom 'Retiro' às 4,30 horas ..

Alfredo Wagne'r' às 4'.3<1 e 16.30 bOtá�
Urubici às 4,30' horâs .

Rio do Snl ·às 4.30 e t�dO h�ras
São Joaquim às 4.3�' horas·. . _, ,

Obs. Os horafio'S ém·.pf�tó não ftmci�na'm; 1ios dmJímú.
Li11'hà: Rj(1 �1) Sti' - Fiotia_'I16p�lis

..

HORARIO
"'.'

".'

Partida' de
,Rio' tdo· SId, �.

t<rodar1óroJ.iS! às 5,do t' 14,00 hOJ�as . .'
.

Alfredo- Wag'l1'er ás ),00. i 4. OO:e 11'.«0' í\�ta�
Uruhici e Si'ío JoaqUim às 5.0,0 horas

MUDA1<ÇAS WCAIS E PARÁ','�;;i��i�DISPÊNSAMJS ENURADEAME:N'T"ÚS: :R'ü� './!�Âhtt1ij
ROMA 53' - �ONÉ 2778 - ANF;Xa- Âó,z'rJi��s'�Tâ"

MóVETf:! rT'uri' .. ; ,·:,:,:<>t: '. :'

EDIFíCIO ICEISA"
No ponto mais central de Floríanópolis, conjim

tos para escri' ódos e consultórios. EntJ.l;lda p.eqtrena'
com grande fil anciamento.

EDIFíCIO' 'BERENHAUSER"
No coraçãl" de Florianópolis, Rua, Trajano, n. 18,

últimas unid:.to',�s a venda sem reajustfl de qualquer
natureza.

EDIFfCIO 'ILHtHJS"
APARTAl\1 !:NTO c/2 quartos, sala, banheiro, co··

sinha e depenl ências.
Edifídó Ja lê- Veiga - aPtos. pata pronta entrega

- preço fixo Hm reajuste.
CASAS - CENTRO
CASA, à l' Ia, Raul Machado, casa de material c/2

quartos. sala; � Isinha, banheiro, uma âreá enV'i"'r�a:(jt,)
com 62 m2. ex 'elente vista, tem lugar. para, garagem.
Custo Cr,$ :�5_0j /),00.

CASA, RUI Esteves Júnior, casa, e/3 pavimeritos;
c/4 quartos, 2 banfuei�'os, 1 sala de televisão e 'útna

área de verão, no 29 pavimento, 1 quarto, 1 sala. de
jantar; cosinha hving, sala haR de entrada no primei.
1'0' p:wimento. ( lISTO Cr$ �OO_OOO,OO a' combinar.

Rua Coron!!, Lopes Vieira, n. 7, :Área' do Terreno,
338 mts2. Casa c/3: quartos, sà.la copa cosihlta, ·1 . ba
nheiro, dependl',ncia' à.e· empregada" garagem, ,Custo'
Cr$ 120.000,00 '" combinar...

.. ..

Rua Marecl aI G�ma D'Eça (Chácara da. Molenda)
Casa c/4 ouarto i, liwing. sal? de jantar, sala' _de estát,
quarto de' empl !!?:ada c/b-anheiro,. ga,rllgem' b-em .

gran
.de. cofre emhul (lfiI. telefone, lavanderia. Cu�to ._ ••• ,.

Cr$ 200.000.00. /

L(lTEAM�j 'ITÔ STOD'ECK
CASA, c/4 flllartos. ? '.l'J11s'l 1 banheiro com:pleto.

1 ]:<lviívpl, de!)! Mlêndas OI" pl11'wega{](i)s. garq·gem para
nroi" "'''rros. ';'1 �3 t,Pl'j'Pll0 Rl R�O mts2, Custo, , ... _ .'. ,

Cr$ J FIO ono 00 sPl1do financi.ado.·

l
,M�RONôMICA

'

Rml JQ;:I'l·'Aim (�osta, n. 2::!, Área terr,eno 10 .X 27

árell. cons,t_ flO m2. ('31'ta
_

"'/? f"':'ll'tOS, gala: cosinhà: ba.

nbeIro, garagem. Custo L!r$ 45.000,00 Cr$ 9,500,00 fman-

f

-

JI,

. :[.:j ',,,. ,u .' ki � ·�·'.l J'J.I. ",":Y4.·U·'·'I<Iu", i

l • I-'h[.I,'JAMr,!\j)"O DE ES1'RADAS DE ROOAGl.M'
1\\1150

() Departamento' de Estradas de Rodagem de Santa
Catarina (DER.SC), CIll'.Ull>.ca aos interessados que se acha
aberta Torríada de Pr"f'US - Edital n. 11170, para ia

execução dos serviços de assentamento de paralelepí
.pedos e meios fios, na Rodovia SC-22 trecho Palhoça l_

'Santo Amaro.' da Imperatriz numa extensão aproximada
de ·10 k,rn" com prazo de entrega das propostas até às

16',00 :horas do dia '7 de dezembro do corrente ano.

Cópia do Edital:' JOf'CS eseíarecímentes serão

obtidos na- Séde do DERSC,' BO 7\1 andar do Edifício das
·

Diretoflas' em Florianópolis, onde está afixado no hall
de entrada .. o <referido edital. ,

.

IDEft8!C:.: �m; Fl�rianópolis, 19 de novembro de 197'.1

-VEng\l�.. Civil Newtr-m "'·:.rs. rnl] i _:_ Respondendo pel:
Dil'eç&o , �q ;DERI se,

.

.� ":"

. VENDE·SE CASA
A .rua Jerônimo José Dias, 1�2, Saco d.6f� r:jmões.

.
Pi'e'�o 12.000,00 - ccc 50% de' "'i'I:t:tta4:a, e f\' restar-te

a combinar. Tl'f;.:tar com Evaldo Paeh-ec�",!ih TrH::unal de
Justiça, tone 3394,

.

-�=�'� ....

'

EDITAL DE CONVOCAÇ'Ã&'"
CLUBE DE F'�RjAS DA FAMíUA CIUSTÁ

. Picam cQ·nvoea€los todos os sócios. filndadores do

.cLf)�E DE Fl1i;ft�IÀS DA- FAMíLIA' CRISTÃ, para uma

reup,ifio a reaiízar-se no :"", 02 de: pe�etnbt�· de' 19'(Q, à�
I}·,OQ 'horas na sede do -,

':;0, situa�Q,'�: Rua c:eí: Pedro
'.' ,," I, .. ,'

.

.

.E>em��ro, 1966 � 3\1 andor - Est;I'€itó', :para ,_ tratar' de
ássuntos .

diversos,

'�loriÍlnóPPli�:. 20 ele =ovembro ,,�.p' .l!'l?�l
·Raimlf"'I'd\]. Vi'cente A!ves � Presid'#.nre� '.

.

VENDE-SE '.0Ü-TRÕ�A.i�'
.

,: r

Vende:se
. ou: trocu-se ,Jll1a casa t!om � peças. 'pot lm1

-

apártaJ:ierito pequeno. Tratar à ma Hernia'm ÚI1�men:ili,
52 � nes-ta�

VENDE-SE

.

' Ve'n-cle-se Inu terreno, ('om 10 Itl,:de frente é 30 'mo
tl'e' fun�fís, situado à Rua: Desemba,rgadQf" ,Gil Costa _

.Tl\ ?�� ,�
.
Ca flflf>'Ú:as. Tr" -

t n () meslt;lo.. e'nde�'êçÍ;) ..

V�NDE·SE
-

.
Larich:� fibra,�e vidro 'C/nÍotot 40: HP EviJir'ld peu

quíssimas hoíras �e uso. ':utidà élétrica. I-Làntl'h� sUuer

equipada � _éafrii1.l'Io, tolda, cobért�hi nápa. F:stado' ne
ti0'Ya.. Estal\lelet':et contato através fOne 2"!}35 das' C1ito ih
lJla�I'JlIã" às ,l'l"fl"i'g e:- das dezoito às' vínte 'horas.

. ,

.'�

.'
'ÉSTADO -'OE' SANTA CATARINA

. DEPARTÂMt:N.tO DE !F."TR�DAS .DE· RODAGEM'
A V I S O

·
() ,Departame'htQ de Estradas de .Rodagém de 'San'ta

,Catarin'a; (bEJ1S'C), comunica aos "j�t�têssildós qu'e ese
�ch}i 3?erta' ·Nri,lil,da de 1"'1""C08 � 'it;di��L n., 10/7.0; p�):a
ti, aqt!iSi'ção·. doS, seg1,li.ntcR 1"o�,eriai:s;frát� :0' ,�ál�âijJéritó (b
estr-á'<!Í·à .SC-22;' ti:ectlO Pnlj!Oça - Sintô, *hl�to. d�, I�l"
perii.tÍ'iz: '. '. '., .'.: '.-ç(, .

'

.

·

.

�1) >'\P���itli�áamente 2.800.000 fdok' .mrthõ�s e oit�:
I _'" �, " _, " � . , ", " ,

.

_
'

,

,��.!1to.s� riuI) p�ra�elepípedGs de granito de' '1-3. quaíidadt� .

'.:
'.

·.'2l 'Alkbximatlamente 2Q.OOO .(vÍllte· 'trÚÜ,J·m�tros li,

�.é·àréf,M- :,rrlelos ii"os de gn'lito de: 1ll.' q�à1.idade:.· ,

-:: 'í :A's: Iífopostà$.· serão recebidas até. às' ütoo hotás do
t;Jiíl'7 'd'e 'dezemb-ro do corrente ano, êói:Ha:·':tió Éditál' e

�âiotês escla'l'écimentos serão obtidos �a sédé'. ,io DERSG
fi� 79·;,;ancfar . dn. Êd'ifício d"s Dil'eto:dàs' em' Fioi'iai'ióP6li�:
on;de' �'stá, afixapó' no rwil' 4(' 0l1tracla' o féferÜib. editát

DFl�SC .. )9 de noy"'---'"-,, de 1971f
.

'. iEhG"\)' ·C·iVl:l. 'Newto" .,. II" R: -

"

'd" :;- .

b .. • ":õ5�ro I , .
espon endo: '-PE?la

�i:Í'�t:ão do D�RSC:
-

',' ,-
"

,

":' ,- , '", <"'.' < ,-' �

.;� �:' ,;'
.-

. (, t:,! \-,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'\

,
.... '. -',crw '.,.

iA .i��lantação' das' �a!erias pluviais ,da "rua'· Bento Goncalves tem' sido muito
.;\ .

.

m�r6s·as. Ó Secr�tári�\de Obrás e,!,plica ;grque.

I
i

I
to! jÍando'sc ,c' 'r,ecessario v uio .llÔVO
h açáclQ.. Da. mílueira como

.

se eh

�ont,l'�:VãÚl a�, galerias hao
,
,;eria,

POSS1VIH, ,uesenlUvHas' ne'm' mesmo

ê\mPJl�:�i8� Temos a i:h�pí'e'ssão' r!úe
alltJ.g�ineIl'te� -

c{ltando sUl',gia algum',
iH ublema '('on, [Im� galeria 01" 1'6de
oe rCSéOc111lcnlo de ágüas l)luv.iais�,'
�las'��;'il;nt SJwplesIÍH,;úte. abandollq,
das, ,cbr.;sÚ.''I.linu.u-se ou,lms,', tornan

uo' clid'á v'IêZ'�-iiláis ,complexo o slste:
ma ,que 'ig_Dl;�

.

estamos proc'ul'�lldo
,corrigir" re,tiJ.i'cancle .

e' amplialH.lo
" ,

-'I' ..
�

certe'za'
. S"()),galef1a�,'" ,.qb'-:, ,�J�lOS . ,'",

�

qlldSÇ cet1>\(,'tlari'i?
.

, O· .elJg'�l;1it!lJ o' l\tanoel Philipi, la·
nlentobl 'aiída que as, obJ'as tivE;:;i-'
sem �ldo Vi'eJ�di�adas por vândalos
11ot\)1'n08 flu.e" vendo a vala aberta

, .

�
e al�.ú:rl$ éalW:" de 'manilha descober·

"'$':(,' c.
'

cruzeiros.

Logo· ;�lúciaremos "também ·0 tra·
, , "

� (

b,üho ':de, acabamentQ_, �o, ,Pô��o Mé,

,dic'0-0dontológico ' da ,Barra da La

goa, ',q:ue df;,,�rá 'estar: co�cluído
tlcJ1tro' ,de quinze dias.
_ Outr,� obra em fasé \ de C0n

clusão __.:_ prosseguiu o, Sécretál'io

de Óbras da Preteitura � é' o

Play�Gr�unc:l do b�il'FO de C..ap;lci-
: ras, que ccvHá ser. inaugLlt'adl�,'
'dentro 'de poucos ·dias; Foram, ini

ciadàs, taúibern, a censtruç.ão de 12
"

" abrigos qu'\) �erão inst?lad0s' en� dil

versos pontus de ônibus, sendo' que

'quatro dêlcs' serão,' ihstalad05 na

Praça da BandeOÚ�; 'onde fazem,
. pont� finul i,.úmeras 'linhas de ôni�'I; ,

b�s, ::;eTVindo a um grande' núrnero
'

'de USUál'l03.

JENDIROBÀ
�', ,

�r�p; ,

'I''i-�
.

,

Fillallciauwuto atê, 24 ,ou' 30 meses.
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I'

DL não tel�
data para;.
• 'j ... ,

mauguraçao
,

o �ôvo Palácio do Poder Legís
lativo, em acabamento na Praça
da Bandeira, não será inaugurado
amanhã, conforme chegou a ser.

noticiado. A informação roí presta
da ontem, depois da visita que o

deputado Pedro Çolín e membros
da Mesa fizeram ao nôvo prédio,
quando ficou comprovada a írn
possíbílídade=da inauguração ofi
cial do n_9vo prédio-sede do Legis
lativo coincidir com a data consa
grada à padroeira do Estado.
A premência do tempo foi a .

cansa maior dessa
.

ímpossibilida
de, embora outros fatores tívessem

influído
.

na decisão final' da ' Mesa.
/

Hoje o presidente da Assembléia
vai reunir-se com os assessores . e

membros da, Mesá Diretora "da Ca
sa para possivelmente marcar a

data definitiva para a inauguração,
sabendo-se que em princípio o ato
deverá ocorrer nos breves dias.
SESSAO CURTA
Durou menos de uma hora a ses

são ordinária realizada ontem
pela Assembléia, a primeira após O'

pleito eleitoral de 15 do corrente.
A rigor não havia matéria de imo

portancia em pauta, pois o recesso

'branco que precedeu às el�ições. e
se prolongou até à 6Iti.m,a semana

atingiu por igual as comissões téc
nicas, onde os projetos e proposí
ções são previamente analisados e

colocados em condições regimen
tais para receber 'O voto do, plená,

CONVOCAÇAO EXTHA..
O líder governista Fernando, :aas

tos disse ontem que v�i se avistar
com. o Secretário dá Fazenda e

com o'Governador Ivo Silveira

após êste regressar da Guanabara
Para obter um levantamento. fl,'as
matérias ,de interêsse do 'góvêrpo
que ainda serão encaminhad�s ao

exame da Assembléia, na atual
� última. _ sessão le'gislitiva da
Legislatura que está ,por s� expi
tar. Pretend� o pa:rlarn€ntar. ace
lerar a tramitação dessas' maté

rlas, esperando que haja cop,dições
para votá-las até, o dia 30.' Caso
isso Irão sejà possível o Chefe 'do
E:xie�utivo pareee que nãd terá ou

tra alte'rnativa senão' convocar ex-.

'traordináriamente a A'ssembléia pa,'
ra um, ,período de sessões, qu en·'

tão esperar pela instalaçã0' na na

va Legislatura. Por todo Q dia· de
hoje ou amanhã. j'á se saberá das
matérias _ inclUSIve do 'abôlJ.o rÍit
tálino aos servidóres públicos-;
ou da necessidade da convocação
extra.

autoridades':
voltam a falar,

.

de· tóxicos
.o General' Vieira da Rosa' p�'esi

diu ontem à tarfle a segunda reú,
n�ão' da \ comissão que e*amilla as

bases do lançam.ento da campanha
yisand'o o combate ao uso de tóxi
cos e tráfico d{' entorpecentes. ()
encOl;tro de bntem co�tou' coni a

presença de psiquiatras, psicologos,
equcadores, policiais e jornalistas.
A Cam'panha' Contra os Tóxicos _

j,,- enFeta,da. pelos Ministérios da
;Iustl.ça, Sa.úde' e Educação em âm.
bito na.cional _ será lançada ol'e.
\'('mente na Capital, seguindo-se em"
t(/do Estado. Uma cadeia de r'ádipS
e televis.1io será 11 tilizada para a di

vulgação da campanha, através de

palestras e aulas.

Assinado; contraio! para ,A�L empossa
"

;.. h.o)e 11 novo,s""

transversal à' B'R - 410, imortais tI'
"\

\
,
\

Em cerimônia presidida: pelo Mi;
nistro Mário Andreàzza e 'que con

tou com a presença do Governador
Ivo Silverra �;' do !·Governad'or. dei
to Colombo Sailes, .além de outras

autoridades,
'

.

o crlgenheiro 'Elizeu

Resende, diretor-geral .do DNJ�H,
assinou 55. �ontratoi; para a. execu
ção do maior volume de obrà�s já
colocado

.

em concorrênciar.
Os contratos cempreendem a

pavimentaçãoyde 2.139 quílômetros
de "rodovtas federais; nii valor dp.

Cr$ 750 milhões. Coube a Santa
Catarina ,75 KM, de .uma importan
te' rodovia: tr'll1svers�1 .

à
.

SR"'?!),
destinada à liitegra'ção "do, terrltó.
rio catarinense e Sua) ligâção à rê

de fed�ral 'pa,\'Ímentada. 1
'Após, a 'as�illat(ll'a, dêsse- centra

to; realizada no
\
auditório d'� R�dH

Ferroviária Federal,' d Govérnador

Ivo Silveira pôs em relêvo a. irn
v portãncia da rodovia;, .

que deverá
\

estar .concluída 'em 1972.
_·1!:sse trecho _� acentuou o Go'

vernador � faéilita' a' ligação da
, "

.regiâo ocidental do Estado, que se

encontra bastante isolada· do Íi! o
tal. Em, boa hora _ prosseguiu - o

Departamento Naciorial de Estra
das de RodaGem resolveu pavimen
tar o importante trecho da BR-470,
entre Campos Novos e a BR-1Hi.

'Campos Novos, Curitibanos e V;·

,clefra são al:�uns dos- municípios tI:-i
'zona de iníluência do trecho a' ser
pavímeiitado.' Produzem madeua,
jrinho, 111 iJ h-u, batata e trigo que pe-
'derão,' em futuro. "próxjino" ser es

coados COlá 'maior. facilidade rÓ,n;lra
'outras regiões, recebendo de,· re
tôrno" OS produtos índustriallzados
de Blumenau e Itaiaí,

...

CibraZBm··· ··Irans.le;re"s"ua',' 1 ,. .... \

agênc.:ia ::;para;"-á
.

Capital
..

A Companhia Brasileira 'd� Arrua- ;

zenamento _ 'C'ibrazeni ,-'- 'órgão' do
Ministério da Agricultura, transfe
rirá sua agência region;jl no Esta.

do,
.

'de' Joaçaba para. FlqriahóPolis.
A medida .foi determinada pho Pre

'

sidente da, Cibrazem, S:u. Mahoel Jo,

�l d� ,Medeir,os Ai infórwaçao fel
tfansmitida pelt-J agente' da Cibrà.
�ein ��. :es.tad0, Sr. (A:lcid�$ , Lacourt:
que aiiuncíôu:-ií, ina'ugtj.raçãe' �ficíal
da agêrtcia _' ioc�Úzada tia rua .]é
rônimo Coelho; Edifício da. Assoei;].
ção Catarinens� de; Medici�a ,.:::_- pá:
\' .. \, .

ra 6S próximos dias. .

Segundo o Sr. Alcides �acourt. a

trans��rência da agência, r�gional

db órgão, de. Joaçaba para a C3Jil!'
. �al do Estado, decorre de planeja
mento da Cibrazem de�tin'ado a atp.n
(ter �s ZOnas q11e mais car�cem' de
,armazenamento, Se, �est�s regiüf��,
o armazenamento nao suprir as ,iip

cess�dades, ' verificando-se' falta ,p,E'
tempo: e, de rj3cursos para a· constru

. ção • dé estabelecimentos <ldeql,ladc;;s,
'b' '�rm:�ririi�ieni ,será feita 'ém' S!LC;lS
de � plá'stk�, para que' o tralntlhO:c'd;o
,rgÚcuÍto'r 'Ijã'o f�que. desamparadbi'

'. " .' , 'inf9rtrl<?!l ainda ,o Sr. Alcides' l,a·
'court que ii Cibrazem' pensa 'em in-

, • , < �:<..

wstir mwto em,São Franci�co, com
,

.
Í'lsfalações mo!l�rnas e com os m�

lh'Ol'e� equipamentos�

. \

Pedro Ivo afif'mo qu·e
·MOB 'oão desaparetefá" ,

:, ;' "

'

O P;esideT�Í;é dó Diretório Ite

gidnal do MDB, DepUt'àdo ,
Pedro

Ivo Càrnpos;" 'dcda,rou. ontem.:1 6 .

ESTADO que ,) l;àrtldo "se maÍltc,
rá vive e atllante na defesa de
seus princípios, mrsmo' del?pis' "de
sofrer uma', dura Qerrota 'eJeitol'aj",
o q,ue, c0nsidf)ta normal Qentro do
atual processo político.

_ Ao contrário·' do que muitos'
pensam _ asseverou -:- a pen'c,

"crença e a pertinácia estão i,nc!uí·
das �o -rol de I,QSSOS princípios e a

Oposição existirá enquanto existir
um emede.bista Iléstê país. X

O Deputado Pedro Ivo Carnpn5 ,,'

lamentou a d'3!'l'ota do � Presidente
n8cionai .

do !íl;!rtIdo, Senador Oscar

Passoll, aue 1'dio consegniu 'sua
'I'

reeleição, no seu Estado - o Acre.
Mas não deixou de fazer a ressalva

de que também êste .era um fato

que deveria ser' encarado com na-

turalidade. '

J'
_ A. derrota há' que ser encara:

da' selV-pre como "um resultado no"

irral' para quem' disputa' uma'
, elei·

ção. Entetidem0s que, à despeito d'à,
derrota, o Senador Oscar Passos

'deverá pel'Inanecer na dir�ção. «lo'
partido, pelo menos até a eleição
do nôvo' Diretório 'Nacional da. agre·
miação, no próximo ano. .

..:..:.. Faço minhas as pala�ras ·{lo
Senador Oscar Passos: "enquanto

" -
�

�

. '\ ,

existir 'um emecPbista, o parti'ào se

manterá· vivo (' atuante na defesa
de s�us\ pr{ncíp,íós, O Senador. Os"

'

cq"r Passos desmentiu cabahnent'.)
as decla�'ações �\ êle' atribuídas, se.

';glludo as' quals o partidô estaria em

f�se de extinção.
'

ELEiçÕES

'Fazendo ,um balanço do resulta,
do I das eleiçõe3 do .dia' 15 de no

vf'inbl'o, I) Dt·putado Pedro Ivo

Campos ':.teclaro-Uise s.atisfeito com·

os progressos demonstrados pelo
partido,
-. QLwr n03 pareçer que o Mo

vimento' Democrático Brasileiro, as

se'fmrando ·un.a I'epresentação fede·
-

/
'

,

nl"de 3 deput:dos: e uma estadual
, de 11, Qemom;trou evidentes pro

'gressos, j endo-�e em vista que fi

Emenda n\) 1 'redu�iu as: bancadas
,parlamentares. ,

, O, Deputado Pedro Ivo ,Campos
dis,s� que. s.omente uma análise 'ma,is
profunda,

i
db pJt,ito depois q\18 ,o

'Tribunal_Regirmal Eleitoral!,. fprru�-
,

•

'ceI' os r�sultad os oficiais da�' GreI'
cões do dia 15, Então, o ,Diretoh0
_.

" '\

Regional se remiirá com os elf'itos,
. pra ana!i',:lr ('� resultados, traç!:lr
diretrize,s e programar as ativida

de:;. �o pr@ximo ano.

I� Ti i.
·

...ú c,:=±; "9"" -.....".,;.;.�

l1 '810'011118

I
.

Fabricamos 'os mais ·modernos biquinis e!TI Ciré, Jersey, Rendãt.,

I Algodão, etc.. .
. r '

. ';' . . , ' .. ..
V{'udas por at<lcacIo e vareJo. Rua Felipe Schmlflt, EdIflClO Florenclo) i

I Costa·,'13\) andar, sala 1.309 (Comasa). M. K. R. Confecçõ�s fabrica o melhor
em rdupas.

L l��!!iA����������������au����_j�I'

Será . realizada hoje,
l';

• �.11 •

com 1I),J,C10

.�

Y"elbas gâlerias causam
'atraso emob, r",as'na, ,,' ,.Ilha ;��:::�;!�n;�'::p'"l�:�;::
,

. , '". n�s meios parlamentares �õm re.
,.c:)

,

, ' -làçãq aos resultados: do:·�:;Ú:ltiriJ.o'q. Secretário de Obras da Pre�ei·
.

. tos destrmram-n'e,s a, pedradas, obp-· pleito, O ambiente .é de aesoly.ta
l:Ul';:t· lVlUHlClV,,-11, ,ehgermêiro,; l\ilanI:J6l· -'�-, gando a Mmlicipalidad�,i>ll.'ê-xpeml(,!r "''''··res:e:rvÍ'(''quanto a. pronUÍlc-iamén�s

, PhÜipi; jl1stilicou a morosidade das 11��.is tempO ie trabalho e mais des:; ,,'relativamente às eleições, pois m�i.'1 .' r / .

'oobras 'de COltsü'lIçao da galeria plu· pesas. ,
/ tos dôs 'atuais deputad,os, princi-y' v�al 'da 'rua 'Bento Gonçalves, ass'�·ve.

.
{ palmente da bancada da �rena,�,'. .' �rando qUB o trabalho"na' lecal toro MAI� OBRAS

" , ainda estão na dependencia dos
'�ou-se m;üto complexo .em face da .'-- Em prosseguimento às obtas ,últimos resultados para confirmar·
obstruçao Lcúl d,o antigo sistellla. da Prefei.iulu .__ informou o enge- ou não sua reeleição para mais
_ A obra en� que:Stao tornou-::;e 'nheiro Manoel Philipi _ iniciare, uma legislatura. I

·ne'cessaria pelo mau escoamento m'os �manhã o revestimento maca·.

(las' aguüs plliviais que se ac'umu, damizado. das ruas da Trindade, a

lavjill quanJo cl10via nas ruas Con- r construção do Grupo Escolar p da
:selMiro :.vJ.Çlfl'ii e Francisco 'Tolell' Armação, que contará com, 2 am-

tillO, lnicialí.10,S a obra _ que� pa-
'

pIas salas. de 'a:lll,i, sala' da direto·

,l�da. cte tal.!! exeCUl,:aO -- l'nas no
.

ti'a, cozi,1ha" instalações san'tària:;,
seu úesellHilVÍmellilO constatamos sala para o serviç'o de' .assistenc:a
,que IlàÓ, se lNilava de uma galei'lá sodal e um grande pátio, coberto,
e ,SlÍ'Íl dê Ubl. vCl:dadeiro 'labirinto,' e'stando, a ob�a b\-çaQ� em 54 ruil

marcado '.'-para [lI:' 20 horas, no lifea,

tI'O AÍvai'o de Carvalho, a sessão so
lene da Academia Gatarinense' �e
Letras que dará posse aos' 11üVQ�
imbl'bis recentemente eleitos e,

.:
ao

mesmo tempo, �larcará' a COn1e�}O
ração do cinquentenário da fund'a

. ção da cidade.
\ "

Os ,novos membros da ACL suo
os Srs. Alcides Abreu, "Carlos G.o
mes de Oliveira, Holdemar Oli��i. T

. ra.. de Menezes, Jaldyr J3ellr,ing
Faustíno da Silva, José Ferreira; �a
Silva, Luiz Gailotti, Lydio Marthi�o
CaBado ,Mahinho Callado JllliÍbh
p'aulo Fernando d�' 'Araújo

.

iilgl)�
Paulo \Weber Vieira da Rosa e ,Vk

tor Ant!)uio Peluso.. . ," ,;'
; Saud�lldo os novos imortais/���l,
nome da Acaderrua, J:alará o' aca
'dêmice

.

Teubaldo Costa' J'amvf1d'í.
.Em ,nome dos' novos membros 'da
Academia .Catarinense de, Letras, . f,;:'
lará .0 Sr. Carlos Gomes de 01��e.i,
r!'.

Cohertura de'
o ESTADO '_�,:.,
e

.

elogiada .'

:
A Gâmára Municipal al?royou :13.01'

utÍanirmdade propos'ição ·"apresel�taqa
'pelo v�readoÍ' Wal.demat d,a Silva":Fi:
Üw', (Carllso), lPreséntarido - cunipti.
ment� à direçãj) e fl,uícionár'ios�"tle
O ES'rADO "p�la magnífica., co,her-

/' .. �

tura dada ao 'pleito eleitoral 'de San-
,

' ..

ta, Catarina; ,�;"
:i comunicação foi, f�ita em expe-\

die'nte dirigido ,ao diretor do jor.nàl
pelo, presidente da Gâmilra,' verea-

dor Nagib Jabor. .

'.!ç

Seixas diz'·
que �ezembro
serâ·chuvÔSD
'.0 profes;or A., Seixas Netto, in

forinoU: ontem que massas· frias 'de
pouca 'intensidade' ocorrerão no� pró·
ximó in�� de dezembro em' Santa

Catarina, nos seguintes perí�rl(js:
do'dia I\) a 3, de 3 a 10"de 16 H 19
(! de 24 a 27.
Nêstes períodos ocorre�ão clUI'!üS

intensas e queda de temperatura Já
I)Ú� períé<1os compreendidos entr!'.'. 1
e 7, 1'1 :J 14 é 20 e 23, haverá bnJs,
Cal; quedi's de pressão com tempei-a-
tUl'a elevada, devendo l'egistral'-se
aillda ,chuvas lapidas e. prechitaoií<Ó>L ;$, •

.t-

de granizo no planalto.
'

t�·,
, �

, ;

Festival de
verão está
cônlirmado

'f J,
•

'1' .. �

. �.;

O Diretório Central dos Estudan;;:
tes instalou o escritório central dp ,

'Primeiro ,Festival de 'Verão à Rua,.
Álvaro de Cal valho n\); 33-A, ollde",
tllmbérn atende diàriamellte p�q'"
telefone :l332. A correspondência pa

ra a promoção poderá ser enviadil 'o

para' a
.

Caixa' Postal -939, :'

Indlístrias catarinenses e de o;J.1.�':
tros Estados estarão - participandQ. _

do, Fe!'tiv'àl. colocando seus' prb;lÚ,.',
'los à venda a prêços, bem abaJ>;lQ�
dos aue estão 1)0 mercado. DenUifl;,::�,.

" '�
os produtos qU3 estarão à venda n,o�,
Festival de Verão destacam-se ar-

tigos de pral.l, artesanato" toalhas,
�'

rendas, além dr' outros. O pavilhão 1

, para a festa 'será oonstruído pelo,
Govêrno do Estado· ao lado do To··

bogan e
-

a pl'ornoç�o 'se realizará
entre os dias 11 a 23 de dezembl·o.
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