
.. TEMPO
,

S'íntese do Boletim Geométeréologlco de A. Selxa8 Netto

válido até às 23hl8m do dia 8 de dezembro de 1970
FRENTE FRIA: EIIl curso; PRESSAO ATMOSFP:RIC/\ MEDIA'
1010.8 milibares; TEMPERATURA MEDrA- 23.\I\' ccutigrados;
UMIDADE RELATIVA M\iD1A: H4.0%·: Curnulus -- Stratus
Chuviscos esparsos - Tempo médi'o:' lnstavel.

PHILI'PI • �CIA a casa do conslrulor

INFORMA
Com a linalidade de vistoriar, e classificai as casas melhor

.

cuidadas na Vila Ivan Mattos, de propriedade da ,"1ullicip�lidade,
o Prc.cuo Ary Oíivcu a assinou decreto, constituindo Lima comis
são c(.mposia'c\,,:sl:;él.h(/Ics Rufino José dá Silva e Nabor Teixeira
C llaço, rcspecuv.unenre occrerário de Administração 'c ·Finanç,.s
da Prcl citurn e, ainda, dos vereadores João Octávio Furtado e Pe-
dia Medeiros, replc:;eJllah[es .da Câmara Municipal, ,

"'.
,
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SINTESE
./

RIO DO SUL

}, '. .

.IA .pnmerro reunião Inter-
Clubes 11,1, Região L-10-». pro
movida pelos Li.'IOs Ckrbes de

'Rio do 'Sul" Itnppranga, Taió,
Ibirama, Presidente Getúlio e

Ttmbó, fui realizada domingo
na Capital do Alto Vale. O con

clave ccmeçou às � h'.:Jras com

concestração. cívica em frente

ao Paço M'!nicipal, seguindo-se.

-,-� -_._.- - .._---

BLUr>.fENAU

Sexta feira, à. 10 horas. será

do 'Eng ElTlíli,,' g"llln:;�rt.'- no

entro: I.Çrlmélt0 d� 1: 'l:'t 7 de Se
tembro com a R.lta Amazonas.

.

Blumenau pi estará assim." justa
homenagem a um de seus filhos 'I')mais ilustres.

-------�--

SÃO FRANCISCO DO

SUL

No Santuarlo ao: Nr ssa Se

nhora da Grar', em São lhano

cisco do �ul, reaHzp-se _

hoje 'às
'-J horas, a cerímênía de orde

ríação dos Diácun. s, Úelvl\cio I
G, RO'lelli e: A!',x,!lldre C. Coso I

t.

j
I

ta. A cerimôd') s':l'á presidida
pelo Bispo DioC<.':::UllO de Jaín·

ville D'm! Gregól'/.o Warmeling.

RIO DO OESTE

,

.' A P'refeiturá. Municipal dI"

Rio do Oeste, deu início a um

trabalho de vacinação da popu

lação infantÜ contrá' a poliorilie
lite, em consequência do regis
tro pelas an!oridade,s '�'llJitádas,
,iocais, de dois casàs �grayes em
cr�anças de 3 meses e 6 anos. A
campanha. 'está, S::l desenvolveÓ:
do no �o'spital Luiz �ati��á....

JOINVILLE

De, 1� a 3J de janei,'o dI'

próximo ano elit;]!:ào' aber!'Is !IS

inscrições para 'J§ exames vesti ..

bulares da Facllld"de de Enp'e� I
I!hflria 'de Jnilllvílle. Fllute da- i'
quete' estabelecimento de' e��i.
n'o, informou que as provas! se.
i'ão reilliz�das entre, 15 e 20 de

FLORIANÓPOLIS'

A Escnl/l de fEdllcaç50 Fki:
'ca. d� ,Universidade para o De
senvolvimento de Santa Catari

na, prbmoverá demonstraçao' de '

atividades rÍlmicas e ginásticas,
no próximo dia 11, com início

. às' 20 horas, no Ginásio "Char

J�s Edgar Moritz", à Praça da '

Bandeira.
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aça· aos sequ .....;Jlo:

Laguna diz que NQvas,massas
viu'sábado um ' Irias vêem a·,
disco voador" partir de' 16

I
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/
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,Aumento dos
,coletivos já
inicia 'amanhã

, ,
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o Ministre ,Tarbas -Passarb.h» dirigiu.s�· ao 'Iím ria �(.Iellid<l!'e. rL fOllll;;tura aos 110"(,8 b�c�';uré;s da UFSC
\ . I
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"ese:'Vuh(IJl1t:óllo qU,e possa prescindll ..,....,---,.--,-----------...,....,_,-.
,

.. '
'

,

,
• 1 �

I
:<f'

l·A ,:;:y
�

ctn pa,rticIP\lção, dos hnmel1s,. da lel.·. -1:' ;;,..;.,. , ,ó. 'J

e_;;:',)' .r�e§,.gl�,;�}Qy�"p�i,s.",ç!�$gl:R\<rçla, ,€I�:j-.(tl
\ " ��: ,11,-

, ' r �[Ít( �Llé;, a, tiHllu de desellvcílver-se ma, ·1
,ei-ialrneitte, desculasse a lei, em cllios I
-111 dume' ii (iS

.

�Sl ã' as bases m�ls �u- I

r)'es I e�'l'eitá\leis ela� quaÍidac!t;s di! PCS"

_soa�' hU111:lfla",

No encerramento da solenidade dé
...... '" ';"1. -

- \ '''':li

cólaçãg de"gtaQ dOS'�IlOVOS' bacharéis do

Centrá Sóc;io-Eco.qôl}lif:o. da,. UESO;,·.· 9
,'Ministro' farb'aS-' pássaiinhof . 'patl';no
dos forÍná�dos, disse . d�·. �eu aplli�çó
pe19§ Q�cha'rél� ,'erp Direito, "mesmo

porque minha espôsa também o é",
acre��enta�do que

-

"não há forma de

Exilas ma,rearam o dia do 'Mlnislr:n

I,

I
Ao il1lClar o �en pronuncii)mento,

'que durou' apenas cêrca de' 25' minutos,
declarou o Millistro: "O dia de hoje
fai marcado PO.I; um�1 sucessão de éxi·

.tos. Êxitos de tôela a naturez';t; dentre,
, ",.j..

\ S qu'ais hão'devel'emns di1ínjnúir q3

êxitn� ,vetbais: Eu espel'0 que� a par
/ . t

til de' já, oxalá DeLIs me. ajupe, eu lião'

plejudiql'le esia cedmônia e�,atamenté
n<il seu, final".

.,

,

�. I

b,C[ÍSCLl.IS') ·d,)·Sr. Jarb"s r>:ISS�II.lc h,
" I

foi .aplandido, vlvamel1te' p0l' tbd"s 'JS

que compareceram aQ Teatro
-

AJvarc,
. ' /.'

de 'CdI'valho, lot1' '-do hteralfnente

:lquelH caSa de espetáculos. Deteye.se
'déttl:'JnJdamente em c;;r.sict'ertlç6es SÔo
\ -' '. '_ ,

!:ire o discul'so., do orador, da turma,"
jOI:nalisla Ádolfo Zigelli. � do parar:in,
fo; professor M,hci�. Cb1laço. A noile.

ai'lda, após a cerilllôili� dêcolação de

graiJ; o MilJi,tro 1'01. homenageado com

uni jantar nas dependê"cias- da Reit,,·
na da Universidade Federal.

\ '

d "I �. -

NL.n5 e tI .s 111L. êtt;e.lle:-:i li S \)!g'lo�

de ',eg,:ra:'Jça cios govêruo Iederal e da

Gua nabu.ra, sob o comando do Centro

de, Opérações de Defesa Interna, estão

vasculhando todos os recantos da Gua-
-

\

nabara, Estado do Rio, São Paulo e

Minas Gerais, à procura dos seques
tradores do 'Embaixador da Suíça no

BlasiL

O diplomata foi 'sequestrado ontem

de manhã no Rio, entre às 8 horas e

Sh45m, 11a Rua Conde, de Baependi.
Segundo nota oficial divulgada .911-

tem à noite pela Secretaria de Seguran-
ça da Guanabara, o Embaixador Gio- "

vanni Eurico Bucher foi sequestrado \

por quatro elementos. sendo (r':s ho
rnens e urna mulher, que se utilizaram
de um Volkswagen

'

para levar o diplo- ,

mata.: O proprietário' elo veículo, Eva

pildo Loureiro, foij'prôso na �alde de
ontem. .

.

,
� .

As' barreiras do Rio. Estado do Rio.

São Pau lo e Minas estão con1pleta:
mente réchadas, / sendo suspensas 'as

v,�'.�c'ns d,b b�llt,,, LI IE, ti d!J��.)I't:.1ll
.

veículos da Gur.n'lh"rd pura Niterói;
Ü motor.srn .

do carro que conduzia

o diplülnata suíço S\IILl ileso do se

questro enquanto que o agente lede

ral Hélio de Carvalho Araújo - 'en

carregado do serviço de segurança d?
Embaixador - fdi ferido mortalmen

te, encontrando-se até' a noite de on

tem, em estado grave com Jes�à mo

dl,llar provocada ,po'r 1t:rma de fôgo na

região ,raquitinna. Boletim �édico dis

tribuído por volta das 1 S horas .pe,lo
Hospital Miguel Couto ínf'oruiàva que

até aquêle horário -o agente 'aiuda -11iÍo
,

I'
' ,.... ��

havia sido operado, e.:éolltl;a.�·é1ó:se; no
Centro de Tratamento In['eôsi\�ô""sôb
C01lU ô!e hlédlco perm.ineute. Hélio

Carvalho de Araújo está paralítieo dos

quatro
-

membros,
O sequestro do Embaixador da Suí

ça 6.' o"q\1<111.0 que ocorre nó Brasil e
.

as autoridades entendem que 'as táTI
cas empregadas que seques: radores São

sempre as mesmas .

,Vencimentos
de

'

servidor
.
saem,2• .feira-

:Banco recolhe
contribuiçãu
para o INPS'

(Pág'n·a. 5).(�ágina 3)

, 14 8 C tem ',aniversário Volante acidentado
•
I' I I

na próxima s'exta-leira exlrai:u rim e pa'ssa bem
.

(Página 3) --'--'- ..----:-.

I' ti.) Jp\'.. L;il"" r'$ld �I e le ele!

v,la,;le M:me el Sa!,IC',. :Jcidelltadu!S na
.

prova Três H�)J'.lf, de São :1 (sé: 110 últl- i

mo domingo, .foi obri?8d,! a exlI<ur i ,

um rim do paciente, já "que o órgão:'
sofreu ruptura. Manoel' Santos pàssa
bem no Hospital de 'Caridade. O vu

lallte 'Felipe Boabaid, cujo carro cho- .

cou-se coul o de Manoel, Hão sofí'ea

frat',ra de crâneo terá alta logo. (pá'gi-
na 5).

I

Mulata� fazem festa dos
Piôteoido� ',da. Princeza

-----------------------------------

Com a presença de. Miss Renasc0'l1ca,
Miss Soniso e a Mais 'Bela Mulc�ta

r

Catannense, além de OUi ros beldades
a Ala da Frente da Escola de Samba,
Protegidos da Princesa prOll)UVeU no

último sábado, 110 qube Ipiranga, elo
Saco d,)s Limões ..Aj; misses caLÍr'cas e

as bele'1;as mulatas locais visita'r�'m as

pratas da Ilha, dourando-se ainda mais
ao sol do fim de semana. '

I J

--.-- - - --_"':::'_�----'

, \

Bolão milionário desta.'
.

:..

.V,ftZ só deu prêmio 8 três
Ape </, ti s pcss 'as �i7e!a1l1 13 PU:I

tos no leste nO 27. ela L 'teria Esp.lrli
va, sel'cio d',is de São !'dulo e um da

GlIa "ahara. C�ld.l ',c"cechr receberá o

prêmio de Cr$ 4.106.035,00.

4 Ri) Bu,,ito x Mutulista (Rio

"' Bonito)

, 5 Goit,lcaz x Amelicano (Camp6s)
6 - Gráfica li: GI" min (Brasílin)
7 - Vi (:\ Nova' x Atlético (Goiás)

.

8'- Jardim x Conercial (Mato/Gros-
so) )

..•

O úliimJ teste, o de n9 28' encerrará
a p' irreira parte da Loteria, que sà
meDte reabrirá no fim de jar:eiro. Os

jogos verdad'eiros adivinhações: são

os seguintes: "
9 - Mixto x Palmeiras (Mato Gros

so)
10 - Pa;ssabdu x Spr,n 'Be16m (Pará)
11 - TI1'1a Lusso x Júlio César (Pa

rá)
- Guaraní x Feroviário (Paulisti

Ilha)
2 - Pa,dista x Botafogo ,(Paulisti-

nha) 12 - B?hia x ltabt'na

(Camperlnato Bai:ano)
13 - Farroupilha x Pelotas

(Campeonato Pelotense)
3 - Mendes x Petrópolis (Fluminen

se),
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o seu
prdgramB

CINEMA

SÃO JOSÉ

IS _ 19,45 e 21h4·5m
Sean Connery
LulVJ. (/)\)7 50 SE VIVE DUAS

VEZES

Ce.isur a 14 anos

IÜTZ

17 19,45 e 21h45m

Van Heílio _ Gilberto Roland
OS 4 MALVADOS
Censura 14 anos

v ", CORAL
" ,

15 _ 20' e 22 horas,
\'\_ Jüe r IVÍath"lú::"':_ 'Anne Jackson
O DIAfÜO INtIMO DE UMA
M' -LHER.·.-'
Cenwra·18 anos

---:- '\' t �. ... •• _. "

Pl{l"i':ima': duitlo< :;, >-
�. e,," It\ t .- .. �>i ,"

14 e 20 :l'ior,às ; � :, <�

BILLY,�O SÂ.NGÜINARIO
Jdf Huntú' _ Perla Cristal
UdSTMAS 'KID
Censura 18, anos

JALISCO

15 e 20 horas
Sean Conn'ery
COM 007 Só SE VIVE DUAS
VEZES

Censura 14 anos

GLORIÁ

17 e 20 horas
.i'JoeJI Willian _ Ray Barret
A SERPENTE
Censura 18 anos

RAJA.

20 horas
Dnstin Ho�man Mia Farrow
JOHN E MARY
O:nsura 18 anos

SÃO LUIZ

20 horas
Trevor Haward
A CAP GA DA BRIGADA
LIGEIRA

'tELEVISÃO
.

TV C.O�IGADA§ CASAL .6

16hOO " ?lfle }i.�, Criança .

16h20m _ O �êifltt!?'<��an.np
_ Filme

' '"",' ('!'o��:
16h40m _ Seriado de Aventuras

T Filme'
I

17hl0m - Patrulheiros do Oeste

-; Filme
17lí45m Mulheres em Van-

guarda ...

18h20m TV Educativa

19hOO _ A Próxima Atração
Novela

19h35111

19h45'!h
20h05rh;

Tele Esporte
Tele Jornal Hering
Irmãos Coragem -

N�cla •

20h45m - Discoteca do c:.;acri
nha _ Musical
21 h55m - Reporter Garcia
22h 10m - Assim Na Terra Co

mo. No Ceu '_ Novela
22h40m - Gunsmoke - Filme

'_'

,
----� __ o _-'"

i
l
,I

�
$

Gonzaga" ..
. I "

do com a medalha 4e honra ao .;;\1:é-
rito da Magistratura Brasileira.�, I ') I

- O que fomos infol'maclo�." é (lU('

deverá estar funcionando, no pró
xImo dia 15. a GaLe,-ia de Arte Nosna

\
&cn11OJ':i do Dcst êrro. Osmar Pízani,
Rodrigo de Haro, Gil,be['too'Í3�i'J8dl,
Laura Corrêa e Solange 'J\,lal'tins,
são os nomes credenciados que V10

manter � la. Gal-eria de' Ar-'te em
,1'><

nossa cidade.

,
� l\![,u'jJel'le Gesser, uma das' [jn-

das Debutantes Oficiais do n�.id,e
Branco, .(]l>ia 11, festej,a seus 15 i;l(�;;;,
Mal-àlellle recebe seus convidado� às
21. horas. nos Salões (;0 Lira T,ênis
Clube. �,

_ - - �'
- V(i}J1;a a residir em. nossa' ci

dade. desta vez como Depu1:adQ!: FlS·
tadual, o Advogado' Delfim Pei'�oto
Filluo.

_ Com um chá, em sua residên

ria, a hrnita Senhora Ariense Zu

lauf'. recebeu senhoras de··'J,)'\;Jssa SY'.

,
ani- _ Marilda Cardoso de MeJU>ze,l e

" ,

Rozana Mussi, são Debutantes' do

Baile Branco, que v50 usar mod:êl-Qs
confeccionados pelo costureko...L�IlZi., "

,

-:-
- 1"' ,�.;,

PCR vai lançar seu 1«:1 livro t�,
_ J1 foi cdnfirmado que 6,i11.àO

comentado livro
I
do Jornalista P_:;l.l111l

Costa Ramos, será lançado at-é o!' dia
28 próximo. em

,
nossa' cidade, �PO!1l:

elegante coquetel. \ :�

ciedadc, para comemorar 'seu

versário.

J6(!ue·j
_ Amanhã, em sua sede social

I (Atiradores), reune-se a DiÍ:etorLq do

Joquei Clube Santa Catarina, para

,

.

tratar de assuntos do nosso Jóquei
I .

.

- O Ministro Jarbas Passarinho.

que estêve 'em nossa cidade para SEr

Patrono dos Bachareis em Direito,
foi homenageado com um janta;, no

Palácio ela Eeitoria, Pelo Senhor

Ferreira Lima,

_ A Associação dos EDgenh�u'os
de Santa Catarina, esta' semana, vaj

festejar a semana do EngeJ'lh'run."
com um j.a'ntar FIG Santacatári-Fl3
C<'lUntry Club.

,
.

'.eleí:1 (';'Nra 'f'C, dia � 7 prúxím'l, f(j-

.·..berá a f;!Íxa de R?; '!ta do CI:,be
'. /
'.

I

'

, DJ�c de Agôs!o

O·ebur.a'nte·s no Palácio

�; ',Â . Sél�hora Govcrll:Jdor J,'O

Silveira,' .qLtínt,l-feira. �s 16 han,,;

no Paládo "Agronômioa, receprw

nará às 'Debu1.�ntrts ()ficiais. do B�'i1e
Branco.

_ Casnmento de Vera Cardo�o "

do médico Sªvas' Apóstolo, está mar

'caelo para o dia 9 próximo, às 19

horas. Sem dúvida, será 111ais um (10S

grandes acontecimentos, ón{!e se vai

reunir o nosso mundo elegante,

.
'

-'- O casamento de Denyse lÚflria
Nascimento e do Engenheiro Ric<ir·
do Saporiti. que reuniu, 'em I)OSS:l!
cidade, gente da sociedade cad,oc;',

'j

paulista, paranael'lse e catar,mel'lsP,
comentarei d€pois,

'!.

- Está de par:;bélls o casal Bete·

A Itamir0 Phiiippe, pelo. nasci:llen�o

de 110b'erlo, ocorrido allt.,?Ol�tf'm. n"

Maternic;<.d,e Dr. Carlos Corrêa.

Rio
- Hoje, em solenidade realizada

no Rio, o Senhor Desembarga,elo!"
Mal'dlio João ela Silva Medciem.

Pl'esidente do Tribunal de JU3tiÇCl.
em Santa Catari,na, será homen;::�':)a·

- O Pensamento dQ' Oi� - (1;1ch'
hora do temno perdiclo na l'f>mci4:�de;
{> uma p0ssibiJ.idade a menGS d� �Il

- Na última semana, foi lal1l?'1do
o Edifício ela Academia Cal ari11€nSi'

de' Med�[ina, pela Imóhiliária "A cesso no futuro",
"

J. .

'o

ti. s" propague ,
.

•
. Y

Basta, você ter' () terteno, e nós
construirnos a sua casa,�totalll1ente
financiada,

Você pdqw:o escolhe a planta,
a partir ele 70 íl1 ��, \..:om dois ou mai'S
qwutüs,

.

O !1eal)ilmento é ele pl'imcil'a
qua li d <l d [', í't''iTO li e 1 ag·\.', a hOI"1 LIras
('in mudc'ir';\ de lei. l'ül'agcns de la·
lJo cl'omi.lllo) )0\[(,'(1 CEUTr:: mctui::i

DECA, .rebÔco com massa fina e

pintura plástica.
O financiamento você paga f�m

10 ou 15 anos. E só começa a pagaI'
depois que ,esti ver' mOl'ando na sua

casa própria.
Ven ha conversar C(i)nosco. ,Se

�ocê trouxer a escritura do ;t:eiTQJ)O.
comcçamo� de imediato a C()fú;;tr'u
çJo dR sua ca:-itt.

flUA. r·(JlV50 ADUCCI, 763 -1º ANDAR - FONE: 6294

I

OMAR CARDOSO

�

i,'
I

I nRç� FEI,RA �
8/0EZ/1970

•

,�, folES -- As alesrias elo dia deverâo surgir em seu setor de a<lviclacles e prln- ,I

'. cipalmente através dos contatos que fizer com nessoas da sua tripliei-

9\ '
dade zodiacal: de Leão e Sagitário, Notícias importantes deverão surgir

! '/ � nesta data.
'tOURO _ As posicões planetárias atuais ainda não tendem a henefir iar 1 otal-

't . mpnt€ o seu signo. mas isto poderá ocorrer dentro de mais alguns
, dias, '(;]llwndG vllill"ê tiver pelo menos 3 jlllan€tas em triplid�à.ade com o
: seu s�igno zedíacal.

,çrI�{tI,qs _, Procure limitar suas responsabilidades exclusivamente ao qne,p0;'ir,:
.; , ,'!';', realizar, objetivando ser o mais práf'ir-o possível. Sucesso na vj(h R" '1 J.

I' m€{,IlÍ.at fiGS contatos com pessoas do sexo oposto e nas atividades

\1 rotineinls., -'

,QÂNCEH. - As .aJ<''!!'dlls ,dps,t� tpf,cA-feirâ estarvo il1t,e"'nll�l(,il1te ligadas a U'l13

:'jl vida intensa, r'he4a -de >Iilisposição e atividade. Que seja hoje êste o seu

)' lern«: "nãe deixar para amanhã' o que pode ser feito hoje". Aguardo
,,I' novidades.

(EAO _ Como hem Jeonino ou boa leonina, espere um dia feliz nesta têrca-
�,). feira. Estando o Sol e 'Mercúrio em triplicidade con; o seu signo, tu-to
\"t tende a melhorar para você, nêste fim de ano. Sucesso previsto no
t"',�, ., ,terÍ'pn,o ·dos esportes.

iY'lf�-GiJi:�1 _ ,�le<tri.fls, familiares, sucesso nas flmizades"com pessoas influentes.
IJ'

, .

boas notíeias e muitas, outras, benéficas _ eis o que está previsto
1 >

•

,'�",;s;o.i :i;irp:ini,�Ros ne�ta d�tíl, Gente c�m· é' colaboração de alguém do

\J ,', ���o >:p'P,�sto. ,
.

\
<

.',

�:,IBRp,;· -. 'l,T�/pni!);tio '::l,O ,ar'')ivré '}l1uito fará em seu benefício, no' final da
;�)' __

r
; 'tarde' .GM ,à neíte, quàndo ' poderá distrair-se um pouco, Pela mnn "5

:l: \

� ,elil�/flt�nt.o. \tl'll.'bád·ij€' c�r;, entiisiasmo e dinamismo, pois somente assim
,�, ,�er� "'1Fli1 (jiil !l'€aIIFneflt� feliz.. '.

�SCQTl.'PJ'Ã.O T Q'Hát1<!G �:ais' você ter f� ém si, quonto m'ais desafiar os obst(l·

{ C.�ÜQS, Quan!J6. mais· �ncar�r" a vida corno �aturalidade e espírita de

",;' luta. melb(!)r p'3ra G. desenrolar dos, acontecimentos desta têrçn·feira
11, . ;F.:xHo no 'amor.

'

.�AGlrÁJU{i) _ f'al".a ',Q r,nais firme propósito rte atin'gir suas metas primorclia�
;,1, ,nesta tê�ca.feira, e você 'terá ahsoluto sucesso. Conte. p'ara trabalh�l'.'" ,

"" rom a colaboração e apôio moral de seus verdadeiros amigàs: Aries� ,

_y, e Aquário.
;;C_�PRICónNTO - Di!l �m 'que çjeVf�rá ter o máximo de cuidado para não ferir
�.. l'

PPf,\sihi;jjda(iles, �em l}r�dpitar rti�cuss(íes, pois lilfarte não se .lhe J'PCO

,\., menn;J flara tnis atitudes negativas, Dê mais atenção à pessoa amarlll.
�

.

A limente·se bem,'
,IJ\,QUÁIUO �. ÇOQÍcllt.OS· lJ1uito proveitosos no terren� nas atividades pl'OfiS'
�:'. SiPMis'e clo� negócios: Recomenda-se,lhe uma disnosicão totalmente
• d_ér i'(i),j da. e·nér,e'ir>a e eficaz ao tomar atitudes, "Plante" hoje a hoa
t .

.

seme,t1te', plua ;'colher"
- amahhã.' . ,".

:IIEIXES __. Se x'Gl"ê nasl"eu entre 11's 4 e 6 horas d�1 manhã. pode tent�(. a sua,1(. " 1-. ." f
'

.

;'. ,r",ance em novo emnrega, azer teste,; prestar concurso. contar com

i anoio de', pessoas,. importantes e alcança� o mais absolut.o· sucesf'O

i�
têrça·feira muito feliz.

l :' ".
'

{ I 8ánCp ll,gional de Deseuvo!vhnenlo
, II da E:xlremo"Sul - BRDE

"

.'

AGêNCIA OE FLORIANóPO'LlS'
ÇPNCURS9 �OBL',CO AGFLO � 01/70

,·A V I S o' N. 3 t
I _, C�municamos ·aüs canclidatos que �e submeteram ao CO!;1yHtso IpÚ.tJlico AGFLQ - 01}'i"0: que os portadore,; dos números de inscricão

'.'
� � , " " � .

",
. 1-

abalixo. foram ap_rovados, de acôi'do com a seguinte ordem de classificaçiio: J
INSCRIÇÕ�S: Ql7 �. 520 _ 098 _ 127 - 041 ..:._ 506 _ 130 _ 249

,

�.. (')70 _:_ 205'_'_ 235 _- ,Ó40 '.:._ 362 _. 464 - 020 - 331 _ 434 - 46fi --

\59 � 1,36':'__ :268 :__ 5?6 _ 27� -: 451, - 3G8 _:_ 374 _ 382 _ 333 --

2fi7 _: 016' ---c 242 _. 400'- '03? _ 2(i)7 - 334 _ 067 _ 273 - 077 --

, ,', • ' t

517 _ '373 +-:; 266 _ 29.6,"'::' 234 -,108 _ 140 '_ 121 _ 305 _ 527 -

. 515 � ,100 _ 357 :__ 036 __: 317 -:- 143 .:.... 494 _ 069 _ 257 _ 151 -.

".149 ;.... .5Ô4'� 360 � 185,
'

.

J ,
'

afixadas na

I,
I

,

.

" (

39 dia� _ 'UI p�ses _ avião a. jato
))on�,'h�téls _::. t�d� incluido _:_ amplo fiJianciamento _ gllia fabndo

po:j;tugúês.
"

.

,

Po.lifl'UGAf:. � ESPANHA -- FRANÇA _ ITÁLIA _ ÁUSTRIA -

,
'. smçA '_:':_ '. ALEMANHA _' HOLANDA _ BÉLGICA - - eWLATERRA

, I saídas:: janeiro: 2-7-14-21 _ fevereiro: 4·25 - março: 11-25
,

,lnsçrições:

I"BATUR lMPBÊSA DE TURISMO LTDA.'

,I'I I
,I23 -- 19 andar -- fone 2355

t;.EI;�; iU;ENT�E
. -:

.

,,�;�_-'��lBrochuras -- Espirais em Arame ou Pfásticos 1 f\r
\.. , ..

ICAL -- LACI _ L.tonados -- Cromados -:, :�
IIsqueiros: Com uma e duas rodas lã!

ICALEX (Automáticos) _
I g,

!CAL Indústria e Comércio Auxiliadór� 'Ltda. 1 i,
Rua Coelho Netto, 160/17,0 -- Fones 349 e 361 \" ,}

Cx. Postal, 137' -- Teleg. ,ICAL -- Rio do Sul S, C. "

- -� ..-.---- JB�()!Í,td"MIJQ!i))!&jMàl!-,.�ª-�, -�.�- ......,.- .':n_ -------.----�-�- -'

--- _"-- .-, ---,---�-.- . __ .-._--.

�lTAV_RRA PORTUGUESA
: .. ' ,;

Rua João Pinto, '3 -- Centro

(Bem perto do Hotel Royaí)

, .

rr�O!l DiverJos
, .

Oi�"'�amente Bacalhau
� Caldo Vel'd�

. Ambiente Selecionado
Ahel'.ta desde às 10 JlieralS ·da

'

Manhã até às duas da Madrugada
Restaurante Típico , .'

- ,

,.

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



Tes,õuro paga dezembro' Transportes c9letjyo� aumentam prêços amanhã
a partir de 2� feira

..

I

Entrará em vigor amanhã os novos preços das passagens dos trans-

portes coletivos que servem o município de Florianópolis. O aumento,

que é da ordem de 17,73%, será côbralo pelas seguintes ernprêsas: F'lo

rir, nónolis, Trindadense, Bibeironense, Taner. Limoense, São Joào, e Ca-

nasvieiras. I I

Fonte da Municipalidade informou ontem à, ta�de que a nova tabe

la foi .anrovada, provisoriamente, pelo Conselho. lnterministerial de Prê .

cos reunido no. último dia 2, ocasião em ,qUI'; foi divulgada ,a Resolucao

55/', O' através do ofício 6068/70' daquêle órgão.
'.

,

. É a seguinte, na íntegra, a nova tabela dos preços de passagens a .se

rem cobradas a partir de amanhã pelas linhas que servem à C'lipital:

.
'
,2'- Circular A

: , :'3,":'_ -Circular B

4 ""- Circular C

5 'T" Mnuro Ramos

6 +: Almir. Lamego \"

1 .:.._ Ca.nto

2 - Esrola

3 --::- La'79a
. 4; -c- ,tRl'rli'11 AtlÂntico

'5 - RalnelÍrio

fi - 'Baifi'o f1e "'ilti"l:']

q - Ar<1ci V. Callado

licja Científica _ Divisão de f:e!í·
cía JUdiciária . � Divisão de PoJÍ·

cía- de Segurança. _ Deatur.
.

'Dia '16 :.....:, Grupos 'Escolares .-

.

Ií1sp�tI:)1:ii' 'Regional de Eduéaçâo .

Inspetorias Escolares" - 1\',' 37'1,
45'1; e 606 .Clrcunscrições - Institu

to Estuchlal, de . Educação --. .Depar

t�mento -de Eciucacão e Cultura .-

,;Diretouia lia' Servú�'� de Extensão "::
-

.
. . -, '�-'" --- �

, Inspetoria, 'de Educacúo FíSlC3 ,_.

Éscol� Pl:ôfiSsio;al F�i�iniMl - :viu-
: .séu de" j�l't(Í ;;lV1ddei<na' :.......c EseoL,.s "

" �.
. . \,,'

Reunidas: _. Enctclopedia 'de Sai.lh
'Cúl..ih;ia .�, COli'io N Si' d� Fáti-

"
.

',:;' .. ( 0.,,··
.'

..

.

ma "'7" T�ah<? �<\lV�l:O, de Carwi lho

:� Biblio't�cil Pú\l1ica i...,.. Curso Nór·
. rnaí . d:é :.L�ILlt:i..c ..�· Úsic:Íl.·

,'-'
.

� -. _;
" I"

.
"

"

-

. ,.,,-

"

Em 'nota distribuída à imprensa,
o 'l'ésouro do Estad'o forneceu ':; ta

hela de pagamentos dos funcioná.

rios estaduais, relativos ao 'mês de

dezemuro:
Ola' 14 �'Tribunal de Justiça

Tribunal de Contas ..;... Assembíéia
Legislativa -!- Palácio do Govêrno .

�- Gábint;tlj! do Vice-Governador .-:
Secretarias de Estado - P'1'OC\1H1 '>

uuri . j d\ÍLO
.

"o Tr iuunal de 'Cou!:;j':;
-' tn'ativos: da ,êupitai - Departa
mente de. Fiscalização ic,. Tesousc do

Estado � Pr9(;l}radoria' Geral" do,'
Estado -;7" Contatíoriâ -Geral.. do Es

tado ..:._ Procuradoria Fiscal - Con

-::'�,' ..•.�.1�" '. :".'\"'�:�l..!Jl':_'4 ..._� l;Ol�LOl"ia ;.
ua

Capital -'- Departamento Centrpl, de

Compras. � Conselho EstadÚ�1 ' de

CtmtribUilJte'
,

_: -Assessoría �:da
.

Fa- ,

zenda e.,'PessoaL: em disPoI11�ilid�de.

,.
,

.

, \. � '.

", :,� 1

Di�" �r;i ,-', Di,r�'toi'ia dé .o�gani;:,",
":,<:iio' (Já" Pú'ld1:J.eiíú'� \Lab�(atório. de',
., 'Quírr;ü!ll Ágti�oi;- il�.dlJs'tri;l --' :Di-

Dia. 15.' � Dorsn- _. é'onselhÓ"'Pe·
"

-retoria ao ·FoYlie�t<L. � Defesa'r: àa
nít@ciá(io .

,i.., pepart�me�:fo': di" I' J:Í'oduS�Q',;':' 'GolQ.nia 'SantM1a��: 'l�ô·
Saúde' _: Imprensa" Ofíéial d'à E,ta· lhRS .de 'ope.rário;("'; .HoSliílal -'N0··

dó �! Comlssãó de';Enet·gia·'Elétl'ir.:i· ... ',reu Rári.�ôs'·.:::', F:dü<iandárl'o i 25' .;,1e'.
. :i����sorkD����r:��!ntds Á�;�:oo:�� ��::�;.�:�r�;r��rii���e,��;�;!5p��;{�::·_·
-:- ES'cola� ,d'é�\ Polici� -:..: Detrl;lÍIj �. j. j Diil'�18 .:.;... Polí�ja M'ilit�r' d� -Gapi.
DivisJo Jurídica ...LC Divisão ch'J p;;.; 'p;ital é' inte1:i& :'90" Ê:stado." '. ,

.'
.. ,',

)
.. �

Sestlnaugurou, nú'cleô .,','

regional em BluÍllen�u ••••.•

IiMPR�SA VIAÇÃO 'rAN�R

Linha Preço .Atuál

1\ "Tol'ômi('� 0.14

0.14
0,14 .

0,14
0.14:,

0,14

.EMP�ÊSA FLORII1N6!>('\; r<; :'
l.. "

Preço ,Atu�I,'

o.r}
0,15,

0,71' ,

��
..

�:;..

Ól>� ,

� I '!

q 1�;,� >:;
0,14

0,14

VII\r"ÃO TRIND�DE,NSE
I.inha

'

Preço Atual

- Trindade'

'2 - Tt::lcorobí

3 - Vila
I

4 .- S,,('o <+rande
" (s,ecão)

5 - Córre"o Gnmde
" (seção)

6 - SpmhRquí
, (seção)

7 � Pantanal
" (seção)

.( , :.",'

'. deracão Naciorrai das Indústrias' (; l\'"

indu�ti:i�l Ber;lar:dQ '�o1fg,aríg ,N:,er.
. nel'.; em �;a01tie' 'Çla binÜi� �Wcruer,
que agl':'ióeee'ü 'a, homenagein. p@stll"
�a' .prêst�da: .ao- .seü' ,genitQr,:.,:�'��.or
dandO- ái,g�'111á� {l;'a�Sagtns"' çl!l' ;x;� !a

<to inr]L;dl'LL fJ1ndadqr
i d�' ;'EI�ro.

iço 'AÍtojla.;
'

..

'

.

.... _'
.'

.:.. ,,',
:,

>.' -

Foi irlaugur:ado sábado últin;o o

Centr'o Soc'Íal" Paul Werner" éons·

tnüdo '13elu ·.servIço iSocial da ln(�ús:
trin, Núcleo Regional de Blumen:H}

!�
� •

"

,
.

Ápós "'() h�teamento da banc\eii'a
_

fi·' execucão do Hin.o Nacional,.,' fiú', ,;. '.

ram uso da palavra ia Sr, Ca�'los CId'
Renaux, Presidente· da Fedet'açfio
dns Indústrias de Santa Cat<;lrilíà,' o
ftefeito Evelásio Vieira, o t,pp�d1i:io
.Padrão de Santa' Ci1tarina, 5sr,;:·�\ta. \

názio .M6rÜz,: tl almirnnte,,' Sei:ran,
represenlando o Pl�esidente' d'a p�,

0,19
0,22

0.1!'i

0,31

0,22
0,22

() 1q

0.52

() 44

0,22

0.19

Linha Preço Atual

-I' ,I',

(
I

.'

.

' Após:') s�l�nidade: foi' aberta i�m:J",

€X"'OSiC20 qe trnbull),os dás ;JJuna,�;
tios 'd;v�rsos cur-sos lnal'ltidos pelo

�

'SESI' e s€l:vid'O ,um
'.
çoquetél aQs '-l;re.'

" /1

1 - Bom Ahri,:io

2 " (serão)
3 -'- Costf'ir� no 'Ribeirão

" (seção)
,

0.20

O 1ô

° '7R

01)4 .

0,57

• i' ••
, '.:' t '_�'!.: . �

';' �
.

•

Ponto final
de uma:duvida.

J:?ar presente "é uma' arte. ',.,

E preciso escolheI! nmito ,bem 'o que .dar
e para quem dar. .'

"

Parker,.e.m vários :\'llo?elq.s· a sua 'escolha. ';D�
Sempre ,a,meSma qua:lrdªde. \ ..

'

Dê Parker� .. .....

E ponJia um }ilonto final numa dúvida.

,�. '

,,'

,
"

'

- ���� ",

A Parker'criou um modêlo .exe1l1si�arne�te.fe�i�in�'w-�/� �
;. .) -

-

..

.�

<pPARKER
-,:,��":,,::,:,, .

a caneta )riais desejada 'do mundo.
,

.

EQU.IPAM'ENTOS PiESCRITómo STÂ:.RQSA'CTDA., S� PAULO.
suas. DA TTHE PARK.Ii;.R'PEN co.,. JANE;SVU•.J..�Wl,S.., W,s.A.

"

14 BC' festej �
,

sexta-feira 5 f, ,
"

aniversário
Em nota distribuida à imprén�a: o '.

Sérviço de Relações Pi1blíc�s dn" ,....

14? Batalhão de Caçadores está eo·

municando a programaç,ão efahpl";1·

da, par'l. as comémorações do s ·,tI

5'f? aniv'el'sárío, que se dará no pró-,
ximo dia 11, sexta-feira:

'Dia 8 - terça feira � Disputa ,di,!
Trofeu CINQUEN'TENÁRIO, pt;l�s
suh·unida'clBs do Batalhã-o. (Prova. d� .

Pista de Aplicação), . -.. ,!f ....

Dia 9 - Quarta·feira _ Iní("i� da�:
,

_

..' .�".1·.
,

competições esportivas - AtlE>tis· \;.

mo: :Voleib�l e Futebol de SriI5'J, ",
-

'

Entreg� d�s àiplomas da II Noitê<,

de Arte, aos participantes da l11e8·

m� _�

Dia 11 - Solenidade especial, co-" 'i'

memorativa do Aniversário do [40)
Batalhão, 'de Caçadores, destacflnG('·

se: Entrega de Boinas Verdes a.)�.
elementos treinados p:::ra opera��õf'S

<-� esrié.cÜlis � 'Salto de preci�âo d,;�
.

" . ele�entos'
.

do Núcleo
.

de' Divisão
Á�ro Terrestre :._ Inaugura�ão cl�)
nôvo E3tádio oe Esportes do B.l·

tfllhão e Coquetel para os convida·

tios especiais .

Turma de 15
,se forma em
ed. física

\
Setenta e cinco novos professÔres

estarão rolando grau; no próximo
dia 12, pelo Curso Normal de EdLI·

cação, que leva o nome de "Turma

.,Prof: . José Carlos Becker"" tendo
� '.

I

como patrono o Prof. Arnol\io Sua.

rez Cúneo e, como paraninfo, o Sr.,

Humberto Pederneiras.

Às 9 horas, Missa em Ação dt

Graças, na Catedral, Metropolitana e,

às .20,30, entrega dos diplomas, no

Teatro Álvaro ele Carvalho, estão

na comemorações de formatura do

CJ1rso Normal de Educação Física ele

Santa Catarina.

. ,

O 0'3 i' i, 0.?2

.'00.:..3 l,'
.•

, ,c' .,.e 0.18

O.lfr
0,16

,"
'

..

Aumento

'17,73%
0,02
0,02"
0,Q2
0.0'2
0,02
O,O�.

r .

Aum�,�t�'
'17;73%,

..

Q,o'2"
OJi3

0,Q2·"·
0,02.

Aumento

17,73%
0,03

0,04
0.03

0,0'5
0,04
0,04
(1,03
0,09

0,08
0,04
0,03

A"mento

17.73%

0,04
0.03

0.14
0.11

0,10

1,

'�., ,�

,'"

,

I

PHILIPS

e
resta ele preçosnas SUPER LOUIS KOERICH

036 0,06
0',13
0,11
0;10
0,06 ".

·

4 - Pântano do Sul
" "(seção)
"

0,71
0,64
0.57
0,36

0,64
0,.,.,1

0,11

0,06
5 � Canto da Lagôa

" (seção)
)

TRANSPOinE CO��TIVO LIMOENSE

Linha ! .. Prl!ço Atual" Aumento

17,13%
O,U�
0,04
0,04:
0,09
o.ea
0,U4

.Preço
'

a �ob(lIr

0,16
.'.0,16
.0,16
0,16
0,16
O,l(}

· 1': � SliCO dos Limões' '.0,14
·

2.'- Costeira, .0,22
'

,
3 .� Cidade Utiiversitál'ia .0,21

·

4 - Aeroporto. (Tapera)' U5'i
"(seção)

"

, .0,43
,,' .

", '.o,21'�'

>
..

" - �

COLl;TlVO SÃO, JOÃOTRANSPOR,TE
Linha� .. Aumento

,17,73%
0,03

i" ,,0,03
0,02 .

.,

'i
,

,'"'
•

"

,I .:�,

1 Capoeiras.
i "�;:, .0;17,:

: (-'Vila \S5'0;JQã:Q '., .0.15:"
- 3 ;'- 'Morfd do Ceraldo·· ,:', 0',14

r' �_."
"r, � "

;

,
.. :. AUTO '/liçÁo';_ CMiAS'/I�;�AS

,
.i',. Linh� 'i' :. � ;.:' 'p,;:êçci A.tU'lI,;:

�: ,;; .:�.� -.�, , I::.f,-::(. ;
I�' 1:

" , �: 1 .'- CanaSVleítas . �,�2 ., ,:': ';, ::' ,

,;" '�. 2"-" ': «�;�ç,ãQ? .o 78
...�' ; ';.

•. �.:. :':,'
" ':;'!. ;\<� > � ;Ó:66 '1 ;,

,-' ,,;
,. "

.

ri ,,;. "C'," :'0,5.0:.•
" 0,36

, Pr�!;o
a 'êoh,'�-!'

.;' 0,,11)
0,18'
0,84

AlJm�ntol
17,73%
0,15
0,14
0,12

0,09
fl06

0.?1
0,19
0,17
0,14

0,12
0,09
0,06
0,23
0,19
.0,17
0,14
0,12
0,09

'.

3 - Inglêsrs (Aranhas)
" (seção)

1,2�
1,07
0,95
·0,78
·0.66
0.,50
0,36
1,28
1,.07
0,95
0;78
0,1)6
0.50

0.3'1

.0,86
° (H,

.0;50
,0,:1'1

O' 95

.0,89

.o,�fl

.0,66
0.5.0
0.36

0.06
0.15
OJ12

0.09

0,06
0.17

O:!I)

0,14
0,12
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0,22
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0,31}
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4 - Rio Vermelho
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"

"
I
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,
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.0.92
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"

6 _ Ponta (las Canas
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l

Televisor PH)lIPS Stabilimatic
Modêlo R 23' T 560
De meSa, corn tela de 59 Cln.

E:.tabilidode automálica total:
o_imagem nôo tomba, noo treme,
llUO rola, nôm sofre intederências.
Tubo refor"çano. I

Televisor PHllIPS Stabilimatít
Modêlo R '23 t 551
Tela de 59 'Cm.

Esfobilielade automático total.
T.ubo reforçado. Linhos ha-fh'lon"iosos •.
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--....;:---=. .' cf_-' (;[G
SUPER LOJlIS
KOERICH·

\

0.4�

0.84

J .: ;�
:i ' .,

0,75
067'
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\ O,Hl
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0,76
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1(2fl
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0,78

0,59

° 42
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0,78

/J.!iiCJ
0,42
1 ''J

1 !''i

0,92
(" .,

O 'i'l
..... 0.42
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A presença do Ministro Jarbas Pas

sarinho, como patrono da nova turma de
bacharéis em Direito da Universidade Fe ..

deral de Santa Catarina foi altamente des
vanecedora para o Estado é para os for
mandos que terão se Identificado com o

Ministro da Educação, nas suas mensagens
ele otimismo e de, fé nos destinos dêste país.

Dentre os bacharéis, muitos são os

jovens responsáveis, aos quais, o destino re

servará ""\ quem "sabe? - funções pror
mincntes na atividade estatal, na vida- pú
blica ou no setor privado. Todos êsses a

quem o destino chamar precisarão estar

habilitados para servir ao povo e a Pátria.
Os bacharéis, como todos os brasisei-

1'08, têm consciência' de que o país passa
por 'uma fase de reíormulações, no campo

político e institucional. Os resultados des
sa metamorfose todos .iá estamos sentindo;
n Brasil se a,firma cada vez mais no rol dos

pa'ses em desenvolvimento mais prósperos
�: mais promissores. Mantendo um bom

rinuo deílacionário sem se esquecer das

mais prementes metas do desenvolvimento,
os GOVêplOS d� Revolução consütuíram-se

.

no caibro seguro sôbre o qual se assentará

o -grande alicerce, da medrança- e do pro
gresso irreversível, Talvez tenha, para isso,
usado de medidas drásticas, mas não me

nos necessárias, valendo-se �e podêres ple
nos para imprimir ao Brasil a máxima mui

tlú; vêzes relegadas por govêrnos irrespon
sáveis: Ordem e Progresso.,

\.
,.

. COl�l Progresso e com Ordem, have--

remos de 1105 alçarmos até o' cume da ch'h

lizaçâo moderna, com sacrifícios, é certo,
mas também com honra e altivez. Nunca,
em tempo algum, o país conheceu índices
de crescimento econômico tão Iisongeiros
como os que agora obtém, O PNB cresce

a 9% ao ano. O país marcha, resoluto, pa
ra um futuro de segurança 'e .paz social.

A paz que maus brasileiros não' dese
jam, conturbando o clima de ordem e de

trabalho, espalhando a semente nefasta e

subumana do terrorismo. Muitos dêsses, já
reconheceram o bas fond onde vivem, mar
ginalizados da sociedade, transformados

nruitas vêzes em' meros instrumentos de re-,

"lutados criminosos.' A consciência de mui

tos dêles já cumpriu com o 'dever de aler

tá-Jus -enquauto é tempo: o terror nunca foi

Idealismo, É crime mesmo •

J

-

�I:'
, . .,.n _', ,i �

..

,

os
A 'despeito de todos êsses problemas

marginais, o país vive num clima de tran

quilidade, ele�nto sempre importante pa
ra o trabalho e a produção. A serenidade e

.�..;a.. ponderação tem sido atributos valiosos
com os quais o Govêmo angaria a simpatia
popular e deixa na ilegalidade os "idealis

. tas de laboratório."

,��, Os bacharéis que ontem. colaram grau,'
tendo COlIJO patrono o Ministro Jarbas Pas-

"

sariuho, são testemunhas do esfôrço do
Govêmo em legar a juventude um país de

instituições fortes e sadias, imunes às insu

n���ões radicalizantes, voltadas apenas pa

l'a'::� progresso, o bem-estar social, � edu

cação e o trabalho.

\Os novos profissionais que -a. UFSC

entrega a- sociedade saberão restituir ao

povo brasileiro tôda a dedicação de que Io
ram alvo, por todos êstes anos., Para que
no

.

futuro, o ensino universitário possa
também ser acessível a todos aquêles que,
com seu trabalho patriótico, tornaram pos-.
sível a ascenção cultural e profissional dos

� jovens que ora obtém a sua mais expressl
va vitória.

"

------------------------------------------------�----

idâde e o
As festas de Natal constituem, no Brasil,

uma das mais belas tradições familiares. Os
sentimentos cristãos em que ,se fundam as

-instituiçôcs SOClaIS brasileiras, costumam

expressar-se nessas alegrias sãs db povo, ho
regozijo .íntimo dos lares, na permuta de

saudações e lembranças, que, abrem" assim, nó
cotidiano das preocupações e no materialismo
da vida, um oásis de paz, Aí se encontram.

para as congratulél.ções e votos fraternais, aS

famílias representàLivas dos mais sadios
\

principios que vêm, através do evolver

nadonal, perpetucll1do a vinculaçiio dr - alma

brasileira às origens 9a civilização cristã.
E grato se, faz a tedos quantos viajam

por outÚ1S regiões do país verificar que é'
êsse um {dos traços Hpicos da unidade espi
ritual do Brasil" tão pronunciadamente mani
festo 110 comportamento de nossa gente para

Cql'l1 o respeito aos postulados humános.
Santa Catarina, especialmente, 'não foge

à regra' e quem'percorre as nossas cidadee e

l'enLrmi rurais tem ocasião de observar, por

esta epoca que precede os festejos do Natal,
o !.uesmo sentido ideal' dt! garantir, por tácit0

1:lt;ôrdo tro.dicional da comunidade, o m,lioi:
brillumtismo d�lS comemorações da magDa

da!::; do Cnstianismo. I\S nossas cidades d:>

interior, já nesles dias, começar a ornar-�e,

:por iniciativa das respectivas prefeitunls
mUllkIpais, que acorrem' ao encontra do,

empenho particular das casas de, comércio,

enquanto estas ornamentam caracteristica
,

- mente as suas montras .e as residências prp'
movem iluminação especial e, a montagem da
Árvore simbólica, de tão amáveis recordações
para todos:

FlorianópoÍis já conta, em alguns estabe.
lecimentos de comércio - e em várias casas
residenciais - com êsse aprestame�to' signi
ficativo da importância que a sensibilidade
brasileira não pode' deixar dé conferir ao

Natill. Quanto, porém, à Prefeitura Municipal,
não sei se já pema na maneira mais ostensi 'la
e' apreciável de associar·se, com a ornamen

tação especial da cidade, rara os festejos
populares da grande data cristão. AcrerlitJ

que o Prefeito Ari OlIveira rtão e�teja alhf'lo
ao fato. Não ignoro as profundas convicções
religiosas que nutre e a espontaneidade eom

que atende às aspirações e pendores espjri
tnús de nossa Gente. Daí a certeza de que
não chegará tarde com as _providências pre�
ciosas pc.!'a imprimir às ruas centrais e pr�ças,
da Capital calarinense ·aquela nota festiva,
tão penetrantemente ligada aos velhos eost!1�

- "-

Ines do povo e tãc essencialmente peç_ulial> à

fonmçã'o 'social do ilheu.
Não se venha a dizer Ique somos aperlHs

um puvo carn'1valesco e só os folguedos
momescos conseguem transformar, megl·
lhando·a em 'luz e encertdo-a de pu inéi�

coloridos, a cidade de Nossa Senhora do

Dcstêrro.
, \

Florianópolis também' se ornameni�rá
oÚdalmente, ao gôsto e por iniciativa da

Municipalidade, pal;a: dar ao povo o ambiente

propicia às expansões dessa alegria simples
piedosa e reverente para com os mais caros

sentimentos de que se alimenta) na confiança
dê melhores dias, a comunidade florianopo
Iense , A Capital do Estado encabeçará assim

a �realização, de algumas cidades do inte�'i6J',
numa afi�mflção eloquente da unidade seNti
:', '

• t •

medtal que. "'ale �)coÍllo ,�\ uni "dós "1flais "foi.·tes '

laços da integração, catarin'ense.

'Pensando-se muito particularmente nos
lares menos providos do ne�essário e normal,
o Poder Público facultará a muita gente
humilde rejubilar·se no aspecto extraorài-

'ná?ti� que Florianópolis assilmirá, profusa
ménte .iluminada e bem adornada, para
consôlo dos que Lalvez nem luz possam ter nas

casinhas modestas. onde as crianças em vão

esperariam uma visitazinha de Papai Noel A
dadivosa lembrança que a Prefeitura, lançando-

'.
se por sôbre tantas e tao flagrantes anomali(Js
que a vida impõe às coletividades, pusesse lJ.a

: ornamentação pública da cidade, equivaleria
;io abraço maior, do amplexo mais largo,
aberto a tôda a população indiscrimin:ada·

niente, como um:! saudação de Boas' Festas,\"

em nome daquele em cuja Mensagem de há
I vinte séculos os simples e humildes repousam

� ainda as suas esperanças...
,

Gustàvo Neves

uni amigo me toca o telefone:' "Ií a

entrevista que você deu, estava ótima. "Eu,
modesto: "obrigado, muito obrigado".

Só vi um defeito.
Qual? _

Você falou, falou, e nem uma li
nha sôbre as l11ulherés. Que é isso,' rapaz?

Pois é; agora é que' reparei. Mas da
entrevista já perdi o embalo, de sorte que
para remediar a falha, vou apelar a uns

colegas aí. Gente poa: Tomás Antônio
Gonzaga, Gonçalves Dias, Garcia Lorca,
JU:lquei!'a Freire, Luís Delfina, Cassimiro
de Abreu, Castro Alves, Cruz e Souza, Vi
nícius, ,Ãlvares de Azevedo, Rubem BÍ"aga
e Millôr Fernandes, a quem, por igual; fí�
co devendo o trabalho da cOmpilação.

Digarnos que a pergunta fôsse essa:

"E mulher, como é que tem de ser?" Res
posta: "assim:"

1) O seu semblante redondo
sobrancelhas arqueadas

negros e finos cabelos
carneS de neve formadas

2) Simpátocas feições, cintura breve,
graciosa postura, porte airoso,
uma fita, uma flor· entre os cabelos

3)
.

Verde carne, tranças verdes
��'.:"'Sl

'

\ 4):
.

Lábios rubros de encantos
somente para beijar -

5) Mão branca, mão macia, suave I e

[cetinosa
com unhas côr-de-aufora e luz do

[meio-dia
nas hastes côi'-de-rosa

6) Os braços frou]5.os,' palpitante o seio

7) O dorso aveludado, elétrico e felino
porejando um' vapor aromático e fino

I

8) Seu corpo tenha a eml;>riaguez dos

..
,

[vícios

)
9) Gravíssimo, porém, é o probkma das

'rsaboneteiras
Uma mulher sem saboneteiras
é como um rio sem pontes,

10) : As curvas juvenis
/" Frescas ondulações de 'forma florcs-

[cente
imprimindo nas roupas um contômo

[eloquente.

11) De longe, como Mondrians
em reprodução de revistas,
ela só mostre ii indiferente
perfeição da geometria.

12)' Que no .verão seia assaltada por uma
remota vontade de J11ÍRJ".

13) B, tO,do o conjunto d�ve exprimi(
inquietação e espera, Espera,- eu disse?
Então vou indo, que senão me atraso!

,Paulo da Cosia RE-UfUIS

A criança brincava na sala enquanto a jovem mãe folheava uma revis
,ta recostada' na poltrona, alternando o olhar entre a leitura, o aparêlho
dê" televisão e o filhinho 'pequeno que se distraía numa caótica selva de

carrinhos, figurinhas, bolas e jogos de armar. O marido demoraria a che

gar naquela noite por ter muito que fazer no local de trabalho e aquela jo
vem senhora se sentia um tanto só" um tanto abandonada com a criança '

que mal aprendera � andar.
A rotina do dia era exaustiva. De manhã cêdo, tinha que preparar as

mamadeiras; depois, devia orientar a cozinheira, dar banho no neném, ser
vir-lhe as papinhas e aquêle nunca acabar de trocar fraldas e vestir-lhe

roupinha limpa . .Foi ainda à 'feira, ao armazém e à farmácia, Quando pen
sou em deitar-se depois do alrnôço, o menino' quis brincar COJ� a garrafa
térmica e espatifou-a no chão. A tarde, saiu para dar um ligeiro passeio
com a criança, levando-a em seu carrinho para uma volta na pracinha. De
pois, começou a chover e agora ela ali estava, à' espera que o marido ��l
tasse do trabalho para servir-lhe um copo de leite ou àtellidê-lo no que Iôs-

!;

se preciso. �
Pouco encontrou na revista que lhe merecesse maior atenção. Deu il'�.'.�uma olhada nas páginas de modas e=se deteve por alguns minutos decifran- �do um jôgo, de palavras cruzadas que não conseguiu terminar. O filme da ,I

televisáo não lhe interessava, sendo sua única distração olhar o filho brin- lf�,!
cando rodeado de brinquedos. Mas a criança começava a resmungar, de- �i
notando sinais de sono, Era tarde e havia 'bá muito passado a hora de levá- l
la para a cama. pia seguinte, SJ'! fizesse bom tempo, iria à praia. O pedia- �;

. .�. II'tra dissera que a criança precisava apanhar sol, mas na pequena .área do �
apartamento o máximo de sol que batia não, chegava a uma hora diária.

,·1

C�nstruiral11 um edifício. nô�o em frente que, além d� sol, t�r�r� tan�bém a

paisagem do mar que ela contemplava todos os dias no irucio das suas

manhãs.

I
I'

� iO menino trancou o dedo nan carroceria do caminhãozinho e come-
'

çou a choromingar. A mãe apanhou-o do chão e colocou-o colo para fazer
dormir. Apagara a-luz da sala, só ficando o reflexo azulado da televisão
ligada no mais baixo volume. Foi \ à cozinha apanhar o bico da criança
une pusera a ferver e agora contava uma história infantil que falava em, "cachorrinhos. O,menino estava mais' interessado em seus brinquedos que I'
prõpriamente na história já tantas vêzes ouvida,' mas, sentada no sofá com I
o filho ao colo, a mãe procurava fazê-lo dormir, olhos pesados e cansados
de esperar.

Era quase meia-noite quando o marido chegou. Forçou levemente a

porta e, como estivesse fechada, abriu-a a chave. Ao entrar na sala, VIU

sua mulher adormecida na, poltrona, linda e exausta na placidez do sono,
enquanto o menininho engatinhava sôbre- o tapete brincando com uma

grande bola colorida. \
,)

DE VOLTA A CASA

,.

ESCÔLHÃ INDEPENDENTl!;

(

,

No processo de escolha -dos seus

futuros auxiliares, o Governador
'eleito Colombo Salles não obede-'
'ceu a nenhum critério de ordem
polític;6-paTtidária ou de interêsses

I' regloná'll��as, pr,svalecendo· ap�nas
� a: sua' de"e:isão pessoal, afip�daJ COm
o livr� tixiânsito revolucidhário dos

r 1 elementos' recrutados par,a a sua

I assel?soria,. Todavia; soube se guiar
I pelo bom senso na difícil tarefa

"

·

de selecionar o material humano

�iSpOl1ível, faz.endo sondagens em

respeitáveis áre!J,s especüilizadas
nos diversos setôres sôbre êste ou

aquêle 110me, quanclo para deter
minado cargo tinha sôbre sua mesa
mais de um candidato.

Reipsitf}da a fidelidade révolu·
cionária., teve pprtanto o Sr, Co-

·

lombo �alles a, mais ampla liber
dade de formar a sua assesSQ1:ia,
liVil'e dos constrangimentos P9líti
cos que, no passado, de uri1a for·
ma ma!s Çlu menos acentuacia, cOJ:i.
dicionava a escolha a fatõres nem

sempre corr'esp6ndentes às reais
necessidades administrativas. Neg-'
tas condições, assume, o Govêrno
perfeitamente à vontade para exe

çutar o seu programa, d,esempara
çado do pesado ônus qu� recaía
sôbre os governantes inve'stidos
pelos processos tradicionais, E é·
justamente isso que faz aumentar
a sua responsabilidade diante da
opinião pública que, embora não
tendo sido consultada para a sua

eleição, abriu·lhe um importante
cr�dito de confiança_ que, além de
referendar a escolha, assegura·se
o direito de ta�llhéfn permanecer
atenta no acompanhamento das
futuras deci.s6es governamentais.

)
.

,A REFORMA

'o Deputado Nelson Pedrini está
preparfindo um parecer que, a 'esta
altul'8" já está em 12 laljdas datilo·'
grafadas, sôbre o projeto de' re·
forma administrativa, at).lalmente

·

na Comiss3.o de Justiça da Ass·em
bléill, órgao do ,qual aquêle parla.·
mental' é presidente.
O projeto vai ainda tramitar pe.

las Co:missões de Finanças e Ser- I

viços Ptblic03, devendo ser sub
,rnetido à votação do plenário na

próxima têrça ou qUarta-feira.
* *

-

*

A propósito da reforma, tem si
do muito elogiado o comporta
menta' d.o (iovernador Ivo Silveira
que, objetivando facilitar ao má.
ximo a sua aprovação, não só en
viou o documento ao Legislativo
tal qual lhe entregou o Sr, Colam.
bo Salles, como também recomen-

Mal'dlio Medeiros, filho.

\

dou aos Deputados a' êle mais lí

gados que evítassem
'

a apresenta
ção de emendas na Assembléía..

1
A entrevista concedida por Pau-' ,

lo ,da Costa Ramos ao Cllderno·2, :i�1'�0; último domingo, provocou Uma
série de' telefonemas

-

à Redação,
através dos quais os leitores de �,

•. ,P:CR 9.uen�p:;t, saber, pormenores �
" sõbre o 'lÍvro O Jóquei da Paz, a �
sér ,lançado ainda êste mês, se se· �ria vendido nas Íivrarias, etc. �
PCR manda dize!' aue o livro es- �

tará à venda nas li;ra.rias da Ci·· J
dade ao módico prêço de 12 cru· 1
zeiros, valendo acrescentar que ,1
quem quiSer garantir o seu ,deve �
procurá-lo logo após o lançamento, fi
antes que acabe. 'I!,

r�
Ir

Embora ccrn certa discrição, ���'
percebe-se o movimento parlanJ'cl1- ti

t,'
,

.. ta:,:, com vistas à composição da
fimesa da Assembléia que assumirá Di

a 31 de março. Sucede que a elei· Itiliqção da mesa se dará em fevel',ei.ro, Ii'I
ainda durante o Govêrno do Sr. i�i;iIvo Silveir:;t, embora os seus no.

i �i

I_�.! ti'vos membros assumam," no Go··
vêrno do Sr. ColOITIho Salles. I�Dentro da condut� que vem,' I jmantendo no período final da sua I

admiríistrilrção, é pensamento do i
atual Governador transf,erir ao ,seu I
sucessor o comando político· do I,.processo eleitoral· da nova mesa da ,

Assembléia: Uma coisa, porém,
.

e ,1

certa: caso a eleição se desse sob ,�:;�I,
�O�l�:ra�t:r�a� l���; I:�bS�v���1é��

II'�� ���t��� .e�, :� ��!�:::�� �al��� � :
diferentes.

1 ri '

I;':
I

·,0 ,JÓQUEI' DA PAZ

MESA DA ASSEMBLÉIA

CARNAVAL

Prossegue na Prefeitura a disputa
entre 'a Diretoria de Turismo e a

Secretaria de Obras, a reSPeito do
lOCal para os desfiles carnavales·
cos das escolas ,de samba e gran
des sociedades. Enquçmto o dire·
tal' de ,turismo pretende fazer re
tornar os desfiles à pniça 15, o

secretário de obras cieseja man

tê-lo da AVenida, com a preocupa.
ç.ão de evitar danificações no Jar·
dim Oliveira Belo.

Respeitadas a� razões de ambos,
vale porém fazer uma observação:,
no ano passado, quando foi nliL
avenida, o carnaval não era mais
aquêLe, A verdade é que a- maior
expansão popular cal'navalesca,
que são os bloC0S de sujos, não
quer saber de outro local que não
o centro da Cidade.
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Hering

olante '-acidentado perde um rim e" Industrial
•

-
'

.

", terá en 11
outro nau teve bQlura: p�ssou 'bem 400 vagas
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o volante Manoel Santos, que
.

\ conduzidos imediatamente "para o

se 'acidentou na prova "Três Ho- hospital. Felipe está completa-
ras de São José", no último, do- mente fora de perigo, pois não foi
mingo, teve 'gue extrair \um rim constatado qtle houvesse

. fratura
na noite de ontem, í10 Hospital do crâneo, como de início se pen-
de Caridade, pois sofreu uma sava. Manoel Saritos, depois da

ruptura .profunda no órgão que intervenção clfurgica," passava
<

ficou sem possibilidade dé cura J bem, devendo permanecer por
cirúrgica, Manoel' -Santos 'vinha lli(\lS alguns dias internado.
pilotando o carro n° 14'-gua!ldo Um grande' pÚlblic6 assistiu '."';:1
soltou-se uma das rodas diantei-· A prova, foi vencida pelo car- prova, mas o e*es�? de . poeji'r,af
ras do 'carro de n"! 82,' iJih)t�do' ro 11° 66, pilotado, por Nelson Di- prejudicou muito ,a visão . da as-.
por FelhJe Boabaid, qpe chocou-se bernardi, ficando -nas outras colo- sistência e a própria s�güranç'a
contra -b seu veículo;. provocando "cações o� carros 71, dirigido por dos volantes. O§ que .

'comparecê-
caporagens nos dois automóveis. Flávio Galluf; o 68, pilotado p!?r rarn ao'autódromo 'dalavmn da
A111bos os motoristas sairarri .de- Amauri Silva, e o 108, dirigido por necessidade .de .pavirnentação- . 4a
sacordados do' acidente, sendo Murilo Luiz da Costa, pista.
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Além dêstes- e dos que se aci
dentaram, participaram da prova
os volantes Aurino Ventura

.

Rosa
·(carro· 67); Ric:ârdo Cláúdi� (ca�-:'
ro 13), Rómulo Matos (carro 7');
Rocha (\carro 75), -'José Vieira
(carro ,T'l), Daniel Vieira (cario
35).
,.. ,

'-.

,,;1"
.. ':!'''''. t�·

sers um AGENTE DE INVESTIMENTOS,. através do MODULAR SISTEMA DE VENl!l�S AUTOM$'!'J
CASo Oferecemos ganhos elevados, assístência permanente, curso de vendas, possíbíüdadesde .aC€�so

de cuef'ia e ótimo' ambieilté' de' trabalho. I
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lenha cunversar con6SCO
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O Banco do Estado de São Paulo
tem crescido, continuamente.

'

Em três 'ono's, êl� cO!ls�gúiú se'

tornar o seg'undo ';Banêo' do' Pais,
em yo'lume de dep9sitos ..

A melhor forma dêsse crêscimen
tQ significar algum� cbisa p�'ra vo
cê, é ser cliente do Ban�o do Estado
de São Paulo.

N_ós e?tamos ajudando. peSSOaS
intelig�ntes a conhecerem o próprio
futuro. E ampliar substancialmente o

volume dos depÓsit�s dessds pessoas.
Através dos depósitos '0 prazo

fixo, com çorreção 'monetária.
, V'ocê depositei. suas economias

tôdas as \importân'cias sã� aceitas
- e fl3tira s�u dinheiJo' com juros e

correção monetária, no final do pra
zo combinado ou periodicqmeh"te.

No momento de depositar você·
já sabe qua,is serão seu� lucros;

Êsteé o r�odo ideal para �ocê tra- ,

tar suqs. economias, .garantindo um

r�ndi:n,ento Clpreciáv.!(1 e" sem ris�Pl'
Selam ,elas pessoais ou as de en

tidades, associações,. emprêsas ou

instituições;..sob sua responsabilidade.
VOcê pode faz�r dep.ósitôs q �ra

ZO".com
. correção inonetá,ria, em

tôdas as agênCias dQ áoncodo J:s<
todo de São Pau!.o.

.
E crescer junto com êle,.

.\,
8
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B�NCO DO ESTADO DE sAo PAULO S.A.' .

� '. '.'
. ,

1'�f' INTEGRAÇAéH DES�N,VOLVIMENT0-GOVÊRNO ABREU SODRÉ
"

A Escola Técnica Federal de San
ta Catarina fixou em 400 o número
dei vagas para as novas matrículas
0.0 próximo ano letivo. Para cada

,
-

um. dos �ursos técnicos -:- Mecãni-

ca, Eletromecânica, Agrimensura e

/Edifica&:ões -- serãd desttnadas 100
_, vagas, 'que serão preenchidas por·
.• e,stlidantes da Capita� e do. interior

.

'do Esta�o.
, :o "ensino na�uêle;' estabeleclmen
to, de ensino secundário é ínteira-.
l1iellte " gratuíto e, após �u�sar. os

•

" J .' • ..

três' finos. correspondentes ao 'nível .

médio; 'ô' jovem qüe não desejar in
gressar na linive�-sídâde,· já tem uma

.'

profissão." definida..... As, ,ma.triculas
estarão' abertas na primeira qutnze..
na, e os candidatos com 'CUl'SO .gína.
si�l poderão obter maiores informa-

'; ções' na Secretaria, da Escola.
· .\

Coonerativa
" t', .

,

vai .. bene1iciar
,-

.

(

\

s,emenle's, .:

A'Unidade de -Be�eficiamento de

I
. ,

, 'Com:a preSe!1ça do� Prefeitos rhu�
· I., \, .. 1 -; -

l)lmpaIS, de' Presidente' Getúlio ".e

lblral'l1á,' autoridades e tmiis !Íe 300
.
líderes I;ur-ais do Alto' Vale' do !ta·

,

jaí; \real·izou·se em Ibirama um len,
, •• ,( F

cóntro re?íopal sôbre j,uventude ru·

raI.

Foi proferida, ria ocasião) pelo
Paelre Peelro' Lima, elo Col�gio' Dom

-

Bosco, ele Rio do Sul, palestra pRra
os líderes rurais, abordando a im

p'ortânda da juventude' 'para o de·
senvolvimento dó meiq. rural.

,I
"

Durante o conclave, os agriculto-
res presentes, paj:'ticip;:tram' de grEI-.
pos de estud'o, 'procurando definir
umá açaO eelucati�a no .trabalho a

ser desenvolvido com a juventlHle
rural da região.

Val'e trata
,de exploração
dn turismú'"

.

\
,

Os membros ela Sub Comissão de
Turismo de Rio do, Sul, que opel'a

.

subo.rdinado à ÇOMDESUL, estive

ram reunidos COpl o. Prefeito Ml!ni
cipal de Ti:_;ombúdo Central, ,visando
a exploração, do túrismo naqi.lela
área. .'\

Os primeiros\ estuelos referentes à

expldração seriam realizadôs junto,>
às fontes de águas sulfurosas exis·
tentes entre' Barra do Trombudo e

.Senil..
Por outro lado, o· Prefejto l"iosu

'lense, sr. :Al·tenir Werner in,augu-'
rou, no sábado último, a Ornam€ll'

tação natalina de sua_ cidade.

Informa

Seixas 'diz que novas

massas frias vêm dia 16
Em declarações à reportagem,' o

professor- A. Seixas Netto informou

que as massas frias, de dezembro,
que ainda passarão em. Santa Cata

rina, ocorrerão de 16 a 19 e ele 21
a 27, provocando quedas apreciáveis
de temperatura, chuvas intensas e

formações ele granizo e chuvas de

pedra na zona alta do' planalto.
"Como foi anteriormente divulga

do, as massas frias indicadas ,pc!\1
prof. A. Seixas', Netto, no mês' de

novembro, provocaram granizos e

frio, CODJ· geadas, incluindo di maSSJ

Iria de :'}9 e' 2 dêste mês. .

'

Informou ainda' o meteorologista
Cj ue os dias- ele verão prõpriamenté
ditos, Ol! seja aquêles de tempcní
urra r-onstanto entre 24 'e 39 grnts;

.só ocorrerão" no mês ele Janeiro"
" ':,

Contribu,ntes' do INPS
podem recolherem bancq

I' 't,
,

.

'';' .'

. 'A Assess�ria. de Relações Públi-

cas'. do lNPS está informando que

"os contribuintes da Ptevidência So

ciàl pdelerão recolher, mensalmente,
as contribuições a qu-e estão obri

gados, ii um estabelecimento ban

cano .de ,sua preferência, dentro

aquêies que a .autarquia aceitar co-
.

mo agente arrecadador.

•
Para os contribuintes em atraso,

beneficiados pelo regime ele paga·
me11'to

.

parcelaelo poderá o Instituto,
'

a seu critério, escolher o agente ú

recadador,) onde deverão ser proC'P

didos os recolhimentos, inclv.siv8
.

d�s parcelas vincendas. I
"

I ..
:

Por.tari3. 'n�sse sentido foi. baixa

,da pe}o Ministnil do' Trabalho e Pre

vidência Sociai, a. qual relaciona,
inclusive, 'a concessão às pessoas jl.:
delicas contribuintes do ·INPS, pal'a"

aposição, no prazo .de 120 dias,,:fi:
carimbo indicador ela razão sqciar'�,
número de inscrição no CGC, By
guias de contribuição.
A Portaria .lVIinister\al diz, em .sc,

'

, artigo quarto, que o INPS adotai

providências imediatas pára o. pr
cessamento dos pedidos ele pagam L n

, I
.. to parcelado, inscrição autómatiz
da das dAida� para fins de cobra11

, .

ça judicial e· emissão de carnês 'Pi]
ra r2colhimento elas contribuiç'õ
dos trab"lhadores autônomos.'
Também no prazo de 90 dias,' o

Secretaria d.e Arrecadação �' Fis'.-a

lização, com assessoramento ,,:técnic"
do Centro ele Pr�ce?samentd,,, ele '1)\1

'\dos', estudará método para. julgo
ménto dos processos de, i1ifraçi\�;
através elos, corpputa'elores eletrôn'
coso

I
1 ---

I La�ro L�fa ..

DESTÊRRO
.,

GrupJ ele Escritcres e Afrtistas Piás·

licos da Capital (Osmar l?isani, Rodri
. go de Harb, Gilberto GerÍilch, ·La.pra
Corrêa e Sulange lVlartills) ;\brem ilU'

.dia 16 de' dezembru, na escadúria da

Igreja Nossa Se hura do R(;sirio, a·

Galeria Nyssa Senhora do Destêrro

Artes.

Na quillta feira,. com' queijo e vi

nho; o c�qLletel ele .abertura ela e:,posi
ção 'eI�' Jojas· mi Galeria Açu Aç,u, às

2) ,30 horas. ,

.

".
\

MUlTO OBRtGADO

,
'.

.

- ,
, Sementes, ,ele, Mafra deverá ser ad·

Se você tem. am1;lição,. q::ij:n�cidade de tyabalho, boa 3presentaç�p, faciliçlade parll tr,atat C.?rn:'P��,C?Ó;á�·:O:N�f/� :" �iI�i.st�adíf ;pela ) C:ool?erativa :RegiS'-
'o n5.vel e a certez<;f s'le· Çl,?le 'l?�qe pt?gredir.Aa vida�. ve :;ha ; conversar conosco. '_)';':, "�.::! ,·,�;.M .\;:/;i {t;,'; ;h.; ,,�,:'�:;;r; '�.yY :,. nal� 'A.ir'íc61�

,

Norte! Catárinense,; pa-·
R.ua Ilh�us, nO 8 -,-' 2° ;:l1'ídar

.

_:_-Ed�icio' APLUB. Atenê,erj3ínos no horário comerCial até' o:'d}� ':ro',d�" ,q�z�m:
.

!
1'a: ;p�qall�ã(Í ide:,�einehtes, de f,eÚi�,

-�:-������t;�l��
. ,�, ..

\ '. ,,; ",:;,! " .

hmdo qontato c@rn á S�.cretaria da,
.,'

.. Agricultura, 'para ;lItilização datIUf:'

tafJ,���'��ele,;,:�' ',,l:'U, > ! .,: '"
.

lJúvenfô:íe
�nral'lal '

'seu encontro,

"

F<Ji o inelnstJ:ial Bernardo Wolfganel
Werner quem üllou em l1oÍ11e ela fa

mília,\ para agradecer a homenagen1
póstu'ma que est:[va sendo prestaela a

scu pai pelo Sesi de B!Llmei,au, qele
llSOU o nume ele "Paul / WÚller" para o

n6vu Ce ,lro Socü;!l que ÍllflllgUIOll no\
sábado. DL Bernardo, com ;Voz um

pouca· embçugaela pela emoção, disse,
após rec.ordar passa6ens

,I
na vida do

seu pai, lvlUITO OBRIGADO, em' no- c

me ela famUia' Werner. S.u:a espôsa, Do
j1a Ula foi quem clescerrou, a placa co,

me.morativa.

,Plnabens para QS brotinhos, Mária
,de Fátima Braun, filha ele' Wils.on e

Virgiliia aniversari�,J:le elo último dia 5

e para Tilnia Mara Abl'eu, filha ele'

N'§llo e Zel,ita, hoje conipletanelo ida
de 'Hova.

oi

CAMPOS DE JOR;DÃO

Tânia
I
e WilsinhQ Sa!'\tbiago em via

gem ele' lua de mel. C�l11POS ele lor-,
dfío n.o roteiro. Foi um elos mais be-

,

,

/

J s é:<'Silll1ent:c:s do ano, reuni,"el0 ge
.re d',s s cié,do1(les de OHit.i'ba, J.)�i'!\",
le. [l_njaí. :1:.1(1 Paul!}, Rio' de Jaht"rit. "j'Fhn,1'6p:l\s, Lages. P!Juta Oras:;.'
Rio do 'Sul e àbviamente B1ume·;au. I
--.-t--

Das presenças ,elo aco!Jledme..,.
os nomes dos casais Dr. Jobar Cass

e Rl!l_h; General Erasto: Cordeiro, .fi,
lieLa; General Iv1;ufat Guimarães, O ,eI

11a: Dr. Ed!larel:1 P:lufa Soures, DOfl'
'Dr. J(lsé l::.ibelp' ele Souza e 's'!a ge.,

'tpra; Dr. 1:-1 'mbertQ Narcisô'; 'Dr. CM"
los Edujlrdo, :V,er�, tod' s ele Curilib·

me�"R:�t����S c;:����I"g�',e�i'�i:�� �'� {.
na Alice Santhiago. avó ele Wi.ls;nh·
senhorita Soleta Santos. Dp' sOc.;ed"d'· ,

P;1ulist8, Dr. Laura -Santhiago. Dais'';'
Dr, Adiiles Santhlago. '01'. JII�!.a �,.,

r:rl!ndrl e se "h'lt"8. C�lS�lis J·.,ãn ':"'1': : .... c

'1 '[ J
- I,

H
.

'Ih
..

.. 1 :.1; "a0 ',,"sen FIo; dn sllç'ed':ó
de Toi·-vi'le. Casal Jorge Chediack. Tí

) [e.�a, ele Lages.' Dr., Auly Pi"liss:J':"
Quadros; Audy. de Ponta Gr0ssa. �"

1êhora Cora Duarte,' ele FJo"i"nóP"""'!
J·,ão. BClrba. Normú. t'Jmbém ele F! I
ri·l'lón�lis. Egielin Narçiso Ester e D·

Heitor Rosa,' Ruq!!eL' ele Itaja.í. lain",

'Pereira, Benta, ele Rio elo Sul.

v
CAYAUNHO

Se.r� no, elia 11 próximo a in811(!11r" Iç50 ,d3, boate do restaur�nte "C'IV·".; ,
nb0 Brai:co", com coquetel para con-

I

vidados. l'

I

Panlo dn Costa R!JnF'S ·re.ceber:í e�t"

semHna esnecià] convit� p'u'a n hnf'?

mento de seu livro em Blumenau. cem'

CGqlletel. I,
i
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Ouando da instituição, pelo go
vêrno Federal, da Loteria espor
tiva que aí está, 10nge estavam os

esportistas de prever que ela con

)�duiria, mais que'qualquer outra,
hc!usive a Loteria federal; tomar
tor-ta de tôdas as camadas. Todo
ó mundo, com suas escações, dá
o seu palpitezinho,' sonhando na

riqucsa da, noite nara o dia, tantos

os' mi hões que �l11 ou mais apos
tadores consegue tôdas as sema

nas, esquecendo no mais das ve

zes que muito do que ganhou, dei
xou muitos lares, em situação a�

f'litiva, rois representava a roupa
cue vestiria e o pão que alimenra-"

.

ria não sabemos quantas crianças ..
Muitr.s senão a maioria, são con
t,·� .a Lote-ia Esoortiva, embora
tenha ela sido instituida com a'tos

objetiv os, entre êles o de prover
a Legião Brasileira de Assistência
e da" melhores condiçõys de so

brevivência ao esporte amador do
país, não obter-do os poderes pú
blicos lucro algum com' o seu Iun
cionamento.

.

o denut8r1o Miiton S\l1es wii�
allta a noti('ia, após exibir a carta
do padre Frr1Jlcisco Delgado Neto
afirmou (lllP "êste dinh�iro i"ves
t;do n(1 Lot�ria ESDúrtiva n:ío tem
o �('Jl rrl'01'110 di"etament� aos mu

nir'ipios onde é fl"ito o jÔgO As
pesso<!s iOP:am milhares ê ;�lilhares
dr, CrLJ7.('jros e não veem êste di
nheiro ret01'llar ás suas' mãos em

t"rmos de benefícios para a cole
tillic1ad"". COllclllindo,- o padre a

firmou Q 12 "a Loteria Esportiva
j:.í atin?in os limites de um pro
blema soei11 ?J'ave. pois ]1�ssoas

Que recebiam' bilhetes da Loteria
Federal agora iá est�o passando
as mai .res dificuldad�s, sem' que
na9<1 sej.a feito. .

Nilo somos COl;fT(1 " Lotf'riíl ;;;s
portiv1 onc CO!1StítllilJ-�(' na snlu
cãn (lHe' o Govêrno Federal encon
t,·ou Dara aiud'l1' o amadorismo
esportivo e a Lt'g.Wo Brasileira de
a,',i<;!ên('ia que tantos beneficios
está, avançando. demais,

Esportes
.T O" A Z INSTALAÇõES DE BARES, )..ANCHONETES.

FIAMBRERIAS E TUDO EM REFRIGERAÇÃO
� COM TOMAZ

IND. E COM. DE REFRIGERACAO LTOA.
'.

-

RUA 7 DE SETEM�RO N. '14

FONE 3095 -- C. P. 175
FPOLIS. - S. C.

PROCURE TOMAZ IE TENHA _PLANTA E

ORÇAMENTO DE SUA INSTALAÇÁO, SEM

NENHUMA DESPESA

TOMAZ GARANTE o QUE FAZ
,

f t
I

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

vate Figueirense levam
tílulo por. antecipação

Sábado e dominou .lT'1iS dr-is de domingo como preliminar dos

campeões saíram, nremia-ido os mesmos times de profissionais.
esfôrcos d- dois ti�.,.,ps que j'e81� O Avaí teve o cetro de infanto-

mente foram os 'mf'lh0reS da sua:
. juvenis, domingo, pela manhã, ao

careso-ia na temporada.
.

� derrotar por três tentos a um o

O Ficue irense teve o iitllio " dé conjunto vice-líder do São Paulo,
juvenis nela secunda vt.z cons-cu- também com antecipação. A par-
tiva, ao 'derrotar na tfi"df' de 'sâha�, tida de fundo não foi realizada de-

dr) o conjunto di) Coiér-ial," ,Ji'ce- vido não ter comparecido o Fi-

líder, ne1à contazern de:J2. x"l.- lo'':'
.

gueirense P3!'a dar combate'ao
,00 concuistando-o com' anJé.r:�..; 'Austria.-
ilp,·'ci�. () certame té'1'hl;in8"á '.s�ba" .Domingo, pela manhã, o certa-
el" à te,""l" com os encdntn)s', Aus- me prosseguira, efetuando-se a

tria X ('nlp"'i81 nl,pl;jllin�r. Ofic'gn:C penúltima rodada ,€,',11 que jogam
dr) .a !Jadiq� d� fíli1d.".,. '1. cargo dé Áustria e Avaí na preliminar o

A\l�í e Fi�u("ir�nse. Esre- encontro _: -Colesial e Figueirense na partida
esta sendo cogitado :_D,3 ra a tarde; ;1 de fundo.

No setor'amador�sta
. FAC DIVULGA CLASSIFICA

çÃO - Através da Nota Oficial
ora em circulação a diretoria da

Federação Atlética Catarinense,
divulga a classificação final do,
certame adulto de basquetebol e

proclama o campeão e '0 vice 'cam
peão. da temporada. Eis a dassifi�

cação: Campeão - Clube Doze
de AgAsto da capital; Vice Cam

peão Vasto Verde de Blumenau,
3° lugar União 'Palmeiras de Jo
inville e em 4° lugar o Lii'a Tênis'
Clube. -

DOIS CITADOS - Foram ci

tlldns em SÚ'Il1ul\\ os atletas Ivo

Kreling: e Anoelo CU11ha, ambos

do U�ião Pahneiras de· Joinville,
t.endo a diretoria d� FAC enéami�
nD ado' o relatório :do vice presiden
tr ela. entidade juntamente com a

súmula do jôgo Unjão Palmeiras

x Va$to Verde, ao TJD para jul�
gamento.

páreo sePÍ. oa ra barcos' a oito .re�

mos na distância de 4.000 metros.

ALDO LUZ' FICARA AU-

ma homenagem da entidade à. Se
mana da Marinha.

RETURNO DO, QUADRAN�
GULAR SALONISTIv COMEÇA
HOJE - O returno do Torneio
Quadrangular Olavo Arantes, .vai
se,l' inici;do esta noite, com a rea

lização de dois iogas, tendo por
loéal o ginásio do' Colégio Cata
rinensc.
N a preliminar estarão jo?ando

as equi�Jes do Colegial e do Cupi�
do, num jôgo em que o tricolor
reune maiores possibiliqades ele
vitória iá que é co�líder G:om ape
nas 1 p.p.
Na partida de fundo,' o Doze

estará dando. combate a Celesc,
noutra partida que poderá consti
tuir-se em grande atl:ação já que
o grémio da Celesc ocupa a eo�

líderança ao' lado do Cupido e o

Doze é vice líder.
""'"9

.

"\". I!'T�
_. - --.". ,:r''';''�''';' , ........__...........�-:.._;..,-r. "' .....

N'l. última rodada do" turno tí�
vemos os seguintes resultados: Cu�
nido 3 x Doze 2 e Celesc 4 x Co�

legial 2.
,

A atual classificação é a seguin
te:

10 lu?ar - Celesc' e . Cupido,
com 1 p.p.

..

2 o IUP'ap - 'Doze com 4 p.p.
3° lugar - Colegial com 6 p.p.

.

-

'nTR,ETOR DO DOZE ESCLA

.BJkÇ,s ,0 Çom respeito ao artigo
Xl�{Ú1inHft;a'do BICAMPEÃO SEM

CALOR, a reportagem foi procu-'
rada pelo sr. Diretor do Departa�
mento Esoortivo dei Clube· Doze
de Agôsto, oportunidade em que
o prezado desnortista infon,nou de
nue por ocasião da partida entre

D�ze- x Lira, Pelo certame esta

dual ,de basqu�tebol adulto, qua�
tro diretores do clube e.stavam pc,s�
tados. nas arquibancadas do está
dio da FAC vibrando com ós lan
ces em que sua equipe, o Doze,
snQ:rOll-se BiCampeão estadual.
Fica o registro.

DOZE RESTEJA TITULO NA
LAGÔA - A diretoria do Clube
Doze de AgAsto i'esolveu homena
p'ear seus atlétas nela conquista do
BiCa''''meo'''' �tn Estadual 'de Bas

qlJPtebol Adulto.
Desta f<>ita o diretor do Depar

tamento Esnortivo do clube, pro
'pT8m0U pa"a a LaGôa da Conc�.i:,
ciío uma' C'hul'r8scada aue contou

�(1m a narticina6í{) de todbs os a�

tletas e alguns' eliretpres. -

'

NELSINHO VENCE AS
"TRE:S HORAS" Contando
com a particioacão exclusiva de
volantes catarin�nses, tivemos na

tarde de domingo a realização da

prova automobilística denol11ina�
da TRBS HORAS DE SÃO JO�
SÉ.
Foi seu grande vencedor Nel�

son' Di Bernardi. o l)-l'elsinho, pjlo�
tando o carro 66. A competição
não ating:iu a reoercussão esp,era
ela pois os gauchos nossos adver
sáriõs de sempre, elesta feita (iei�
xaram de comparecer por razões
desco?1hecidas.

-

Campeonah» de
Vela começa

�manhã às 10 horas

.. 'Terá inicio amanhã, o Campeo- .

nato Brasileiro de Vela da Classe
Sharnie, patrocinado pela Federa

ç?o ele -Vela e Moto" de Santa Cá

tarina. De conformidade com Q

proorarna, ás dez .horas da manhã
realizada a p,rimeira revata e as

1" horas a sezunda prosseguindo a

ser,,' de discutas até o dia 12,
quandp será apurado o campeão.

Sexta-fei-a será disputada a IV

Rezara Volta a I'ha. �rova de ba

leeiras que foi incluida no progra
ma corno atração. assim como o

f,.., i 0 Torneio de: Caca Submarina,
ambos .f'P1 homenagém·· a semana

da Marinha.

VALMOR TREINA

O· Carnpeonissimo' Valmor Soa
res é o favorito do XXI Camneo
nato Brasileiro de Vela da Classe

Sharpie. Treina êle corri 'muito 'a

finco na baia sul onde se localiza
a. raia. oficial.. Valmor, várias ve

zes soberano absoluto da vela na
cional da categoria Sharnie de 12

m. 21 terá outra vez como pionei-
ro Antônio Dondei. ..

Notícia,s
dlversas

AMÉRICA ÇA;NHOU
'CLASSICO

'-

1�_,,,,-,,""':�""'''··i'''I-'''-i'.

Vencendo ,a pri,meira eti;lpa po�
2 x- O, a equipe do Améfic3 conse�

!!l1iu dobrar ao Çaxias, por. 2 x 1,
na última partida' do estadual ca�

tarinense, transferida áo último

domingo devido' às chuvas�. Vado
e .Tair maTc�hal11 para os

..
rubros

cabendo a Apuia·. diminuirnara o

alvi�ne�.ro. J0s6 Carlos Bezetra
foi ó· juiz. j

RA ln 7,JNflO NA
-�PORTUGU'E:SA

.

O lateral Raulzinho dó Avaí
que nod�rá retE1"'"ar' ao Fio-ueiren
se· (';n 7]. está sondo cogitado pe�

la Portüpuêsa de' Desoortos
'

ae
S::ío Paui� O ,representante do
clnbe oaulista em �Santa Catilriria.·
vai mão'ter conversa com o joga
dor oara tentar levá':'lo para o ru-

bfú�verde pauljsta.
-

o �tleta.Ri)meu do Vasto Verde
de B1umen·8u.· roi o'/p'r�nde cesti�
nha dú certa:'�e.· catiuillense de
h�quetebol adulto da te'11porada.
O lfvantamento geral est� em fase
de conclusfío nor narte do Conse�
·lho TécniCo der Básquetebol . da
FAC.

. MARINHA T':M PROV'!<\ DE
IÁTE

FTll hompnap'e111 a _Semana da
]\4'�,·i"ha. spd rf�<!li'7arla P,<;t� ma�

"h:'í a !1rQva df" iate com saída em

f'aiohá e r'J,f'oada pm Sfio F"·an�
r'i<;('o do �ul. -;'artir'inanc1n v"leirõs
'do Paraná e de Santa Catarina.

A VAí X pTr<lT1<'TRENSE NO
FINAL

No fi'1al do' ano. ·80 nl1e twl'O
inc1i('a t"rf''';o<; a 'rf'nrise do c1ássi�
co Avaí x Fi�ueirpns� cuia rpnd;
revel'terá 'em belleffcio do� atletas
da", d1.Ías agremiacõ�s. O cotejo
entre a7.:urras e alvi�neP.'ros está
marcado 'para o próximo dia 13. -

OS CLASSIFICADOS

F1uminf'11se. '.:.\tlético, Cruzeiro
e P8l111ei,·:"",. foram as �atro er:llli
np<; f'las<;ifjf'adm; parar:.t etana fi�
nill do Robprt::í() que comeca t,Io�
min_p-o com rlois iop'('\s: Atl�t;('o x

j C'rq,zeiro e Fhlminens� x Pall11éi�'
raso

\j
l

j
.,

( :

j
l
\
" .-

ano 6� i '

ano 6:'\ I

ano 69

ano 66

ano 64

ano 68
ano 69

ano 69

ano 65

ano 59

ano 66

ano 69

JERDIROBA AU10MÓ'/EIS

Fínancíamentd até 24 ou 3U meses
,

.

\
Rua 1'\ Imirllnt� Lamego, 170 - Fone: 2952 - FloríanópnUs _.. S. C

Fissore. 67

Impala ,
, . . . . . .. 63

Opala 69

Chevy •...... ; .. , , , . , . . . . . .. 62

Esplanada ; , . . . . . . .. fHl

Corcel "."
, ..

"

. . . .. 69

I
J

I
II . Belcar

Belcar ••••••••••••• 0 ••••••••••
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65

E, note-se, a Loteria Esportiva
fr rcir-na tão somente nos gEandes
centros, e, se até aqui chegou foi

por obra de alguns elementos que
assim,' já vão levando alguma coi
sa e se instala-ido para q�ando a�

cui folr. imr+antada
-

em caráter o

ficial. E. quando isto acontecer

nos centros própriamente chama
d0S p�ql!en('s. não sabe'mos quais
as cO'lsêau.":ncias, lendo, no entan
to, d(� r I � eam:ará mais males do
nue be�cf'cj'os, sábendo-se que or"

C8.-r"'(''1tos vem' sendo prejudicados,

n'h
. -

p t
-

d )
c elll _!\.1 �P'�)O re 0, ser.:un o no-

ticí:,s Clt<� d� Já nos cheg�!11 o mo�

ViITC"'O c0merci::tl caiu bas�ante,
8""'<")" da ',Foximidade das festas
n;1t1Iil1�S C'''.t''''do o presidente da'
f".ssoc;"do Cnmemial local, sr�
Gp!'11rlo Silva, aguardando o re�

sFhld, de. estudos que a Assooia�
("h O'merciaJ de São Paulo rea�

lisa, acreditando que será envirldo
u'''} �"""D'')rjal ao Govêrno Federal,
s')ji�it:l';do o reeXBme do processo

d1 Lnt�T'ia Esportiva, ante� do seu

1:-;"ça"n0pto ':;'1'n defi:1itiv.o em' ou- ESTADUAL DE VOLEIBOL

tras cidades do Brasil. JUVENiL � Os jClQOS' désenvol-
X X X vidos nã cidad� de Brusque envol�

Em u.,,' jOl"!lal do Rio fomos en- vendo as ec.;mipes iúve"'is lT'.;'<;C11�

C0"t":1i' nrn comentário sôbre o lin3s de 'v'llpibol cio Lira Tênis
rl'('ill1n('j()m�nto de um sacerdote Clube, Giná�tica' e Bandeirante,
ele .MiTI?s - padre Francisco Del- foram aorovados nela diretoria da

o"d' lU t -f '

d
'

t F,A.C.· Em ·se·.p'ul'd"" hOllVe a "'.rod8�
,',.0 ne.o, 8 'raves e C?T a que '-'I.., " - r.'

p"ôpT?('r-u {) Deputado Milton Sa- macão do camm!ão estadu'al dê 70

l"s;. s"'hr'" '.} Loteria EsportJya. Diz a p�(llliT)e da S-;"fc'iot1qd� Desoortiva

�le 011e a Loterja Espoxtiva "está
.. '

:i3ançlei-'ant'�:·. de ,.:{3.rusoue .Pr.· (:91110

1��5;�;:���n:i�ai,E�E;�:f;é:�
�

,�;���; .

E�tado pelo processo de desc8pi� CLUBES TREINAM PARA A

talização quI" vem afetando os pe� "MARINHA" �.' Os clubes" Ria-

Quenos municípios, de onde sai chuelo e Martíhelli continuam em

uma média de" C�'$ 6 mil por se- seus nrep,Fativos para a regata do

mana". E diz aue "ante a ômissão f','óximo dia 13 em hOm�1l8P-em a

c1o�� altos padrões hierarquicos da M�l';nha de Guerra do Brasil. O
T· I'

.

19re]a. ate o momentõ, tenho o de-
ver de conciencia de me m8,nif s
tar e enccraiádo nesta caml:</ha.
Inf�lis a comunidade que, para 're
.comDor suas finanças, precisa d�
Loteria E,sflortiva. Oue se interpe
lem os juizes, prefeitos e delega�
dos. Que se interpelenJ_; as auü;:i
dades

.

contra êste descalabro que
é Q Lotcria Esportiva.

SENTE -- O clube aldista, se2'un ....

dI) fontes oriundas do clube: fica
rá à man!em elas disnuta do uáreo

, . . 1

para barcos a
\ 8 remos, em' home�

nagem a Semana da Marinha 'pro
fl1<lvida pela FASe. Alegam os aI",
di<;tas a falta de barco como o

grande' problema.

FAC FNCERRA ATIVIDA
DPS - Tendo cumnricto s�u ea

lf'nd8rio na temooracta de 70. com

excessão do atletism<l qUI' d�ixou
do SPT' efetuado _Dor falta de recur

sos fi'18ncpiros, a Fed�racão Atlé�
f('a Catarinense enC'PITOU <;nas a�

tividadps. ào.:radecenctr) ato � .�<; ela
Not::j Oficial, aos\ atletas. 'diriQen�
tes de clubes, árbitros, autoridades
e a ímbrens(j eSf10rtiva neia cola
borado prestada a entidade ao

mesmo
.
temoo deseiando Boas

Festas. e Feliz Ano Nôvo, o que
ele nossa parte retribuimos, a�ra
decendo .. ,

'rnRNEIO DE CAÇA STTB
MARINA -- Promovida nela Fe�
d�r�c·?ío de Vela e Motor' de San
t'l Catarilla� teremos dia 12. em

Ponta das Canas, o torneio de ca�

ça submarina que contar� com a

partü:ipaçãQ de três equipes, nu�

Aero' , .

Volkswagen .

...
Volkswagen '. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 69

Regente '.' 67
..

Simea 64

Simca ;.. . ....•... 65

Ford F .. I00 :., ; : ': 69
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COMPRA VENDA E TROCA DE VE1CULOS
Rua 7 de Setembro, 13 - Fone 3886

CENTRO
. j 1 Sedan Volkswagen- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .• 67

1 Sedan' Volkswagen � : ':
' ''i6

(" 1 Sedan VOlkswa:I���·CI·ÃMEN·,:C; EM"Ã;,'L!i"3Ô,'tA�SES"\"
65 "

Iii __ .

,
\�' . ...:-_�.:!!!:';n JIIImItii__ ���l.MIdá��Jr •..\

'DIPIOMAL
Rua J1elipe' &hm:idt, 61i - Fon� 20:51

.

DEPARTAr.'ENTOS ,DE CARROS, USADOS
Volkswagen azul , , .

Volkswagen branco .

Galaxie LTD - pouco uso , .. ': .

ltamaraty , .

Aéro WiUys '
.

Aéro 'Willys � .

Corcel 4/porfas lüxo "," '.

Cprcel cupê '
..

'

.

Rural "Willys '

.

RuralWilly� .

Gordini

./

I ( �,
,

I
I

'

I
I

'.'

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

:
;. . . '.' '. . .

Esplanada pouco uso

�F�\��L�O�B�O�8r�D�l:....USiiiiiiiiSiiiiiiiiiEN��êioDiii�ii!iIiiií.Liiiiãi!íT'-";;';ll�i��l
II CQMl!:RCJO DE AUTOMOVEIS E OFICINA

,. .
Rua Dr. Fúlvio Aducçi, 952

VENDE - T90CA - FINANCIA - PONTO CERTO
PÁRA BOM NEGóCIO

TEMOS PARA VJ!:MlA:
Volkswagen ........................•............... ano 70
Simca Tufão \

'
'

o. Wl.no 64
D. K. W. ano 63

áriú 63
ano 61

aw) 51

Aéro
Kombi

....................
'

.

••••••••••••• ; •••••••••••••••••••••••• '.,0 •••

Jeep ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '_!...'
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TranSP9rladora VALE DO ,trAJAi Lida.
TRANSPORTES DE CARGAS _..;. ENCOMEI mAS - MUDANÇAS

CGCMF 'NQ 82.639.022
SANTA CATARINA - PARANÁ - SÃo PAULO - RIO DE JANEIRO

.- MINÁS GERAIS - PERNAMBUCO �
MATRIZ - BLUMENAU - Santa Catarina

ALAMEDA DUQUE DE CAXIAS, 156 -- FONES:' 22-1815 E 22-1840

ÉND. TELEGR.: "TRANSVALE"
F I L I A I S:

SAO PAULO
Avenida do Estado, 1fi24/34
Fones: 227-29,3Q e 227,68,82

End. Tel.: TRANSPOVALE
BRUSQUE

Av. 19 de Maio. 100

Fone 1299

End. Telegr.: 1'J� A '\TSVALE

CURITIBA
'

Rua Rockefeller. 664

Fone: 23·'3453

RIO DE JANeiRO
Rua Nova Jerusal�m, 482

Fone: 2,�O,20,96· -- Bunsuccsso

End. Telegl.' TRAN5VALE

JOINVILLE
Rua Dona .Franci.,ca; 3399

Fone: 3399
BELO HORIZONTE

Rua Manoel Maceõo, 215

Fone: 22-99-44

.End. Telegr. : T�ANSVALE
AGII!NCIAS:

Lagoinha

ITAJAr RIO DO SUL

Praça Vidal Ramos, 5
Fone: 183

Entl. Telegr.: TRANSVALE
.Fl.ORIANóPOllS

Rua CeI. Aristiliano Ramos
Fone: :158

RECIF�
Rua Max Schramm. 242 Travessll do Rapp,tl, M,A

l
Fone: 63R3 � 'Estreito Fon(>s: 4-4117 e 4 5828

. .;,ii_-_-_-_-_---iiiõõii.��_!ii_iíii_SiõiEiíiiRiiiiiV_IMiiôi·iiiiiOiiiiiSiiii'íiii�-..��íiii-_-_�-Aõii·-�����S_.-E�-R�-Viiii,iiiiIRiiiiiiiii_S-�iiiiM__iiii,Piíii�oÕiÍ_-Eiiiiiiiiii-:iiii... _._... _iiiii..
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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!Jepi:H''::8íTI,en':o de Estrada (e :Ko "agem (;e ;_",,)

ia Catarina, comunica aos interessados que foram ')1-
terados os têrmos do Edital o 10/70, relativo ao for

necimento de paralelepípedos e meios fios na Rodo�
SC-22 trecho Palhoça-Santo Amaro da Imperatriz e

referentes ao prazo para entrega das propostas que
passa 8 ter a seguinte redação:

"O prazo para entrega das propostas encerrar-se-á
t�S 15,00 horas do dia 18 de dezembro de 1970".

ErÍgO Civil Newton Tesserolli
Respondendo pela Direção do DER/SC.

----

P I A N O

Vende-se um piano alemão.,Ver e' tratar à R.
Urbano 'SaBes, 33.

DOCUMEN'ros EXTRAVIADOS

Foram extraviados, os documentos de um Jeep WiHys
afio de fabricação 1960, motor n. B-I'IU670, 6 ciâindres,"
9G BP --' côr branco com cinza, placa 9-21'1-80, categorta
parl i-ular, de propriedade da sra, Nilce Silva.

DOCUMENTOS PERDIDOS

Foram perdidos:' Carteira de Motorista, Titulo de

Eleitor e Carteira Profissional pertencente ao Sr. Osmar

Manoel.) Cardoso. Pede-se a quem encontrar entregá-los
resta Red�ão.

ALUGA-SE

Alugr-se uma casa sita à Rua Bocaíuva, 83. Tratar

na Venda ao lado. -, .j ,t

VENDE-SE

Duns lanchas novas, uma baleeira-motor Joinville e

uma vondeira. Tratar no Veleiros da Ilha.

LANCHA

-Vende-se uma lancha "Tatiana", construída em cedrc,
COpl motor de centro, ótimo estado de conservação. Ver e

,
tratar com o sr. Gilberto no Veleiros da Ilha.

VENDE-SE CASA

, r'

;.J

MUDANÇAS LOCAIS E PARA OUTRAS CI'9ADII!S.
DISPENSAMOS ENGRADEAMENTOS 'ij,UA' PAJ'lRi

ROMA. 53 - I<'ONE 2778 - ANEXO AO DEPqSfTCI
MÓVEIS, CIMO'

=
'

,

·1,...,- ---"--.---:---,' ,----:----

I'" I:: ut:: I(>.\(;.U,I \../� I A'(lrl!:N�� vt: Jí.,A�H<r

t:L)lIl'Ál p' eo�� ,tO{::IQÇ: V
Em conformidade com os Estatut S sociais C(;Íl, u:')

os clubes filiados para a Assembléia Geral Ordinária <l se

realizar no dia 12 de dezembro de 1970, na sede da AABB,
sita à Praça Pereira Oliveira, nesta cidade, às 20 horas,
em primeira convocação e

_

às 20,30 horas, em segunda e

última convocação, com qualquer número, para delibera-

rem sôbre a seguinte prdem do dia:
-

'a) eleição do Presidente e do Conselho Fiscal para

c período 1971/1972.

,b) aprovação do relatório do -Presidentej
c) aurovacâo do valor das anuidades e emolumentos.

d) Iixaçâo
'

da data da posse da nova diretoria.

FIGrümópQlis, 30 de novembro de 1970.

Lui<l: Adolfo Oiseq da Veiqa - �Presidente.

----------.---�_.__._-------�

VENDE-SE MóVIE!S

Todos em perfeito estado. com somente um ano de uso.

Tlma f1el8dpira Cônsul Júnior Cr$ 320,00.
Um sofá-cama css 200,00.
Uma mesa c0,JI três cadeiras Cr$ 170,00.

[Tlp. gu�rd'l;ro�,�a, ,CX� BO,OO. /
'Ilratar Edifício Normandie - apartamento 2 - Co-

'

queiras, somente entre 19 e 20 horas nos dias 16 e 17.

ALUGA-SE

·AhF!p':'se. uma confortável residência à Rua Flá
vio Tavares praia do Meio - Coqueiros.' Um aparta
mento mobiliado no Edifício Daniella (centro).

Tp8t1r à Rua Fernando Machado. na 5.

nsrrs
O A,BTESAM�Tn �\TAIUMEr�SE

AGORA
em' suas novas instalações

Rua Trajano. 51-A (junto à escadaria da

Igreja Nossa Senhora do Rosário)

,

J.""'�1I1i�ri!1 r.xnress� B!'us�uem;e
, Horário: Camboriú, Itajaí e Blumen'au - 7.30

9,30 - 1000 - 13,00 -- 15bo - 17.30 e 18,00 bor:Js.

Canelinha. São .João Batista, Nova Trento, e Brusc:ue
L 6.,00 - 13,00 e 18,00 horas.

Tigipió. l'VLajor Gercino e Nova Trento .:.,__ 13,00 e 17,00 hs.

P.ASSAGENS E ENCOMENDAS PARA:
\

''T'iil1f'ns, ('�mhoriú. ltaja,í. Blumenau. C81jelinha. S'io Jpiio

Batista, Tigipió, Major Gerci-no, Nova Trento e Brusque.

DR. NORBERTO CZERNAY

CIRURGIÃO·DENTISTA

Tmpl:lnte e transplante dê dentes - /Dentistéria Ope..,
ratória 'pelo sistema de alta rotação - Tratamento indolor
- próte,se fixé' e móvel. Consultório: Ed. Julieta. 2'? andar
- <;nh ?()3, � Rua Jerônimo Coelho, 235' - horário Ü:1S

l!i às 19 horas. �;
�----------'--------�

DOENÇAS DA PELE
,

, ,

-- Das TInhas - Dç Couro Cabeludo Micose
A le1'ai:1 - Tratamento da ,Acne Pele Neve Carbônica e
"Peéli iíg".

\ DEI'ILAÇÃO
Dr. Roberto Moreirá Amorim

F.x-Fstf,p·iário do Hospital das Clínicas da Universidade
t!e Si'í,o Paulo.

r0T\r<:TTT 'T'AS: Diàril1mente, à, partir dàs 13 11!1ras
CONSULTóRIO:, R, .TerÔnjnlO Coélh(jj, 325 -;- Edifício

,til'lieta -, 2'? andar "- sala 205.
'.,-. -

=

i",,J����:,!�eiicj���!:
'

Ve!dendo,
� APARt���N��'s�:i;\Vh

'

\':'-i1 ;f";;""'-r�:-���'
'

riano_ nt},J�;:çilha: FEfdera:::{�sinal Gr$ 2Q;OOO,O saldo a
\'ti� SENIDm APÀR'ltA>MENTO, somente. u�''!;por combmait.;1:n':�J 1 � \.;'? .\i\í "I'di;i� • .;..; • ,��, ,_,;ç"vandar com 250 mts2, c/4 quartos, 2 banheiros,' é'rande RUi! Delmil,da 'Silveirá. n� 229 fUlido-s� c:lsà lo. C:lsa

sala, jardim di inverno, área de serviço dependêndas de mndei1'a de 6 x 11. c/l quarto de banho de materinl,
completas de I mpregados. garagrni> par:l 2 carros,,; S fjll[lrt,ns.', �"l:i ('osint.a. área do terreno 10 por 20.

Prédio de IUt'O luxo com' hall de en.trada em már- C t C $ 1800000
m(H'C, :lf'�h'lme ltn ne n1'impil':! e tôcl:ot vista da Bahia. ,us:o 'r· . ,.

Norte. St\mf'nt ('1'<11::; 1)1)0,00 de entrada.
' CON'I'INENTE

EDIFfCIO "ALCION" Rua Humaitá, cas,a c/?: quartos, sala,' grande çopa
Com finan �Híménto em 10 anos pleno ('enfro illl e cosinha. escritório, banheiIlo, depenrlilncia de empre-

cidade ao lado lo Teatro: Prónrio narn r:Js!!l sem fj1lh(\�' �arios. nhrigo para carro, área do terreno 410 'Il)ts2
ou peSSMl só, à nelhor oferta do momento para emprego (Estreito).

'

de capital. Rua, Ter/ente JO:Jqlüm Machatlo, n, 103. de esquina,
EDIFíCIO' 'CEISA" área construída 103 m2 - Tf:'rrenn com 300 m2 aprox.

�o ponto mais central de Florianópolis, conjun. c/3 quartos, sala ue estar. sala de iantar. hanheiro. co- ,

tos para escry,órios e consultórios. Entrada pequena sinha" Americana construida pela Formiplas sob me- !
com grande fiJ�nciamento.', djdas. Custo Cr$ 50.000,00 à vistll (Transversal com San- ,.

EDIFíCIO 'BERENHAUSER" tos Samiva).
"

_.: i

No coraçãll de Florianópolis, Rua, Trajano, TI. ta, ,"'OM ABRIGO

li!últimas unidád'es a venda sem reajuste de qualquel Rua Hermínio Milles, casa c/Z quartos, 2 salns. i I

natureza. eopa. cosinha,' banheiro, garagem. varanda, parte de : I
EDIFfCIO 'ILH.IIWS" trás, sala,. banheir,e'- lavanderia, 2,. qua,rto�; cosin,b!l, i

'

APÁRTAl\t'!::NTO c72 quartos, sala, banheiro, co- churrq�rmel1'� terreno de 360 m2, cons�r1!çao 180 m2. .

sinha e depen�ências. rERRENOS .

liEdifício JII·lé Veiga - aptos: para pronta entre-ga Rua. "A" Lote 59. do Loteamento Stodieck, com I

_ preço üxo I Im reajuste. 1250 t'1'entp par:a rua "A". Lateral, 24.40. Preço . ..

li
CASAS - CENTRO Cr$ 13.00000. '

�
Ci\SA, à r Ia. Raul Machado, casa de material c/2 . 'Rua Feline Neves, dois lotes Prero Cr$ 500000

iqll�rtos. sala, r Il)inha. banheiro, uma área envii!raçada ('I,n'1 (Estreito).

tcom 62 m2. e}l 'e1'ente vista, tem lugar para �aragem. ,RWl LHU1'O Linh�1'f'<;, 5/n ..
iírf''1 111 T'1 T,�tf'rol !'in ''1

Custo Cr$ 25.0I\b,GO. frente. 1.200 fllndo�. ClI�to CrC1 PO (\()I) 1)1) com 50 à 60%

!ICASA, RUI Esteves Júnior, casa· c/3 pavimentos, dI' si",,1 n s:Jldo a ('"mhi'1�r (Trindade). .

c/4 quartos,,2 ·banheiros, 1 sala de te1evisão e uma I ,""..fiA DA CONCE'CÃO

área de verão, no 2'? pavimento, 1 quarto, 1 sílla de Tf'r1'pnn rie 20 '''''lf 40 metros no melhor ponto da

jantar; cosinha ,iwing, sala ha11 de· entrada no primei. T,�pr" ,i'; to<lo murado.
1'0 pavimento. (,lISTO Cr$ 300.000,00 a combinar.

'

CASA,' ,no 'melhor p(mto da Lagôa da Conceição.
Rua Coróm\c! Lopes Vie,ira, n. 7, Área do Terreno, ' •

Casa de wadeiJ:lI. C/0 ;)uartos. saJq, ,cosinha, banheiro

338 mts2, Casa c/3 quartos, sala copa cosinha, 1 ba- de matf>ri�l. nusto Cr!ll; 11.000,00.
nheiro, dependv.ncia de empregada, garageIl;l. Custo II' P""'ITANO DO, SUL
Cr$ 120.000,00" combinar.

' . " Localizaciío. Armação da Lagoinha, área 12 x 30,

� Rua Marecl' aI Gama D'Eça (Chácara da Molenda) custll '�r$ 5;000,00.
Casa c/4 ouarto ", liwing; sala de jantar, sala,de estar, SÀO JOSII!

quarto de emp] !gada· c/banheiro, garagem bem gran- ,.. Sito a rtla. Ponte de ·Baixo. área 40.656.00 mts2.

de, cofre embul ido. telefone, lavanderia. Custo Cr$ 50.000,00. sendo 50% a vista e o saldo em 24

Cr$ 200.000,00.' 'mêSes. '

.

lOTEAME,...TO STODIECK EOU:fr,n N()PMANDIE '(Praia da Saudades)

CASA, c/4 quartos, 2 s,alas, 1, battheiro completo, A PA'R'T' A 1\IfRN'l'O rom v:J!!a p:1ra g:Jr:1gpm, 1 (11.1�1·.

1 laváv ...r, depf ,\dências de emnregados, gar9gem para to. 1iwing: h»'1h"i1'o p Iritinete. Preço Cr$ 18.000,00,

I
dois canos. âI �a terreno 31RflO mts2. Custo ..... :.. Af'eít�-�p ('01'rn �e entrl'lda.

Cr$ 18000000 sendo financiado.
'

I' I.IIr.A-c;F.;

, AGRONóMICt\ AT.lTr!A-SF "", "�1�,, I'om 90 m2 no and�r superior
,

Rua Joaquim Costa, n. 23, Área terreno 10 x 2'1 rI; n"" rIns 11hpll�, 11. 15.

,

área ('onst. ao m2. rasa c/2 qU:l1'tos. s:Jla. cosinha, ba- A P'RONEL rf'�nlve () !>eU orobJemá
,

,L nheiro, garagem. Custo Cr$ ,45.000,00 Cr$ 9.500,00 finan. P..na }'enente Silveira. 21 ..:... sal� 02 - fone 3590

, ,'- .

.

;PRONEl1
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• •·oj'=

�:�"1l�y, ,

'\� ,.,' :::. :'(,� I

toJ,l _

� • taça" <;;J.,J " p,'élZO v:e ::;0 ci:a(l, �e tnn"

le�Ja.,o�, 3iJ5tmte!, �nCethi; e c:e;conttec:clos.
O Doutor Wilson li dêi' Graf. Ju]z de Plire�t(j (l@ �oo

mar,a de Biguaçu, [251"1'1,, do:! Sànta ::::atarina, na fornia

da lei, etc ...

I FAZ SABER aos que! o presente edital virem ou dêle

conhecimento tiverem, que por parte de Ney Elcio Ramos

Rosa, brasileiro, casado, promotor público, residente na

cidade de Florianópolis, foi requerido em Ação de Usuca

pião, um terreno situado no lugar Fazenda, município de

Biguaçu, com as seguinü's dimensões e confrontações: -

com. uma área de um milt "o quatrocentos e setenta e qua

tro mil e duzentos metros quadrados (1.474.200 m2); faz

[rente ao Sul, inicialmente, e0111 (58 m) cinquenta e oito

metros na linha do travessas geral tia Fazenda, confronta-i
do com herdeiros de Rita Alaria Bonsfield, fazendo, então,
um�:epfquete e segue nu.n.i E'lttênsão de mil é- trezentos
metros (1.300 m), onde faz frente, ainda ao Sul, com'

134 111 (cento e trinta e qH;,tÜ'O metros), na linha da ostra

da 'geral de 'I'ijucas, quando faz nove repiquetes e volta

na mesma extensão de m.: e trezentos metros (1.300 m)

até o travessão geral da �;:lZi:nda, onde na mesmaTinha.

continua fazendo frente �,.. Sul, numa extensão de quatro
centos e oito metros (403 m), confrontando com terras

de Nicolau Francisco Pauli c Crisostomo João Kuhn, faz

nôvo repiquete e segue numa extensão de oitocentos me

tros (800 m) quando continua fazendo frente ao sul numa

'extensão' de trezentos metros (300 m), aí começa a fazer

frente, -com ,a estrada velha, em Iinha diagonal, mima ex

tensão de trezentos e vinte cinco metros (325 m), €lll'mdo
novamente volta a fazer .rcntt- ao sul numa extensão de

trezentos e setenta metros (370 m),�sempre confrontando

com tert�s de Crisostomo' João Kuhn; a leste faz frente

ria já citada extensão de mil e trezentos metros (1.300 !TI),
confrontando com terras de Nicolau Francisco Pauli, na

extensão também já mencionada de oitocentos' metros

(800 m) confrontand� com terras de Crisostomo Joào

Kuhn e, ainda a leste nu.na extensão de seiscentos e quin
7'0 metros (615 m) confrontando com terras de Francisco

Paulo, Medeiros; ao sul, numa extensão de aproximada
mente, dois mil 'e trezentos metros (2.300 m), em uma

linha sinuosa, sempre acompanhando os contornos do Ri·

beirão da Graciosa e, 'finalmelite, a oeste numa extensão

de oitocentos e trinta m�_rós (830 m), confrontando com

terras de quem de dírnito e' na já mencionada extensão

de lr{il e trezentos metros (1.300 111) confrontando com t-21'

ras de herdEdro,s de Rita TvrarL1_ Bonsfield Gonçalves. Feita
2. justificação prévia da ",-,SS;:; foi a mesma julgada j)n)'

sentença. E, para que cheghe ao conhecimento dos interes

sados e nimguém possa 3!cgaI' iznorância, l1).andou expedir
c presente edital, que serú il;íixado no Forum desta Co

marca, no lugar do costume e publicado na forma da lei

'Dado e passado nesta cidade' de Biguaçu, aos três dias do

mês de dezembro do ar.o de mil novecentos e setenta, Eu,
Pédro José Gui,mal'ães, ESCJiv;;o, o subscrevo. Wilson. Edtlr

Graf _..:Juiz de Dire){o.

Dia 10 - Quartanistas do Gin. Moderno Aderbal R.
da Silva
Dia 12 - Escola Técnica de Comércio Pio XII
Dia 19 - Escola Técnica de Comércio Senna Pereira

SÓCIOS ANIVERSARIANTES

Paulo Roberto Carnis;

Augustç Borges de ]\ . 0

Flávio Cândido P�liz J o

Paulo Roberto Avila
_..:I,

tHAVElROS
,

Encontram-se à dispas: '10 dos associados, cha
veiros com rótulo do Clube ns interessados poderão
'adquirir no Escritório de Cn))"a...'1'ça, localizado à rua

Cel. Pedro Demoro (em cima do Bar Glória), no Es
treito.
----------------.��--

AVISO
. O Departamento de Estradas de Rodagem de

. Santa Catarina, comunica 8. ')s interessados que foram
alteradas os Têrmos do Fc1;tql na 11/70, relativo à

prestação dos serviços de assentamento de paralelepí
pedos e meios tios, com lençol .de areia, na estrada
SC-22 trecho Palhoça - Santo' Amaro da Imperatriz.

� Referido Edital, na ,p2rte referente às propostas, '

em' seus ítens 1 e 2 oassa a te: a seguinte redacão:
Item 1) O prazo- da exer:11-:;'ío do� serviços que hão

J poderá exceder de 360 dias;
.

Item 2) Certidão pas�ar18 Dor entidades públicas
dos serviços de calçamento realizados;

,

O Item relativo ao· praz" �-';l'a entrega das propos-
tas, passa a ter a seguinte reds .ão:

.

,
"As nronostas deverão S I' entregues no protoco

lo do DERSC., até às 16,Óü k('>,·"S do dia 18 de dC'7cm
bro do corrente ano, com abertura prevista para 15.00
(quinzes minutos após o 'prazo de entrega ná Sed- do
DERSC e na presença c108 interessados, por Comissão

especialmente, desisnada."
EngO Civil Newton Tessero1li

Respondendo pela Diny:<ío do DERSC

r-·----

VENDE-SE

/'
)

\

U;l1a casa, recém construída, com três quartos,
.sala de iantar, cozinha, quarto de�banho e área de ser

viço. co-m uma área total de ó6m2, situada à nía An

tônio Carlos Ferreira, ao lado do N° 30 (defronte a

antena da Rádio Anita Garibaldi). Prêço 25 mil. Tra

tar no local com Francisco.

C. P. F. - 0017766289.
Rilll Tenente Silveira, 21 - Fone 2768. ,

Linha FLORIANóPOLIS - R!O DO SUL

trORARIO
Partida de

Florianóp.olis à
\

'Santo Amaro às, 4.30., e ifi.30 horas
Bom Retiro �s 4,30 horas.

Alfredo Wagner às 4.30 e 1A.30 horas.
Urubici às 4,30 horas.'

,

Rjo do Sul ,às 4,30 e 16;W horas.

São Joaquim às 4,30 hor:1s

Obs. Os horái"il's em prêto n�., I;'mdonam aos clominÇlo�.
Linha Rio do Sul ...,.... Florhnó:::olís.

, HORARIO -,.------.- ,_.""",,,""'1

Pártida de Rio do Sul à

EFICACíSSJ:MA NOVENA

para obter graças peJa- in�ercessão do
I

-

Pe. LEAO ,JO.400 DEHON S. C. J.

POR UMA GRAÇA ALCANÇADA

Coração de Jesus" que disseste: "Procurni e

b
. 'd·,.)._ b' ,.",;�J,�l1-�is, bilU'i e a nr-se-vos-a, pe 1 e rece erel , eu

procuro eu bato, eu peço esta graça,. .. pela interces
são do P. Dehon.

'

"Coração de Jesus, salvação dos que esperam em

Vós;o-tende piedade de nós".
.

"Corado de Jesus, aue dissestes: "Em verdade

en) ve'rdad� vos di'go: "Tudo que p.edirdes a meu Pai
em meu nome· Ê.le v"ô--Io dará';, VellflO.,em \,'<?�s,Q_,n rre,
Pt?-

. 'l;�;_t��stij. '\;W;;,te��,J..;lt'��·M; .

'

����, -

. :j • -" .�Jcy," �n'" �' .t.'';

Pa�. ,'. . . �? '.
,"", �"' � '4JôI;�,,�: �1��, ' �,-: I��'�

/'(�oração de Jesus. "a1vaçã6 doyque ei.MFa:m.�ep1
Vós�� ;t�eif,.hlieaiild.f;),.í:l� n6�". 'o" � ; ... �. -;..';; :..�H í i;;

Coração de J f'SUS, ou;: dissestes: "Céús e Terra

'\passarão,' mas minhas pa!;wras nã,o passl'r:;in". """r;c

dei-mp esta graça ... pela intercessão do Padre Dehon.

"Coração de Jesüs, salvação dos que esperam em

Vós, tende piedade de nós'�.
"

(Indu19ência de 100 diaú.
M. S. R.

Florianópolis ás 5,00 e 14�l)n hnras.

Alfredo, Wagner às 5!ln l' nf) e 17.00 horas.

Uribici e São Joaquim _ ils 5 ""1 horas.

o Departamento Social comuniea qúe, face a aproximação
da data de/entrega da Sede Social aos Srs. associados, resolveu

sllspender. a partir de 14 de Novembro, a reali·zação da "ON

DA JOVEM", na Sede Balneária.
Para Dezembro e Janeiro a programação do Clube é a

seguinte:
Dia J 7 de Dezembro

Jantar comemorativo à data de çonclu�ão da S�dÍ" <;ociw

e em hom�nagejD às De]:mtantes de 1970,

Dia 19 de Dezembro

n9 Baile Branco

C()�j1lP'''�: (l� "TNcrUVf"'�" e "MU$TC 4"

IJia 20 de Dezembro

Tnaugma((ão da Boite

Conjunto "Music 4"

Dia 21 à 26

Boite

-Conjunto "MUS�C 4"
,

I Dia 25 de Dezembro

Festa Infantil de Natal
I)

Dia 31 de Dezembro "-'�'''---�-I

Réveillon
I .........��- (

Conjunt9s: "3 DO RIO e "SAMBRASIL"
Dia 1 '? à 6 de Janeiro

Boite •

Ct)T,junto "SAMBRASIL"
B O I.T E :

----,

"rm"#lfj�
Terças. quartas e quintas feiras às 22 horas.

Sf:'.xt:;lS feiras - Jantar dançante para casais.
S:lbado - Onda Jovem.

.

:t)omingos: a) Horn do Mingau das 16 às 20 hora5l.

b) Boite - à partir das 22 Rlilrâs.

ClíNICA GERAL - PROT!,;;SE FIXA" E MóVEL'
COROA DE JAQIJE"I"i\, -- \CIRURGIA

DR. 'EDMO
.
B�����l S,ANTOS

Cirurgião Dentista
" Hc,rário: de 2a. à 6a, feiril, das 14 às 19 horas.

Rua Deodoro, 18 - Edificio Soraia - Sala 13

ATENDE PATRONAL DO INPS

Dr. Décio Mt)deira Neves

Curso de Contaatologia no Serviço do Professor Hilton

Rocha. Belo Horizonte.

Cpnsultas e adantacão com h01'3 marcada pelos telE'

fones: 3699, 3R99 e 3999, cbs ]0 '\s 17 horas.

Consultório no Hospital Celso RaplO.s.

Dilo EVILÁS,!n C101

.Advo�ifJ..do
Rua Traiano l� - conüunto 9
OAB-se 688 - CPF 007896239

, .

A,DIL REBELO

CLóVIS W. SILVA

Advogados
-",

"--"'''''''''-!-T'�
Somente com hora marcada ' "-

Centro Come�'cial de Florianópolis - sala, 116.

R. Tenente Silveira, 21 - Florianópolis SC .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Florianópolis, Têrça-feira, 8 de dezembro de 1970

o ra
'''-0

.

Ministro' da Educação,
Jarbas Passarinho,' desembarcou

. ãs
12h15m no Aeroporto Hercílio Luz,
acompanhado de sua espôsa e filha,
cumprindo unl extenso programa ctle vi
sitas às instalações da Universidade F�
deral de S. Catarina, concedendo entre
vista coletiva à imprensa e prestigian-
'do, à noite, a solenidade de colação de

'gráu dos, novos bacharéis em Direito,
dos quais foi o patrono. J

.O Ministro Jarbas Passarinho foi Te

cebidó no Aeroporto pelo Governador

Ivo Silveira, Secretários de . Estado,
R:;'itor da Universidade Federal de San
t�E Catarina e Comandante das Unida
Fli; -Militares' sediadas na Capital. tOo.
go após seus desembarque.o Minis
tro e comitiva seguiram diretamente'"

para a Lagoa da -Conceição, onde "fôi
se;'vÍdô um almoç-i do qual. participa:
.i.ãili "todos os bacharelandos.

'\

a;
.,./.

, meio" ;mi' ãn até
.

Às"14 h�r�Íl_o Ministro' da Educação
,

\ ;': .. :' ;,',' "�' c' :
'

•

•

e Cultura', deslocou-sé'. ao
.

campus um-

vÚsitário; ·terido. édnOedido ( . áUd'iência
ao ieitp'r�a' Urily�rsida?é �F'6d�nil de

Caxias' do .Sul e -a "três' professôras dá

Uhi.ver�{dade Fe.der�l .de , Santa Catari
mi.. Por voltá das 1,5 horas percorreu

. as d�pen't1ên(lias.� do :éentro d� Estudos
Básico�, 'Yisit�l1dp Q�; Qep�rtaJ,l1entos . de

Fãsica, '; ��'ímic�:: e �ioí6gia,;' depois de

obs,e,ryár . q. fiinêioham�nto do. Depar
tamer\to ."d.t ,�,egistró t ContrÔr6 Aca-

'. d�ÍJ\icó. 'Phçoábu 6 Restaurante Uni
."

vbrsitãr!�j p�àniféstQu o des�jo de vi

"si't�r ? .�l��e�;i[io .dB .:U\lN�l'�idad� Pc·

.deral,«. (jnd� ,fd( {eita .uma demonstra-

çâó de \im·c���t�lhb:.jtÍIportado: da"Ale� .

· mà.i!;t�.:. �!t.·'.: :'.
"

.
. .

,,,,'
.

• ,c., � �" ,:.,1"

:,".:,T'.�'··';�<;,·�"�:�,,, '\ '�,.�.
,

. ,.A,S i15��9rp';;0 :Mi?.iSt'rô2atrb�s .Pas

. sarinho- .tstevé· no- �C�ritrP.' Tecnológico,
, ,', ,:', �. " '.; ":, �'i") .

'r
' �.._ �

,
.

:deniúFando�se . em '.p�le.stra, com. os p ro-

';{eSSÔ�If,S��?:' ��Í"Ú!à��ftto' d� -Ciências
.; '�.

", "<

.. ,

da Computação, na sala onde �s.iá. {�s
talado o Computador IBM-1l30. Lo

go após deslocou-se para a Reitoria,
onde o Reitor Ferreira Li�a ap'resén
tou 'ao Ministro os .setôres adtni�ist�a
tivos da Universidade,

.,'

A pedido do Minisero, foi realizado
um encontro com 'os prófessêres a fim

de 'que tôssem debatidos aspectos da

Reforma Universitária. A reunião foi'
'. ' .

.realizada por volta das' 17 horas
' na

sala do Setrese, contando- com apre:
, '

sénça dos Chefes de Dapartaniéntos. '

Depois de conceder entrevista coleti

va 3, -imprensa, o Ministro. Jarbas Pas

sarinho seguiu para ri Teatro Alvaro

de Carvalho; onde participou da sole-
'

nidade de formatura dos bacharelan
dos de 1970.

Hoje pela manhã o Ministro Jarbas

Passa�inho segue para Belém do Pará,
onde paraninfará a turma de Medici
na da Universidade Federal.

__..,..;.....,..;..._..,..;..._..........,..;..._'''-,
.

.,......,.-+,:.;,.;.• �"";,..c...., ..

'.'._....,..,:...,...._,._...... . '_....-1 _

.

Progra�,ç,.� ,"�l��iâ;;��rê"'�;visiÍa do Ministro
, : ","

. .; "" ,:;,. "�'",,, ::' ,
'. './

Em enh:evista coletiva concedida
l). im_prer.sa bntem à tarde nl'st�,
Capital o Ministro' Jarbàs· Pássari
nho afirmou' que a meta traçadci' pe.
le . lVIobral, de alfabetizar meio' mí
lháG de bras�leiro até o final do �ú:ó
ximo Imo será ating�da já em feve-
reiro .. -'

- Num país como o nosSo
t �

,prosscg\1iu - cheio de. tabus, esta-.·
va na hora de acabarmos com um

.,

dos maiores que existiam, qual· se

ja,. a nossa incapacidade de arfâb�,-.:;
tizarmos õ Brasil. Daí a vitarlia�ãb:;:

,).__ �-:,:( :" ,"\ ,'/ "'��'.
do Mobàll, que nos tem dadb \tÍ'rú""/,
resultado· admirável, a' tal ponto qlIe

.

sua' segunda
.

fase já foi incorpoi:il-

�(�'�!���t:,""'l�"�'.�, "
tàmos' 'â:an.do'; (Im paiÍl:iio' d�c .alfabe-

· ",;.\" ';" (. ",: o':"", ,','
" .. '

" �,' ',:" _.',' " ",,'!' '" • "

-

tizaçàp mái'$ $êtlP: d,lÍlti�le-i '!lté cp-

.'i��n����;����At��r�:;
ràliiscar' ','0' � norntf.· 'Isto' �'fiE!da muito

"·�·�·c���i��t{�:t:i�tl������:�·
.

'- e�eitof�s, mãS':' não Pílra, nós, _ que
quererito'� 'utilizar a alfabêtização co

mo 'um ni�io:� não coIrio �írr fim.

��3�(t��, '''!í!�:��(
. caçíio:, 'assim sg expres'solÍ':

.

· .,� ':...:.: . parii' vàiorÍiár. mirtka p_pinião.....

':.', '<, .�
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devo dizer que h��muito tempo de

. sejava conher·é-la. O, pretfessór Ed

son' . Franco, que foi Secretário da

Educação quando governei o Pará,
recomendou-se esta visita' t�o logo

., assumi o Ministério. Venho cohlw·

cê-la agora e é uma das poucas que
ainda nã'o conheço. Ainda não ,ti-

· nha . vindo porque o' general ,vai a

frente do éombate que está àmNl,

çada e não à .que e�tá tranquila. E'
eu não tive problemas coni e�ta
UniveJ,:siçade. O' que vi hoje (011-

tem) e pelos contatos que mantive

pdm' .� '.os· jov�ns professóres deu-me

itrtía impressão muito lisongeira !ló,

bre o, que se vem realizand, ed. ma-
.

�

téria de ensino superior.

A criação de 110vãs escolas
cas nos. locais 6nde os estabeleci- I·

mentos particulares de ensino 'já
�xlstentes têm condição de' atellder
à lJOpuiação podera" ser substituída
pGr um programa de bôlsas de es·

tudo do �VÚnistél'io da' Educação A

�firmaçao é do Ministro 'Jarbas 'Pas-'
sarinl10 aos, diretores de escolas par
ticulares de Brasília, que levarão 'a
icléia a debate no XII Congresso Na·

üÍQüal de Estabelecimento ParÜcu,
-_. , j .

lar.es de ensino, no p:l-óximo mês dé .

janeiro, em Recife, conforme deela
i'�.o Padre José Teixeira Nazareth,
PJ�sÍ<;l.eríte· qa Associação de Esta

b'e'ledmentos Particulares de Ensi
nQ :do Distrito Federeil.

O Ministro' da Educação
afirinol:l - disse o padre :- qile
rilüif as vêzes a criação indiscrimina·
da de escolas públicas torna1ie' one

rosa devido aos gastos na êonst1:u-'
'ç'ao de prédios, contratação de pro
fessôres e' pessoal administrativo e

compra de material, sendo talvez
'mais econômica a utilização do po,

"

,', 3,'"

.! ,:;- ',,«:;;;'�;,.��;.�', �'�:'�' ",��é:""', .. ,_.���: : � .,. ';"1

tenclàV.de· 'àb'sorção��dás .'es:cofas pár-

t!���riiJil:,�;·�.;i����{ii�,.'··�!···�i�es·so :�e
1ªgas ';·né�.sás 'e$éÓlà�' àsêende á' ,ü'ês
�il, . I:Úl�uanto ·.;na> iê�e pfÍcial ;eni
pré

.

ho�\}(r '(l�fi�it ·de'·: lugares. Coiu

Et:i4�'�1��:�E!��ii
1�! piélli9, 4e ,�i#'ll". bQlsa: de. e&�ud�)s
integf�i; • ��hélui�dJj' qÜe:

.

o esludú
de' .

úhi alultQ .nrittl aesse� colégiOS
cu:�tàtiá á� tiôvêti)�· �$3' crUze1toS..

ait�als . .l.;,_, :- ,'\
"ii

,'"

: """ í
Em sú�, entrevista 'com. os �direto

re!) d� ,�i;djias d� 'Brasília:, o. Minis
t�0 'ariuriCi�ü ainda que �stão sendo

feÜÓs �st�di:,s, qo MEC;' pata esta·

blHecer' critéÍ'ies. pára. concessão dE:'
.nova femia ·de ajuda' aos alunos ca-

rentes de. r�ur.os e que ilécessitem

çstudar, em. ,COlégios, particulllres.
Essàs bôlSas propiclariam, além do

ensino 'grat1.üto,' c$ridiçõe� pa:ra-os
aluhos adq\lir!tem. material didáti

.

co e pa�a se m�fiterem énq�ànto es
tudáhtesi. Oó,tfa,

.

Ílovidaqe .. anuncia
da pelo.Ministro' f.Oi à futúta ,(!bá-

ção de um 'fundo 'rotativo para COIr

ces,são de empréstimos nos estabe

leciI:nentos' particulares de erisini.1,
em substituição às .subvenções con-,
cedi'dàs atualmEm{� pelo MEC. '

Segundo o Padre José Teixeira

Nazareth, que é também diret(')r do

Colégio. b. Bosco, há hoje grande
falta de cÓ�tden�ção e!l:tr eas ati-,
�idades educacip'nais do Gov�mJ,Q e

..

I
as eS olas particulares ..Em sua OP_l;'
nião, há mesmo um espirito de eom

petição' entre as escol�s piíbÍlcàs. e

as particulares, quando, o interêsse
do país é que haja um perfeito en- .

trosamelüo entre elas. 4

E·xPlicou o Padre. Nazareth que·

Brasília não levará nerlhuma tese
I

ao 'XII Congresso Naciónal, de Esta-

bélecimentos. Partiçulares . de Ensi

po, mas os representantes que a

AEPÉ do Dist'rito Federl;ll enviará
ao Récife. proporão a discussão· dos

, pontos levantados na entrevista dbS

diretoles de' colégiOS com G. lVÚuis
tro da· Educação e Cultura e d,p;
'propostas anunciadas pelo Sr. ,J:i'Í:
bas Passarinho. "

'.'

./

Jovens dizem. ler visto' disco voador
, ;c • ...

em, Laguna, na
.

,

,�\ ,

Praia' do Mar',Grosso
1.,\'

1,',' .
,<,

Um objeto 'estranho, de forma cir-

ClIlar e aparentemente platinado em

. algumas de suas partes, foi vist� no

último sábado em Laguna po·r· um gru-
. po d,e jovens veranistas da vizinha ci

dade de Tubarã0, por volta das 17 ho

r;is./ O objeto apareceu subitamente no

Espàço, a ·grande. altitud�� mas c,aus�u
estranheza às jovens que se encontra
'vam na Praia do Mar Grosso, a' tal

pbnto que elas, com certo convenci
II:\fnto pe.ssoal, acreditam ter visto o

que comume.nte se tem, por "Disco

Yoador".

J. fi. primeira a observar o estranho

objeto já dirigiu-se, inclusive, ·enfàtica-
,
.\

mente às cOlnp�nhêiras: "Olha o Dis

. co, 'olh� o;. Disco. Eu não'. acreditava,
ni.a� Iii está êle,

.

só pode ser êI6':. Em

seguida tMas fical'am atónÍtas, a ob-

's�'rvar' o o�bt�1? . br�lha.r tio lespaço .. Ti·

nha a forma éstt�iar, brilhando com

'intensid�de ao contactp com ·0 sol, Um

material transpareceu mais ,ou menos

�erc�pií�el: a platina branca:
,

� 1. "

.

Mas a. vis�o foi por apenas algnns
inst�ntes. !Num repent�, o misterioso

aparelho dêslocou:s'e, mostrando uma
• I'

,

cai.;da amarelada, e sumiu no espaço.
Elas' não tivéram téin�o par� docu-

) .

" "

mentar o fato com a testemunha de
,

I •

· olítras pessoas, porque não houve tem-

pó para nada. ,E inclusive guardararil
s'egrêdo n�o\llentâneamente do quê ti

nham visto, péfITlÍtindo que O ESTA

DO divulgasse' ape�as sé os seus ilOJIles
não 'fosem aqui citados. "Há limita ex-

.

\
. . ..

ploração, e fantasia. quanto a "Djscôs",
e nós' não" temos provas do ql'é vimos.

Por isso em princípio .nós silenciamos.

·
Mas podem divulgar. se os no.mes fo

rem omitidos, porque o objeto nós vi

'mos 'e êle' tinhil sem' dúvida caracterÍs

t;icas muito estraIlh::ls .. Se os taÍs ·dis

cos existem, aquele' deve .ser um dê.-
les". I

., .

Correio torna
fácil . remessa

", ,.
'

de cattões
Um, símples teletonema-cào : Se�

viço de Entrega Especial
.

da Em·:
prêsa Brasileira de Correios e 'I'e

légrafós fará com que sua m�l13a···
gem . de- Natal e'Ano Nôvo seja apa,
nhada em sua residência. ,e imedia
tamente entregue .ao destinatário.
Essa .h}ovàÇão, <que' 'será posta' em
prática" nos pr6xlÍn,os dias, estará', a

.

cargo de uma' equipe .de servidores !

da 'EBCT' e constitue-se na mais mo

derna' técnica dê entrega de corres

pondência e -objetos;
.....Fonte da' emprê�a' informou que
bast� apen�s 'telef�nar: para' o' �or·
reio "comu;ücando' o. interêsse 110

Ser,v;içó de. Entrega Especial, info,r
mando seu endérêço, 'a quantidade
de �bjetos ou correspondência que

deseJa éxpedir e determirtar a· ho-'
ra em que ·os luesmos ddverão sr!'

colet<l.dos: Após a comunicação:' l.Ím
portador especial da emprêsa 'f3Tá
o 'recebimento 'da' encoménda, bem
come' a cobranç'a' ·do valor dá cor·

. ,
" .

l'espondência e fornecerá. o docu-
mento (le despesa.
. Esçlareceu a mesma fonte . que

ê�s,e .serviço cobrirá tôda a área Úr·

b\lna, da Capital, inclusive);o Sub�Iijs
trifo do Estreito, 0.5' bair:ros ,·de S:j.
�o dqS' Li�ÕéS e Coquc"itos,' entre -

outros, -,

e. a distribuiçãp sel·ii f€ít;�
dentro 'das ·12 horas após a .coleta no

;itd�r:êç�: "'dÓ; .interessado.
.

DCE . arrecada
vertias,

..
,
•.... ,'

pa'ra bolsas
O Diretório Cwtral. de E�tuddn-

t€8, da Univel;sidade Federau, de
. Santil Catarina, através do sli!u' De:
partameilto de Assistência, elab(lI'oll
e fará (xeclltar, _no corrente '.iilês,

, um pl�h� de \ arrecadação de vei'bas
.,: ',., J', ,\, .,

quJé se c1estinam ao FUNES,SE __ o

Fundo Especial de Bolsás de Est\l-.
do, órgão que /vlsa atender, através
da concessão de bolsas, -univer;ma
rios care�tes de I

recursos financei
ros.

Remissão de·
credito será
disciplinada,
o Governador Ivo

-

Silveira enca
minhará nos próximos, dias à As ..

sémblêia Legislativa projeto de Lei

que estabelece l1�rínas para'o P"O'

cessamento ,da extinção do créditô
tributário por remissão ou transa·

ção. O documento obedece as no1'..

m�s d�s arts. 171 e 172 do Código
, Tributário Nacional, que définem fi' t

• ' competênCia do Chefe dG, Executi·

vo para autorizar tais providéncüis
e fixam faculdade de iniciativá .iun·
tb à Inspetoria de Tributos Esta·

duais: .,

O nôvo projeto prevê ainda a

criação I da Junta- de Rernissão a

Transação, . que será· ptesiqiq;;t pelo
Secretario da Fazenda e' co�stittiída
por� mais 4 m�mb�os.' Dêstes qua

tro, dois serao representantes. ela'

FazenQéi Estadual 'e os derhais, per·

tences . fi classe contribuinte. Todos

cumprirão mandato dê um ano, sen

do permitida ,a recondução. O pro

jeto, segundo fonte do Palácio, já
está eÚlborado,' devendo ser enca·

minhado à Asseinfiéia, até o final

desta semana; \

,

.I

•

everelro
3

tO ft catarinense 'ainda
. ,�

luta 'por faUa de verba
,

Falando a O ESTADO., o Diretor

de Legião Brasileira de Assistência
em Santa Catarina, Dr. Murilo Pa

checo da Mota, declarou que o ór

gão passa' atualmente por uma fa
se "muito difícil, pois estamos re

cebendo os duodécimos da nossa

verba, com uma redução de 30%,
sendo que .até agora ainda não re

cebemos, a quota correspondente 'ao
mês de novembro".

\

- Mesmo assim - asseverou

não paralizamos as 110;sas ativida·
des e ·até a ampliam'Js, graç"s a

convênios celebrados com o Govér ..
no do· Estado e Prefeíturas Muni

cipais, a-través da Secretaria da Saú
de., Denü;e �

os c'Onvênios celebrados
eom o Govêrno estão os postos de

UrllSSanga' e Hapema, que· p�est�1m
serviços' médieos mantidos pela Se·

U'etariH da.. Saú'de e pela LBA.
- Outra forma de convêrllo pa

'l'a re�lízoção de éUr.sO,S, foi celebra·

do com várias Prefeituras, que' di
vidiram as desp",sas c�m a Legiáo.
As Prefeituras, forneceram os pro,.
fessôl'es e

-

a LBA o material, reali··

zando, assim; -os cursos ,de carplntei
ros, corte-{�ostura, sapateiros, elettl
'cistas e 'Qutros, os quais não tel·ÍêJ.
mos ·c·óndiçôes de realizar a não ser

ria� foi'ma de convênios.
Informcu o Dr. Murilo Mota que

os cursos'. de alfabetização fotam
aumentadós em' número e em ma

trículas, graças, também, aos COl1-

.
vênios c�m' as Prefeituras e com o

\Mobra,l, ficando ao encargo da +.BA,
os lJ'airros e os distritos. Outro soo

. I

lução que permitiu o �umento de
cursos lIile alfabetização foi a reali·

zação de' diversos outros· cursos' de
M(mitor�s de Alfabetização de AdPJI-

..

....-.

tos, cujo diploma tem validade le·

gal e que só fornecíamos depois que
o candidato allabetizasse pelo me·

nos,
.

um ad·ulto.
� Ora. quem alfabetiza

b�tiza ·uma dúzia, Assim,

,

mTI, \a1fa
con3eglll.

mos aumentar o número de c'w.:sos

para 31, sendo 10 ,dêles em collvô

.Qio· com o Mobral, totalizando 45l
alunos: ,Em Lages realizamos . uin

curso d� '. 23 alunos. .: Em GhapecQ,
em con,r&nio com, a Campan,ha de

Erradicação do Analfabetismo, ete

pvamos 93 cursos com um total de
146 alunos.. Em Massarapduba., ti
vemos 380 alunos em, 19 cursos. Em

.

J

'I'ijucas, realizamos 8 cursos, com
um total de 146 alunos. Nestas 'd$.S
últimas cidades, os cursos for�;l1
realizados em convênios com a ÀQ'ao
Social -Iocal. . ;
� Ainda no setor da 'Educaç�o.·

revelou. o. Dr. Murilo Mota .que:;lbs
. ,.1'

convênios celebrados permitir'rlm
.

quintuplicar o número de alfabe�i..
,

" ,"""
zados em relaçao ao ano passado,
De todos êstes convênios, . Ó tio
maior importância foi o que 'fii
l1Camos com. 'a, F�r.damiils -� _�ql' :t·
gao de <i.SSlstencla e educaçao 'P1!O'
flssional, do menQr, ,:;ediada' ,Jn
Joillville; participando a LBA. C�ll
uma parcela de Cr$ 10.000,00. �'�

.�
SAÚDE '�

'1

"No setor da saúd� - contin,l:i1fl1
{) Dr. Muúlo PaclÍeco da Mota . .1'"...

,

'j. ••��

él situaçào é a mesma: apesar �ya
l'eduçào ddS verbas, cOllseguimqs 'à�:
luel1lar. o lll'ill1erO d� atenqidO's.,
Gendo qUf' a média diária de re��h

'

tas fornecidas é de 200, . númel:p
bem múor do que fOl;necíanios. art-

, 1" �
/ teriormente. Quanto ao fornecirrúõ:Q-
to de rnedkal�lentos básicos, �o

.

nJ
mero de atendimentos �ue era' &
1.500 unidades por mês, passOl�, .�
ser de .1:6 mil por dia. Isso devf s�
ao fato de termos instalado UlÍl ·1�.
bOl�atói-io de industrialização de � Ib�-

I dicamentos b�sicos, que além ·d�
atender a demanda' local dá LBJ,..
ainda exporta os seus' produtós, . di�·

. . .�
. tribuídos as Diretorias Regionais da
LBA em São Paulo, "Guanabara, Ma��
to Grosso,· Goiás, Paraná, e Rio
Grande' do Sul. A LBA' fornece. taill- I

bém· êsse medicamento - sulfa':;;,,'
. anti-térrrlÍcos e anti-gripais - <l Pré,
feituras e Hospitais do' iIlteÍ'ÍoI' do
Estado:

\
- Temos colab(Jrado com outras

i118titulções. de assistência soci�.Í,
aLém .C\ql.i 110SS0S 14, postos. Efeft,'3·
mos recentemente o pagamento dI::
Cf$ 12,OU0,00 à Maternidade .da
Serle, localizada ho interior- da ili�
e que atende a uma faixa dã pá.
pubçáo rnuito necessitadá: .' :

- Nossos postos de distribuição
de leite' eslão em pleno· f�ncion; .'

mento atenderido d�poi� que a. LBÀ
firmou convênio -com a Usaid, a UI,1

número de até 120 lactentes pil!'
dia.

,

'!C-

u' _
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(Sindicato 'Nacâoilül do Cómérdo' AtacadIsta de
MinéHos e CQmhus!fveis Mineriíiis .:i,[ ,

CONTRIÍ3UICÃO SINDICAL
.

__
.. ·.��...r,jl.;.:EXERcrCIO DE lq71 . ..,;;

Nos têrmos dos artigos 57f), 580, 587 e 605 e ,para os fins dos' it;tigos.�i P
600, nO? e 608' da Consolidação das Leis do Trabalho, cOl1Vidamos as em- Iprêsas que te,nham como atiyidade preponderante p Comércio Atacadista

de l\IIi!1éd?s ,e . Com11l�stíveis. Mi�erais a recolherem a� Banco do �rasiÍ'.1
S, A., no 'Pl:pXlmo me� de JanClro de 1971, dr> uma 80 vez, e em lavo!'. Idêste 5il1d�cato Nacíon!,,:, a contribuição sindi�al pa.ra �, exercício l:eferidú.;,� t

As gUlas de reC'ollmnento podem se� obtIdas lunto ao Representant�,� t
Regiaml cujo nome e enderêço vão abalxo. . ; T.

.

Hajai; 01 'de dezembro de, 1970. li"HÉLIO PRAZERES
.

Rua Pedro Ferrei.ra, 1191121 ! I

Caixa Postal, 76 ..� I.
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'� '.A � R ,A, D E C I rl(E N't O
-'A F'a�ília do sempl'� lembrado

THEODORO CARLI�S GERMANO .. DUC1(ER
vem de PÚhlico agradecer ao Corpo de médicos e enferm(üros do Ro.,,-., .

pi1;al Celso Ramos, enfermeiràs do Hospital ele Caridade" Soldatlbs qo;:n'
Corpo de BO,inbeiros, Polícia_ Militar, Marinha 'de Guerra, Exército, Escolàt
de Onciais da Polícia Militar, Diretor' e 'detentos da Penitenciária do ."'J

.

Estado e todos os doadores de sangue anÔni\110S 'e a todos OS qu') na j
hora ,crítica se puseram a disposição por todos os meios possíveis do

.

inesquecível, convidar a todos para a mIssa de 7(/ dia quP se �ará rea

lizar no dia 9 de dezembru às 1� horas\na Igreja do. Asillhde Mendicidaçle

"'" 1M
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